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PALAVRA DA PRESIDENTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 

 

 

 

EQUILÍBRIO é mais uma publicação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Re-
gião com o objetivo de divulgar a Jurisprudência dominante nesta Corte. 

Trata-se de ementário reunido e indexado com o entendimento resumido dos 
acórdãos proferidos no ano de 2004 pelos Senhores Magistrados de Segunda Instância do 
TRT/SP. 

Além disso, contém três tipos de índice: temático, onomástico e alfabético-
remissivo. 

Do acervo disponibilizado ao Serviço de Jurisprudência e Divulgação (cerca de 
seis mil), um exemplar de cada ementa, inédita no período, está divulgado, sendo que, por vezes, 
alguns textos, embora muito semelhantes, são mantidos, porquanto os respectivos teores restrin-
gem ou ampliam os conteúdos ou, ainda, oferecem considerações sob outros ângulos. 

O resultado obtido constitui grata surpresa, pois traz à lume imensa diversidade 
dos temas discutidos nas demandas interpostas perante o Regional, demonstrando a riqueza das 
decisões proferidas e o exaustivo e talentoso trabalho desenvolvido pelos ilustres Juízes deste 
Sodalício. 

Esperamos que a REVISTA EQUILÍBRIO, pela própria definição de sua nomen-
clatura, auxilie os juslaboristas na árdua tarefa de uniformização da nossa Jurisprudência − ativi-
dade que se faz premente −, contribuindo para enriquecer nosso discernimento, uma vez que 
permitirá aferir a incidência de determinadas questões, a solução pertinente, ajudando-nos a tri-
lhar os inúmeros caminhos destacados à Justiça do Trabalho, especialmente pela novel amplia-
ção da competência, atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004 ao Judiciário Trabalhista. 

 

São Paulo, maio de 2005.  

 

Juíza DORA VAZ TREVIÑO 
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ÓRGÃO ESPECIAL 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Cabimento 
1. Mandado de segurança. Recurso ordinário não conhecido. Acórdão Turmário. Agravo de ins-
trumento. Art. 897, b, da CLT. Tratando-se de decisão turmária que não conheceu de recurso or-
dinário interposto, não há falar-se em interposição de agravo de instrumento, previsto de forma 
específica pelo art. 897, b, da CLT para casos de despacho denegatório de processamento de 
recurso, pelo que não se vislumbra do ato impetrado (despacho que, nas condições acima descri-
tas, denegou processamento a agravo de instrumento equivocadamente interposto) qualquer vio-
lação de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Mandado de segurança que 
não se concede. (TRT/SP 30024200400002004 - OE - MS01 - Ac. 101/04-OE - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 30/11/2004) 

2. Agravo regimental contra despacho do E. Presidente do Tribunal do Trabalho em exercício: 
"Correto o despacho do Presidente do Tribunal do Trabalho que indefere processamento de agra-
vo de instrumento contra decisão proferida por Turma em recurso ordinário não conhecido, a teor 
do que dispõe a alínea b, do art. 897, da CLT". Recurso denegado. (TRT/SP 02550200006902001 
- OE - ARg - Ac. 40/04-OE - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 16/07/2004) 

3. Agravo de instrumento. Decisão do colegiado que não conheceu do recurso ordinário. Não ca-
bimento. O agravo de instrumento cabe apenas das decisões interlocutórias que denegarem pro-
cessamento aos recursos, nos termos do artigo 897, alínea b, da norma consolidada, nunca da 
decisão proferida pela própria Turma competente para julgar o recurso. Agravo regimental a que 
se nega provimento. (TRT/SP 00817200237102009 - OE - AIAReg - Ac. 10/04-OE - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 30/04/2004) 

Instrumento Incompleto 
4. Agravo regimental contra despacho que indefere o processamento de agravo de instrumento 
oposto contra decisão que nega seguimento a recurso de revista: "Se o despacho da Presidência 
do Tribunal denega seguimento a agravo de instrumento, porque não foi instruído com todas as 
peças indispensáveis a seu conhecimento, como determina o parágrafo 5º, do art. 897, da CLT, 
não pode ser provido agravo regimental". Recurso denegado. (TRT/SP 01104200031602009 - OE 
- ARg - Ac. 57/04-OE - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 16/07/2004) 

5. Agravo de instrumento. Processamento em apartado. A partir de 1º de agosto de 2003 
(GDGCJ.GP nº 196/2003) passaram a vigorar as determinações constantes do ATO GDGCJ. GP 
nº 162/2003, que revogou os §§ 1º e 2º do inc. II da instrução Normativa nº 16 do TST, aprovada 
pela Resolução nº 113/2002, daquela Corte, devendo a parte proceder ao completo traslado de 
peças para compor o agravo de instrumento interposto, pois exigência de natureza processual 
contida em norma que se insere no âmbito do devido processo legal e constitui obrigação que 
deve ser observada no exercício regular do direito de ampla defesa. Agravo Regimental a que se 
nega provimento. (TRT/SP 00170198649102007 - OE - AIAReg - Ac. 09/04-OE - Rel. Plinio Boli-
var de Almeida - DOE 30/04/2004) 

AGRAVO REGIMENTAL 
Cabimento e efeitos 
6. Agravo regimental contra decisão que indeferiu o processamento de recurso de revista - Não 
pode ser aceito agravo regimental contra decisão que denegou seguimento a recurso de revista, 
havendo previsão legal de medida contra decisão denegatória de recurso. Acrescente-se que o 
artigo 896 da CLT prevê o cabimento do recurso de revista para Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário e não em caso de decisão proferi-
da em grau de agravo de instrumento. Negado provimento ao agravo regimental. (TRT/SP 
02004199906102005 - OE - ARg - Ac. 26/04-OE - Rel. Delvio Buffulin - DOE 16/07/2004) 

7. Agravo regimental contra despacho de não conhecimento de embargos de declaração: "Nega-
se provimento a agravo regimental oposto contra despacho que denega seguimento a embargos 
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de declaração opostos contra agravo de instrumento considerado incabível, vez que embargos 
declaratórios somente podem ser oferecidos à sentença ou acórdão (art.897-A da CLT), não cons-
tituindo medida hábil contra despacho da Presidência do TRT". Provimento denegado. (TRT/SP 
01750199901802000 - OE - ARg - Ac. 24/04-OE - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 03/08/2004) 

8. Decisão x despacho denegatório. Recurso de revista x agravo de instrumento. Erro processual. 
Decisão do Tribunal que não conhece do recurso não se confunde com despacho que lhe nega 
seguimento. Este atrai o agravo de instrumento, aquele, o recurso de revista. (TRT/SP 
02802199903002009 - OE - ARg - Ac. 93/04-OE - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
20/08/2004) 

9. Agravo regimental. Não cabimento. Podendo a requerente se valer de recurso próprio para 
buscar a reforma da decisão agravada, não há que se falar em gravame à parte, motivo pelo qual 
a presente medida afigura-se incabível. (TRT/SP 00396200002302019 - OE - ARg - Ac. 55/04-OE 
- Rel. Odette Silveira Moraes - DOE 16/07/2004) 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
Cabimento e prazo 
10. Embargos de declaração. Hipóteses de acolhimento. Inexistência. Rejeição. Não se verifican-
do a concretização de qualquer das hipóteses legalmente previstas para o acolhimento de embar-
gos de declaração, devem os mesmos ser rejeitados. Embargos de declaração rejeitados. 
(TRT/SP 60009200200002009 - OE - EDARg - Ac. 16/04-OE - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
30/04/2004) 

11. Embargos de declaração. Esclarecimentos. Acolhimento parcial. Servindo a decisão de em-
bargos de declaração para prestar esclarecimentos acerca das matérias objeto da decisão em-
bargada, são de ser parcialmente acolhidos. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 
(TRT/SP 02538200005102009 - OE - EDARg - Ac. 74/04-OE - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/07/2004) 

12. Agravo regimental contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos 
contra despacho que negou seguimento a recurso de revista. Nos termos do artigo 897-A da CLT, 
inserido pela Lei 9957/2000: "caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo 
de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subseqüente a 
sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de 
omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos 
do recurso". Logicamente, o cabimento dos embargos restringe-se às hipóteses ali nomeadas, 
sendo totalmente impossível a pretensão de emprestar-lhes cabimento contra despacho de ad-
missibilidade recursal. Provimento negado. (TRT/SP 001869199904802004 - OE - AGr - Ac. 
108/04-OE - Rel. Delvio Buffulin - DOE 30/11/2004) 

13. Embargos de declaração protocolizados intempestivamente. Não conhecidos. Tendo os em-
bargos declaratórios sido recebidos trinta minutos após o fechamento do protocolo - e por esta 
razão, protocolizados somente no dia útil seguinte - são intempestivos. O fato de a petição ter sido 
recebida após às 18:00 horas e nela lançado protocolo manual: Recebo às 18:30, não tem o con-
dão de superar as normas que regem o horário de atendimento ao público, nos termos dos arts. 
172, § 3º do CPC, de aplicação supletiva e 276 do Regimento Interno deste TRT/2ª Região. 
(TRT/SP 50010200400002007 - OE - EDARg - Ac. 99/04-OE - Rel. Delvio Buffulin- DOE 
30/11/2004) 

Erro material 
14. Embargos de declaração. Erro material. Conceituação. O erro material, que pode ser declara-
do de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, previsto no artigo 897-A da CLT, consiste 
na adoção de palavra, expressão ou número incorretos, comprometendo a manifestação lógica 
que dá respaldo à conclusão sentencial. (TRT/SP 01070199231102000 - OE - AGr - Ac. 97/04-OE 
- Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 30/11/2004) 
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EXECUÇÃO 
Entidades Estatais 
15. Agravo Regimental. Execução por precatório. Inexistência de incompatibilidade entre as regras 
dos artigos 100 da Constituição da República e 897, § 1º, da CLT. Não há falar-se em incompatibi-
lidade entre a norma do artigo 100 da Constituição da República, que trata da execução por Pre-
catório, e a regra do § 1º do artigo 897 da CLT, segundo a qual "o agravo de petição só será rece-
bido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permi-
tida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de 
sentença". Agravo rgimental a que se nega provimento. (TRT/SP 02377199002602671 - OE - ARg 
- Ac. 03/04-OE - Rel. Anelia Li Chum - DOE 11/05/2004) 

16. Agravo regimental. Precatório complementar. Incidência de juros e correção monetária. Artigo 
100, § 1º da Carta Magna. Não viola o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, a expedição de pre-
catório complementar, com a incidência de juros de mora, tendo em vista que os créditos traba-
lhistas devem ser integralmente satisfeitos, independentemente da pessoa do devedor, não tra-
tando o dispositivo constitucional mencionado, aliás, da questão dos juros moratórios. Agravo re-
gimental a que se nega provimento. (TRT/SP 01053198901402001 - OE - ARg - Ac. 88/04 - OE - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/08/2004) 

17. Agravo regimental. Precatório. Ordem cronológica. Pequeno valor. Preterição. Seqüestro. 
Sendo claro o § 3º do art. 100 da Constituição Federal no sentido de dispensar da exigência de 
observância de ordem cronológica de sua apresentação o cumprimento de precatórios, em se 
tratando de créditos de pequeno valor, bem como se enquadrando o caso do agravante em situa-
ção diversa, sendo o valor de seu crédito superior ao limite estabelecido por lei municipal aplicável 
à espécie, é de ser indeferido o pedido de seqüestro, revelando-se inatendível a tese de que teria 
havido preterição, relativamente a precatórios paradigmas, pois estes se encontram em situação 
diversa, inferiores que são os seus respectivos montantes em relação ao limite estabelecido pela 
mencionada lei municipal. Agravo regimental não provido. (TRT/SP 01762199126102005 - OE - 
ARg - Ac. 90/04 - OE - Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/08/2004) 

18. Seqüestro. Precatório. Conforme artigo 100, § 2º, da Constituição Federal. Inteligência. O se-
qüestro, atingindo incisivamente a administração direta, como medida excepcional, só se realiza 
quando é descumprida a ordem cronológica para pagamento dos débitos, mediante precatório. 
(TRT/SP 00416199348202670 - OE - AGr - Ac. 104/04-OE - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 30/11/2004) 

19. Agravo regimental. Cancelamento de precatório por não ter ocorrido trânsito em julgado da 
decisão em embargos à execução. Pendência de agravo de petição. Execução definitiva da parte 
incontroversa. Inteligência do artigo 897, § 1º, consolidado e Súmula nº 1 deste Regional - Despa-
cho impugnado mantido. (TRT/SP 02378199001302670 - OE - ARg - Ac. 12/04-OE - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 30/04/2004) 

JUIZ OU TRIBUNAL 
Impedimento ou suspeição 
20. Exceção de suspeição de juiz de vara do trabalho. Competência. É de competência do próprio 
juiz da vara do trabalho o julgamento da argüição de suspeição, ainda que seja dele próprio e que 
na hipótese de rejeição e eventual prejuízo processual ou material da parte argüente, deverá re-
novar em preliminar do recurso principal que merecer a decisão final e terminativa do feito. Aplica-
ção dos artigos 653, c e 799, § 2º da CLT. (TRT/SP 30084200400002007 - OE - ExcS - Ac. 
111/04-OE - Rel. Decio Sebastião Daidone - DOE 30/11/2004) 

21. Exceção de Suspeição. Aplicação do artigo 653, alínea c, da Consolidação das Leis do Traba-
lho mesmo após a extinção da representação classista. Processamento do feito perante o Juízo 
de Primeiro Grau. Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 24, surgiu a questão relativa 
à aplicação do artigo 653, alínea c, da Consolidação das Leis do Trabalho, pois com a extinção da 
representação classista e a conseqüente transformação dos juízos de Primeiro Grau em monocrá-
ticos, há quem defenda que houve derrogação ou mesmo inaplicabilidade do referido texto legal, 
pois não faria sentido que o próprio juiz argüido decidisse a respeito. Entretanto, havendo prescri-
ção na Lei Trabalhista Processual, não há que se aplicar o Código de Processo Civil, uma vez que 
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não há a omissão de que trata o artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho. Também, o 
fato de tratar-se de decisão interlocutória, vale lembrar irrecorrível de imediato, mas passível de 
discussão em recurso ordinário, ou seja, garantido estaria o devido processo legal, o duplo grau 
de jurisdição e a isenção no julgamento. Processo remetido ao Juízo de Primeiro Grau para pros-
seguimento. (TRT/SP 30087200400002000 - OE - ExcS - Ac. 112/04-OE - Rel. Delvio Buffulin - 
DOE 30/11/2004) 

22. Exceção de suspeição. Julgamento. Competência. A Emenda Constitucional nº 24/99, não 
revogou os arts. 653, alínea c e 802, da CLT. Apenas extinguiu a representação classista. Logo, o 
julgamento da exceção de suspeição há de ser adaptado, por simples interpretação, à nova regra 
constitucional de competência. Mesmo no regime anterior, o art. 802 não vedava a participação do 
imputado no julgamento da alegação. A admitir-se deva ser objeto de julgamento pelo órgão ad 
quem, a exceção converter-se-á em espécie recursal incidental. (TRT/SP 30098200300002000 - 
OE - ExcS - Ac. 18/04-OE - Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - DOE 30/04/2004) 

23. Exceção de suspeição. Competência funcional do órgão especial deste E. Tribunal Regional 
do Trabalho. A partir da Emenda Constitucional nº 24, de 9 de dezembro de 1999, foi extinta a 
representação classista nesta Justiça Especializada e, conseqüentemente, as Juntas de Concilia-
ção e Julgamento, órgãos colegiados, de composição paritária, foram transformados em Varas do 
Trabalho, com jurisdição exercida por um juiz singular. Em decorrência disso, entendo que a alí-
nea c, do artigo 653; o parágrafo 2º do artigo 799, bem como o artigo 802, todos da Consolidação 
das Leis do Trabalho, não foram recepcionados pelo texto constitucional acima mencionado, pelo 
que, ante a ausência de regramento específico da matéria relativa ao processamento da exceção 
de suspeição na legislação obreira, devem ser aplicados, subsidiariamente, os preceitos constan-
tes dos artigos 312 a 314 do Código de Processo Civil. Assim, não tendo o Juízo excepto reco-
nhecido sua suspeição, deve prestar suas razões dentro de dez (10) dias e, posteriormente, orde-
nar a remessa dos autos ao Tribunal, para julgamento, nos termos do disposto no artigo 313, do 
Código de Processo Civil. Destarte, o julgamento neste tribunal Regional do Trabalho deverá ser 
realizado no Órgão Especial que, por ser o órgão máximo representativo desta Corte, detém a 
competência funcional para apreciar e julgar a matéria relativa à exceção de suspeição argüida. 
(TRT/SP 30015200400002003 - OE - ExcS - Ac. 76/04-OE - Rel. Vania Paranhos - DOE 
20/08/2004) 

Organização judiciária 
24. Concurso para a Magistratura. Exigência de prova de conclusão do Curso de Direito. Segu-
rança denegada. Considerando que a parte final do artigo 39, § 3º da Constituição Federal permite 
que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo assim o 
exige, não ofende o princípio da legalidade a exigência de prova da conclusão do Curso de Direito 
para inscrição em Concurso para a Magistratura. A exigência constitui condição razoável e neces-
sária em razão das atribuições a serem exercidas. (TRT/SP 30052200300002000 - OE - MS - Ac. 
001/2004-OE – Rel. Floriano Vaz da Silva - DOE 30/04/2004) 

25. Concurso da Magistratura. Inscrição definitiva indeferida. Constando do processo do candidato 
prova de sua inaptidão para o cargo, não se configura violação a direito líquido e certo o indeferi-
mento de sua inscrição definitiva. (TRT/SP 30065200300002000 -OE MS01 - Ac. 22/04-OE - Rel. 
Sonia Maria Prince Franzini - DOE 16/07/2004) 

MANDADO DE SEGURANÇA 
Cabimento 
26. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso próprio, ainda 
que tal recurso não seja possível de imediato, mas de efeito diferido. Inteligência do art. 5º, II, da 
Lei 1.533/51 e da Orientação Jurisprudencial nº 92, do C. Tribunal Superior do Trabalho. Segu-
rança que se denega, por incabível. (TRT/SP 30097200300002005 - OE - MS01 - Ac. 53/04-OE - 
Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 16/07/2004) 

Prazo. Interposição 
27. Mandado de segurança. Pedido de reconsideração. Não interrupção do prazo decadencial. 
Consoante entendimento já pacificado nos nossos Tribunais, o prazo para a impetração do man-
dado de segurança é decadencial (art. 18 da Lei nº 1.533/51), contado da data em que o interes-
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sado teve ciência inequívoca do ato impugnado, não tendo o pedido de reconsideração protocola-
do na esfera administrativa o condão de suspender ou interromper esse lapso. Neste sentido, ali-
ás, é o teor da Súmula nº 430 do C. STF. Mandado de segurança de que se julga extinto, com 
apreciação do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. (TRT/SP 30016200400002008 - OE - 
MS01 - Ac. 54/04-OE - Rel. Odette Silveira Moraes - DOE 16/07/2004) 

NORMA JURÍDICA 
Inconstitucionalidade 
28. Argüição de inconstitucionalidade incidente no processo. É inconstitucional lei municipal decor-
rente de processo legislativo desencadeado pela Câmara de Vereadores, que concede vantagem 
a servidores com aumento de despesas, por ofensa aos artigos 24, 25 e 169 da Constituição Es-
tadual e ao princípio da separação dos Poderes. Este entendimento está em consonância com o 
resultado da argüição de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Suzano, 
perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que corrobora a inconstitucionalidade 
reconhecida no presente processo. Argüição de inconstitucionalidade que se acolhe para declarar 
inconstitucional o art. 106, § 15, da Lei Orgânica do Município de Suzano. (TRT/SP 
30027200400002008 - OE - AgrI - Ac. 114/04-OE – Rel. Nelson Nazar - DOE 30/11/2004) 

Interpretação 
29. Embargos de declaração em agravo regimental. Não pode o embargante invocar a IN nº 16 do 
C. TST, eis que foi revogada pelo ato GDGCJ. GP nº 196/2003 e a despeito dos motivos à sua 
revogação, o fato é que a referida norma não mais produz efeitos, não havendo qualquer exceção 
à regra. É inadmissível a pretensão do embargante de fazer uso de norma já revogada, somente 
porque melhor atende ao seu interesse. Quanto ao ferimento ao artigo 5º, LV da Constituição Fe-
deral, não é matéria a ser dirimida através de agravo regimental ou embargos de declaração. Em-
bargos rejeitados. (TRT/SP 02815200101402004 - OE - EDARg - Ac. 98/04-OE - Rel. Delvio Buf-
fulin - DOE 30/11/2004) 

PRAZO 
Recurso. Intempestividade 
30. Agravo regimental contra correição parcial: "É intempestivo agravo regimental oferecido de-
pois do qüinqüídio previsto no Regimento Interno do TRT (art. 205)". Agravo regimental não co-
nhecido. (TRT/SP 50229200300002005 - OE - ARg - Ac. 27/04-OE - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
16/07/2004) 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Pensão. Companheira 
31. Pensão estatutária. Direito da companheira. Requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.112/90. O 
comando legal defere ao servidor a possibilidade de designar a companheira como beneficiária da 
pensão estatutária prevista na Lei nº 8.112/90. A vontade da lei é facilitar ao servidor, com a de-
signação, a comprovação da união estável para obtenção do benefício, visando, assim, evitar o 
elastecimento da prova quanto a esse aspecto. Como se vê, o espírito da lei não foi estabelecer 
um requisito material, sob a forma de condição absoluta, e sim evitar percalços para a comprova-
ção da união, caso exista a designação. Na hipótese dos autos, comprovada a união estável, co-
mo reconheceu a própria autoridade reputada coatora, a simples ausência de designação não 
retira da beneficiária o direito à pensão postulada. Mandado de segurança que se concede. 
(TRT/SP 30017200400002002 - OE - MS01 - Ac. 51/04-OE - Rel. Nelson Nazar - DOE 
16/07/2004) 

Pensão. Viúva 
32. Mandado de segurança. Determinação de sobrestamento dos pagamentos de pensão. Não há 
ilegalidade no ato da Juíza Presidente deste Tribunal, que determinou o sobrestamento dos pa-
gamentos de pensão à esposa de ex-juiz classista, tendo em vista que a questão encontra-se 
pendente de análise do C. TCU. Estando no aguardo de determinação para o restabelecimento 
dos pagamentos, trata-se de ato de cautela, não podendo ser taxado de ilegal. Segurança dene-
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gada. (TRT/SP 30090200300002003 - OE - MS01 - Ac. 96/04-OE - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
30/11/2004) 

PROCESSO 
Extinção (em geral) 
33. Mandado de segurança. Perda de objeto. Verifica-se que as alterações constitucionais que 
sobrevieram ao presente mandado de segurança deram nova interpretação aos dispositivos nele 
invocados e prejudicaram a sua análise, o que resulta na perda superveniente de seu objeto. Ex-
tinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC. (TRT/SP 36/99 - OE 
– MS01 - Ac. 78/04-OE - Rel. Delvio Buffulin - DOE 20/08/2004) 

PROCURADOR 
Mandato. Instrumento. Inexistência. 
34. Recurso. Não conhecimento. Irregularidade de representação. Por força da disposição contida 
no art. 37 do CPC, conclui-se que a juntada de procuração é requisito extrínseco de admissibilida-
de recursal. Agravo Regimental que não se conhece por inexistente. Inteligência do Enunciado nº 
164 do C. TST. (TRT/SP 01220199904702007 - OE - ARg - Ac. 58/04-OE - Rel. Odette Silveira 
Moraes - DOE 16/07/2004) 

RECURSO 
Competência 
35. Recurso inominado. Multa aplicada em embargos de declaração: "É incompetente o Órgão 
Especial para apreciar recurso inominado oposto contra multa aplicada em embargos de declara-
ção por Turma deste Regional, uma vez que ambos têm mesmo grau de competência. Além dis-
so, a medida viola o princípio da singularidade recursal: não são legalmente admissíveis dois re-
cursos para analisar o mesmo inconformismo. Por outro lado, a multa prevista no art. 678 - inc. I - 
letra c - 1, da CLT, não se confunde com aquela prevista no parágrafo único, do art. 538, do CPC, 
uma vez que, enquanto esta implica penalidade por infração processual, aquela compreende pu-
nição por falta de cumprimento de ordem judicial, como é exemplo a disposição contida no artigo 
729, da CLT". Recurso inominado não conhecido. (TRT/SP 02734200005302006 -OE - RM - Ac. 
29/04-OE - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 16/07/2004) 

36. Recurso de multa. Pressupostos e requisitos. Incabível o oferecimento de recurso inominado 
contra muita aplicada por Turma em embargos de declaração. A multa imposta no caso de em-
bargos declaratórios protelatórios é multa de ordem processual, enquanto que o recurso previsto 
no artigo 678, inciso I, letra c da CLT é cabível no caso de multas fixadas nos termos da CLT. In-
clua-se o caso dos artigos 726 e 729, que se tratam de sanções econômicas, por infração às nor-
mas trabalhistas. Ademais, por tratar-se a multa em questão de decisão proferida por juízo de 
mesma horizontalidade, não se pode pretender a revisão do ato por juiz de mesma hierarquia. 
(TRT/SP 00486200050102000 - OE - RM - Ac. 50/04-OE - Rel. Delvio Buffulin - DOE 16/07/2004) 

37. Recurso de multa. Não cabimento de recurso inominado interno no TRT. Não cabe recurso de 
decisão de Turma para o Órgão Especial a fim de discutir decisão que considerou protelatórios 
embargos declaratórios, aplicando multa de 1% em favor da parte contrária. A estrutura recursal é 
única em todas as regiões, não se podendo criar recurso judicial em apenas algumas regiões. O 
art. 678, c, 1, da CLT refere-se a multas administrativas, hoje inexistentes, daí porque tacitamente 
revogado. Recurso que não se conhece. (TRT/SP 02568200043102003 - OE - Rec - Ac. 113/04-
OE - Rel. Pedro Paulo Teixeira Manus - DOE 30/11/2004) 

Conversibilidade (fungibilidade). 
38. Princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Nos termos do art. 897, b, da CLT, o agravo 
de instrumento na Justiça Laboral somente se presta para destrancar a subida de recurso, o que, 
incontroversamente, não é o caso dos autos. Por corolário, não há que se falar em aplicação do 
princípio da fungibilidade recursal, consoante assente na mais pacífica e remansosa jurisprudên-
cia. (TRT/SP 02549200006902007 - OE - ARg - Ac. 39/04 - OE - Rel. Odette Silveira Moraes - 
DOE 16/07/2004) 
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RECURSO DE REVISTA (CABIMENTO) 
Vários  
39. Agravo Regimental. Despacho da Exma. Sra. Juíza Presidente do Tribunal Regional do Traba-
lho, denegatório de seguimento de recurso de revista interposto contra acórdão que negou provi-
mento a agravo de instrumento. Nos termos do Enunciado nº 218 do C. TST, aplicável na espécie, 
"É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumen-
to". Agravo regimental não provido. (TRT/SP 00981200203502008 - OE - ARg - Ac. 69/04-OE - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/07/2004) 
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CORREGEDORIA REGIONAL 
 

AÇÃO MONITÓRIA 
Em geral 
40. Correição parcial. Ação monitória recebida como ação de execução de título extrajudicial, em 
face do disposto no art. 625-E/CLT. Princípio da fungibilidade. O ato inquinado não configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. O ato processual tem amparo no 
art. 765/CLT. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimen-
to GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40119200400002006 - 
Proc. 00140200401502008 - 15ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - 
DOE 14/05/2004) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Requisitos 
41. Correição parcial. I - Reconsideração de r. decisão proferida anteriormente em medida correi-
cional. II - Decisão corrigenda que indefere processamento de agravo de instrumento nos autos 
principais, com amparo na IN 16/99 do C. TST. Ação julgada improcedente pelo MM. Juízo corri-
gendo. A alteração introduzida na IN, pelo Ato GDGCJ Nº 162/2003, foi normatizada nesta Regi-
ão, somente em 6.4.2004, com a publicação do Provimento GP - 01/2004, publicado no DOE/SP - 
Poder Judiciário - Caderno 1 - Parte I. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP CP 
40187200400002005 - Proc. 01697200343102022 - 01ª VT/Santo André - Prolator Juiz Correge-
dor Carlos Francisco Berardo - DOE 10/08/2004) 

42. Correição parcial. Decisão que determinou o processamento do agravo de instrumento em 
autos apartados. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Em face de não 
estar presente erro de procedimento, não cabe a correição. Aplicação do artigo 52 do Regimento 
Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40072200400002000 - Proc. 01799200343102002 - 01ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Car-
los Francisco Berardo - DOE 19/03/2004) 

ARQUIVAMENTO 
Cabimento 
43. Correição parcial. Perda de objeto. Diante da informação da D. Autoridade dita corrigenda, de 
que a sentença seria juntada aos autos em 07.01.2004, o que efetivamente ocorreu, não mais 
subsiste a razão do inconformismo. Correição que é arquivada. A atuação da Corregedoria obe-
dece aos objetivos constantes do Regimento Interno deste Tribunal, bem como do Provimento 
GP/CR 04/2002. E não é hábil para a pretensão. (TRT/SP CP 40495200300002000 - Proc. 
01020200207402016 - 74ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
03/02/2004) 

44. Correição parcial. Perda de objeto. Diante da informação da D. Autoridade dita corrigenda, de 
que a sentença foi prolatada, não mais subsiste a razão do inconformismo. Correição que é arqui-
vada. A atuação da corregedoria obedece aos objetivos constantes do Regimento Interno deste 
Tribunal, bem como do Provimento GP/CR 04/2002, que não estão configurados, na espécie. 
(TRT/SP CP 40268200400002005- Proc. 01783200204802010 - 48 ª VT/SP - Prolator Juiz Corre-
gedor Carlos Francisco Berardo - DOE 20/08/2004) 

45. Correição parcial. Perda de objeto diante das informações prestadas pela D. Autoridade. Ar-
quivamento. Tendo em vista as informações prestadas pela D. Autoridade, constata-se que ocor-
reu a perda de objeto da presente medida, vez que os autos foram encaminhados ao perito de 
confiança do Juízo, como pretendia o requerente, e retornaram de carga em 20/09/2004, sendo 
que a presente medida foi interposta em 15/09/2004. (TRT/SP CP 40386200400002003 - Proc. 
02096200006902011 - 69ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 
01/10/2004) 

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região Corregedoria Regional
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 8-44, 2004 9 
 

46. Correição parcial. Não conhecimento - Perda do objeto - Não mais subsiste a razão do incon-
formismo quando houver perda do objeto. (TRT/SP CP 40432200400002004 - Proc. 
01368199338202010 - 2ªVT/Osasco - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 
05/11/2004) 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Cabimento 
47. Correição parcial. Decisão que, fundamentadamente, indeferiu os benefícios da Justiça Gratui-
ta. O pretendido atentado à boa ordem processual não está caracterizado. Em face de não estar 
presente erro de procedimento e de o ato processual ora inquinado ser modificável por recurso 
específico, não cabe a correição. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do 
Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40095200400002005 - Proc. 03122200343202005 - 2ª 
VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 16/04/2004) 

48. Correição parcial. Cumprimento de decisão do Tribunal. Benefícios da Justiça Gratuita. Dis-
pensa do recolhimento do depósito prévio. Elaboração do laudo pericial. Interesse público da Jus-
tiça. Cabe ao Tribunal zelar pelo cumprimento de suas decisões (artigo 680, b, da CLT). In casu, 
já houve manifestação desta Corte acerca dos benefícios da justiça e da dispensa do depósito 
prévio, por ocasião do julgamento do mandado de segurança. O perito tem a obrigação de elabo-
rar o laudo pericial, sob pena de se oficiar as Varas do Trabalho, em caso de recusa, para que 
não seja mais nomeado o indigitado expert, o qual tem o munus de atender o interesse público da 
justiça. (TRT/SP CP 40474200400002005 - Proc. 02640200203602016 - 36ªVT/SP - Prolator Juiz 
Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 26/11/2004) 

AUDIÊNCIA OU SESSÃO DE JULGAMENTO 
Ata 
49. Correição parcial. Audiência de instrução. Indeferimento de reperguntas e incidentes ocorridos 
na sessão respectiva. O termo de audiência retrata, com fidelidade, todas as circunstâncias e a-
contecimentos, havendo, quanto a esses fatos, convergência das alegações do ora corrigente e 
das informações do MM. Juiz dito corrigido. Foram consignados os protestos do corrigente, inclu-
sive pelo impedimento de reperguntar, diretamente, ao cliente respectivo e de falar em audiência. 
Portanto, a matéria é interpretativa. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado, 
em face de não estar presente erro de procedimento. Existência de recurso específico. Artigo 52 
do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40100200400002000 - Proc. 978/2001 - 02ª VT/Mogi das Cruzes - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 27/04/2004) 

50. Correição parcial. Retificação do termo de audiência na ausência da reclamada, que foi inti-
mada das alterações. Ato processual destinado a sanear contradição, posto que na ata constara 
deferimento de prova técnica com nomeação de perito e, ao final, foi consignado que a instrução 
fora encerrada. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. 
Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40334200400002007 - Proc. 
00063200207802007 - 78ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
14/09/2004) 

Desdobramento 
51. Correição parcial. Audiência una. Decisão que defere adiamento da sessão, após tomar o de-
poimento das partes, para a ouvida de testemunha ausente. Alegação de não-comparecimento, 
apesar de ter sido convidada pela parte. Pedido de inversão da ordem de colheita de depoimento 
formulado pelo próprio corrigente. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. 
Artigo 765/CLT. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regi-
mento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada 
improcedente. (TRT/SP CP 40172200400002007 - Proc. 00058200444202011 - 2ª VT/Santos - 
Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 25/06/2004) 
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52. Correição parcial. Atraso do advogado. Indeferimento de juntada de contestação e documen-
tos em face de já constar, dos autos, defesa oral produzida pelo preposto. Alegação de dificulda-
des resultantes da localização de estacionamento e/ou elevadores no novo prédio. Existência de 
recurso específico/atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Em face de não 
estar presente erro de procedimento não cabe a correição. Aplicação do artigo 52 do Regimento 
Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40156200400002004 - Proc. 03173200300102019 - 01ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 29/06/2004) 

53. Correição parcial. Inversão tumultuária do processo. A realização de audiência no dia 
12.4.2004 configura, em princípio, atentado à boa ordem processual, quando não observados os 
termos da Portaria GP nº 19, de 18.3.2004, que adiou as audiências designadas para o período 
de 22.03 a 14.04.2004, abrindo exceção apenas para aquelas já redesignadas para os dias 12, 13 
e 14/04/2004. Artigo 52 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal Provimento GP/CR - 
04/2002. Correição que é julgada procedente em parte. (TRT/SP CP 40132200400002005 - Proc. 
02813200301602012 - 16ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo DOE 
04/06/2004) 

54. Correição parcial. Decisão que determinou o adiamento da audiência para regularização da 
representação. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Em face de não 
estar presente erro de procedimento, não cabe a correição. Artigo 52 do Regimento Interno deste 
tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40487200300002003 - Proc. 
02020200300302017 - 03ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo – DOE 
30/01/2004) 

55. Correição parcial. Arts. 843 e seguintes/CLT. Concentração dos atos em audiência. Decisão 
que determinou exame do pedido de extinção do processo em audiência, com amparo no artigo 
269, IV/CPC. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Tra-
ta-se de matéria a ser examinada através de recurso próprio, no momento processual oportuno e 
perante a Instância adequada, se for o caso. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e arti-
go 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40030200400002000 - Proc. 02638200305002001 - 50ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 13/02/2004) 

56. Correição parcial. Decisão adotada em audiência una, que veda a manifestação imediata da 
reclamante sobre a defesa e os documentos apresentados pela reclamada diferindo a providência 
para razões finais. Atentado à boa ordem processual que está caracterizado. Inexistência de me-
dida processual específica. O momento processual oportuno à manifestação sobre a defesa e 
documentos é o da exibição das referidas peças em audiência posto que a reclamante poderá, 
então impugná-los (ou não) e dizer sobre outras provas. O ato inquinado configura, atentado à 
boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do 
Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP CP 
40317200400002000 - Proc. 01686200443102010 - 01ªVT/Santo André - Prolator Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 10/09/2004) 

57. Correição parcial. Requerimento de adiamento da audiência, sem juntada de defesa e docu-
mentos, como foi determinado. Registro no termo respectivo. Extensão e compreensão. Protesto 
do ora corrigente que foi devidamente anotado. Atentado à boa ordem processual que não está 
caracterizado. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste 
Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. 
(TRT/SP CP 40258200400002000 Proc. 02266200305002016 - 56ª VT/SP - Prolator Juiz Corre-
gedor Carlos Francisco Berardo - DOE 17/08/2004) 

58. Correição parcial. Decisão que designou outra data para a audiência em face da não-
intimação regular do novo advogado, apesar de prévio despacho, contendo essa determinação. 
Indeferimento de pedido de confissão à reclamada. Intimação da reclamada. Em princípio, o ato 
ora inquinado não configura atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria interpretativa 
em face do art. 238/CPC. Foi consignado no termo respectivo a protesto do ora corrigente e há 
recurso específico. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 1º do Provi-
mento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40370200400002000 
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- Proc. 00336200000902010 - 9ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - 
DOE 28/09/2004) 

AUTOS 
Em geral 
59. Correição parcial. Decisão que indeferiu requerimento de desmembramento dos autos do pro-
cesso 2707/02 dos autos 425/01. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. 
Em face de não estar presente erro de procedimento, não cabe a correição. Aplicação do artigo 52 
do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40483200300002005 - Proc. 425/01 - 09ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Be-
rardo - DOE 13/01/2004) 

60. Correição parcial. I - Vistas dos autos em conclusão. Perda de objeto. Diante da informação da 
D. Autoridade dita corrigenda, de que os autos encontram-se à disposição da requerente, não 
mais subsiste a razão do inconformismo. II - Decisão que determina a realização de penhora em 
tempo real, utilizando-se do sistema Bacen Jud. Atentado à boa ordem processual que não está 
caracterizado. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste 
Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. 
(TRT/SP CP 40255200400002006 - Proc. 02376200205502021 - 55ª VT/SP - Prolator Juiz Corre-
gedor Carlos Francisco Berardo - DOE 10/08/2004) 

61. Correição parcial. Decisão que julgou procedente o pedido de restauração dos autos, determi-
nando na mesma oportunidade a constrição de numerário mediante a utilização do sistema Bacen 
Jud. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Matéria de natureza jurisdicio-
nal. Existência de recurso específico, devidamente utilizado pela requerente. O ato inquinado não 
configura atentado à boa ordem processual (art. 52/RI). Matéria eminentemente jurisdicional. Exis-
tência de recurso específico devidamente interposto pela corrigente. Artigo 52 do Regimento In-
terno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improce-
dente.(TRT/SP CP 40330200400002009 - Proc. 01558199606102030 - 61ªVT/SP - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 14/09/2004) 

COISA JULGADA 
Imutabilidade ou não 
62. Correição parcial. Reforma, pela mesma instância, de r. decisão anterior. Inversão tumultuária 
da ordem processual que está caracterizada. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e 
artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP CP 
40026200400002001 - Proc. 702/99 - 71ª VT/SP - Prolator Juiz Carlos Francisco Berardo - DOE 
06/02/2004) 

COMPETÊNCIA 
Exceção de incompetência 
63. Correição parcial. Decisão que acolheu a exceção de incompetência em razão do lugar. Aten-
tado à boa ordem processual que não está caracterizado. Matéria de natureza jurisdicional, não-
administrativa meramente. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não con-
figura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Inter-
no deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/ CR-04/2002. Correição que é julgada improce-
dente. (TRT/SP CP 40351200400002004 - Proc. 01461200403602013 - 36ª VT/SP - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 24/09/2004) 

CONCILIAÇÃO 
Comissões de conciliação prévia 
64. Correição parcial. I - determinação do juízo para emenda da inicial quanto à apresentação de 
prova de comparecimento à comissão de conciliação prévia, como condição da ação. Está confi-
gurada, neste tema, a inversão tumultuária da ordem processual. Art. 5º/XXV/CF. Art. 52/RI e art. 
1º/Provimento GP/CR 04/2002. O interesse de agir necessário para o exercício do direito de ação 
está presente. Súmula nº 2 deste C. Tribunal Regional. Correição que é julgada procedente em 
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parte, no ponto referido. II - Regularidade formal e eficácia de despacho que considera a indispen-
sabilidade de especificação de horário de trabalho; fundamento do pedido de vale-refeição; sane-
amento de contradição; verbas decorrentes das horas extras habituais e extrato da conta do 
FGTS. Poderes do juiz no processo do trabalho. Correição improcedente, no ponto. (TRT/SP CP 
40120200400002000 - Proc. 01787200301502006 - 15ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 21/05/2004) 

65. Correição parcial. Decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Reclamação ajui-
zada em face de três reclamadas. Impossibilidade material do trabalhador de submeter a causa a 
diversas comissões de conciliação prévia. Existência de comissão de conciliação prévia apenas 
no âmbito das reclamadas contra as quais é pleiteada a responsabilidade subsidiária. Atentado à 
boa ordem processual que está caracterizado. O ato inquinado configura, em princípio, atentado à 
boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do 
Provimento GP/CR nº 04/2002. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP CP 
40281200400002004 - Proc. 00770200405802013 - 58ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 24/08/2004) 

66. Correição parcial. Decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito pela ausência de 
passagem das partes pela comissão de conciliação prévia. Consignação no termo de audiência 
que o r. Juízo apresentou proposta de conciliação que foi recusada. Eficácia do ato judicial que 
dispensa e se sobrepõe à atuação de outro órgão extrajudicial. O sistema processual romano das 
ações da lei foi superado pelas exigências das novas condições sociais. Atentado à boa ordem 
processual que está caracterizado. O ato inquinado configura, em princípio, atentado à boa ordem 
processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento 
GP/CR nº 04/2002. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP CP 40269200400002000 - Proc. 
01050200405802015 - 09ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
20/08/2004) 

Efeitos 
67. Correição parcial. Decisão que indefere a expedição de alvarás para liberação de FGTS e se-
guro-desemprego, porque a obrigação/direito não constou do termo de conciliação. O ato inquina-
do não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser exa-
minada através de recurso próprio, no momento processual oportuno e perante a Instância ade-
quada, se for o caso. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/ 
CR-04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40032200400002009 - Proc. 
1885/2001 - 4ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 13/02/2004) 

68. Correição parcial. Decisão que libera o valor do acordo. Avença que nada especifica quanto 
aos acessórios (juros e correção monetária). Os termos da conciliação são amplos e ensejam a 
interpretação adotada pelo mm. Juízo, elidindo pretensão de reforma pela via meramente adminis-
trativa. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de recurso espe-
cífico. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria 
jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento 
GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente.(TRT/SP CP 40331200400002003 - Proc. 
00336200207302027 - 73ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
14/09/2004) 

CORREIÇÃO PARCIAL 
Geral 
69. Correição parcial. Improcedência. Alegação de ineficiência do serviço cartorário. Nos termos 
do art. 52/RI, deste Tribunal, a atuação da Corregedoria, na hipótese de correição parcial, exige a 
indicação de ato processual específico, que resulte em "atentado à boa ordem processual". A 
menção genérica a suposto atraso no andamento do processo não permite o acolhimento da pre-
tensão. (TRT/SP CP 40176200400002005 - Proc. 1805/1996 - 2ª VT/Guarulhos - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 25/06/2004) 

70. Correição parcial. Embargos declaratórios rejeitados. Alegação de negativa de prestação ju-
risdicional. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual (art. 
52/RI). Matéria de caráter jurisdicional. Existência de recurso específico. Correição que é julgada 
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improcedente. (TRT/SP CP 40083200400002000 - Proc. 767/1994 - 67ª VT/SP - Prolator Juiz Cor-
regedor Carlos Francisco Berardo – DOE 02/04/2004) 

71. Correição parcial. Improcedência. Alegação de retardamento na prestação jurisdicional. Des-
pacho cuja confecção era objeto da correição, que já está nos autos, aguardando, apenas mani-
festação do ora corrigente. Tumulto processual que não está caracterizado. Art. 52/RI, deste Tri-
bunal. (TRT/SP CP 40252200400002002 - Proc. 01884199602902042 - 29ª VT/SP - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 06/08/2004) 

72. Correição parcial. Incabível correição parcial contra ato que comporta recurso específico le-
galmente previsto, que deverá ser interposto - se for o caso -, no momento processual oportuno e 
perante a Instância adequada. (TRT/SP CP 40408200400002005 - Proc. 01884200402802019 - 
28ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo- DOE 15/10/2004) 

73. Decisão correição parcial. Não conhecimento. Existência de recurso próprio. A existência de 
recurso próprio impede o conhecimento de medida correicional diante do óbice contido no artigo 
1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40416200400002001 - Proc. 02468200231302011 
- 3ª VT/Guarulhos - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 22/10/2004) 

74. Correição parcial. Matéria que comporta recurso próprio. Não conhecimento. Art. 1º do Provi-
mento GP/CR - 04/2002. Revela-se imprópria a via da Correição Parcial para insurgência contra 
matéria que pode ser manejada por recurso próprio. A competência desta Corregedoria limita-se 
apenas ao âmbito administrativo. (TRT/SP CP 40446200400002008 - Proc. 01385200434102016 - 
1ªVT/Itaquaquecetuba - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 09/11/2004) 

75. Correição parcial. Improcedência. Ausência de prejuízo ou ato atentatório à boa ordem pro-
cessual. Na hipótese dos autos não ocorreu qualquer prejuízo para Requerente ou ato atentatório 
à boa ordem processual a ensejar a presente medida, o que impõe a sua improcedência. (TRT/SP 
CP 40422200400002009 - Proc. 01835199905902016 - 59ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João 
Carlos de Araújo - DOE 22/10/2004) 

76. Correição parcial. Além de inexistente a hipótese de correição parcial com característica de 
agravo de instrumento, a medida é incabível contra ato que comporta recurso específico legal-
mente previsto, que deverá ser interposto - se for o caso -, no momento processual oportuno e 
perante a Instância adequada. Correição Parcial improcedente. (TRT/SP CP 40447200400002002 
- Proc. 02485200301002016 - 10ªVT/SP - Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar - Rosa Maria Zuc-
caro - DOE 12/11/2004) 

77. Correição parcial. Incabível correição parcial contra ato que comporta recurso específico le-
galmente previsto, principalmente quando já interposto pela parte corrigente, e na mesma data em 
que ingressou com o presente remédio processual. (TRT/SP CP 40389200400002007 - Proc. 
00322200425202020 - 02ª VT/Cubatão - Prolator Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro 
- DOE 01/10/2004) 

CUSTAS 
Isenção 
78. Correição parcial. Ingresso de nova ação condicionado ao pagamento de custas processuais 
de processo anteriormente arquivado ou prova de deferimento de isenção. Atentado à boa ordem 
processual que não está caracterizado. Matéria de natureza jurisdicional, não-administrativa me-
ramente. Existência de medida processual específica. Em tese, cuida-se de condição da ação 
(aplicação subsidiária do art. 268/CPC). O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à 
boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do 
Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40147200400002003 - Proc. 00524200443102015 - 01ª VT/Santo André - Prolator Juiz Correge-
dor Carlos Francisco Berardo - DOE 04/06/2004) 

Prova de recolhimento 
79. Correição Parcial. Procedência parcial. No que se refere ao pedido de confecção de nova cer-
tidão de objeto-e-pé, a ausência de identificação do processo na guia DARF, nos termos da letra 
b, do artigo 10, do Provimento GP/CR 08/2002, não impede a expedição do referido documento, 
porquanto consta o nome do Requerente, assim como o número de seu CPF. (TRT/SP CP 
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40472200400002006 - Proc. 02946199502002017 - 20ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João 
Carlos de Araújo - DOE 03/12/2004) 

DEPÓSITO RECURSAL 
Massa falida 
80. Correição parcial. Decisão que transfere depósito recursal para compor o acervo da massa 
falida. Atentado à boa ordem processual que está caracterizado. O depósito foi efetivado anteri-
ormente ao decreto de quebra. Os efeitos deste não são retroativos in pejus. O ato inquinado con-
figura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Inter-
no deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improceden-
te. (TRT/SP CP 40257200400002005 Proc. 01687199700202020 - 2ª VT/SP - Prolator Juiz Corre-
gedor Carlos Francisco Berardo - DOE 13/08/2004) 

81. Correição parcial. Decisão que transfere depósito recursal para compor o acervo da Massa 
Falida. Caracterização de error in procedendo, pois o depósito judicial ocorreu antes da decreta-
ção da falência da reclamada, cujos efeitos in pejus não podem retroagir. Correição procedente. 
(TRT/SP CP 40435200400002008 - Proc. 00963199426202017 - 2ªVT/Diadema - Prolatora Juíza 
Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 05/11/2004) 

DEPOSITÁRIO INFIEL 
Prisão 
82. Correição parcial. Decisão que indeferiu pedido de prisão de fiel depositário, que em virtude de 
cumprimento de ordem judicial efetuou a entrega do bem em seu poder à adjudicante em outro 
processo. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de medida 
processual específica. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem proces-
sual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40148200400002008 - Proc. 
02489199631502023 - 05ª VT/Guarulhos - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - 
DOE 04/06/2004) 

DOCUMENTOS 
Exibição ou juntada 
83. Correição parcial. Não conhecimento. Deficiência de traslado. As corrigentes trouxeram ape-
nas o ato impugnado sem que se fizesse acompanhar da petição que ensejou a decisão, o que 
impossibilita o conhecimento da pretensão ali contida. "A petição de Correição Parcial será formu-
lada ao Juiz da Vara do Trabalho onde se processam os autos originários, (...) devendo estar ne-
cessariamente instruída com as alegações do requerente e cópia da documentação comprobató-
ria do mencionado ato”. Aplicação dos artigos 2º e 6º, § 1º, inciso II, do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que não é conhecida. (TRT/SP CP 40471200300002000 - Proc. 923/90 - 14ª 
VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 09/01/2004) 

84. Correição parcial. Não conhecimento. Deficiência de traslado. As corrigentes trouxeram ape-
nas a primeira folha da petição onde consta tão-somente a qualificação das mesmas, o que im-
possibilita o conhecimento da pretensão ali contida. "A petição de Correição Parcial será formula-
da ao Juiz da Vara do Trabalho onde se processam os autos originários, (...) devendo estar ne-
cessariamente instruída com as alegações do requerente e cópia da documentação comprobató-
ria do mencionado ato”. Aplicação dos artigos 2º e 6º, § 1º, inciso II, do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que não é conhecida. (TRT/SP CP 40476200300002003 - Proc. 1.338/90 - 
11ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 09/01/2004) 

85. Correição parcial. Não conhecimento. Ausência de cópia da documentação comprobatória do 
ato impugnado. A medida não é conhecida porque está ausente cópia da documentação compro-
batória do ato impugnado. Aplicação do art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tri-
bunal, e dos artigos 2º e 6º, § 1º, inciso II, do Provimento GP/ CR-04/2002. (TRT/SP CP 
40027200400002006 - Proc. 1.819/2000 - 1ª VT/Santo André - Prolator Juiz Carlos Francisco Be-
rardo - DOE 10/02/2004) 
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86. Correição parcial. Não conhecimento. Ausência de cópia do ato impugnado. A medida não é 
conhecida porque está ausente peça indispensável para a análise da mesma. Aplicação do art.55, 
parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e dos artigos 2º e 6º, § 1º, inciso II, do Pro-
vimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40484200300002000 - Proc. 303/1998 - 07ª VT/Guarulhos - 
Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 09/01/2004) 

87. Correição parcial que não é conhecida, porque foi apresentada antes de ser proferido o ato 
que o requerente pretende ver modificado. Traslado deficiente. Não há nos autos cópia da docu-
mentação comprobatória do ato impugnado. Artigos 2º e 6º, § 1º, inciso II, do Provimento GP/CR 
04/2002. Artigo 55, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. (TRT/SP CP 
40106200400002007 - Proc. 2771/2000 - 77ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco 
Berardo – DOE 30/04/2004) 

88. Correição parcial. Decisão que determina a exibição pelo tempo estritamente necessário, dos 
originais de documentos, cujas cópias já constam dos autos, para elaboração de prova pericial. 
Verificação de autenticidade de letra e firma em notas fiscais. O ato inquinado não configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. O ato processual tem amparo no 
art. 765/CLT. Existência de medida processual específica. Aplicação do artigo 52 do Regimento 
Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada impro-
cedente. (TRT/SP CP 40115200400002008 - Proc. 2080/2001 - 2ª VT/Osasco - Prolator Juiz Cor-
regedor Carlos Francisco Berardo - DOE 04/05/2004) 

89. Correição parcial. Intempestividade. Ausência de peças que seriam essenciais à compreensão 
do que foi alegado. Os elementos constantes dos autos demonstram que, por ocasião da decisão 
constante no termo de audiência a corrigente tomou ciência do registro, na ata (cuja cópia não foi 
providenciada) de que havia alegações finais, de modo remissivo, deixando transcorrer o prazo 
para a correição. Assim, não houve observância do prazo do art. 54 do RI/TRT. Ademais, estão 
ausentes peças indispensáveis para a sua análise. Aplicação do artigo 6º, § 1º, incisos I e II, do 
Provimento GP/CR 04/2002. Correição que não é conhecida. (TRT/SP CP 40261200400002003 - 
Proc. 00623200243102015 - 01ª VT/Santo André - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Be-
rardo - DOE 20/08/2004) 

90. Correição parcial. I - Decisão que determina a realização de penhora em tempo real, utilizan-
do-se do sistema Bacen Jud. Perda de objeto. Diante da informação da D. Autoridade dita corri-
genda, de que foi determinado e efetuado o desbloqueio perante o Bacen, não mais subsiste a 
razão do inconformismo. II - Improcedência. Alegação de irregularidade na ordem cronológica de 
juntada de documentos e apreciação pelo Juízo. Nos termos do art. 52/RI, deste Tribunal, a atua-
ção da Corregedoria, na hipótese de correição parcial, exige a indicação de ato processual 
específico, que resulte em "atentado à boa ordem processual". A menção genérica a supostas 
irregularidades no andamento do processo não permite o acolhimento da pretensão. (TRT/SP CP 
40299200400002006 Proc. 01420200307502019 - 75ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 27/08/2004) 

91. Correição parcial. Documentos comprobatórios - Exigência do Juízo - Não configura tumulto à 
boa ordem processual a determinação de juntada de documentos que comprovem a alegação de 
suposto grupo econômico. (TRT/SP CP 40375200400002003 - Proc. 02005199200902013 
09ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 01/10/2004) 

92. Correição parcial. Não conhecimento. Ausência de cópia do ato impugnado. A presente medi-
da correicional não é conhecida, eis que o corrigente não trouxe aos autos cópia do ato impugna-
do, além de certificada a intempestividade da medida. Inteligência dos artigos 2º e 6º, § 1º, inciso 
II, do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40485200400002005 - Proc. 01378198700402018 
- 04ªVT/SP - Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 03/12/2004) 

93. Correição parcial. Ausência de alegações do requerente e do ato impugnado. A medida não é 
conhecida, porque não instruída conforme determina o artigo 2º, caput, do Provimento GP/CR 
04/2002. (TRT/SP CP 40413200400002008 - Proc. 02107200007802014 - 78ªVT/SP - Prolator 
Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 15/10/2004) 
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Valor probante 
94. Correição parcial. Inexistência de ato atentatório. Improcedência. A documentação acostada 
aos autos não corrobora as assertivas lançadas pelo requerente em sua exordial. A inexistência 
de subversão ou tumulto processual impõe a improcedência da presente medida. (TRT/SP CP 
40502200400002004 - Proc. 00199200425202015 - 2ª VT/Cubatão - Prolator Juiz Corregedor 
João Carlos de Araújo - DOE 14/12/2004) 

EMPRESA (SUCESSÃO) 
Configuração 
95. Correição parcial. Decisão que reconheceu a ocorrência de sucessão de empresas. Respon-
sabilidade do sócio da empresa sucessora. Existência de recurso específico. Atentado à boa or-
dem processual que não está caracterizado. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado 
à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser examinada através de recurso próprio, no mo-
mento processual oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. Aplicação do artigo 52 
do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é 
julgada improcedente. (TRT/SP CP 40069200400002007 - Proc. 2.499/97 - 26ª VT/SP - Prolator 
Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo – DOE 12/03/2004) 

EXECUÇÃO 
Adjudicação 
96. Correição parcial. Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do leilão. Atentado à boa 
ordem processual que não está caracterizado. Matéria de natureza jurisdicional, não-
administrativa meramente. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não con-
figura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Inter-
no deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR -04/2002. Correição que é julgada improce-
dente. (TRT/SP CP 40282200400002009 - Proc. 00964199444102032 - 01ª VT/Santos - Prolator 
Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 24/08/2004) 

97. Correição parcial. Decisão que recebe embargos à adjudicação como agravo de petição não 
configura error in procedendo ou tumulto processual, e sim pronunciamento jurisdicional ancorado 
em interpretação de norma legal (art. 746, CPC). Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP 
CP 40431200400002000 - Proc.00711200146102018 - 1ª VT/São Bernardo do Campo - Prolatora 
Juíza Corregedora Auxiliar - Rosa Maria Zuccaro - DOE 09/11/2004) 

98. Correição parcial. Incabível correição parcial contra ato de magistrado que homologa adjudi-
cação aperfeiçoada em leilão, por não configurar error in procedendo, nem mesmo tumulto à or-
dem processual, mas emissão de juízo de valor, conduzindo o processo nos moldes do artigo 765, 
da CLT. Além do mais, trata-se de matéria jurisdicional que comporta recurso específico legalmen-
te previsto, que deverá ser interposto se for o caso -, no momento processual oportuno e perante 
a Instância adequada. Correição parcial improcedente. (TRT/SP CP 40467200400002003 - Proc. 
02028200307102011 - 71ªVT/SP Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar - Rosa Maria Zuccaro - 
DOE 23/11/2004) 

Arrematação 
99. Correição parcial. Edital de Praça e Leilão. Efeitos suspensos em razão de interposição de 
embargos de terceiro. Recusa de assinatura do auto de arrematação pelo Juízo enquanto perdu-
rar a suspensão da execução. Não se configura tumulto à boa ordem processual a recusa do Juí-
zo em assinar o auto de arrematação quando há conhecimento da existência de embargos de 
terceiro, porquanto se assim procedesse estaria dando azo para discussão sobre os efeitos decor-
rentes dessa assinatura. Ademais, havendo insurgimento acerca de matéria de caráter eminente-
mente processual, não é lícito ao Juiz Corregedor reexaminar a atividade jurisdicional do Magis-
trado nos atos judiciais. A competência do reexame está limitada aos aspectos formais e adminis-
trativos dos atos processuais. (TRT/SP CP 40392200400002000 - Proc. 02176199405802014 - 
58ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo- DOE 05/10/2004) 
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Bens do sócio 
100. Correição parcial. Decisão que determinou a apresentação de certidão de breve relato da 
junta comercial, devidamente atualizada, para prosseguimento da execução na pessoa dos só-
cios. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. O ato inquinado não configu-
ra, em princípio, o alegado atentado à boa ordem processual, por tratar-se de matéria interpretati-
va, de natureza eminentemente jurisdicional. Aplicação do art. 52 do Regimento Interno deste Tri-
bunal. (TRT/SP CP 40306200400002000 Proc. 1751/1997 - 53ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 27/08/2004) 

101. Correição parcial. Execução em nome dos sócios. Configura-se o tumulto processual no 
indeferimento de execução em nome dos sócios, com fundamento de que eles não foram citados, 
quando já houve até penhora em conta corrente dos mesmos. Correição parcial a que se dá pro-
cedência. (TRT/SP CP 40405200400002001 - Proc. 02146199643202010 - 2ª VT/Santo André - 
Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 05/11/2004) 

Bloqueio. Conta bancária 
102. Correição parcial. Decisão que indeferiu o bloqueio de conta corrente bancária dos sócios da 
executada, em face da existência de penhora válida nos autos, e do fato de a exeqüente, ora cor-
rigente, não haver requerido a desconsideração da personalidade jurídica. O ato inquinado não 
configura, em principio, atentado à boa ordem processual. Matéria de natureza jurisdicional. Exis-
tência de recurso específico. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provi-
mento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40169200400002003 
- Proc. 01080200243202010 - 2ª VT/Santo André - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Be-
rardo - DOE 18/06/2004) 

103. Correição parcial. Alvará para movimentação de valor penhorado em conta corrente. Trânsito 
em julgado da sentença de liquidação. As circunstâncias constantes dos autos evidenciam que a 
negativa de liberação constitui, na espécie, atentado à boa ordem processual contra o qual não há 
recurso específico. Art. 52/RI. Tampouco o ajuizamento de mandado de segurança pelo executa-
do, cujo pedido de liminar foi indeferido, produz os efeitos processuais pretendidos. Correição que 
é julgada procedente. (TRT/SP CP 40151200400002001 - Proc. 02696199003702012 - 37ª VT/SP 
- Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 15/06/2004) 

104. Correição parcial. I - decisão que determinou a penhora de valor da conta-corrente bancária 
de sócio da executada, após a constatação da impossibilidade de constrição dos bens do deve-
dor. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de medida proces-
sual específica. II - desentranhamento de cópias de declaração de imposto de renda fornecidas 
pela receita federal. Perda de objeto diante da r. decisão que já adotou a providência requerida. O 
ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria 
a ser examinada através de recurso próprio. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e arti-
go 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40122200400002000 - Proc. 1631/1998 - 22ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco 
Berardo - DOE 18/05/2004) 

105. Correição parcial. Decisão que indeferiu, "por enquanto", o bloqueio de conta corrente bancá-
ria dos sócios da executada, porque não foram citados, determinando-se ao corrigente que "indi-
que os elementos necessários ao prosseguimento, ou requeira o que julgar cabível, em 30 dias". 
O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria de nature-
za jurisdicional. Existência de recurso específico. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e 
artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40267200400002000 - Proc. 00946199604802019 - 48ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 20/08/2004) 

106. Correição parcial. R. despacho que indeferiu alvará para movimentação de valor penhorado 
em conta corrente. Existência de embargos à execução ainda sendo processados. O ato inquina-
do não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. Aplicação 
do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Cor-
reição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40279200400002005 - Proc. 
01818199600402018 - 04ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
24/08/2004) 
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Conciliação ou pagamento 
107. Correição parcial. Decisão que deferiu a execução das parcelas inadimplidas do acordo cele-
brado, tendo em vista que a avença não estabelece o valor da multa a ser aplicada em caso de 
descumprimento. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de 
recurso específico. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. 
Matéria de natureza jurisdicional. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do 
Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40182200400002002 - Proc. 00033200244402019 - 4ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Car-
los Francisco Berardo - DOE 25/06/2004) 

108. Correição parcial. Decisão que indefere execução contra co-reclamada que não figurou e não 
participou de conciliação, esta realizada na fase executória, nada obstante a referida empresa ter 
constado do título exeqüendo como co-responsável. Atentado à boa ordem processual que não 
está caracterizado. Existência de recurso específico. O ato inquinado não configura, em princípio, 
atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e 
artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40335200400002001- Proc. 00469199600702029 7ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 24/09/2004) 

Depósito 
109. Correição parcial. Despacho que libera valor depositado como garantia do juízo pela execu-
tada após trânsito em julgado. Irresignação do sócio. Argüição de nulidade por irregularidade na 
citação. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. A importância liberada não 
foi depositada pelo ora corrigente mas, sim, pela executada. Existência de recurso específico. O 
ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. 
Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40359200400002000 - Proc. 
00018200144302013 - 03ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
01/10/2004) 

110. Correição parcial. Liberação do depósito recursal à reclamante. Não há qualquer ofensa à 
boa ordem processual a liberação de depósito recursal quando o autor já está com o crédito certo 
a seu favor, inclusive com o aval da reclamada quanto aos cálculos, mormente pelo fato da ré já 
ter demonstrado a intenção de parcelar o débito. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP 
CP 40383200400002000 - Proc. 00895200133202012 - 2ª VT/Itapecerica da Serra - Prolatora: 
Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 01/10/2004) 

Embargos à Execução. Cabimento 
111. Correição parcial. Decisão que rejeita embargos à execução ofertados pela executada e 
indefere a substituição dos bens que garantem a execução, como pretendido pelo exeqüente. O 
ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 
52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que 
é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40063200400002000 - Proc. 00231200300602001 6ª VT/SP 
- Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 12/03/2004) 

Embargos à Execução. Prazo 
112. Correição parcial. Decisão que acolhe Embargos à Execução cinco meses após expirado o 
prazo concedido ao Síndico da massa falida, caracteriza error in procedendo e atentado à boa 
ordem processual, não havendo falar, no caso, em livre direção do processo ou em conveniência 
de assegurar prazo para oposição dos embargos. Ademais, os efeitos in pejus não podem retroa-
gir. Correição procedente. (TRT/SP CP 40471200400002001 - Proc. 01248199906602028 - 
66ªVT/SP Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 26/11/2004) 

Entidades estatais 
113. Correição parcial. Seqüestro de numerário. Prefeitura Municipal. Decisão que suspende o 
andamento processual até o julgamento do mandado de segurança. Atentado à boa ordem pro-
cessual que não está caracterizado. Existência de medida processual específica. O ato inquinado 
não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regi-
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mento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada 
improcedente. (TRT/SP CP 40144200400002000 - Proc. 1792/99- 02ª VT/Diadema - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 01/06/2004) 

114. Correição parcial. Decisão que determinou a suspensão da execução para que se aguardas-
se o julgamento do agravo de instrumento. Orientação do tema nº 87 da SDI-I. O ato inquinado 
não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser exami-
nada através de recurso próprio, no momento processual oportuno e perante a Instância adequa-
da, se for o caso. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Pro-
vimento GP/CR-04/ 2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40040200400002005 - Proc. 2.637/92 - 06ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco 
Berardo - DOE 05/03/2004) 

Execução provisória 
115. Correição parcial. Agravo de petição. Execução provisória. Decisão que determina o depósito 
do valor incontroverso, reconhecido até mesmo em razões do agravo de petição da executada (R$ 
26.560,75, atualizado até 01.02.2003). Aplicação do Enunciado nº 1 (Súmula deste C. TRT). O ato 
inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual, além de ser modificável 
por recurso próprio, no momento oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. Artigo 
52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR-04 /2002. Correição que 
é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40045200400002008 - Proc. 168/2000 - 1ª VT/São Caetano 
do Sul - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo -DOE 05/03/2004) 

Fraude 
116. Correição parcial. Decisão que alterou despacho anterior, determinando a designação de 
praça e leilão de imóvel penhorado nos autos. Alienação anterior em fraude à execução. Atentado 
à boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de medida processual específica. 
A medida correicional não é cabível em face de não estar presente erro de procedimento e de o 
ato processual ora inquinado ser modificável por remédio processual adequado. Artigo 52 do Re-
gimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40116200400002002 - Proc. 823/1989 - 53ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco 
Berardo - DOE 07/05/2004) 

117. Correição parcial. Decisão que afasta a alegação de fraude à execução na alienação de imó-
vel. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não configura, em princípio, a-
tentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento Inter-
no deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improceden-
te. (TRT/SP CP 40110200400002005 - Proc. 222/1996 - 3ª VT/Guarulhos - Prolator Juiz Correge-
dor Carlos Francisco Berardo - DOE 27/04/2004) 

118. Correição parcial. Decisão que não reconheceu existência de fraude à execução. Imóvel hi-
potecado como garantia de dívida da executada perante banco que, terminou por arrematá-lo. 
Hipoteca anterior ao ajuizamento da reclamatória. Atentado à boa ordem processual que não está 
caracterizado. Art. 765/CLT. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não 
configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser examinada 
através de recurso próprio, no momento processual oportuno e perante a Instância adequada, se 
for o caso. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 00128/2003-6 - Proc. 2767/1997 - 
22ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 09/01/2004) 

Limites da controvérsia 
119. Correição parcial. Decisão que indefere liberação de numerário por considerar que há con-
trovérsia sobre valores. Inexistência de prova de preclusão. O ato inquinado não configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser examinada através de re-
curso próprio, no momento processual oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. 
Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40046200400002002 - Proc. 
2020/1988 - 11ª VT/SP - Prolator Juiz Carlos Francisco Berardo - DOE 27/02/2004) 
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Liquidação em geral 
120. Correição parcial. Decisão que determina aos corrigentes, que atualizem os cálculos apre-
sentados pela reclamada. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem pro-
cessual. Questão jurisdicional e não meramente administrativa. Aplicação do artigo 52 do Regi-
mento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada 
improcedente. (TRT/SP CP 40066200400002003 - Proc. 888/92 - 2ª VT/Cubatão - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 12/03/2004) 

121. Correição parcial. Decisão que julgou intempestiva a impugnação à sentença de liquidação. 
Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de medida processual 
específica. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplica-
ção do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. 
Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40079200400002002 - Proc. 3.140/96 - 09ª 
VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 30/03/2004) 

Honorários 
122. Correição parcial. Despacho que determina o prosseguimento da execução, em face do reco-
lhimento insuficiente da contribuição previdenciária e do não-pagamento dos honorários periciais, 
aos quais a reclamada se obriga. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa 
ordem processual, haja vista que a D. Autoridade dita corrigenda esclarece, nas informações, que 
embora citada para tanto, não procedeu à executada o pagamento dos honorários periciais. Artigo 
52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que 
é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40283200400002003 - Proc. 03498199631702011 - 7ª 
VT/Guarulhos - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 24/08/2004) 

Legitimidade passiva. Em geral 
123. Correição parcial. Decisão que indeferiu o prosseguimento da execução na pessoa de inte-
grante da reclamada, grupo familiar, sob razão social da genitora. Pagamento da execução medi-
ante cheque sem provisão de fundos, emitido em nome do juízo. O ato inquinado configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do regimento interno deste 
tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP 
CP 40239200400002003 - Proc. 02389200103602019 - 36ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Car-
los Francisco Berardo - DOE 06/08/2004) 

Liquidação em geral 
124. Correição parcial. Decisão que indeferiu o prosseguimento da execução da parte líquida e, 
simultaneamente a liquidação dos valores ilíquidos, determinando a reapresentação dos cálculos 
de liquidação. O v. Acórdão ampliou a condenação, pelo que haverá recálculo dos títulos anteri-
ormente reconhecidos, com acréscimos. Possibilidade de tumulto processual, com o pretendido 
deferimento. Poderes do juiz na execução trabalhista. Atentado à boa ordem processual que não 
está caracterizado. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não configura, 
em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno des-
te Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. 
(TRT/SP CP 40245200400002000 - Proc. 00419200204202028 - 42ªVT/SP - Prolator Juiz Corre-
gedor Carlos Francisco Berardo - DOE 03/08/2004) 

125. Correição parcial. Decisão proferida em embargos à execução, que determinou a retificação 
dos cálculos anteriormente homologados. Os valores retificados já foram homologados e a libera-
ção ao corrigente aguarda tão-somente o decurso do prazo legal. A atuação da corregedoria obe-
dece aos objetivos constantes do Regimento Interno deste Tribunal, bem como do Provimento 
GP/CR 04/2002, que não estão configurados, na espécie. Correição Parcial que é arquivada, em 
face da perda do objeto. (TRT/SP CP 40348200400002000 - Proc. 00110200102602015 - 26ª 
VT/São Paulo - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 21/09/2004) 

126. Correição parcial. R. despacho que determina que o reclamante refaça seus cálculos de li-
quidação. Os efeitos da preclusão (pela ausência de impugnação da conta apresentada pelo re-
querente) não reúnem a amplitude pretendida. A preclusão é eficaz apenas com relação às par-
tes. E não, quanto ao juízo, a quem o legislador incumbiu de zelar pela correta atuação da coisa 
julgada em todos os termos. O objetivo da determinação é o de se obter o valor correto. Assim, 
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não há atentado à boa ordem processual, porque o ato foi praticado com fundamento no art. 
765/CLT. Ademais, trata-se de matéria a ser examinada através de recurso próprio. Art. 52/RITRT 
e art. 1º/Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40312200400002007 - Proc. 01828199903202015 - 32ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 31/08/2004) 

Liquidação. Procedimento 
127. Correição parcial. Decisão que devolveu às reclamadas o prazo para manifestação sobre os 
cálculos apresentados pelo reclamante. Atentado à boa ordem processual que não está caracteri-
zado. Existência de medida processual específica. Apresentação simultânea de correição parcial e 
de agravo de petição. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem proces-
sual. Ademais, trata-se de matéria a ser examinada através de recurso próprio, já ajuizado. Artigo 
52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que 
é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40190200400002009 - Proc. 01036200003302024 - 33ª 
VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 29/06/2004) 

Penhora. Em geral 
128. Correição parcial. I - reconsideração de r. decisão que anteriormente não conheceu da medi-
da administrativa. Equívoco do MM. Juízo requerido na formação do instrumento. II - decisão cor-
rigenda que indefere execução de carta de fiança aceita pela SDI como garantia do juízo, pela 
mera apresentação, ao argumento de que a transferência do crédito dar-se-á com o trânsito em 
julgado, na execução, em face do prazo indeterminado da garantia. Matéria de natureza jurisdicio-
nal. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do 
artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correi-
ção que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40101200400002004 - Proc. 506/96 - 38ª VT/ São 
Paulo - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 04/06/2004) 

129. Correição parcial. Decisão que determinou a suspensão da execução, bem como a liberação 
de penhora de bens e valores, em atendimento a decisão proferida pelo C. TST. Atentado à boa 
ordem processual que não está caracterizado. Matéria de natureza jurisdicional, não-
administrativa meramente. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não con-
figura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Inter-
no deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improceden-
te. Precedentes Processos CP nº 527/2001, 109/2001, 127/2002 e 391/2003. (TRT/SP CP 
40185200400002006 - Proc. 00841199003902013 - 39ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 25/06/2004) 

130. Correição parcial. Decisão que reconsiderou determinação de penhora de imóvel, em face da 
notícia da transferência da propriedade do referido bem ao credor hipotecário, decorrente de a-
cordo celebrado em feito que tramita perante a esfera cível. Reforma, pela mesma instância, de r. 
Decisão anterior. Inversão tumultuária da ordem processual que está caracterizada. O ato inqui-
nado configura atentado à boa ordem processual (art. 52/RI), em face do disposto no art. 
471/CPC. Ademais, o princípio do contraditório não foi observado. E a matrícula ou averbação no 
Cartório apropriado é matéria acessória, que produz efeitos quando decidido o principal. Vale di-
zer, a existência (ou não) de fraude à execução. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP CP 
40276200400002001 - Proc. 01550199924202010 - 2ª VT/Cotia - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 27/08/2004) 

131. Correição parcial. Decisão que determinou a suspensão da execução, bem como a liberação 
de penhora de bens e valores, em atendimento a decisão proferida pelo C. TST. Atentado à boa 
ordem processual que não está caracterizado. Matéria de natureza jurisdicional, não-
administrativa meramente. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não con-
figura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Inter-
no deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improceden-
te. Precedente Processo CP nº 40185200400002006. (TRT/SP CP 40325200400002006 - Proc. 
02827199001002025 - 10ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
14/09/2004) 

132. Correição parcial. Decisão que indeferiu a liberação de valor penhorado em conta corrente 
até a decisão do mandado de segurança. Agravo de petição não conhecido por não atendida a 
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disposição do § 1º do artigo 897/CLT. As circunstâncias constantes dos autos evidenciam que a 
negativa de liberação não constitui, na espécie, atentado à boa ordem processual contra o qual 
não há recurso específico. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º 
do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40346200400002001 - Proc. 02755199500302010 - 03ªVT/São Paulo - Prolator Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 21/09/2004) 

Penhora. Impenhorabilidade 
133. Correição parcial. Decisão que indeferiu o bloqueio de conta corrente bancária de sócia da 
executada, porque utilizada para a percepção de pensão alimentícia. O ato inquinado não configu-
ra, em princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria de natureza jurisdicional, a 
ser examinada através de recurso próprio. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 
1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40140200400002001 - Proc. 1557/1994 - 6ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francis-
co Berardo - DOE 21/05/2004) 

134. Correição parcial. Decisão que autoriza desbloqueio somente de conta bancária na qual a 
corrigente recebe pensão paga pelo inss. Natureza jurisdicional. O ato inquinado não configura, 
em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno des-
te Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. 
(TRT/SP CP 400622000400002005 - Proc. 1499/96 - 4ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 12/03/2004) 

Penhora “On line” 
135. Correição parcial. Decisão que determina a realização de penhora em tempo real, utilizando-
se do sistema Bacen Jud. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existên-
cia de medida processual específica. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa 
ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Pro-
vimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40057200400002002 - Proc. 1.996/96 – 57ª VT/SP – Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco 
Berardo - DOE 09/03/2004) 

136. Correição parcial. I - Fixação da responsabilidade da corrigente pelos créditos do exeqüente. 
Matéria jurisdicional. II - Decisão que determina a realização de penhora em tempo real, utilizan-
do-se do sistema Bacen Jud. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Exis-
tência de recurso específico. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem 
processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 1º do Provimento 
GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40302200400002001 - Proc. 
020991999202019 - 2ª VT/Barueri - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - Julga-
mento 23/08/2004) 

137. Correição parcial. I - Decisão que determina a realização de penhora em tempo real sobre 
30% dos rendimentos, utilizando-se do sistema Bacen Jud. II - Fixação da responsabilidade dos 
corrigentes pelos créditos do exeqüente. Atentado à boa ordem processual que não está caracte-
rizado. Existência de recurso específico (possivelmente mandado de segurança). O ato inquinado 
não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. Aplicação do 
artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correi-
ção que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40341200400002009 - Proc. 00838199901202019 - 
12ª VT/São Paulo - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 17/09/2004) 

138. Correição parcial. I - Decisão que determina a realização de penhora em tempo real, utilizan-
do-se do sistema Bacen Jud. Perda de objeto. Diante da informação da D. Autoridade dita corri-
genda, da liberação do bloqueio da conta corrente do requerente, não mais subsiste a razão do 
inconformismo. II - Manutenção de sócio da empresa no pólo passivo. Atentado à boa ordem pro-
cessual que não está caracterizado. Existência de medida processual específica. O ato inquinado 
não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regi-
mento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada 
improcedente.(TRT/SP CP 40324200400002001 - Proc. 00497199902702010 - 27ªVT/SP - Prola-
tor Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 10/09/2004) 
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139. Correição parcial. Penhora on line. Liberdade do juiz na condução do processo - Matéria que 
comporta remédio próprio - Improcedência. o Juiz possui ampla liberdade na direção do processo, 
de conformidade com o preceituado no artigo 765, do Diploma Consolidado e pelos parâmetros 
ditados pelos artigos 125 e 130 do Código de Processo Civil, além do que os atos atacados foram 
proferidos em total observância à ordem legal prevista no art. 655, I, do CPC, inexistindo error in 
procedendo a justificar o remédio correicional. Matéria que comporta recurso legalmente previsto. 
(TRT/SP CP 40394200400002000 - Proc. 004652002231017 - 1ª VT/Carapicuíba - Prolator Juiz 
Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 08/10/2004) 

Penhora. Ordem de preferência 
140. Correição parcial. Decisão que determinou a substituição de penhora sobre bens da execu-
tada pela constrição de numerário, através do sistema Bacen Jud. Consonância com o art. 
655/CPC e art. 1º do Prov. 1/2003, da E. Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Atentado à 
boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de medida processual específica. O 
ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria 
de caráter processual. E a existência de recurso específico está demonstrada pelo próprio julgado 
colacionado pela requerente. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provi-
mento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40168200400002009 
- Proc. 02052199946202015- 2ª VT/São Bernardo do Campo - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 18/06/2004) 

141. Correição parcial. Decisão que determinou a substituição de penhora de bens de difícil co-
mercialização (monitores de computador), pela constrição de automóvel de propriedade do sócio. 
Observância da gradação legal (art. 655/CPC). Atentado à boa ordem processual que não está 
caracterizado. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria processual. Existência de recurso específico. 
Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correi-
ção que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40248200400002004 - Proc. 02210200101602019 - 
16ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 03/08/2004) 

Provisória 
142. Correição parcial. Execução provisória. Decisão que rejeita embargos à execução e determi-
na o praceamento do bem penhorado. Atentado à boa ordem processual que não está caracteri-
zado. Observadas as precauções do art. 588, II/CPC. O ato inquinado não configura, em princípio, 
atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento In-
terno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/ CR-04/2002. Correição que é julgada improce-
dente. (TRT/SP CP 40287200400002001 - Proc. 00402200101602010 - 16ª VT/SP - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 24/08/2004) 

143. Correição parcial. Improcedência execução provisória. Compensação. Não configura tumulto 
à boa ordem processual a determinação de processamento de execução provisória, com extração 
de carta de sentença requerida apenas pelo reclamado/reconvinte. É defeso buscar a compensa-
ção de títulos de natureza diversa, vale-alimentação e FGTS como pretendido pela corrigente, 
demitida por justa causa. (TRT/SP CP 40384200400002004- Proc. 00630200344202024 2ª 
VT/Santos - Prolator Juiz João Carlos de Araújo - DOE 05/10/2004) 

Recurso 
144. Correição parcial. Decisão que nega processamento a agravo de petição e considera inapli-
cável o princípio da fungibilidade. (Não está configurada acentuada divergência doutrinário-
jurisprudencial sobre qual seria o recurso próprio) Existência de medida processual específica. 
Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. O ato inquinado não configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regi-
mento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada 
improcedente. (TRT/SP CP 40180200400002003 - Proc. 02555200243102019 - 1ª VT/Santo An-
dré - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 25/06/2004) 

145. Correição parcial. Perda de objeto diante da apreciação, pela D. Autoridade dita corrigida, da 
exceção de pré-executividade oposta pela ora corrigente. A realização do ato referido põe de ma-
nifesto a perda de objeto da presente medida administrativa. E eventual irresignação com o quan-



Corregedoria Regional  Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
24 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 8-44, 2004 
 

to decidiu a I. Magistrada há de ser examinada através de recurso próprio. Assim, não cabe a Cor-
reição. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. 
(TRT/SP CP 40167200400002004 - Proc. 01470199906102057- 61ª VT/SP - Prolator Juiz Corre-
gedor Carlos Francisco Berardo - DOE 18/06/2004) 

146. Correição parcial. R. despacho que corretamente considerou definitiva a execução, pendente 
de julgamento apenas de agravo de instrumento. Aplicação do art. 897, § 2º, da CLT. O agravo é 
recurso em sentido estrito e tem efeito devolutivo, apenas. Assim, trata-se de execução definitiva. 
Ao juiz não é facultado tornar provisória a execução já transitada em julgado. Atentado à boa or-
dem processual que não está caracterizado. Em face de não estar presente erro de procedimento 
e de o ato processual ora inquinado ser modificável por recurso próprio devidamente interposto 
pela requerente - conforme noticia a I. Magistrada -, não cabe a correição. Artigo 52 do Regimento 
Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40318200400002004 - Proc. 02148199501102027 - 11 ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 03/09/2004) 

147. Correição parcial. Incabível. Ato que comporta recurso específico legalmente previsto. Das 
decisões proferidas pelo juiz na fase execução, cabe a interposição de recurso legalmente previs-
to, do qual o corrigente já se utilizou ao interpor o noticiado agravo de petição, restando incabível 
a presente correição parcial, nos termos do artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40436200400002002 - Proc. 02669199800702028 - 7ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João Car-
los de Araújo - DOE 09/11/2004) 

148. Correição parcial. Improcedência. Ato que comporta recurso específico legalmente previsto. 
Das decisões proferidas pelo juiz na fase execução, cabe a interposição de recurso legalmente 
previsto, nos termos do artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40498200400002004 - Proc. 01025199905702020 - 57ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor João 
Carlos de Araújo - DOE 14/12/2004) 

“FACTUM PRINCIPIS” 
Efeitos 
149. Correição parcial. Decisão que relegou a apreciação da alegação de existência de ato de 
autoridade para quando da prolação da sentença de mérito. Art. 486/CLT. Atentado à boa ordem 
processual que está caracterizado. O ato inquinado configura atentado à boa ordem processual. O 
procedimento estabelecido pelo legislador (art. 486 e parágrafos da CLT) exige manifestação judi-
cial imediata, (inclusive, se for o caso com o indeferimento liminar, se o Magistrado entender a 
não-ocorrência do factum principis). Correição que é julgada procedente. (TRT/SP CP 
40284200400002008 - Proc. 00524200444402011 - 4ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Car-
los Francisco Berardo - DOE 27/08/2004) 

FALÊNCIA 
Depósito recursal 
150. Correição parcial. Decisão que transfere depósito recursal para compor o acervo da massa 
falida. Atentado à boa ordem processual que está caracterizado. O depósito foi efetivado anteri-
ormente ao decreto de quebra. Os efeitos deste não são retroativos in pejus. O ato inquinado con-
figura, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tri-
bunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP 
CP 40166200400002000 - Proc. 01867199301102016 - 11ª VT/São Paulo - Prolator Juiz Correge-
dor Carlos Francisco Berardo - DOE 18/06/2004) 

Execução. Prosseguimento 
151. Correição parcial. Execução contra microempresa (ME), constante do r. Aresto exeqüendo, 
cuja falência foi decretada. Despacho que mantém a execução contra microempresa. Matéria in-
terpretativa. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de medida 
processual específica. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem proces-
sual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º 
do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
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40264200400002007 Proc. 01627200243102010 - 1ª VT/SANTO ANDRÉ - Prolator Juiz Correge-
dor Carlos Francisco Berardo - DOE 17/08/2004) 

FGTS 
Depósito. Levantamento 
152. Correição parcial. Decisão que indeferiu conversão em pecúnia dos valores relativos ao 
FGTS. Interpretação da r. sentença exeqüenda. O ato inquinado não configura, em princípio, aten-
tado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser examinada através de recurso próprio, no 
momento processual oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. Artigo 52 do Regi-
mento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada 
improcedente. (TRT/SP CP 40042200400002004 - Proc. 484/98 - 1ª VT/São Vicente - Prolator 
Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 20/02/2004) 

153. Correição parcial. Perda de objeto. A alegação de falta de despachos em petições não sub-
siste, em face das informações da D. Autoridade dita corrigenda e do último requerimento apre-
sentado pelo ora corrigente naquele MM. Juízo. Ao pretender a execução pelos depósitos do 
FGTS desistiu da expedição de alvará. A atuação da Corregedoria obedece ao disposto no Regi-
mento Interno deste Tribunal, bem como ao Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é arqui-
vada. (TRT/SP CP 40025200400002007 - Proc. 01067200306002005 - 60ª VT/SP - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 10/02/2004) 

HOMOLOGAÇÃO OU ASSISTÊNCIA 
Acordo 
154. Correição parcial. Execução provisória. R. despacho que determina o encaminhamento da 
petição de acordo ao E. TRT. Processo principal em sede de agravo de instrumento, perante o C. 
TST. Inversão tumultuária da ordem processual que está caracterizada. Artigo 52 do Regimento 
Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada proce-
dente. (TRT/SP CP 40073200400002005 - Proc. 1.858/96- 66ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 30/03/2004) 

155. Correição parcial. Negativa de homologação de acordo. O ato inquinado não configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser examinada através de re-
curso próprio, no momento processual oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. 
Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40048200400002001 - Proc. 
02513200331602005 - 6ª VT/Guarulhos - Prolator Juiz Carlos Francisco Berardo - DOE 
27/02/2004) 

156. Correição parcial. Decisão que indeferiu pedido de anulação do acordo. Atentado à boa or-
dem processual que não está caracterizado. Existência de remédio processual específico. A me-
dida correicional não é cabível em face de não estar presente erro de procedimento e de o ato 
processual ora inquinado ser modificável por ação própria. Artigo 52 do Regimento Interno deste 
Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40113200400002009 - Proc. 
00034200444602005 - 6ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
30/04/2004) 

157. Correição parcial. R. despacho que determina o comparecimento da reclamante à secretaria 
da vara, para ratificação dos termos do acordo. Atentado à boa ordem processual que não está 
caracterizado. O ato inquinado não configura, em princípio, o alegado atentado à boa ordem pro-
cessual. Trata-se de matéria interpretativa. Aplicação do art. 52 do Regimento Interno deste Tri-
bunal. (TRT/SP CP 40490200300002007 - Proc. 1294/1998 - 31ª VT/SP –Prolator Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 03/02/2004) 

158. Correição parcial. Termo de conciliação. Apuração de responsabilidade da co-reclamada. 
Decisão que considerou os termos do acordo, segundo o qual a 1ª reclamada é que efetuaria o 
pagamento, indeferindo reabertura de instrução processual. Atentado à boa ordem processual que 
não está caracterizado. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem pro-
cessual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento 
GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40161200400002007 - Proc. 
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01934200300702016 - 07ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
25/06/2004) 

159. Correição parcial. Conciliação extrajudicial em fase de execução, sem a participação de ad-
vogado regularmente constituído. Determinação do juízo para depoimento de terceiro em cuja 
conta corrente bancária teria sido efetuado depósito do valor do acordo. Inexistência do alegado 
atentado à boa ordem processual. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa 
ordem processual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribu-
nal e artigo 1º do Provimento GP/CR - 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP 
CP 40163200400002006 - Proc. 01453199944602021 - 6ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 29/06/2004) 

160. Correição parcial. Decisão que homologa acordo e determina que a alíquota do INSS incida 
sobre o total da avença. Custas calculadas sobre o valor da liquidação, sem observar aquele 
constante do mandado de citação. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. 
Existência de recurso específico. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa or-
dem processual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal 
e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40314200400002006 - Proc. 00231200224102020 - 01ª VT/Cotia - Prolator Juiz Corregedor Car-
los Francisco Berardo - DOE 21/09/2004) 

161. Correição parcial. Negativa de homologação de acordo. Matéria jurisdicional. O ato inquinado 
não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria de caráter eminentemente 
jurisdicional. Existência de recurso específico. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste 
Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. 
(TRT/SP CP 40360200400002005 - Proc. 01500200347102011 1ªVT/São Caetano do Sul - Prola-
tor Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 28/09/2004) 

162. Correição parcial. Homologação de acordo após a publicação da sentença, porém no curso 
do prazo do recurso ordinário - Possibilidade. A recusa do Juízo em homologar acordo formulado 
pelas partes após a publicação da sentença, mas dentro do prazo do recurso, ainda que reconhe-
cido vínculo empregatício ou determinada expedição de ofícios, configura-se error in procedendo 
que atenta à boa ordem processual em face do disposto no artigo 764, parágrafo 3º e 831, pará-
grafo único, ambos da CLT. (TRT/SP CP 40406200400002006 - Proc. 00973200426202015 - 02ª 
VT/Diadema - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo- DOE 15/10/2004) 

163. Correição parcial. Incabível correição parcial contra ato de homologação de acordo que dis-
crimina a natureza salarial ou indenizatória dos títulos transacionados, mormente porque compete 
ao Juiz zelar pela observância ao texto legal específico e pela legítima prestação jurisdicional. 
Correição Parcial que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40469200400002002 - Proc. 
01840200201202011 - 12ªVT/SP Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar - Rosa Maria Zuccaro - 
DOE 23/11/2004) 

164. Correição parcial. Incabível correição parcial contra ato de não homologação de acordo; não 
se trata aqui de erro de procedimento ou de tumulto processual, mas de juízo de valor, mormente 
porque compete ao juiz zelar pela legítima prestação jurisdicional. (TRT/SP CP 
40439200400002006 - Proc. 00548199504002023 - 40ªVT/SP - Prolatora Juíza Corregedora Auxi-
liar - Rosa Maria Zuccaro - DOE 09/11/2004) 

HONORÁRIOS 
Advogado 
165. Correição parcial. Honorários de advogado. Questões atinentes à competência do juízo e, no 
mérito a estabelecimento de valor. Matéria de natureza jurisdicional, não-administrativa meramen-
te. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do 
artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correi-
ção que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40139200400002007 - Proc. 01610199649102018 - 
1ª VT/Suzano - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 25/05/2004) 

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região Corregedoria Regional
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 8-44, 2004 27 
 

Perito 
166. Correição parcial. Decisão que determinou depósito prévio de honorários periciais. Atentado 
à boa ordem processual que não está caracterizado. Matéria de natureza jurisdicional, não-
administrativa meramente. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não con-
figura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Inter-
no deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improceden-
te. Precedentes Processos CP nº 527/2001, 109/2001, 127/2002 e 391/2003. (TRT/SP CP 
40157200400002009 - Proc. 02758200338102014 - 01ª VT/Osasco - Prolator Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 15/06/2004) 

IMPOSTO DE RENDA 
Desconto 
167. Correição parcial. Decisão que indeferiu requerimento de retificação do DARF. O valor relati-
vo ao imposto de renda é recolhido observando-se CPF e RG do trabalhador e não o número de 
inscrição da reclamada no CNPJ. O procedimento adotado (consignar o CNPJ) impossibilita ou 
dificulta a obtenção da restituição quando do ajuste anual. O contribuinte é o reclamante. O ato 
inquinado configura, atentado à boa ordem processual. Correição que é julgada procedente. 
(TRT/SP CP 40478200300002002 - Proc. 388/1996 - 1ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Car-
los Francisco Berardo - DOE 09/01/2004) 

168. Correição parcial. Valor dos recolhimentos de naturezas fiscal e previdenciária. A pretendida 
quantificação já constou da r. sentença de homologação, na forma apresentada pela ora corrigen-
te. (fls. 118 dos autos principais). Existência de recurso específico/atentado à boa ordem proces-
sual que não está caracterizado. Em face de não estar presente erro de procedimento não cabe a 
correição. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento 
GP/ CR-04/2002. (TRT/SP CP 40142200400002000 - Proc. 1991/96 - 30ª VT/São Paulo - Prolator 
Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 01/06/2004) 

169. Correição parcial. Sentença de liquidação que determina a adequação da conta, quanto aos 
recolhimentos de natureza fiscal e previdenciária. Liberação, ao exeqüente, do valor integral, pelo 
não-cumprimento, pelo executado, ora corrigente, da referida determinação a tempo e modo. De-
finição de responsabilidade pelo recolhimento. Existência de medida processual específica. O ato 
inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. 
Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR - 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40149200400002002 - Proc. 
00059200001902012 - 19ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
04/06/2004) 

170. Correição Parcial. Desconto do Imposto de renda. Liberação do crédito ao reclamante. Su-
pressão de prazo para oposição de embargos à execução. Não há qualquer ofensa à boa ordem 
processual ou error in procedendo a ser sanado por esta via, considerando-se a ciência do reque-
rente quanto aos atos praticados nos autos, além do que a insurgência contra a supressão de 
prazo para oposição de embargos à execução desafia recurso específico. Correição que é julgada 
improcedente. (TRT/SP CP 40453200400002000 - Proc. 03275199806602011 - 66ªVT/SP - Prola-
tora Juíza Corregedora Auxiliar - Rosa Maria Zuccaro - DOE 09/11/2004) 

INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE (EM GERAL) 
Perícia 
171. Correição parcial. Decisão que determinou a realização de perícia para apuração de ativida-
de insalubre, anteriormente aos depoimentos de testemunhas, em feito no qual é discutida a exis-
tência de relação de emprego. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. O 
ato inquinado não configura o alegado atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria in-
terpretativa, de natureza eminentemente jurisdicional, que se insere na “... ampla liberdade na 
direção do processo...", conferida ao Juiz pelo art. 765/CLT. Assim a teor do art. 52 do Regimento 
Interno deste Tribunal e do art. 1º do Provimento GP/CR 04/2002, não cabe a correição. (TRT/SP 
CP 40470200300002006 - Proc. 01802200303602007 - 36ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Car-
los Francisco Berardo - DOE 09/01/2004) 

Administrador
Underline

Administrador
Underline



Corregedoria Regional  Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
28 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 8-44, 2004 
 

JUIZ OU TRIBUNAL 
Impedimento ou suspeição 
172. Correição parcial. I - Decisão que rejeitou a exceção de suspeição do juiz, argüida nos em-
bargos à execução. Os elementos constantes dos autos possibilitaram o julgamento. Desnecessi-
dade de marcação da audiência de que trata o art. 802/CLT. Atentado à boa ordem processual 
que não está caracterizado. II - Matéria de natureza jurisdicional. Existência de recurso específico, 
devidamente utilizado pela requerente. O ato inquinado não configura atentado à boa ordem pro-
cessual (art. 52/RI). Matéria eminentemente jurisdicional. Existência de recurso específico devi-
damente interposto pela corrigente. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do 
Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40323200400002007 - Proc. 3023/1997 - 74ª VT/São Paulo Prolator Juiz Corregedor Carlos Fran-
cisco Berardo - DOE 10/09/2004) 

173. Correição parcial. I. Manifestação intempestiva do inconformismo. Ausência de cópia da do-
cumentação comprobatória do único ato impugnado tempestivamente. Não-conhecimento. A me-
dida não é conhecida porque não há cópia da documentação comprobatória do último ato impug-
nado, além da intempestividade quanto aos atos anteriores. O pedido de correição foi apresentado 
diretamente à Corregedoria, e não ao Juízo dito corrigendo, como exige o art. 53/RI. Aplicação do 
art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e dos artigos 2º e 6º, § 1º, inciso II, 
do Provimento GP/CR - 04/2002. II. Alegação de perseguição aos I. advogados e de parcialidade 
da D. Autoridade na condução do processo. O debate comporta procedimento adequado. Art. 
55/RI e Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, publicada no DOU de 14/3/1979 – Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN. Arts. 799/801/CLT. Exceção de suspeição. (TRT/SP 
CP 40311200400002002 - Proc. 00806200443102012 - 1ª VT/Santo André - Prolator Juiz Corre-
gedor Carlos Francisco Berardo - DOE 10/09/2004) 

174. Correição parcial. Não há se falar em tumulto processual tampouco em error in procedendo 
quando o Juiz se dá por impedido, nos moldes do art.135, § único, do CPC (esfera íntima). 
(TRT/SP CP 40423200400002003- Proc. 01014200407702010 - 77ªVT/SP - Prolatora Juíza Cor-
regedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 05/11/2004) 

Poderes e deveres 
175. Correição parcial. Decisão que determinou a apresentação de certidão do Juízo Cível, infor-
mando sobre falência da executada, bem como de ficha cadastral atualizada da junta comercial. 
Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de medida processual 
específica. O ato inquinado não configura, em princípio, o alegado atentado à boa ordem proces-
sual. Trata-se de matéria interpretativa, de natureza eminentemente jurisdicional. Aplicação do art. 
52 do Regimento Interno deste Tribunal. (TRT/SP CP 40492200300002006 - Proc. 1.772/2000 - 
26ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo – DOE 30/01/2004) 

176. Correição parcial. Decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofícios à JUCESP em 
face da possibilidade de o interessado diligenciar pessoalmente. Precedente: Proc. CP 308/2001-
9. Existência de recurso específico/atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. 
Em face de não estar presente erro de procedimento e de o ato processual ora inquinado ser mo-
dificável por agravo de petição, não cabe a correição. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno 
deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40097200300002004 - 
Proc. 2.234/97 - 01ª VT/Guarujá - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
13/04/2004) 

177. Correição parcial. Indeferimento de expedição de ofícios à CEF e à DRT. Atentado à boa 
ordem processual que não está caracterizado. O ato hostilizado não configura, em princípio, aten-
tado à boa ordem processual, porque foi proferido em observância à solicitação da própria institui-
ção bancária, de reencaminhamento do alvará para levantamento do montante depositado na con-
ta vinculada do FGTS, com cópia da GR/RE apresentada pela reclamada. Aplicação do artigo 52 
do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é 
julgada improcedente. (TRT/SP CP 40135200400002009 - Proc. 01597200307502002 - 75ª 
VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 25/05/2004) 
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178. Correição parcial. Decisão que determinou a juntada de certidão atualizada da JUCESP em 
face da existência de dois registros no CNPJ em nome da executada. Existência de recurso espe-
cífico/atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Em face de não estar presen-
te erro de procedimento e de o ato processual ora inquinado ser modificável por agravo de peti-
ção, não cabe a correição. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º 
do Provimento GP/CR - 04/2002. (TRT/SP CP 40178200400002004 - Proc. 01377198701302014 - 
13ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 29/06/2004) 

179. Correição parcial. Decisão que determinou o sobrestamento do feito até a decisão do Juízo 
Criminal. Ampla liberdade do juiz na direção do processo. Art. 765/CLT. Embora o critério para 
avaliação da prova seja diverso em ambas as instâncias, o legislador facultou ao magistrado o 
exame da conveniência e oportunidade das diligências que julgar cabíveis, inclusive aquela do 
sobrestamento. Necessidade imperiosa de constatação correta dos mesmos fatos em apreço à 
unidade da jurisdição. Em face de não estar presente erro de procedimento não cabe a correição. 
Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. (TRT/SP CP 40141200400002006 - Proc. 02027200344602007 - 06ª VT/Santos - Prola-
tor Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 01/06/2004) 

180. Correição parcial. Decisão que determinou a apresentação de certidão atualizada da 
JUCESP, para prosseguimento da execução na pessoa dos sócios. Atentado à boa ordem pro-
cessual que não está caracterizado. O ato inquinado não configura, em princípio, o alegado aten-
tado à boa ordem processual, por tratar-se de matéria interpretativa, de natureza eminentemente 
jurisdicional. Aplicação do art. 52 do Regimento Interno deste Tribunal. (TRT/SP CP 
40274200400002002 - Proc. 02482199600902012 - 9ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 14/09/2004) 

181. Correição parcial. Decisão que determinou o adiamento em face do não-comparecimento das 
testemunhas do reclamante. Motivo relevante. Residência distante, em outra comarca. Poderes do 
juiz. Art. 765/CLT. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. 
As alegações acerca da preclusão da prova demonstram que não se trata de possível inversão 
tumultuária, de natureza meramente administrativa. Matéria de caráter eminentemente jurisdicio-
nal. Existência de recurso específico. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40345200400002007 - Proc. 01259200404702015 - 47ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 17/09/2004) 

182. Correição parcial. Execução. Decisão que indefere requerimento de intimação do executado 
para prestar esclarecimentos sobre bens imóveis. Arts. 599/600 CPC. O legislador facultou ao juiz 
(= o juiz pode (...) =) a decisão sobre audiência do executado, não conferindo portanto, ao julga-
dor, a obrigação de ouvi-lo. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Exis-
tência recurso específico. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem pro-
cessual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 
1º do Provimento GP/CR-04/ 2002 Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40358200400002006- Proc. 00682199340202016 2ªVT/Praia Grande - Prolator Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 28/09/2004) 

183. Correição parcial. Encerramento de audiência de instrução sem oitiva de testemunhas da 
reclamada. Poder instrutório do Juízo. Atentado à boa ordem processual que não está caracteri-
zado. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º 
do Provimento GP/CR 04/2002. Havendo insurgimento acerca de matéria de caráter eminente-
mente processual, não é lícito ao Juiz Corregedor reexaminar a atividade jurisdicional do Magis-
trado nos atos judiciais. A competência do reexame está limitada aos aspectos formais e adminis-
trativos dos atos processuais. (TRT/SP CP 40390200400002001 - Proc. 00121200206902001 - 
69ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 01/10/2004) 

184. Correição parcial. Mandado de Prisão. Expedição. Liberdade de convencimento do Juízo. 
Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Havendo insurgimento acerca de 
matéria de caráter eminentemente processual não é lícito ao Juiz Corregedor reexaminar a ativi-
dade jurisdicional do Magistrado nos atos judiciais. A competência do reexame está limitada aos 
aspectos formais e administrativos dos atos processuais. (TRT/SP CP 40418200400002000 - 
Proc. 03055199801402019 - 14ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo- DOE 
22/10/2004) 
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185. Correição parcial. Incabível correição parcial contra ato de indeferimento de expedição de 
ofícios a Registros Imobiliários; não se trata aqui de qualquer tumulto processual, mormente se 
considerar que as provas e diligências a fim de que o processo se impulsione é da parte, compe-
tindo ao Juiz trabalhar única e exclusivamente com os subsídios que lhe são oferecidos, na medi-
da em que tais certidões, não sendo sigilosas, não são somente prestadas à Autoridade. (TRT/SP 
CP 40399200400002002 - Proc. 033481199700702017 - 7ª VT/SP - Prolatora: Juíza Corregedora 
Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 15/10/2004) 

186. Correição parcial. Pedidos múltiplos. Tumulto processual provocado pela parte requerente e 
não pelo Juízo. Não subsiste a razão do inconformismo quando o Juízo indefere pedido de expe-
dição de ofício sob argumento de que aguarda resposta de ofício anteriormente expedido. 
(TRT/SP CP 40428200400002006 - Proc. 064/1992 - 02ª VT/São Vicente - Prolator Juiz Correge-
dor João Carlos de Araújo - DOE 05/11/2004) 

187. Correição parcial. Procedência. Inversão tumultuária. O indeferimento de juntada de extratos 
bancários para comprovação de título que pleiteia na exordial, assim como a homologação da 
desistência da expedição de ofício à instituição bancária em que o Corrigente possui conta corren-
te com a mesma finalidade, impediu o regular desenvolvimento do feito, ferindo o direito ao devido 
processo legal e à ampla defesa, garantidos pela Carta Magna em vigor. (TRT/SP CP 
40430200400002005 - Proc. 01431200407602016 - 76ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João 
Carlos de Araújo - DOE 05/11/2004) 

188. Correição parcial. Saldo remanescente. Levantamento pela reclamada. Retenção por iniciati-
va do Juízo sob argumento de que o saldo remanescente deve ser disponibilizado a favor de ou-
tros exeqüentes, mesmo que em processos distintos. Possibilidade. Exercício do poder inquisitivo 
previsto no artigo 878 da CLT. (TRT/SP CP 40382200400002005 - Proc. 00187200248202004 - 
02ª VT/São Vicente - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 28/09/2004) 

189. Correição parcial. Consignação em Ata de audiência de advertência ao patrono do Corrigen-
te. Liberdade do Juiz na condução do processo. Improcedência. O Juiz possui ampla liberdade na 
direção do processo, de conformidade com o preceituado no artigo 765, do Diploma Consolidado 
e pelos parâmetros ditados pelos artigos 125 e 130 do Código de Processo Civil, além do que os 
atos atacados foram proferidos em total observância à ordem legal prevista no art. 446, parágrafo 
único do CPC, inexistindo error in procedendo a justificar o remédio correicional. (TRT/SP CP 
40326200400002000 - Proc. 00682200437202012 - 2ª VT/Mogi das Cruzes - Prolator Juiz Corre-
gedor João Carlos de Araújo - DOE 05/11/2004) 

190. Correição parcial. Liberdade na direção do processo. Decisão que defere adiamento da audi-
ência para oitiva testemunhal, em face de ausência de pena de cominação da preclusão da prova 
(art. 765, CLT), não configura tumulto processual. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP 
CP 40393200400002005 - Proc. 01359200144502019 - 5ª VT/Santos - Prolatora: Juíza Correge-
dora Auxiliar - Rosa Maria Zuccaro - DOE 15/10/2004) 

191. Correição parcial. Não se vislumbra, no caso em apreço, error in procedendo ou tumulto pro-
cessual, mas sim liberdade na direção do processo; decisão que defere a juntada de defesa à 
reconvenção em audiência insere-se no preceituado no artigo 765, da CLT e nos parâmetros es-
tabelecidos pelos artigos 125 a 130 do CPC, além do que os atos atacados foram proferidos em 
total observância à ordem legal prevista no art. 446, inciso I, do CPC, inexistindo error in proce-
dendo a justificar o remédio correicional. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40457200400002008 - Proc. 01871200438102013 - 01ª VT/Osasco - Prolatora Juíza Corregedora 
Auxiliar - Rosa Maria Zuccaro - DOE 12/11/2004) 

192. Correição Parcial. Incabível contra ato que revela, além da observância ao texto legal, a am-
pla liberdade na condução do processo (art. 765, da CLT) e na valoração das provas (art. 131, do 
CPC), encontrando óbice no art. 1º, do GP/CR 04/2002. Correição parcial improcedente. (TRT/SP 
CP 40463200400002005 - Proc. 01693200407502014 - 75ªVT/SP - Prolatora Juíza Corregedora 
Auxiliar - Rosa Maria Zuccaro - DOE 19/11/2004) 

193. Correição parcial. Incabível correição parcial contra ato que determinou a juntada de certidão 
atualizada da empresa, a ser obtida junto à JUCESP. Não se trata aqui de tumulto processual, 
mormente se considerar que as provas e diligências a fim de que o processo se impulsione é da 
parte, competindo ao Juiz trabalhar única e exclusivamente com os subsídios que lhe são ofereci-
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dos. Correição parcial que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40433200400002009 - Proc. 
02328199944102014 - 1ªVT/Santos - Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - 
DOE 05/11/2004) 

194. Correição parcial. Decisão que indeferiu o requerimento de atualização do crédito do exe-
qüente nos termos da tabela de atualização dos débitos trabalhistas sob a alegação de incidência 
de juros sobre juros. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de 
medida processual específica. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem 
processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento 
GP/CR- 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40249200400002009 - 
Proc. 01944199500902026 - 09ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
03/08/2004) 

195. Correição parcial. R. despachos que determinam providências tidas como redundantes e 
teratológicas, condicionando decisão sobre o pedido de alvará. Matéria interpretativa. Em que 
pese a angústia do ora corrigente pela espera de cerca de treze meses para levantamento dos 
juros de mora e da correção monetária do valor depositado, pela executada, os r. despachos não 
caracterizam atentado à ordem processual. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40271200400002009 - Proc. 01822199805602020 - 56ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 24/08/2004) 

MANDADO DE SEGURANÇA 
Cabimento 
196. Correição parcial. Matéria que comporta mandado de segurança. Não conhecimento. Art. 1º 
do Provimento GP/CR - 04/2002. Revela-se imprópria a via da Correição Parcial para insurgência 
contra matéria que pode ser manejada por mandado de segurança. A competência desta Corre-
gedoria limita-se apenas ao âmbito administrativo. (TRT/SP CP 40398200400002008 - Proc. 
01687199707702010 - 77ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 
08/10/2004) 

MULTA 
Cabimento e limites 
197. Correição parcial. Decisão que aplica à reclamante multa (artigo 601/CPC) cumulada com a 
indenização do artigo 16/CPC. Prova constante dos autos. O ato inquinado não configura, em 
princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser examinada através de re-
curso próprio, no momento processual oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. 
Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40044200400002003 - Proc. 
336/2000 - 4ª VT/Cubatão - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 17/02/2004) 

198. Correição parcial. Decisão que determinou o pagamento da multa prevista no art. 601/CPC, 
sob pena de penhora (sistema Bacen Jud). Alegação de violação literal do art. 5º/LV/CF ao fun-
damento de carência de previsão legal, sem referência ao atentado à boa ordem processual, que 
não está caracterizado. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem pro-
cessual. Matéria de caráter processual. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º 
do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40184200400002001 - Proc. 154/1997 - 22 ª VT/São Paulo - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 25/06/2004) 

199. Correição parcial. Procedência. Aplicação de multa a testemunha convidada. Falta de ampa-
ro legal. O texto legal limita a hipótese de aplicação da multa apenas para o caso da testemunha 
que, embora intimada, deixa comparecer, sem apresentar justificação. Ampliar os limites estabe-
lecidos pelo artigo 825 da CLT é agir com excesso de rigor, vez que este artigo não trata indistin-
tamente as hipóteses de convite e intimação. Configurado error in procedendo a ensejar a proce-
dência desta medida, porquanto o ato impugnado não possui amparo legal. (TRT/SP CP 
40388200400002002 - Proc. 01700200401502014 - 15ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João 
Carlos de Araújo - DOE 08/10/2004) 
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200. Correição parcial. Decisão que denegou processamento ao agravo de petição, aplicando à 
executada multa em favor do exeqüente. Atentado à boa ordem processual que não está caracte-
rizado. Existência de recurso específico, devidamente utilizado pelo requerente. Em face de não 
estar presente erro de procedimento e de o ato processual ora inquinado ser modificável por re-
curso próprio devidamente interposto pela requerente - conforme noticia a I. Magistrada -, não 
cabe a correição. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. (TRT/SP CP 40350200400002000 - Proc. 00891199102302016 - 23ªVT/SP - Prolator 
Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 21/09/2004) 

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO 
Advogado 
201. Correição parcial. R. despacho que considerou a ora corrigente intimada da redesignação de 
audiência, nos termos do art. 39, incisos e parágrafo único do CPC. Alegação da ora corrigente 
sobre a não-aplicabilidade, à hipótese, do referido dispositivo. Atentado à boa ordem processual 
que não está caracterizado. Existência de medida processual específica. O ato inquinado não con-
figura, em princípio, o alegado atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria interpretati-
va, de natureza eminentemente jurisdicional. Aplicação do art. 52 do Regimento Interno deste Tri-
bunal. (TRT/SP CP 40338200400002005 - Proc. 01516200200902010 - 09ªVT/SP - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 21/09/2004) 

Citação 
202. Correição parcial. Indeferimento de citação por edital. Improcedência. A decisão do juiz que 
indefere citação através de edital, por entender que não foram esgotados os meios para localiza-
ção da primeira reclamada, não configura, em princípio, o alegado atentado à boa ordem proces-
sual. Trata-se de matéria interpretativa. Aplicação do art. 52 do Regimento Interno deste Tribunal. 
(TRT/SP CP 40029200400002005 - Proc. 01916200330102008- 1ª VT/Guarujá - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 06/02/2004) 

203. Correição parcial. Decisão que determinou a citação da co-reclamada (que a primeira recla-
mada, impropriamente, considerou como instituto de denunciação da lide). Existência de recurso 
específico. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. O ato inquinado não 
configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. Aplicação do arti-
go 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição 
que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40137200400002008 - Proc. 02143200324202004 - 2ª 
VT/Cotia - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 25/05/2004) 

204. Correição parcial. I. Validade da citação/revelia e confissão. II. Embargos de declaração. Mul-
ta e indenização/arts. 538/parágrafo único, 17/IV e 18/§ 2º, do CPC. Matérias de natureza jurisdi-
cional. Existência de recurso específico, devidamente utilizado pela requerente. Atentado à boa 
ordem processual que não está caracterizado. O ato inquinado não configura atentado à boa or-
dem processual (art. 52/RI). Matérias eminentemente jurisdicionais. Existência de recurso especí-
fico devidamente interposto pela corrigente. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 
1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40253200400002007 - Proc. 00695200440102012 - 1ª VT/Praia Grande - Prolator Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 06/08/2004) 

205. Correição parcial. Decisão que reconsiderou a revelia e confissão relativamente à 3ª recla-
mada, sob o fundamento de que as co-reclamadas não foram notificadas (citadas). Atentado à 
boa ordem processual que está caracterizado. O ato inquinado configura atentado à boa ordem 
processual (art. 52/RI). Aplicação do art. 471/CPC. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP 
CP 40278200400002000 - Proc. 00448200406402016 - 64ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Car-
los Francisco Berardo - DOE 27/08/2004) 

Edital ou pauta 
206. Correição parcial. Decisão que indeferiu requerimento de citação da reclamada por edital em 
face da possibilidade de o interessado diligenciar pessoalmente junto aos órgãos competentes. 
Matéria interpretativa. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Em face de 
não estar presente erro de procedimento, não cabe a correição. Aplicação do artigo 52 do Regi-
mento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR - 04/2002. (TRT/SP CP 
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40259200400002004 - Proc. 00955199530202029 - 02ª VT/Guarujá - Prolator Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 10/08/2004) 

Omissão 
207. Correição parcial. Decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Enunciado 263. 
Imprescindibilidade de intimação do reclamante para suprir possível irregularidade. Atentado à 
boa ordem processual que está caracterizado. O ato inquinado configura, em princípio, atentado à 
boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do 
Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP CP 
40153200400002000 - Proc. 00618200402602016 - 26 ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 15/06/2004) 

208. Correição parcial. Intimação. Ex-sócia. Necessidade. Configura-se atentado à boa ordem 
processual o indeferimento de requerimento solicitando a intimação da parte interessada quando 
for proferida decisão interlocutória pelo Juízo. (TRT/SP CP 40376200400002008 - Proc. 
00273198905102010 - 51ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 
08/10/2004) 

NULIDADE PROCESSUAL 
Cerceamento de defesa 
209. Correição parcial. Decisão que encerrou a instrução, pelos fundamentos nela referidos. O ato 
inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a 
ser examinada através de recurso próprio, no momento processual oportuno e perante a Instância 
adequada. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40485200300002004 - Proc. 
01149200302702018 - 27ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
09/01/2004) 

210. Correição parcial. Decisão que dispensa provas em audiência por considerá-las desnecessá-
rias. Arts. 765 e 769/CLT. Arts. 130, 330 e 400/CPC. O ato inquinado não configura, em princípio, 
atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser examinada através de recurso pró-
prio, no momento processual oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. Aplicação 
do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Cor-
reição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40061200400002000 - Proc. 
01930200244602000 - 6ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
05/03/2004) 

211. Correição parcial. Decisão que reconsiderou anterior situação processual das reclamadas 
(confissão ficta), reabrindo a instrução processual. Atentado à boa ordem processual que não está 
caracterizado. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual (art. 
52/RI). Trata-se de matéria processual, a ser examinada através de recurso próprio, no momento 
oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. Correição que é julgada improcedente. 
(TRT/SP CP 40031200400002004 - Proc. 02479200207802000 - 78ª VT/SP - Prolator Juiz Corre-
gedor Carlos Francisco Berardo - DOE 06/02/2004) 

212. Correição parcial. Decisão que indeferiu o requerimento de denunciação da lide e de prova 
testemunhal. Existência de recurso específico. Atentado à boa ordem processual que não está 
caracterizado. Em face de não estar presente erro de procedimento e de o ato processual ora in-
quinado ser modificável através de recurso ordinário, não cabe a correição. Artigo 52 do Regimen-
to Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40494200300002005 - Proc. 01840200304402017 - 44ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 03/02/2004) 

213. Correição parcial. Alegação de que o encerramento da instrução cerceou o direito de prova. 
Inexistência de requerimento de provas naquela ocasião ou de protesto. Perda de objeto. Diante 
da informação da D. Autoridade dita corrigenda, de que já foi proferido julgamento e de que a ora 
corrigente apresentou recurso ordinário, não subsiste razão para a presente medida. Correição 
que é improcedente. A atuação da Corregedoria obedece aos objetivos constantes do Regimento 
Interno deste Tribunal, bem como do Provimento  GP/CR 04/2002, que não estão configurados, 
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na espécie. (TRT/SP CP 40256200400002000 - Proc. 00357200401602017 - 16ª VT/SP - Prolator 
Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 10/08/2004) 

214. Correição parcial. R. sentença que declara nulidade insanável com fundamento nos arts. 
794/798/CLT e em razão de cerceamento manifesto dos direitos de prova e de defesa. O v. Acór-
dão que reformou a r. sentença que julgou improcedente a reclamação, (esta, em face do reco-
nhecimento da prescrição), provendo recurso ordinário para "determinar o retorno dos autos à 
origem, para apreciação dos pedidos", não estabeleceu que o feito não devesse ser instruído re-
gularmente. Assim, a r. decisão em embargos declaratórios que reconhece e declara a nulidade 
insanável da superveniente r. decisão de 1º grau (porque esta não considerou a dilação probató-
ria, com a prévia manifestação do reclamante sobre documentos trazidos com a defesa) não ca-
racteriza atentado à boa ordem processual (art. 52/RI). Matéria jurisdicional. Art. 52/RI e art. 
1º/Prov. GP/CR 04/2002. Correição apresentada pela reclamada que é julgada improcedente. 
(TRT/SP CP 40298200400002001 Proc. 00500200243102014 - 1ª VT/Santo André - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 27/08/2004) 

PARTE 
Legitimidade em geral 
215. Correição parcial. Não conhecimento. O ato hostilizado foi proferido em face do reclamante. 
Assim I. causídico não possui legitimidade para postular seu próprio nome. Correição que não é 
conhecida. Aplicação do artigo 6º, § 1º, incisos II e III, do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP 
CP 40356200400002007- Proc. 01124200405402018 54ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo DOE 28/09/2004) 

216. Correição parcial. Não conhecimento. Ilegitimidade da D. Autoridade corrigenda. A ilegitimi-
dade da D. Autoridade Corrigenda impede o conhecimento da medida correicional. (TRT/SP CP 
40412200400002003 - Proc. 02443200302902010 - 29ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João 
Carlos de Araújo - DOE 12/11/2004) 

PERÍCIA 
Perito 
217. Correição parcial. Indeferimento de perícia contábil. Homologação da conta de liquidação 
elaborada pela reclamada. O ato inquinado não configura, em princípio, o alegado atentado à boa 
ordem processual. Trata-se de matéria interpretativa, de natureza eminentemente jurisdicional, 
que se insere na “... ampla liberdade na direção do processo...", conferida ao Juiz pelo 
art.765/CLT, a ser examinada através de recurso próprio. Assim a teor do art. 52 do Regimento 
Interno deste Tribunal e do art.1º do Provimento GP/CR 04/2002, não cabe a correição. (TRT/SP 
CP 40482200300002000 - Proc. 743/2001 - 17ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francis-
co Berardo - DOE 09/01/2004) 

218. Correição parcial. Cálculos de liquidação. R. despacho que indefere a realização de perícia 
contábil. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual, porque 
foi praticado com fundamento no art. 765/CLT. Assim, não cabe a Correição. Artigo 52 do Regi-
mento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40058200400002007 - Proc. 3.035/1999 - 52ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco 
Berardo - DOE 09/03/2004) 

219. Correição parcial. Incidente de falsidade. Realização de nova perícia. Apresentação de quesi-
tos e indicação de assistente técnico. Preclusão. O ato inquinado não configura, em princípio, a-
tentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser examinada através de recurso próprio, 
no momento processual oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. Artigo 52 do Re-
gimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada 
improcedente. (TRT/SP CP 40037200400002001 - Proc. 2127/2001 - 3ª VT/SP - Juiz Corregedor 
Carlos Francisco Berardo - DOE 17/02/2004) 

220. Correição parcial. Cálculos de liquidação. R. despacho que determina a apuração do valor 
através de perícia. Os efeitos da preclusão (pela ausência de impugnação da conta apresentada 
pelo exeqüente) não reúnem a amplitude pretendida. O objetivo da determinação é o de se obter o 
valor correto. Assim, não há atentado à boa ordem processual, porque a determinação foi pratica-
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da com fundamento no art. 765/CLT. Ademais, trata-se de matéria a ser examinada através de 
recurso próprio. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40039200400002000 - Proc. 
2272/1995 - 7ª VT/Guarulhos - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
27/02/2004) 

221. Correição parcial. Decisão que determinou a reavaliação, por perito a ser indicado pelo 
CREA/SP, do imóvel penhorado em 12/01/2000, tendo em vista a valorização da região em que 
está localizado, e o dever do juiz de zelar pelo interesse público, já que a executada tem como 
maior acionista, o Estado de São Paulo. Atentado à boa ordem processual que não está caracteri-
zado. Existência de medida processual específica, devidamente utilizada pela corrigente. O ato 
inquinado não configura atentado à boa ordem processual, porque foi praticado com fundamento 
no art. 765/CLT. Ademais, trata-se de matéria a ser examinada através de recurso próprio. Artigo 
52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que 
é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40352200400002009 - Proc. 00896199903502016 - 35ª 
VT/São Paulo - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 21/09/2004) 

222. Correição parcial. Decisão que indeferiu a pretendida substituição do perito. O legislador atri-
bui ao magistrado a faculdade de nomear ou substituir o auxiliar técnico. Art. 3º da lei 5.584, de 
26/6.1970. Ademais, o motivo invocado pelo ora corrigente (parcialidade) não encontra amparo no 
art. 424 e incisos, do CPC. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. O ato 
inquinado não configura o alegado atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria interpre-
tativa, de natureza eminentemente jurisdicional, que se insere na "... ampla liberdade na direção 
do processo ...", conferida ao juiz pelo art. 765/CLT. Assim a teor do art. 52 do Regimento Interno 
deste Tribunal e do art. 1º do Provimento GP/CR 04/2002, não procede a correição. (TRT/SP CP 
40313200400002001 - Proc. 00798200100402016 - 4ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 03/09/2004) 

223. Correição parcial. Decisão que determina realização de prova técnica para apuração da di-
minuição da capacidade laborativa e aquisição de doença profissional, não configura tumulto pro-
cessual ou error in procedendo, mas liberdade na direção do processo, a teor do disposto no art. 
765, CLT e nos artigos 125 e 130 do CPC. O ato impugnado, ademais, foi proferido em total ob-
servância à ordem legal prevista no art. 446, parágrafo único, do Diploma Adjetivo. Correição que 
é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40465200400002004 - Proc. 01303200406902014 - 
69ªVT/SP - Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar - Rosa Maria Zuccaro - DOE 19/11/2004) 

Procedimento 
224. Correição parcial. Perícia técnica em lugar diverso ao local de trabalho do reclamante. Liber-
dade do juiz na condução do processo. Improcedência. A decisão da Autoridade Corrigenda en-
contra amparo legal no artigo 765 da CLT, que lhe confere ampla autonomia na direção do pro-
cesso, sendo seu convencimento eminentemente interpretativo acerca de matéria de caráter pro-
cessual, não configurando error in procedendo e sim eventual error in judicando, fato que desauto-
riza o uso da correição parcial. (TRT/SP CP 40468200400002008 - Proc. 00775200441102015 - 
1ª VT/Ribeirão Pires - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 26/11/2004) 

Sentença. Desvinculação do laudo 
225. Correição parcial. Decisão que indefere constatação de discrepância entre valores apurados 
no laudo pericial e aqueles consignados na decisão homologatória e no mandado de citação. A-
tentado à boa ordem processual que está caracterizado. Observação dos princípios basilares do 
direito do trabalho: celeridade e economia processuais. Execução por R$ 21.743,70, quando o 
laudo homologado fixará o valor de R$ 9.708,96, atualizado até 01/03/2003. O ato inquinado con-
figura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Amparo do artigo 52 do Regimento Interno 
deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada procedente. 
(TRT/SP CP 40230200400002002 - Proc. 01011200043102018 - 1ª VT/Santo André - Prolator 
Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 03/08/2004) 
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PETIÇÃO INICIAL 
Aditamento e alteração 
226. Correição parcial. Decisão que indeferiu emenda à inicial para alteração do pólo passivo e 
determinou a expedição de ofícios à OAB. A primeira reclamada foi declarada revel e confessa 
quanto à matéria de fato e a corrigente pretende - após contestado o feito - reconhecimento de 
vínculo com a segunda reclamada. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa 
ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Pro-
vimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40055200400002003 - Proc. 01955200344502008 - 5ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Car-
los Francisco Berardo - DOE 27/02/2004) 

227. Correição parcial. Determinação, em audiência, para que a reclamante adite a petição inicial. 
Reclamação oriunda da DRT. Os elementos constantes destes autos não permitem distinguir o 
alcance dos reparos determinados pelo MM. Juízo. Assim, o procedimento encontra amparo no 
Enunciado 263/TST. Ademais, foi assegurado à reclamada, ora corrigente, o direito à ampla defe-
sa (art. 5º, LV/CF). Portanto não está caracterizado, em princípio, o atentado à boa ordem proces-
sual contra o qual inexista recurso específico, a ensejar a intervenção desta Corregedoria. (art. 
52/RI). Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40319200400002009 - Proc. 
02638200305002014 - 50 ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
03/09/2004) 

228. Correição parcial. Deferimento em primeira audiência de pedido de aditamento da inicial para 
inclusão, no pólo passivo, de empresa do mesmo grupo econômico, com a designação de nova 
data para apresentação de defesa, não constitui error in procedendo ou tumulto processual, eis 
que matéria jurisdicional, passível de ser decidida em sentença, após o exercício do amplo con-
traditório. Insere-se, ademais, no campo da ampla liberdade do Juiz na direção do processo, pre-
conizada pelos artigos 765 da CLT, 125 e 130 do CPC. Correição Parcial improcedente. (TRT/SP 
CP 40473200400002000 - Proc. 01762200401802015 - 18ªVT/SP - Prolatora Juíza Corregedora 
Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 26/11/2004) 

229. Correição parcial. Decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Artigo 284/CPC. 
Enunciado 263. Imprescindibilidade de intimação do reclamante para suprir possível irregularida-
de. Atentado à boa ordem processual que está caracterizado. O ato inquinado configura, em prin-
cípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribu-
nal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada procedente. (TRT/SP CP 
40372200400002000 - Proc. 01656200402802019, - 28ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 24/09/2004) 

Inépcia 
230. Correição parcial. Processo eletrônico trabalhista. Petição inicial. Assinatura eletrônica. E. 
263/TST. A declaração de inépcia da inicial, ao fundamento de carência de assinatura, com a 
conseqüente extinção do processo com fulcro no art. 267/III/CPC configura, na hipótese, nítida 
inversão tumultuária da ordem processual, à vista do disposto no § 5º do art. 2º do Provimento GP 
05/2002. Correição que é julgada procedente. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e 
artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40056200400002008 - Proc. 
01636200304002008 - 40ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
09/03/2004) 

PRAZO 
Intempestividade 
231. Correição parcial. Intempestividade. Os elementos constantes dos autos demonstram que em 
05.09.03, a corrigente tomou ciência do r. despacho que indeferiu o pedido de devolução do valor 
levantado pelo exeqüente, deixando, naquela oportunidade, transcorrer o prazo. Optou pelo agra-
vo de petição. Assim, não houve observância do prazo de art. 54 do RI/TRT. Correição que não é 
conhecida. (TRT/SP CP 40474200300002004 - Proc. 3.119/2000 - 45ª VT/SP - Prolator Juiz Cor-
regedor Carlos Francisco Berardo - DOE 09/01/2004) 
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232. Correição parcial. Intempestividade. Os elementos constantes dos autos demonstram que em 
16.09.03, a corrigente tomou ciência do r. despacho que determinou a realização de hasta pública, 
deixando, naquela oportunidade, transcorrer o prazo. Assim, não houve observância do prazo do 
art.54 do RI/TRT. Correição que não é conhecida. (TRT/SP CP 40475200300002009 - Proc. 
3.384/1996 - 77ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo – DOE 09/01/2004) 

233. Correição parcial. Intempestividade. Ausência de peças. Não se conhece, quando apresen-
tada após o quinto dia da ciência do ato impugnado, bem como quando está ausente peça indis-
pensável para a sua análise. Artigos 54 e 55, parágrafo único, do RI/TRT. Artigo 6º, § 1º, incisos I 
e II, do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40041200400002000 - Proc. 927/1993 - 42ª 
VT/SP Prolator Juiz Carlos Francisco Berardo - DOE 27/02/2004) 

234. Correição parcial. Intempestividade. Medida administrativa tecnicamente tempestiva porque 
observado prazo regimental quanto ao ato indicado. Todavia, o próprio ato é remissivo a despa-
cho anterior, este sim, cuidando do mérito da situação inquinada. A providência requerida está 
superada pelo decurso do prazo para correição. A medida não é conhecida porque foi apresenta-
da após o quinto dia da ciência do ato impugnado. Artigo 54 do RI/TRT. Artigo 6º, § 1º, inciso I, do 
Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40263200400002002 Proc. 00411200301202018 - 12ª 
VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 17/08/2004) 

235. Correição Parcial. Intempestividade. Ausência do ato impugnado. A medida não é conhecida, 
porque foi apresentada após o quinto dia da ciência do ato impugnado. Ademais, o corrigente não 
trouxe aos autos cópia do ato impugnado. Aplicação do artigo 6º, parágrafo 1º, incisos I e II do 
Provimento GP/CR nº 04/2002. (TRT/SP CP 40486200400002000 - Proc. 00160200425202018 - 
2ª VT/Cubatão - Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 14/12/2004) 

236. Correição parcial. Intempestividade. A medida não é conhecida, pois a decisão que tratou 
das matérias impugnadas foi prolatada em maio/2003, e a presente medida, protocolizada apenas 
em 23/11/2004, extemporaneamente. (TRT/SP CP 40401200400002003 - Proc. 
00592199806102027 - 61ª VT/São Paulo - Prolator Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zucca-
ro - DOE 22/10/2004) 

237. Correição parcial. Intempestividade. O inconformismo protocolizado contra a efetivação da 
penhora on line evidencia ciência da referida constrição, dando início à contagem de prazo para 
interposição da presente medida. Correição que não é conhecida. (TRT/SP CP 
40445200400002003 - Proc. 02051199524102010 - 1ª VT/Cotia - Prolatora Juíza Corregedora 
Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 05/11/2004) 

238. Correição parcial. Intempestividade. A medida não é conhecida, pois interposta fora do prazo 
legal (art. 2º, Provimento GP/CR - 04/2002). (TRT/SP CP 40479200400002008 - Proc. 
01827199705102020 - 51ªVT/SP - Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - 
DOE 30/11/2004) 

Prorrogação 
239. Correição parcial. Intempestividade. Os elementos constantes dos autos demonstram que em 
30.06.03, o corrigente tomou ciência do r. despacho que indeferiu o pedido de prorroga-
ção/devolução de prazo, deixando, naquela oportunidade, transcorrer o prazo. Optou pela exce-
ção de pré-executividade. Assim, não houve observância do prazo do art. 54 do RI/TRT. Correição 
que não é conhecida. (TRT/SP CP 40467200300002002 - Proc. 00902200200102027 - 01ª VT/SP 
- Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 09/01/2004) 

240. Correição parcial. Decisão que concedeu novo prazo ao INSS para impugnação dos cálculos 
de liquidação. Necessidade de exata quantificação dos encargos previdenciários. Existência de 
recurso específico/atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Em face de não 
estar presente erro de procedimento não cabe a correição. Aplicação do artigo 52 do Regimento 
Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40134200400002004 - Proc. 1.188/97 - 2ª VT/Santos - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco 
Berardo - DOE 25/05/2004) 
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Reconsideração. Pedido 
241. Correição parcial. Intempestividade. Pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração 
em matéria que não é ordem pública ou de direito indisponível - como ocorre, na espécie - não 
suspende ou interrompe prazo. A melhor técnica recomenda que o pedido seja formulado na 
mesma petição, com a ressalva de que, em caso negativo, seja recebido como a medida que se 
pretende, uma vez preenchidos os requisitos destes. Correição que não é conhecida. (TRT/SP CP 
40052200400002000 - Proc. 672/2000 - 11ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco 
Berardo - DOE 02/03/2004) 

242. Correição parcial. Intempestividade. A requerente teve ciência da preclusão da prova docu-
mental, na audiência do dia 17.02.2004. Assim, não houve observância do prazo do art. 54 do 
RI/TRT. O pedido de reconsideração em matéria que não é de ordem pública ou de direito indis-
ponível - como ocorre, na espécie - não suspende ou interrompe prazo. A melhor técnica reco-
menda, pois, que o pedido seja formulado na mesma petição, com a ressalva de que, em caso 
negativo, seja recebido como a medida que se pretende, uma vez preenchidos os requisitos des-
tes. Correição que não é conhecida. (TRT/SP CP 40098200400002009 - Proc. 
0276200307202002 - 72ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
16/04/2004) 

243. Correição parcial. Pedido de reconsideração apresentado sem opção de processamento co-
mo correição parcial. Intempestividade da medida administrativa apresentada posteriormente ao 
qüinqüídio. O pedido de reconsideração em matéria que não é ordem pública ou de direito indis-
ponível - como ocorre, na espécie - não suspende ou interrompe prazo. A melhor técnica reco-
menda que o pedido seja formulado na mesma petição, com a ressalva de que, em caso negativo, 
seja recebido como a medida que se pretende, uma vez preenchidos os requisitos destes. Aplica-
ção do artigo 6º, § 1º, incisos I, do Provimento nº GP/CR 04/2002. Correição parcial que não é 
conhecida. (TRT/SP CP 40246200400002005 - Proc. 00555199005402049 - 54ªVT/SP - Prolator 
Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 03/08/2004) 

244. Correição parcial. Intempestividade. Pedido de reconsideração. Tendo em vista que os pra-
zos processuais são de ordem pública e, portanto, de natureza peremptória, o pedido de reconsi-
deração não tem o condão de suspendê-los ou interrompê-los. A melhor técnica recomenda que o 
pedido seja formulado na mesma petição, com a ressalva de que, em caso negativo, seja recebido 
como correição parcial, uma vez preenchidos os requisitos desta. Correição que não é conhecida. 
(TRT/SP CP 40437200400002007 - Proc. 00593199925502014 - 5ªVT/Cubatão - Prolatora Juíza 
Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 05/11/2004) 

PREPOSTO JUDICIAL DO EMPREGADOR 
Advogado 
245. Correição parcial. Decisão que considerou regular a representação da demandada, na forma 
do art. 843, § 1º/CLT. Indeferimento da juntada de cópia de ata de audiência realizada em outro 
processo, no qual a preposta da reclamada figura como sua advogada. Atentado à boa ordem 
processual que não está caracterizado. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à 
boa ordem processual (art. 52/RI). Matéria processual. Existência de recurso específico. Correição 
que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40296200400002007 - Proc. 00629200403002015 - 30ª 
VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 27/08/2004) 

Empregado ou não 
246. Correição parcial. Decisão que considerou regular a representação do condomínio, na forma 
do art. 843, § 1º/CLT, afastando a aplicação da revelia e da pena de confissão. Atentado à boa 
ordem processual que não está caracterizado. O ato inquinado não configura, em princípio, aten-
tado à boa ordem processual (art. 52/RI). Existência de recurso específico. Correição que é julga-
da improcedente. (TRT/SP CP 40081200400002001 - Proc. 02091200330102009 - 01ª 
VT/Guarujá - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 30/03/2004) 
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PRESCRIÇÃO 
Argüição 
247. Correição parcial. Prescrição reconhecida em embargos declaratórios, em face de argüição 
da reclamada naquele momento processual. O ato inquinado não configura, em princípio, atenta-
do à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser examinada através de recurso próprio, no 
momento processual oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. Artigo 52 do Regi-
mento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada 
improcedente. (TRT/SP CP 40033200400002003 - Proc. 01427200200502006 - 5ª VT/SP - Prola-
tor Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 13/02/2004) 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Cálculo e incidência 
248. Correição parcial. Deduções previdenciárias e fiscais. Correção da conta. O ato inquinado 
não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria processual. Existência de 
recurso específico. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento 
GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40272200400002003 - Proc. 
01001199504002012 - 40ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
20/08/2004) 

249. Correição parcial. Não há qualquer ofensa à boa ordem processual a liberação do valor inte-
gral quando o autor já está com o crédito certo a seu favor, inclusive com o aval do réu que já de-
positara o quantum, deixando, contudo, de atender à determinação judicial para comprovação dos 
recolhimentos ao INSS e ao IRRF, mesmo ciente de que sua inércia implicaria na liberação nos 
moldes em que deferida pelo r. despacho impugnado. Trata-se, ademais, de matéria jurisdicional, 
aplicando-se o disposto no art. 52 do Regimento Interno desta Corte e art. 1º do Provimento 
GP/CR 04/2002. Correição parcial que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40481200400002007 
- Proc. 01390199601902025 - 19ªVT/SP - Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zucca-
ro - DOE 26/11/2004) 

PROCESSO 
Litisconsórcio 
250. Correição parcial. Inaplicável na Justiça do Trabalho o art. 191, do CPC, por incompatível 
com os princípios trabalhistas (O.J. 310, C. TST). Medida que é julgada improcedente. (TRT/SP 
CP 40395200400002004 - Proc. 00540200201102019 - 11ª VT/SP - Prolatora: Juíza Corregedora 
Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 15/10/2004) 

251. Correição parcial. Indeferimento de pedido vestibular de formação de litisconsórcio passivo 
em virtude de alegação de existência de grupo econômico. A matéria em questão é passível de 
ser decidida em sentença a fim de possibilitar o exercício do amplo contraditório, configurando, 
destarte, o tumulto à boa ordem processual. Procedência. (TRT/SP CP 40391200400002006 - 
Proc. 01716200407102015 71ªVT/SP - Prolator Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - 
DOE 01/10/2004) 

252. Correição parcial. Litisconsórcio facultativo. Limitação. Extinção do processo sem julgamento 
do mérito. Prevenção. É vedado ao juiz determinar o desmembramento do processo quando pre-
enchido os pressupostos do artigo 842 da CLT. Inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 46 do 
CPC por haver norma processual do trabalho disciplinando a matéria. (TRT/SP CP 
40440200400002000 - Proc. 02329200403002010 - 30ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João 
Carlos de Araújo - DOE 05/11/2004) 

Preclusão. Em geral 
253. Correição parcial. Não-conhecimento. Preclusão consumativa. Razões idênticas àquelas a-
presentadas em medida correicional que não foi conhecida por intempestiva, e porque ausente 
cópia do ato impugnado (CP nº 00086/2003-3). Adoção de medida administrativa inadequada à 
reforma daquela decisão. (TRT/SP CP 40177200400002000 - Proc. 01615199301302022 - 13ª 
VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 25/06/2004) 
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254. Correição parcial. Não se vislumbra, no caso em apreço, error in procedendo ou tumulto pro-
cessual, mas sim a preclusão temporal, pois a carga dos autos implica automaticamente a ciência 
de todos os atos processuais praticados até aquele momento, sendo desnecessária a intimação 
da sentença. Correição parcial que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40427200400002001 - 
Proc. 02707200302302017 - 23ªVT/SP - Prolatora Juíza Corregedora Auxiliar Rosa Maria Zuccaro 
- DOE 05/11/2004) 

Princípios (do) 
255. Correição parcial. Determinação do MM. Juízo, em audiência, de apresentação, pela recla-
mada, ora corrigente, de defesa escrita, com documentos para elidir possível revelia. Argüição 
posterior e oral de exceção de incompetência em razão do lugar e de suspeição. Decisões toma-
das na mesma assentada. Princípio da concentração dos atos processuais em audiência. Alegada 
falta de decoro e desrespeito ao profissional, pelo MM. Juiz que deveria ser examinada através de 
representação (art. 62/RI). Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existên-
cia de recurso específico. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem pro-
cessual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 
1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40277200400002006 - Proc. 00729200407402016 - 74ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 24/08/2004) 

256. O Direito do Trabalho tem necessidade de imprimir em seus processos princípios como: ra-
zoabilidade, a primazia da realidade, a celeridade, a economia processual, objetivando que a par-
te lesada não tenha apenas uma sentença favorável, mas que efetivamente concretize a presta-
ção jurisdicional que invocou. Verificando o Juízo que o exeqüente não alcança o desiderato alme-
jado, qual seja, a satisfação do crédito judicialmente reconhecido, deve determinar as providên-
cias necessárias, em obediência ao princípio da celeridade e economia processual, evitando 
aqueles procedimentos que podem, por vezes, onerar inutilmente o processamento da demanda. 
Se determinada providência depende de Mandado Judicial, por óbvio, se o magistrado a indefere, 
tal procedimento resulta em atentado à boa ordem processual, e constitui 'error in procedendo' a 
justificar a interposição de medida correicional, consoante estabelece o Provimento GP/CR 
04/2002. (TRT/SP CP 40426200400002007 - Proc. 00003199943202016 - 2ªVT/ Santo André - 
Prolator Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 22/10/2004) 

257. Correição parcial. Decisão devidamente motivada que chama o processo à ordem e exclui, 
da autuação, a anotação de duas empresas, como executadas. Matéria interpretativa. Atentado à 
boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de recurso específico. O ato inqui-
nado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. Aplica-
ção do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. 
Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40265200400002001 - Proc. 
0377199300602017 - 6ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
20/08/2004) 

Suspensão 
258. Correição parcial. Decisão que, com amparo nos artigos 265, IV, a do CPC e 104 da Lei 
8.078/90, suspende o andamento do feito, com a finalidade de evitar decisões conflitantes sobre o 
mesmo tema. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Existência de recurso 
específico. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria 
jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento 
GP/ CR-04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40362200400002004 - 
Proc. 01293200401702018 - 17ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - 
DOE 28/09/2004) 

259. Correição parcial. Decisão que determinou o sobrestamento do feito até sentença de embar-
gos declaratórios, estes apresentados pelo ora corrigente em processo envolvendo as mesmas 
partes. Cautela do julgador em aguardar a coisa julgada. Matéria interpretativa. Atentado à boa 
ordem processual que não está caracterizado. Em face de não estar presente erro de procedimen-
to, não cabe a correição. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º 
do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40353200400002003- Proc. 00371200400402010 - 
4ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 28/09/2004) 
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PROCURADOR 
Mandato. Substabelecimento 
260. Correição parcial. Decisão que adia audiência para que o reclamante compareça e ratifique 
os termos avençados. Acordo noticiado por petição subscrita por advogada constituída posterior-
mente ao ajuizamento da reclamatória, sem que tenha havido substabelecimento ou revogação de 
poderes. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. O ato inquinado não con-
figura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 
do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é 
julgada improcedente. (TRT/SP CP 40266200400002006 Proc. 01177200403502010 - 35ª VT/SP 
- Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 17/08/2004) 

Mandato. Instrumento. Inexistência 
261. Correição parcial. Não conhecimento. Irregularidade de representação. Sem instrumento de 
mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo (artigo 37 do Código de Processo 
Civil). Correição que não é conhecida. Aplicação do artigo 6º, § 1º, inciso III, do Provimento 
GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40344200400002002 - Proc. 00686199804502027 - 45ª VT/SP - 
Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 24/09/2004) 

PROVA 
Convicção livre do juiz 
262. Correição parcial. Decisão que encerra a instrução processual entendendo que os elementos 
dos autos são suficientes para firmar convicção. Entendimento lançado no termo de audiência. O 
exame da necessidade ou não de dilação probatória é matéria que, em princípio, o legislador de-
feriu ao juiz (art. 130/CPC) posto que é o magistrado quem examina os elementos formadores da 
convicção que já estão nos autos, avaliando-os dentro do quadro probatório existente e das ale-
gações das partes. Diz respeito portanto, a questão eminentemente jurisdicional, reformável (se 
for o caso) pela E. Instância ad quem não examinável pela via estreita da correição parcial. Exis-
tência de recurso específico. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem 
processual. Matéria jurisdicional. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e 
artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40328200400002000 - Proc. 01039200446502016 - 5ª VT/São Bernardo do Campo - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 09/11/2004) 

RESCISÃO CONTRATUAL 
Reintegração 
263. Correição parcial. Perda de objeto diante da expedição do mandado de reintegração. Tendo 
em vista as informações prestadas pela D. Autoridade, constata-se que ocorreu a perda de objeto 
da presente medida diante da expedição do mandado de reintegração, objetivo perseguido pelo 
corrigente. (TRT/SP CP 40492200400002007 - Proc. 03262199604302020 - 43ª VT/SP - Prolator 
Juiz Corregedor João Carlos de Araújo - DOE 10/12/2004) 

RECURSO 
Efeitos 
264. Correição parcial. Processo suspenso aguardando decisão em agravo de instrumento inter-
posto pela terceira reclamada, contra r. Despacho que denegou seguimento a recurso de revista 
com fundamento no Enunciado 214/TST. V. Acórdão que reconheceu a relação de emprego, de-
terminando o retorno dos autos à vara, "para regulação dos efeitos condenatórios". Atentado à 
boa ordem processual que está caracterizado. A existência de agravo de instrumento pendendo 
de decisão, pelo E. TST, não obsta que se prossiga nos demais atos e termos processuais, diante 
do disposto no art. 896/§ 1º/CLT. Inversão da ordem processual que está caracterizada. Art. 
52/RITRT. Art. 1º/Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40349200400002005 - Proc. 
02190200104702014 - 47ªVT/São Paulo - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - 
DOE 21/09/2004) 

265. Correição parcial. Rejeita-se o pretendido efeito suspensivo, vez que a interposição de cor-
reição parcial não tem o condão de obstar o andamento da ação principal (art. 7º, Port. GP/CR 
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04/2002.). No mérito, não há qualquer ofensa à boa ordem processual na liberação do valor da 
condenação quando já operado o trânsito em julgado. Assim, mesmo em se tratando de execução 
por carta de sentença, a parte incontroversa convola-se em execução definitiva. Trata-se, ade-
mais, de matéria jurisdicional, aplicando-se o disposto no art. 52 do Regimento Interno desta Corte 
e art. 1º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição parcial que é julgada improcedente. (TRT/SP 
CP 40499200400002009 - Proc. 01120200204902000 - 49ª VT/SP - Prolatora Juíza Corregedora 
Auxiliar Rosa Maria Zuccaro - DOE 14/12/2004) 

REVELIA 
Configuração 
266. Correição parcial. Decisão que declarou a revelia da reclamada. Existência de recurso espe-
cífico/atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Em face de não estar presen-
te erro de procedimento não cabe a correição. Aplicação do artigo 52 do Regimento Interno deste 
Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40075200400002007 - Proc. 
01970200301502001 - 15ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
19/03/2004) 

267. Correição parcial. Decisão que considerou revelia e confissão, com fundamento na OJ nº 99 
da SDI-I da C. TST. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processu-
al. Matéria jurisdicional. Existência de medida processual específica. Aplicação do artigo 52 do 
Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR - 04/2002. Correição que é 
julgada improcedente. (TRT/SP CP 40111200400002000 - Proc. 00436200407502002 - 75ª 
VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 08/06/2004) 

268. Correição parcial. Revelia e confissão. Decisão que retirou o processo da pauta de julgamen-
to, designando audiência de instrução para a apuração dos atos praticados na sessão de 
30/06/2004, notadamente quanto à eficácia do pregão efetuado através do sistema de som man-
tendo, em princípio, a situação processual de revelia e confissão. Alegação de prejuízo processual 
feita pelo ora corrigente que ainda não está configurada. Atentado à boa ordem processual que 
não está caracterizado. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem pro-
cessual (art. 52/RI). Trata-se de matéria processual, a ser examinada através de recurso próprio, 
no momento oportuno e perante a Instância adequada, se for o caso. Art. 52 do RI/ TRT e art. 1º 
do Provimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40363200400002009 - Proc. 00399200404602010 46ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 28/09/2004) 

269. Correição parcial. Reconsideração da decisão que afastou a revelia. Atentado à boa ordem 
processual que não está caracterizado. Despacho que está em consonância com o art. 471/CPC. 
O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à boa ordem processual (art. 52/RI). Matéria 
processual. Existência de recurso específico. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40332200400002008 - Proc. 00630200406602010 - 66ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 14/09/2004) 

RITO SUMARÍSSIMO 
Geral 
270. Correição parcial. Rito sumaríssimo. Art. 852-G da CLT. Concentração dos atos em audiên-
cia. Decisão sobre o pedido de extinção do processo com julgamento do mérito, sob a alegação 
de acordo perante o núcleo intersindical de conciliação prévia, envolvendo quitação das verbas 
resultantes do contrato de trabalho. Exame diferido para a audiência. O ato inquinado não configu-
ra, em princípio, atentado à boa ordem processual. Trata-se de matéria a ser examinada através 
de recurso próprio, no momento processual oportuno e perante a Instância adequada, se for o 
caso. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. 
Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40498200300002003 - Proc. 
02380200300502011 - 5ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
03/02/2004) 

271. Correição parcial. Rito sumaríssimo. Art. 852-D DA CLT. Liberdade na direção do processo. 
Decisão que defere adiamento em face de ausência de testemunha. Interpretação do art. 852-
H/§3º/CLT. O fato de o MM. Juiz considerar comprovado o convite à testemunha tão-somente pela 
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declaração do reclamante, em Juízo, diz respeito à convicção do julgador, avaliação que pela lei 
está reservada ao mesmo e apenas a ele. O ato inquinado não configura, em princípio, atentado à 
boa ordem processual. Trata-se de matéria de natureza jurisdicional, não meramente administrati-
va a ser examinada através de recurso próprio, se for o caso no momento processual oportuno e 
perante a Instância adequada. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Pro-
vimento GP/CR 04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 
40262200400002008 Proc. 00640200401202013 - 12ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 13/08/2004) 

SINDICATO OU FEDERAÇÃO 
Representação da categoria e individual. Substituição processual 
272. Correição parcial. R. despacho que determinou a intimação de outro sindicato, para manifes-
tação acerca da representação sindical na base territorial da reclamada. O ato inquinado não con-
figura, em princípio, o alegado atentado à boa ordem processual, por tratar-se de matéria interpre-
tativa, de natureza eminentemente jurisdicional. Art. 52 do RITRT; art. 1º do Provimento GP/CR 
04/2002. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40343200400002008- Proc. 
00779200341102012 - 1ª VT/Ribeirão Pires - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - 
DOE 17/09/2004) 

TESTEMUNHA 
Arrolamento 
273. Correição parcial. Decisão que indeferiu requerimento da reclamada para a oitiva de teste-
munha meramente referida, e a abertura de prazo para apresentação de documentos, após regu-
lar instrução do feito. Atentado à boa ordem processual que não está caracterizado. Como condu-
tor da prova pode o Juiz, legitimamente, indeferir o depoimento de testemunha referida nas decla-
rações da parte. Art. 418/I/CPC. O momento para exibir documentos, pela reclamada, ordinaria-
mente, é o da apresentação de defesa. Art. 845/CLT. Assim, o ato inquinado não configura aten-
tado à boa ordem processual (art. 52/RI). Matéria de natureza jurisdicional. Existência de recurso 
específico. Correição que é julgada improcedente. (TRT/SP CP 40131200400002000 - Proc. 
02743200301602000 - 16ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 
18/05/2004) 

Carta precatória 
274. Correição parcial. Indeferimento de expedição de carta precatória para a oitiva de testemu-
nha. Contradita. Termo de audiência assinado sem ressalvas. Atentado à boa ordem processual 
que não está caracterizado. Questão jurisdicional e não meramente administrativa. Existência de 
recurso específico. Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento 
GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 40051200400002005 - Proc. 2850/2001 - 78ª VT/SP - Prolator Juiz 
Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 19/03/2004) 

Desobediência 
275. Correição parcial. Decisão que aplica multa às testemunhas ausentes com fundamento no 
art. 825 da CLT. Há recurso específico para satisfazer a pretensão. O ato inquinado não configura, 
em princípio, atentado à boa ordem processual, pelo que não cabe a correição. Artigo 52 do Re-
gimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. (TRT/SP CP 
40493200300002000 - Proc. 0282120030150200 -15ª VT/SP - Prolator Juiz Corregedor Carlos 
Francisco Berardo - DOE 03/02/2004) 

Impedida ou suspeita 
276. Correição parcial. Contradita rejeitada. Atentado à boa ordem processual que não está carac-
terizado. Questão jurisdicional e não meramente administrativa. Existência de recurso específico. 
Artigo 52 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR 04/2002. 
(TRT/SP CP 40089200400002008 - Proc. 00087200428102007 - VT/Ferraz de Vasconcelos - Pro-
lator Juiz Corregedor Carlos Francisco Berardo - DOE 02/04/2004) 
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Substituição 
277. Correição parcial. Testemunhas. Substituição após a apresentação do rol. Possibilidade, 
desde que compareçam espontaneamente. Os artigos 407 e 408 do CPC não se aplicam subsidi-
ariamente ao direito processual do trabalho, vez que a matéria é regulada pelo art. 825 da CLT. 
(TRT/SP CP 40414200400002002 - Proc. 01518200305402015 - 54ªVT/SP - Prolator Juiz Corre-
gedor João Carlos de Araújo - DOE 26/11/2004) 

TUTELA ANTECIPADA 
Em geral 
278. Correição parcial. Tutela antecipada - Levantamento de valores - Preclusão consumativa. 
Configura-se atentado à boa ordem processual determinação para restituição de valores liberados 
ao exeqüente após ocorrência do fenômeno de tal preclusão. Contudo, havendo insurgimento 
acerca de matéria de caráter eminentemente processual, não é lícito ao Juiz Corregedor reexami-
nar a atividade jurisdicional do Magistrado nos atos judiciais. A competência do reexame está limi-
tada aos aspectos formais e administrativos dos atos processuais. (TRT/SP CP 
40379200400002001 - Proc. 01659200205902019 - 59ªVT/SP - Prolator Juiz Corregedor João 
Carlos de Araújo - DOE 01/10/2004) 
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SDCI E TURMAS 
 

AÇÃO 
Carência, requisitos e improcedência 
279. Carência de ação. Falta interesse processual ao empregado que propõe ação trabalhista 
buscando reintegração no emprego, quando se encontra em gozo de benefício previdenciário de-
corrente de acidente de trabalho, na medida em que o contrato se encontra suspenso. A lesão só 
se concretiza quando, estando o empregado com alta médica, o empregador impede o retorno ao 
trabalho. Concessão de benefício previdenciário no curso do aviso prévio. A superveniência de 
auxílio doença no curso do aviso prévio indenizado faz com que os efeitos da dispensa só se con-
cretizem depois de expirado o benefício previdenciário, sendo irrelevante que tenha sido concedi-
do no período do aviso prévio, já que ainda vigorava o contrato de trabalho, inteligência da OJ. 
135 da SDI - I do E. TST. (TRT/SP 00180199802502008 - RO - Ac. 5ªT 20040431520 - Rel. Ana 
Maria Contrucci Brito Silva - DOE 03/09/2004) 

280. Ação baseada em expectativa de direito. O direito subjetivo de ação não exige que a parte 
comprove antes o seu direito. O direito de ação é abstrato o que permite que a parte persiga aqui-
lo que acha que tem direito. Quem dirá se é ou não mera expectativa é o Poder Judiciário, corren-
do a parte a alea da sucumbência. O sistema processual universal adotou há muito a teoria da 
ação como direito abstrato, abandonando a teoria do direito concreto. (TRT/SP 
02461200203602006 - RO - Ac. 6ªT 20040112033 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
30/03/2004) 

Conexão 
281. Conexão. O texto do art. 103 do Diploma Adjetivo é claro ao dispor que há conexão entre 
ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Dessume daí que, para que se verifi-
que a conexão é necessário vínculo objetivo entre as causas de pedir e os respectivos pedidos, 
de tal modo que o resultado de uma das reclamações, influa no resultado da outra. Como a causa 
de pedir engloba tanto as razões de direito como também as de fato, tem-se que sendo diversos 
os fatos em que se esteia o pedido, não se caracteriza a conexão de causas com fundamento na 
identidade de causa de pedir. Não basta, assim, para sua caracterização, a identidade das partes, 
como no caso em exame. Preliminar que é rejeitada. (TRT/SP 01626200130102002 - RO - Ac. 
2ªT 20040600453 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 26/11/2004) 

Cumulação 
282. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Inviabilidade de cumulação. Intentados em-
bargos de terceiro com o intuito de desconstituir penhora, incabível a interposição de mandado de 
segurança com a mesma finalidade (Orientação Jurisprudencial nº 54 da SDI-II do C. TST). En-
tendimento contrário implicaria no risco de se obter decisões contraditórias acerca da mesma 
questão. (TRT/SP 11630200300002000 - MS - Ac. SDI 2004017773 - Rel. Marcelo Freire Gonçal-
ves - DOE 13/08/2004) 

283. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Impossibilidade de cumulação de ações - 
Comprovado nos autos que os impetrantes se utilizaram de embargos de terceiro com o intuito de 
ver afastada sua responsabilidade pelo crédito objeto de execução, inviável a interposição de 
mandado de segurança com a mesma finalidade, posicionamento este, aliás, já consagrado pela 
Orientação Jurisprudencial nº 54, da SDI-II, do C. TST. (TRT/SP 11401200300002005 - MS - Ac. 
SDI 2004017447 - Rel. Nelson Nazar - DOE 13/08/2004) 

284. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Cumulação. Não cabimento. Comprovado 
nos autos que o impetrante já lançou mão dos embargos de terceiro para pleitear a desconstitui-
ção da penhora realizada sobre o numerário existente em sua conta corrente, incabível a impetra-
ção de mandado de segurança com a mesma finalidade. Inteligência do disposto no artigo 5º, in-
ciso II, da Lei nº 1.533/51, e da Orientação Jurisprudencial nº 54 da SDI-II, do C. Tribunal Superior 
do Trabalho. Segurança que se denega. (TRT/SP 10730200400002000 - MS - Ac. SDI 
2004025962 - Rel. Nelson Nazar - DOE 07/12/2004) 
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Desistência. Em geral 
285. Habeas corpus. Pedido de desistência: "Desistindo o requerente da apreciação de ordem de 
habeas corpus, pleiteada em nome de terceiros, homologa-se o ato, ante a perda de objeto, sem 
apreciar o mérito". Extinção do processo sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
12172200300002006 - HC - Ac. SDI 2003033244 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/01/2004) 

286. Desistência x extinção do processo. Competência. Art. 253, II, do CPC. Inteligência. O princí-
pio do juiz natural afasta o oportunismo da preferência, ordenando as causas que se relacionem 
por conexão ou continência. O acréscimo introduzido pela Lei nº 10.358, de 2001, que deu no 
inciso II, taxativamente refere-se à desistência da ação, o que não se confunde com extinção do 
processo que tem tratamento preciso no artigo 267 da lei processual. (TRT/SP 
10308200400002004 - CC - Ac. SDI 2004005163 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
16/04/2004) 

287. Execução. Desistência, sem renúncia ao crédito. Impossibilidade. O processo trabalhista não 
admite que o exeqüente desista do procedimento executório, para a cobrança forçada da dívida, 
sem renunciar ao crédito. Tal desistência representaria, na realidade, um pedido de suspensão 
unilateral do processo, com a faculdade do exeqüente retomar a execução a qualquer hora, por 
outros meios, de acordo com a sua vontade. Correta a decisão que rejeitou o pedido diante da 
não concordância da executada, o que está de acordo com o disposto no 878 da CLT e artigo 
569, parágrafo único, b, do CPC. (TRT/SP 00407199238202009 - AP - Ac. 9ªT 20040146477 - 
Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 16/04/2004) 

Diversas espécies 
288. Ação anulatória. Sentença proferida em liquidação de sentença, com conteúdo que dirimiu 
controvérsia entre as partes e sofreu revisão recursal adequada. O ataque a tais decisões, via 
transversa do laudo pericial, não desnatura a incidência de coisa julgada, cuja rescisão somente 
pode ser buscada por meio próprio. Inaplicável o art. 486 do CPC, o autor é carecedor da ação. 
(TRT/SP 01996200202102000 - RE - Ac. 7ªT 20040469870 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
17/09/2004) 

289. Ação anulatória de convenção coletiva de trabalho. Disputa de representação sindical. Meio 
processual impróprio. Ação anulatória de convenção coletiva de trabalho não constitui meio pro-
cessual apropriado para solução de eventual disputa de representação sindical. Sendo assim, 
demonstrado nos autos que a questão envolvendo a representatividade da categoria profissional 
encontra-se sub judice, perante a Justiça competente, impossível reconhecer ao autor o direito de 
anular a convenção coletiva celebrada pelos sindicatos réus, sob tal fundamento. Ação declarató-
ria que se julga extinta por carência de ação, incompetência da Justiça do Trabalho e impossibili-
dade jurídica do pedido. (TRT/SP 20260200300002001 – AA - Ac. SDC 2004000838 - Rel. Nelson 
Nazar - DOE 13/04/2004) 

290. Mediante ação anulatória da decisão homologatória da arrematação somente são atacáveis 
vícios procedimentais, o que não se identifica com o caso em tela, em que a alegação é de que os 
cálculos que originaram o crédito exeqüendo se mostram incorretos. (TRT/SP 
00160200202102009 - RO - Ac. 1ªT 20040655045 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

291. Ação de cobrança. Saldo devedor. Empregado demitido por justa causa. Indevido o reembol-
so de importância tão-somente lançada no TRCT como já recebida pelo trabalhador demitido por 
justa causa. Impositiva a apresentação por parte da empresa que vem a juízo para postular o res-
sarcimento, a juntada da documentação comprobatória do pagamento realizado na constância do 
contrato de trabalho. (TRT/SP 02560200037202004 - RO - Ac. 10ªT 20040570031 - Rel. Sônia 
Aparecida Gindro - DOE 09/11/2004) 

292. Ação anulatória. Convenção coletiva. Disputa intersindical de representatividade. Sendo o 
fundamento principal da ação a alegação de que o requerido não teria legitimidade para represen-
tar a categoria no município por se tratar de base territorial pertencente ao sindicato requerente e 
encontrando-se a matéria em discussão na esfera competente, sub judice, portanto, via ação ordi-
nária na Justiça Comum, evidencia-se a incompetência material desta Justiça Especializada para 
o pronunciamento judicial pretendido, configurando-se a carência de ação. (TRT/SP 
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20431200300002002 - AA - Ac. SDC 2004002563 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
03/12/2004) 

293. Ação anulatória de cláusula de convenção coletiva. Contribuição assistencial. Legitimidade 
ativa do Ministério Público. Sendo o fundamento da presente ação a ofensa à norma constitucio-
nal relativa à liberdade sindical e intangibilidade salarial, inegável a legitimidade ativa do Ministério 
Público do Trabalho para sua defesa, em face das prerrogativas conferidas nos arts. 127 e 129 da 
Constituição Federal e art. 83, inciso IV, da Lei Complementar 75/93. (TRT/SP 
20362200300002007 - ADN - Ac. SDC 2004001850 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
14/09/2004) 

294. PDV - Devolução. Ação de cobrança. Direito de ação. Não parece razoável promover-se a 
presente ação de cobrança em face de seu ex-empregado, buscando sua devolução, quando na 
verdade referido valor partiu de um programa de pagamento adicional aos valores devidos legal-
mente, vale dizer, por mera liberalidade, onde o objetivo central da empresa era ajustar o seu 
quadro de pessoal. Naturalmente, no período que precede ao Programa de Demissão Voluntária - 
PDV, os empregados passam por momentos de intranqüilidade, contudo, mesmo assim interagem 
com as empresas no sentido de encontrar melhores condições de desligamento, até para enfren-
tar o fantasma do desemprego que ronda nosso País. Por essa razão é impróprio o procedimento, 
pois ação de cobrança é a ação que o credor propõe judicialmente para haver o seu crédito. O 
empregado, no presente caso, não é devedor do empregador. Por outro lado, tampouco o empre-
gador é credor do empregado. Fica evidenciado, com referido comportamento, uma represália ao 
trabalhador que se utilizou do seu direito de ação, o que é inconcebível, pois restringe-se um direi-
to público e indisponível, elevado a estatura constitucional. A pergunta que se faz é a seguinte: O 
empregador-recorrente promoveria a presente ação de cobrança se o trabalhador não tivesse se 
utilizado do Judiciário para buscar a equiparação salarial que considerou devida? A resposta é 
simples. Certamente que não! (TRT/SP 02398200206102008 - RO - Ac. 6ªT 20040645325 - Rel. 
Valdir Florindo - DOE 03/12/2004) 

AÇÃO CAUTELAR E MEDIDAS 
Cabimento 
295. Medida cautelar para reintegração no emprego. Impossibilidade. A recorrente pretende a 
reintegração no emprego, que vem a ser a própria satisfação do direito material pretendido na 
ação principal. Sendo assim, deve utilizar o instituto processual adequado, qual seja, a tutela an-
tecipada fundamentada no art. 461, § 3º do Código de Processo Civil. (TRT/SP 
01965200226102005 - RO - Ac. 4ªT 20040689810 - Rel. Antero Arantes Martins - DOE 
10/12/2004) 

296. Ação cautelar e medidas. Cabimento. A finalidade do processo e da tutela cautelar é res-
guardar o resultado útil e a eficácia do processo cognitivo ou de execução, não possuindo função 
satisfativa, mas, exclusivamente, assecuratória e conservativa, revestindo-se de índole meramen-
te instrumental e acessória. São medidas determinadas pelo perigo ou urgência, as quais exigem 
a conjugação do fumus boni iuris e periculum in mora. Hipótese não configurada. (TRT/SP 
00006200300002007 - MC - Ac. 10ªT 20040213220 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 18/05/2004) 

Efeitos 
297. Medida cautelar preparatória. Indeferido o pedido de liminar para sobrestar a execução. Não 
foi ajuizada ação rescisória. Extinção, sem exame do mérito. É conhecida a disposição do artigo 
489 do CPC no sentido de que a ação rescisória não suspende a execução, ensejando o indefe-
rimento do pedido de liminar. Ademais, decorridos nove meses desde a proposição da cautelar, 
não houve ajuizamento da ação rescisória, o que não se pode admitir em face do disposto no arti-
go 806 do CPC. As medidas cautelares têm por função tão somente assegurar a efetividade e 
utilidade da decisão jurisdicional no processo principal, revestindo-se de índole meramente ins-
trumental e acessória. Se não há o ajuizamento da ação rescisória, a medida cautelar perde a 
razão de existir, esvaziando-se o seu objeto, sendo forçosa a sua extinção, sem exame do mérito. 
(TRT/SP 13313200300002008 - MC - Ac. SDI 2004026632 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
07/12/2004) 
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Liminar 
298. Mandado de segurança. Medida liminar denegada em ação cautelar. Sentença de mérito 
superveniente ao ato impugnado. A superveniência do provimento jurisdicional definitivo ratifican-
do o indeferimento da liminar ocasionou na perda do objeto do presente mandamus, conforme 
Orientação Jurisprudencial 86 da SBDI-II do C. TST. Extinção do feito sem julgamento do mérito. 
(TRT/SP 12663200300002007 - MS - Ac. SDI 2004015690 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
13/08/2004) 

299. Mandado de segurança. Ação cautelar. A concessão de liminar em ação cautelar é prerroga-
tiva discricionária que se defere ao Juiz, na forma do art. 807 do CPC. É a expressão máxima da 
formação do livre convencimento do Juiz que só comporta correção pela via mandamental em 
casos excepcionais. Segurança que se denega. (TRT/SP 10571200400002003 - MS - Ac. SDI 
2004024079 - Rel. Nelson Nazar - DOE 09/11/2004) 

300. Mandado de segurança. Concessão de liminar em ação cautelar. A concessão de liminar em 
ação cautelar é prerrogativa discricionária que se defere ao Juiz, dentro do poder geral de cautela 
insculpido no artigo 798 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho por força do 
artigo 769 da CLT, não cabendo mandado de segurança em tal circunstância, salvo flagrante vio-
lação a direito líquido e certo, demonstrado de plano. Segurança que se denega. (TRT/SP 
11837200300002004 - MS - Ac. SDI 2004021401 - Rel. Nelson Nazar - DOE 05/10/2004) 

301. Ação rescisória. A via 'extreme' da rescisória não se presta à impugnação do julgado rescin-
dendo com o intuito de rediscutir a matéria de fato, ou de revisão das razões de decidir do juiz da 
causa. medida cautelar - Amplamente demonstrado o insucesso do pedido rescisório, bem como a 
ausência do 'fumus boni iuris' e do 'periculum in mora', resultam insubsistentes as razões do defe-
rimento da liminar concedida. (TRT/SP 11367200300002009 - AR - Ac. SDI 2004013662 - Rel. 
Sonia Maria Prince Franzini - DOE 03/09/2004) 

Procedimento 
302. Ação cautelar. Inviabilidade de citação do requerido. Falta debitável exclusivamente à reque-
rente. Extinção do feito sem exame do mérito. Tratando-se, como na espécie, de ação cautelar 
que tem por finalidade a obtenção de providências jurisdicionais de índole instrumental (suspen-
são dos efeitos da Execução promovida em demanda trabalhista e processamento da exceção de 
pré-executividade obstaculizada), e, também, pretensão de natureza indiscutivelmente material 
(desbloqueio de contas bancárias), é evidente que o Requerido deve ser regularmente citado, 
para que possa, querendo, defender a sua esfera jurídica. A efetividade da citação, nesse contex-
to, insere-se entre os pressupostos de constituição válida da relação processual, mesmo porque 
expressamente determinada pelo caput do artigo 802 do CPC. A inviabilidade dessa citação, debi-
tável exclusivamente à Requerente, implica a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos 
termos do artigo 267, IV, do CPC. Ação Cautelar extinta sem prospecção meritória. (TRT/SP 
11435200300002000 - MC - Ac. SDI 2004006305 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/05/2004) 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
Geral 
303. Ação civil pública. Competência da Justiça do Trabalho. Cabimento. Em princípio, esta Justi-
ça Especializada tem competência para conhecer destas ações, porquanto versam sobre Direito 
do Trabalho. Entretanto, descabe este tipo de ação para tutela de direitos individuais homogê-
neos, baseados em normas legais ou coletivas, sob duplo fundamento. Primeiro, porque não se 
fundam em relação jurídica que possa ser considerada como de origem comum, nos termos do 
artigo 81, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. 
Segundo, porque este código apenas legitima entidades de defesa de direitos do consumidor, 
conforme artigo 82, inciso IV. (TRT/SP 02434200104702006 - RO - Ac. 5ªT 20040184611 - Rel. 
Fernando Antonio Sampaio da Silva - DOE 07/05/2004) 

304. Nossa Caixa Nosso Banco. Ação civil pública. Integração aos aposentados dos benefícios da 
participação nos lucros e resultados e de cesta alimentação - Direitos individuais homogêneos. 
Legitimidade da associação (art. 5º, Lei 7347). Na expressão "qualquer vantagem econômica" não 
se incluem a participação nos lucros e resultados e cesta alimentação. Estes são benefícios pró-
prios dos funcionários da ativa e traduzem um plus como incentivo à produção e produtividade. A 
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interpretação ampliativa desmerece o art. 1090 do CC (existente à época) e impõe à empresa 
benefícios assistenciais que refogem à finalidade de toda e qualquer empresa. A imposição pode-
ria redundar em sérios prejuízos para a saúde financeira da empresa, posto que a jubilação é 
crescente e contínua. (TRT/SP 02488200103202002 - RO - Ac. 6ªT 20040053282 - Rel. Francisco 
Antonio de Oliveira - DOE 27/02/2004) 

305. Ação. Diversas espécies. Ação civil pública. Na ação civil pública para defesa de interesses 
individuais homogêneos, o ente legitimado atua na defesa do interesse da coletividade, sendo 
esta caracterizada pela indeterminação ou despersonalização dos seus beneficiários. Logo, abso-
lutamente despicienda a apresentação de rol ou identificação dos titulares do direito material pos-
tulado. Nesse passo, a sentença não adentra às peculiaridades de cada indivíduo, porquanto será 
genérica e de igual conteúdo para todos, mediante declaração do dano e da responsabilidade pelo 
réu pela respectiva reparação, postergando para a fase de liquidação a individualização dos bene-
ficiários, nos estritos limites da condenação. Irregularidade que se rejeita. (TRT/SP 
00380200202102002 - RO - Ac. 10ªT 20040462450 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 21/09/2004) 

306. Ação civil pública. Cabimento. Há previsão legal que torna inquestionável o manejo da ação 
civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho para a tutela de interesses difusos, coletivos e indi-
viduais homogêneos, quando desrespeitados direitos constitucionalmente garantidos. Todavia 
incabível a medida quando o que se pleiteia é a tutela de direitos materiais individualizáveis, que, 
não obstante a origem comum, impõem a aferição de circunstâncias pessoais de cada titular inte-
grante do grupo ou da categoria. Constatando-se que as questões pessoais prevalecem e alteram 
potencialmente o direito, os interesses caracterizam-se como heterogêneos e não são tuteláveis 
por meio da ação civil pública, por impossibilidade jurídica do pedido. Como se não bastasse, o 
parágrafo único do art. 1º da Lei 7347/85, acrescentado pela Medida Provisória 2180-35/2001, 
preconiza que não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS ou outros fundos 
de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (TRT/SP 
01557200105802003 - AI - Ac. 4ªT 20040395566 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 13/08/2004) 

307. Ação civil pública. Cabimento. A ação civil pública visa dar proteção jurisdicional ao meio 
ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 
e qualquer outro interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. Pleiteando o autor, na quali-
dade de substituto processual, o pagamento de participação nos lucros ou resultados e auxílio 
cesta-alimentação, não há dúvida de que estamos diante do chamado direito individual homogê-
neo, que tanto pode ser defendido individualmente pelo próprio titular do direito material ou atra-
vés de Ação Civil Pública pelos legitimados expressamente autorizados por lei. Na lição de Nelson 
Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery "Direitos individuais homogêneos são os direitos individuais 
cujo titular é perfeitamente identificável e cujo objeto é divisível e cindível. O que caracteriza um 
direito individual comum como homogêneo é a sua origem comum ...". (TRT/SP 
02407200107902008 - RO - Ac. 10ªT 20040566735 - Rel. Rilma Aparecida Hemetério - DOE 
26/10/2004) 

308. Ação civil pública. Defesa de direitos individuais homogêneos. Cabimento. Perfeitamente 
cabível a medida intentada pelo autor - Ministério Público do Trabalho - que agrupou na mesma 
ação coletiva direitos individuais, estes que poderiam ser defendidos isoladamente por seus titula-
res, com a propositura de ações individuais, mas que face à homogeneidade e origem comum, 
pois decorrentes os pleitos da lei e de convenções coletivas de trabalho, também autoriza a práti-
ca da ação civil pública, através da qual é possível empreender trato processual coletivo para re-
parar essas lesões de origem comum, envidando resposta judiciária que, em última análise, além 
de atender a esses interesses individuais homogêneos, restabelece a ordem jurídica naquele âm-
bito. Aplicação da Lei 7.347/85, art. 1º c/c art. 81, e incisos, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). (TRT/SP 02332200106602009 - RO - Ac. 10ªT 20040148216 - Rel. Sônia Aparecida 
Gindro - DOE 20/04/2004) 

309. Ação civil pública. Cabimento. A ação pública não se presta a postular direitos oriundos de 
cláusulas normativas quando não há interesse coletivo em jogo, ainda que haja muitos interessa-
dos, eis que se trata de prerrogativa de ordem obrigacional de direito pessoal e privado, sendo 
competente, no caso, a ação plúrima. (TRT/SP 02433200107602007 - RO - Ac. 4ªT 20040179529 
- Rel. Vilma Mazzei Capatto - DOE 30/04/2004) 
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AÇÃO DECLARATÓRIA 
Conteúdo 
310. Ação declaratória. Geral. É incabível ação declaratória visando declarar diferenças da multa 
fundiária de 40% decorrentes dos expurgos inflacionários, se ainda não atendidos os requisitos 
necessários à aquisição desse direito, à época da propositura da ação, seja por via legal ou judici-
al. Incompatibilidade da tutela jurisdicional postulada. Apelo não provido. (TRT/SP 
00155200106102004 - RO - Ac. 10ªT 20040377215 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 10/08/2004) 

311. Ação declaratória não é instrumento hábil para interromper a prescrição, pois não contém 
carga condenatória. (TRT/SP 03088200006602000 - RO - Ac. 5ªT 20040359683 - Rel. Magda 
Aparecida Kersul de Brito - DOE 30/07/2004) 

312. Ação declaratória de nulidade de cláusula de convenção coletiva que estabelece pagamento 
da contribuição assistencial devida pelos empregados por conta do empregador. A sociedade em-
presária não pode postular, pela via da ação declaratória, a nulidade de cláusula convencional que 
fixou o recolhimento da contribuição assistencial dos empregados por conta do empregador. Isso 
porque se pressupõe que os sindicatos - patronal e profissional - tenham entabulado intensas ne-
gociações e realizado assembléias, que autorizaram, por voto de maioria, tal encargo. Se a reque-
rente não participou da assembléia, ou se dela, participando, foi voto vencido, não lhe é dado pre-
tender sobrepor seu interesse sobre o interesse coletivo, já que este último se expressa de modo 
complexo, preponderando sobre o individual. Ilegitimidade de parte reconhecida. Extinção sem 
julgamento do mérito. (TRT/SP 20434200300002006 - AA - Ac. SDC 2004002253 - Rel. Sonia 
Maria Prince Franzini - DOE 05/11/2004) 

AÇÃO MONITÓRIA 
Cabimento 
313. Ação monitória. Natureza da decisão que determina a expedição de mandado injuntivo ou 
monitório. A decisão que defere, no todo ou em parte, pedido formulado em ação monitória, de-
terminando a expedição de mandado monitório, na forma do artigo 1.102b do Código de Processo 
Civil, caracteriza-se como interlocutória mista, somente adquirindo natureza de sentença após a 
apreciação de eventuais embargos do réu ou o decurso do prazo para sua apresentação. 
(TRT/SP 00988199931202004 - RO - Ac. 2ªT 20040111207 - Rel. Mariangela de Campos Argento 
Muraro - DOE 30/03/2004) 

AÇÃO RESCISÓRIA 
Ajuizamento. Prazo 
314. Ação rescisória. Decadência. Artigos 269, IV, e 495, do CPC. Uma vez demonstrado o ajui-
zamento da Ação Rescisória após o transcurso do prazo de dois anos de que trata o art. 495 do 
CPC, a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda, é de ser extinto o feito com julga-
mento do mérito, por configurada decadência, nos termos do art. 269, IV, do CPC. Ação Rescisó-
ria que se extingue. (TRT/SP 11578200200002000 - AR - Ac. SDI 2004005910 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 07/05/2004) 

315. Ação rescisória. Decadência. Decisão rescindenda. Recurso parcial. Trânsito em julgado. 
Enunciado 100, II, do C. TST. Tendo sido interposto recurso contra parte da decisão rescindenda, 
tem-se que transitou em julgado tema objeto daquela decisão, não devolvido mediante as razões 
recursais subseqüentes, pelo que versando a ação rescisória exatamente sobre essa parte, bem 
como se observando que, quanto à mesma, a decisão rescindenda transitou em julgado há mais 
de dois anos, revela-se encoberta pela decadência a indigitada ação rescisória, que, portanto, 
deve ser extinta com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. Ação Rescisória 
que se extingue. (TRT/SP 11692200200002000 - AR - Ac. SDI 2004005961 - Rel. Anelia Li Chum 
- DOE 07/05/2004) 

316. Ação rescisória. Prescrição. Art. 485, V, do CPC. Inexistência de tese na decisão rescinden-
da. Inexistindo adoção de tese explícita, na r. decisão rescindenda, sobre a prescrição, não pode 
vingar ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, por alegada violação à literalidade do art. 
7º, XXIX, da Constituição Federal, eis que, para tanto, necessário seria que a r. decisão posta em 
mira do corte rescisório houvesse enveredado objetivamente por ilegalidade explícita, a respeito, o 
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que, entretanto, não ocorreu, mormente quando, tratando-se de matéria que não pode ser conhe-
cida de ofício, deixou a mesma de ser expressamente agitada pela reclamada, na defesa por ela 
apresentada na reclamação trabalhista originária. Ação rescisória que se julga improcedente, no 
aspecto. (TRT/SP 12077200200002001 - AR - Ac. SDI 2004014316 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/07/2004) 

317. Ação rescisória. Ajuizamento após o decurso do prazo do art. 495 do CPC. Decadência. Ex-
tinção do processo com julgamento do mérito. O direito de ajuizar a rescisória extingue-se, por 
decadência, 2 (dois) anos após o trânsito em julgado da decisão relativa às matérias veiculadas 
naquela ação. Se as questões suscitadas na rescisória (no caso, a prescrição qüinqüenal e o indi-
gitado deferimento de horas extraordinárias em número superior ao postulado pelo obreiro) não 
restaram enfrentadas no r. julgado definitivo da fase cognitiva, contra o qual não foram opostos os 
competentes embargos de declaração, não pode a autora, como na espécie, pretender o cômputo 
do biênio decadencial (Art. 495 do CPC) somente a partir de determinada decisão, proferida na 
fase de execução, por intermédio da qual o Juízo patenteou a preclusão incidente sobre as ques-
tões suscitadas. Ação rescisória extinta com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, IV, 
do CPC. (TRT/SP 10778200300002007 - AR - Ac. SDI 2004015991 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
20/07/2004) 

318. Ação rescisória. Decadência. Rejeitados os embargos declaratórios opostos contra decisão 
de recurso de revista, cuja decisão foi publicada em 09.06.2000 (fls.305), o autor opôs novos em-
bargos declaratórios, desta vez perante a Seção Especializada de Dissídios Individuais e Coleti-
vos do C. TST (fls. 306/313), não conhecidos por incabíveis. E tendo-se em conta que o recurso 
incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial, tendo a decisão de fls. 302/304 sido 
publicada em 09 de junho de 2000 e a presente ação sido interposta somente em 12 de fevereiro 
de 2003, patente a decadência. Extinto, com exame de mérito. (artigo 269, IV do CPC). (TRT/SP 
10352200300002003 - AR - Ac. SDI 2004025393 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

319. Ação rescisória. Prazo decadencial. A interposição de recurso deserto, portanto juridicamente 
inexistente, não possui o condão de obstar o início da contagem do biênio decadencial previsto no 
art. 495 do CPC. Ação rescisória extinta com fulcro no inciso IV do art. 269 do CPC. (TRT/SP 
10852200200002004 - AR - Ac. SDI 2004008731 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
18/05/2004) 

320. Ação rescisória. Recurso intempestivo. Termo inicial de contagem do prazo decadencial. O 
item III do Enunciado 100 do C. TST estabelece que a interposição de recurso intempestivo não 
protrai o termo inicial do prazo decadencial. Portanto, havendo interposição de recurso intempesti-
vo, o termo inicial do prazo decadencial flui do exaurimento do prazo em que este deveria ter sido 
interposto. Ultrapassado o prazo estabelecido no artigo 495 do CPC, pronuncia-se a decadência. 
(TRT/SP 12369200200002004 - AR - Ac. SDI 2004025377 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/12/2004) 

321. Ação rescisória. Prazo decadencial. O prazo de dois anos para propositura da ação rescisó-
ria é de decadência e não se suspende nem se interrompe, começando a correr a partir do primei-
ro dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão rescindenda. (TRT/SP 02918/2001-5 - AR - 
Ac. SDI 2003032728 - Rel. Nelson Nazar - DOE 13/01/2004) 

322. Ação rescisória. Prazo Decadencial. O prazo decadencial, na ação rescisória, conta-se do dia 
imediatamente subseqüente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa. No en-
tanto, havendo recurso parcial, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferen-
tes, contando-se o prazo decadencial do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso 
tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em 
que flui a decadência, a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial. Inte-
ligência do Enunciado nº 100 do C. TST. Ação rescisória que se extingue, com julgamento do mé-
rito (art. 269, IV, do CPC). (TRT/SP 12323200200002005 - AR - Ac. SDI 2004022998 - Rel. Nel-
son Nazar - DOE 19/10/2004) 

323. Ação rescisória. Prazo. O trânsito em julgado da decisão rescindenda flui automaticamente, 
independentemente de certidão. A interposição de recurso deserto não modifica o tempo do even-
to. (TRT/SP 12732200200002001 - AR - Ac. SDI 2004000773 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 06/02/2004) 
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324. Rescisória. Decadência. Ocorrendo a decadência extingue-se o processo com julgamento do 
mérito nos termos do art. 269, IV do CPC. Rescisória - Impossibilidade jurídica do pedido - Nos 
exatos termos do disposto no art. 485, caput do CPC, somente são rescindíveis as sentenças de 
mérito transitadas em julgado. (TRT/SP 10750200200002009 - AR - Ac. SDI 2004000579 - Rel. 
Sonia Maria Prince Franzini - DOE 05/03/2004) 

325. Rescisória. Prazo. Fluência a partir do trânsito em julgado da última decisão. Decadência 
reconhecida. (TRT/SP 01906/2001-6 - AR - Ac. SDI 2004012631 - Rel. Sonia Maria Prince Franzi-
ni - DOE 20/07/2004) 

326. Ação rescisória. Contagem do prazo decadencial. Nos termos do que dispõe o artigo 495 do 
Código de Processo Civil, o dies a quo do prazo legal para ajuizamento de ação rescisória visando 
desconstituir a r. sentença de origem, conta-se do trânsito em julgado da referida decisão. 
(TRT/SP 00896/2000-6 - AR - Ac. SDI 2004007301 - Rel. Vania Paranhos - DOE 07/05/2004) 

Cabimento 
327. Ação rescisória. Cabimento. Decisão que extingue o feito sem julgamento do mérito pela o-
corrência de litispendência. Plenamente justificável o cabimento de ação rescisória contra decisão 
que extingue o feito sem julgamento do mérito pela ocorrência de litispendência, porquanto, embo-
ra não se trate, tecnicamente, de sentença de mérito, esta impede que seja novamente intentada 
a ação, nos termos do artigo 268 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, terminativa do 
feito, além de constituir pressuposto de validade daquela decisão de mérito (Orientação Jurispru-
dencial nº 46 da Colenda SBDI-II). Preliminar de carência de ação que se afasta. (TRT/SP 
11666200200002002 - AR - Ac. SDI 2004005953 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/05/2004) 

328. Ação rescisória. Violação de literal disposição de lei. Confissão. Art. 348 do CPC. Direito pro-
cessual. Direito material. A decisão proferida com base em todo o conjunto fático-probatório pro-
duzido nos autos não viola o art. 348 do CPC quando considera, com acerto, que a ré, reclamada 
na ação trabalhista primígena, longe de ter confessado determinado fato relevante, quando da 
apresentação da defesa, agita argumento e respectiva prova, acerca do tema ali debatido, em 
flagrante resistência à pretensão deduzida pelo ex-empregado, pelo que rechaçada a tese da res-
cisória acerca da violação de dispositivo de ordem processual, afasta-se como decorrência, a ale-
gada violação de dispositivos legais de ordem material que dela poderia advir. Ação rescisória que 
se julga improcedente. (TRT/SP 10094200300002005 - AR - Ac. SDI 2004019482 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 10/09/2004) 

329. Ação rescisória. Violação de literais dispositivos de lei. Ausência de prequestionamento no 
acórdão rescindendo. Violação não configurada. A procedência da pretensão rescisória fundada 
em violação de literal disposição de lei pressupõe tenha havido pronunciamento explícito, na deci-
são rescindenda, sobre a matéria veiculada (Enunciado nº 298 do C. TST). Inexistindo, como na 
espécie, esse pronunciamento imprescindível, a pretensão ao corte rescisório não pode prosperar. 
Ação rescisória julgada improcedente. (TRT/SP 10146200300002003 - AR - Ac. SDI 2004018311 
- Rel. Anelia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

330. Ação rescisória. Violação de literais dispositivos legais e constitucionais. Não configuração. 
Improcede a pretensão rescisória estribada no inciso V do artigo 485, do CPC, na hipótese de a V. 
Decisão Rescindenda, como na espécie, não atentar contra a literalidade dos dispositivos aponta-
dos pelo autor. Ação rescisória julgada improcedente. (TRT/SP 10231200300002001 - AR - Ac. 
SDI 2004015436 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/07/2004) 

331. Ação rescisória. Cargo de confiança. Violação de lei. Revolvimento de fatos e provas. Orien-
tação Jurisprudencial nº 109 da SBDI-2 do C. TST. Afirmando a decisão rescindenda, com funda-
mento na valoração das provas constantes dos autos, que não restou demonstrado o exercício do 
cargo de confiança, a assertiva em contrário implicaria na reavaliação do conjunto probatório dos 
autos, o que não se admite na via estreita da ação rescisória, nos termos da Orientação Jurispru-
dencial nº 109 da SBDI-2 do C. TST. Ação rescisória que se julga improcedente. (TRT/SP 
11111200300002001 - AR - Ac. SDI 2004021967 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 05/10/2004) 

332. Ação rescisória. Documento novo. A ação rescisória não pode servir como oportunidade para 
reapreciação das provas de que não fez uso no momento processual oportuno, por pura inação. 
No caso dos autos, a autora não logrou comprovar que não pode fazer uso dos documentos, os 
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quais pretende emprestar a qualidade de novos. Improcedência que se impõe. (TRT/SP 
00543/2001-0 - AR - Ac. SDI 2004006429 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/05/2004) 

333. Ação rescisória. Rediscussão da matéria. A rediscussão da matéria, não é permitida em sede 
de rescisória, eis que por possuir caráter eminentemente estrito, em face do excepcional prestígio 
que possui a coisa julgada no sistema jurídico positivo, deve fundar-se nos termos dos incisos do 
artigo 485 do CPC. Assim sendo, não se defere pedido de rescisão sem que haja uma perfeita 
adequação do fato descrito ao tipo legal contido na hipótese de incidência da lei. Improcedente a 
ação rescisória. (TRT/SP 02598/2001-8 - AR - Ac. SDI 2004004655 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
30/03/2004) 

334. Ação rescisória. Documento novo. Não configuração. Decisão deste TRT que posteriormente 
decidiu de maneira diversa não se presta ao manejo da rescisória. Se cada julgado posterior, em 
caso idêntico, tivesse o poder de rescindir decisão, através de ação rescisória, estar-se-ia decre-
tado o desprestígio à coisa julgada. O acórdão paradigma não comprova a certeza do direito, pois 
outras foram as provas produzidas naquele processo. Improcedente a ação rescisória. (TRT/SP 
12860200200002005 - AR - Ac. SDI 2004017650 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 13/08/2004) 

335. Ação rescisória. Violação a dispositivo legal. Não configuração. Requer a autora a desconsti-
tuição da sentença de Primeiro Grau, alegando que esta deixou de reconhecer a coisa julgada, 
em razão de acordo efetuado, quando da adesão do réu ao plano de desligamento voluntário. 
Entretanto, o termo de rescisão juntado às fls. 72 não menciona, dentre as verbas discriminadas, 
o adicional de periculosidade, o que significa que a referida verba não foi quitada, sendo certo que 
a adesão ao Plano de Demissão Voluntária não impede o reclamante de vir a esta Justiça Especi-
alizada pleitear verbas não quitadas. Ação rescisória improcedente. (TRT/SP 01374/2001-2 - AR - 
Ac. SDI 2004026241 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

336. Ação rescisória: cargo de confiança - revolvimento de prova: "Alegações e provas produzidas 
na reclamatória, valoradas consoante entendimento do Julgador, não permitem o ajuizamento de 
ação rescisória, cujos estreitos limites impedem a apreciação de eventual injustiça da r. decisão 
rescindenda". (TRT/SP 00623/2000-8 - AR - Ac. SDI 2003033333 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
13/01/2004) 

337. Ação rescisória: Revolvimento de prova: "Alegações e provas produzidas na reclamatória, 
valoradas consoante entendimento do Julgador, à luz da legislação pertinente, não admitem o 
ajuizamento de ação rescisória, cujos estreitos limites vedam a apreciação de eventual injustiça 
da r. decisão rescindenda". Ação rescisória improcedente. (TRT/SP 12814200200002006 - AR - 
Ac. SDI 2004022432 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 05/10/2004) 

338. Ação rescisória. Sentença homologatória de cálculos de liquidação. Prescrição não observa-
da. "Rescinde-se sentença homologatória de cálculos de liquidação em que se viu desrespeitada 
decisão do processo cognitivo, transitada em julgado, ordenando obediência à prescrição qüin-
qüenal". Ação rescisória procedente. (TRT/SP 10601200300002000 - AR - Ac. SDI 2004000358 - 
Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

339. Ação rescisória. Matéria controvertida: "O simples fato de exsurgir divergência de interpreta-
ção de dispositivo legal, no próprio aresto rescindendo, é bastante a revelar a improcedência da 
Ação Rescisória, fundamentada em 'violação literal a dispositivo de lei' (inc. V - art. 485, do CPC e 
Enunciado nº 83, do C. TST)". Improcedência de ação. (TRT/SP 13109200200002006 - AR - Ac. 
SDI 2004003985 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 16/04/2004) 

340. Ação rescisória. Documento novo. "Não cabe ação rescisória lastreada em documento novo, 
quando existente à data da decisão rescindenda, não tendo sido anexado à ação trabalhista por 
desídia da parte que objetiva rescindir o julgado". Improcedência da ação. (TRT/SP 02904/2001-5 
- AR - Ac. SDI 2004007336 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 25/05/2004) 

341. Art. 41 da Carta Magna. Não configuração da violação do preceptivo no caso sub examine. A 
invocação da garantia prevista no artigo 41 da Carta Magna não pode socorrer a autora, uma vez 
que o caput deste preceptivo dispõe, expressamente, que "são estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo (...)". Como é consabido, o 
provimento efetivo só ocorre nos cargos públicos, cujos ocupantes possuem um vínculo estatutá-
rio, não sendo esta a hipótese dos autos. Não se vislumbra, assim, a propalada violação para au-
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torizar o corte rescisório colimado. (TRT/SP 10833200200002008 - AR - Ac. SDI 2004012712 - 
Rel. João Carlos de Araújo - DOE 29/06/2004) 

342. Ação rescisória. Pedido de benefício da Justiça Gratuita. Pagamento das custas. Preclusão 
lógica. Inadmissível o corte rescisório. Renovação de instância recursal. Afigura-se inadmissível o 
corte rescisório de decisão que indefere o pedido de benefício da Justiça Gratuita, diante do pa-
gamento das custas, o qual permite inferir a aceitação do r. decisum neste aspecto e, sobretudo, 
elide a declaração apresentada pelo requerente. Operou-se, in casu, a preclusão lógica, pois o 
pedido contido na rescisória é incompatível com o recolhimento das custas efetuado pelo autor. A 
rescisão perseguida consubstancia, na realidade, a intenção de renovar a instância recursal. 
(TRT/SP 10783200200002009 - AR - Ac. SDI 2004014782 - Rel. João Carlos de Araújo - DOE 
13/08/2004) 

343. Ação rescisória. Quadro fático x moldura jurídica. A ação rescisória é especialíssima e ex-
cepcional na medida em que se volta contra decisão com a força do trânsito em julgado, não 
comportando, assim, a revisão da prova para o enfrentamento da moldura jurídica. (TRT/SP 
11882200200002008 - AR - Ac. SDI 2004007107 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
07/05/2004) 

344. Ação rescisória. Cabimento. A ação rescisória, por ser o remédio legal destinado a desconsti-
tuir decisão de mérito transitada em julgado, é uma ação admissível em caráter excepcional, so-
mente nas hipóteses descritas no artigo 485 do Código de Processo Civil, que é taxativo. Não tem 
referido remédio processual a finalidade de simples revisão do julgamento proferido em outra ins-
tância e nem o condão de reabrir discussão da lide em seus aspectos conflituosos e a reavaliação 
da prova com vista à obtenção de um novo provimento, não se prestando ao papel de sucedâneo 
de recurso. (TRT/SP 12149200200002000 - AR - Ac. SDI 2004000684 - Rel. Marcelo Freire Gon-
çalves - DOE 06/02/2004) 

345. Ação rescisória. Viola literal disposição contida no art. 118 da Lei 8213/91 decisão que, ao 
condenar a empresa à reintegração do obreiro e ao pagamento de salários e consectários, não 
observa o limite temporal da garantia de emprego ali estabelecida. Ação rescisória julgada proce-
dente com fulcro no inciso V do art. 485 do CPC. (TRT/SP 11094200200002001 - AR - Ac. SDI 
2004006607 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 07/05/2004) 

346. Ação rescisória. Cabimento. Violação literal à disposição de lei. 1. A ação rescisória possui 
natureza constitutiva negativa e tem por finalidade a desconstituição de sentença com trânsito em 
julgado, pressuposto fundamental para o seu cabimento. A sentença cujo mérito foi enfrentado, 
gerando, conseqüentemente, a coisa julgada material, só poderá ser revista se apresentar, even-
tualmente, um dos requisitos de rescindibilidade instituídos nos incisos do artigo 485 do CPC. 2. O 
v. acórdão rescindendo analisou a matéria à luz das normas regulamentares da empresa e das 
provas produzidas nos autos, prestando os esclarecimentos necessários, não obstante a conclu-
são não ter sido favorável aos autores. Os requisitos fixados pela lei, relativos à ação rescisória, 
são rígidos e devem ser observados. Uma vez ausentes esses requisitos, impossível a desconsti-
tuição de um julgado, ainda que esse não se traduza na melhor, na mais justa ou acertada deci-
são. Pedido improcedente. (TRT/SP 11209200200002008 - AR - Ac. SDI 2004008740 - Rel. Mar-
celo Freire Gonçalves - DOE 18/05/2004) 

347. Ação rescisória. A natureza jurídica da FEBEM e o seu direito, ou não, aos privilégios de or-
dem processual estabelecidos no Decreto-lei 779/69 e no art. 10 da Lei 9469/97 são matérias de 
interpretação controvertida nos Tribunais, não procedendo, portanto a rescisão da sentença com 
base nestes argumentos (Enunciado 83 do C. TST). (TRT/SP 11223200200002001 - AR - Ac. SDI 
2004008758 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 18/05/2004) 

348. Ação rescisória. Cabimento. Dolo. Inocorrência. 1. A rescisória fundada em dolo (CPC, art. 
485, III) só é admissível quando se torne possível presumir que o ato doloso impediu ou embara-
çou a atuação processual do litigante contrário e com isso agiu de forma eficaz na formação do 
convencimento jurídico do juiz, fazendo-o emitir um pronunciamento contrário àquele que proferi-
ria se não estivesse influenciado pelo ato doloso. 2. O laudo médico pericial, elaborado por perito 
judicial nomeado e compromissado nos autos da reclamação trabalhista ajuizada pela reclamante, 
ora ré, não faz qualquer menção à negativa de acidentes pessoais, apurando nexo de causalidade 
entre a doença da reclamante e o trabalho por ela executado, o que caracteriza a aquisição de 
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doença profissional durante a vigência do pacto laboral. 3. Incabível o pleito inicial com fulcro no 
art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que não se vislumbra na hipótese vertente a ocorrência de 
dolo da parte vencedora que "haja impedido ou dificultado a atuação processual do adversário ou 
influenciado o juízo do magistrado, em ordem a afastá-lo da verdade" (Humberto Theodoro Júnior 
- Curso de Direito Processual Civil - 39ª edição - volume I - p. 607). Ação Rescisória improceden-
te. (TRT/SP 12864200200002003 - AR - Ac. SDI 2004014847 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - 
DOE 13/08/2004) 

349. (1) Ainda que o Estado figure como principal acionista de empresa, apresentando-se esta 
como sociedade anônima, de natureza privada, ele só pode nela intervir na qualidade de acionis-
ta, ou seja, através da AGE, não por intermédio de leis, destinadas à regulamentação de suas 
relações administrativas. Assim, a revogação de benefício de natureza trabalhista (complementa-
ção de proventos de aposentado), já incrustado aos contratos de trabalho dos empregados, não 
pode retroagir à data da lei que o revogou no âmbito administrativo, valendo apenas a partir da 
norma interna revogadora, que alcançará apenas os empregados admitidos em data posterior. (2) 
Também não cabe pedido de rescisão fundamentado em violação a regulamento de empresa. 
Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 25, da SDI-II do C. TST. Nenhuma das hipóteses, 
portanto, admite corte rescisório calcado no art. 485, V, do CPC (violação a literal disposição de 
lei). Ação Rescisória que se julga improcedente. (TRT/SP 10469200300002007 - AR - Ac. SDI 
2004008243 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 25/05/2004) 

350. Ação rescisória. Documento novo e ofensa à coisa julgada. 1) O documento novo apto a res-
cindir a coisa julgada é aquele de que a parte não tivesse conhecimento, ou de que não tivesse 
podido fazer uso no processo em que foi proferida a decisão rescindenda, que fosse, por si só, 
suficiente para modificar a decisão em sentido favorável à sua pretensão, não se encaixando nes-
sa definição termos de julgamentos divergentes, anteriores ou posteriores, mesmo que originários 
da mesma corte. 2) Verifica-se ofensa à coisa julgada apenas na hipótese de se dar novo julga-
mento a questão já decidida anteriormente, pressupondo-se aqui coincidência de causa, partes e 
pedido (regra das três entidades). Ação que se julga improcedente. (TRT/SP 10408200300002000 
- AR - Ac. SDI 2004008855 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 18/05/2004) 

351. Ação rescisória. Violação a Literal Disposição de Lei. Não pode ser acolhida pretensão de 
corte rescisório de sentença de mérito por violação a literal disposição de lei, quando a lei supos-
tamente seja objeto de interpretação controvertida nos Tribunais. Inteligência do Enunciado nº 83, 
da Súmula de Jurisprudência do C. TST. Ação rescisória que se julga improcedente. (TRT/SP 
10453200300002004 - AR - Ac. SDI 2004007255 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
07/05/2004) 

352. Não é passível de rescisão o despacho que, identificando hipótese de deserção, nega pro-
cessamento a recurso interposto pela parte, por não se cogitar, aqui, de decisão de mérito. Tam-
bém não se pode obter, pela via da ação rescisória, o afastamento da deserção e o conhecimento 
do recurso denegado. Ação Rescisória que se julga improcedente. (TRT/SP 12026200300002000 
- AR - Ac. SDI 2004010183 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 01/06/2004) 

353. O documento novo a que se reporta o art. 485, VII, do Código de Processo Civil, deve ser 
novo em relação à causa e capaz de, por si, alterar o julgamento da causa, exigindo-se, ainda, 
prova eficiente de que o Autor estivesse impedido de utilizá-lo na causa principal. Sem esses ele-
mentos, não se autoriza o corte rescisório. Ação que se julga improcedente. (TRT/SP 02478/2001-
7 - AR - Ac. SDI 2004023625 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

354. O documento novo a que se reporta o art. 485, VII, do Código de Processo Civil, deve ser 
apto, por si só, a garantir ao Autor julgamento favorável, não admitindo complemento probatório 
de qualquer espécie, que implicaria o revolvimento de fatos e provas da ação cuja decisão se visa 
a desconstituir, não admitido em sede de ação rescisória. (TRT/SP 11070200300002003 - AR - 
Ac. SDI 2004023714 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

355. Violação a literal disposição de lei e erro de fato. Só autorizam o corte rescisório a violação 
de texto legal ou o erro de fato contidos na própria decisão de mérito rescindenda, não aqueles 
que, embora eventualmente existentes, lhe sejam supervenientes. Ação Rescisória que se julga 
improcedente. (TRT/SP 11135200300002000 - AR - Ac. SDI 2004019539 - Rel. Maria Aparecida 
Duenhas - DOE 10/09/2004) 
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356. A violação a literal disposição de lei prevista no inc. V, do art. 485, do Código de Processo 
Civil, para dar azo ao corte rescisório, somente se configura quando a decisão rescindenda negar 
vigência ao dispositivo legal, pronunciando-se, expressamente, em sentido contrário ao determi-
nado na lei. A injustiça da decisão, bem como a má apreciação da prova, não se prestam a fun-
damentar pedido de rescisão, nem mesmo sob equivocado rótulo de erro de fato, especialmente 
por implicarem o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. 
Ação Rescisória que se julga improcedente. (TRT/SP 11602200300002002 - AR - Ac. SDI 
2004019547 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 10/09/2004) 

357. Ação rescisória. Reajuste salarial. Plano econômico. Não se defere rescisão de julgado ati-
nente à concessão de reajuste salarial (Plano Econômico), uma vez que ao tempo do deferimento 
do pedido a matéria objeto da decisão rescindenda era de interpretação controvertida nos Tribu-
nais, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 343 do STF e no Enunciado nº 83 do 
C. TST. (TRT/SP 01585/2001-0 - AR - Ac. SDI 2003032680 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
13/01/2004) 

358. Ação rescisória. Documento novo. A expressão "documento novo", a que se refere o art. 485, 
VII, do CPC, é o já existente quando da decisão rescindenda, ignorado pelo interessado ou de 
impossível obtenção à época da utilização no processo. Não se deve entender como "novo" do-
cumento constituído posteriormente à prolação da decisão rescindenda. (TRT/SP 
11890200200002004 - AR - Ac. SDI 2004001389 - Rel. Nelson Nazar - DOE 05/03/2004) 

359. Ação rescisória. Improcedência. Não procede ação rescisória, cujo objetivo precípuo é a des-
constituição da coisa julgada visando novo julgamento, quando ausentes os pressupostos rígidos 
impostos pela legislação adjetiva. A ação rescisória não é sucedâneo de recurso. Erro de fato. O 
erro de fato de que trata o inciso IX do art. 485 do CPC ocorre quando a decisão rescindenda ad-
mitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, 
num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o 
fato. Constata-se, pois, não ser um erro de julgamento e sim de percepção do juiz, consistente em 
falha de algo que lhe escapou à vista e que seja decisiva para a controvérsia. Ação rescisória que 
se julga improcedente. (TRT/SP 01926/1999-4 - AR - Ac. SDI 2003034097 - Rel. Nelson Nazar - 
DOE 20/01/2004) 

360. Ação rescisória. Cabimento. Não há violação de lei a ser reparada, pela via da ação rescisó-
ria, quando a decisão atacada, de interpretação controvertida nos Tribunais, aplicou o direito em 
consonância com o sistema jurídico vigente. A aplicação da literalidade de dispositivos, desconec-
tada com o conjunto do sistema jurídico, induz em erro, uma vez que a interpretação gramatical 
isolada é condenável. (TRT/SP 11316200200002006 - AR - Ac. SDI 2004000110 - Rel. Nelson 
Nazar - DOE 20/01/2004) 

361. Ação rescisória - 1. Violação à letra da lei. Ação rescisória não é - e não pode ser - conside-
rada sucessora de recurso, em face do excepcional prestígio que possui a coisa julgada no siste-
ma jurídico positivo. Sendo assim, não se defere pedido de rescisão sem que haja uma perfeita 
adequação do fato descrito ao tipo legal contido na hipótese de incidência da lei. 2. Erro de fato. O 
erro de fato não é um erro de julgamento e sim de percepção do juiz, consistente em falha de algo 
que lhe escapou à vista, e que seja decisiva para a controvérsia. Ação rescisória que se julga im-
procedente. (TRT/SP 02301/2001-2 - AR - Ac. SDI 2004001028 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
05/03/2004) 

362. Ação rescisória. Prescrição argüida por um dos litisconsortes. Aplicação sobre o processado 
como um todo. Ausência de violação à letra da lei. A ação rescisória, como é do conhecimento de 
todos, não se presta ao debate sobre o acerto e a justiça da decisão. A discussão desse tema é 
matéria a ser veiculada em sede de recurso. Em sendo razoável o entendimento do julgador, ou 
seja, não investindo ele diretamente contra a literalidade da lei, é livre o convencimento motivado. 
(TRT/SP 02900/2001-2 - AR - Ac. SDI 2004024192 - Rel. Nelson Nazar - DOE 09/11/2004) 

363. Ação rescisória. Violação a literal disposição de lei e erro de fato. Correção monetária. Época 
própria. Interpretação razoável da legislação pertinente não enseja a rescisória fundada no inciso 
V do artigo 485 do CPC. Inocorre erro de fato em não havendo afirmação categórica dissonante 
dos autos. Pedido rescisório que se rejeita. (TRT/SP 11312200200002008 - AR - Ac. SDI 
2003034992 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 06/02/2004) 
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364. Ação rescisória. Violação de lei. CLT, art. 477, parágrafo 2º. Matéria de interpretação contro-
vertida nos tribunais (transação trabalhista por adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDV). 
Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se 
tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais à época em que proferida 
a decisão rescindenda. (TRT/SP 11042200300002006 - AR - Ac. SDI 2004013603 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

365. Ação rescisória. Vínculo empregatício. Jornada de trabalho. Violação de lei. Prova falsa. Não 
configuração das hipóteses de rescindibilidade descritas nos incs. V e VI do art. 485 do CPC, uma 
vez que a decisão rescindenda não estava baseada exclusivamente na prova reputada falsa e 
Enunciados não se equiparam à lei para a pretensão rescisória fundada no inciso V, do art. 
485/CPC. OJ 118 da E. SBDI-II. Pedido que se rejeita. (TRT/SP 11226200300002006 - AR - Ac. 
SDI 2004013646 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

366. Ação rescisória. Violação de lei. Nega vigência ao artigo 23, parágrafo 5º, da Lei nº 8036/90 
que estabelece prescrição trintenária, a decisão rescindenda que determina a observância da 
prescrição qüinqüenal para o FGTS. (TRT/SP 12479200200002006 - AR - Ac. SDI 2004000722 - 
Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 06/02/2004) 

367. Ação rescisória. A razoável interpretação da lei, independentemente de concernir, essa inter-
pretação, a um resultado justo ou injusto, não dá cabimento à ação rescisória. Havendo várias 
interpretações razoáveis, a adoção de uma delas não justifica a rescisão do julgado. O Juízo res-
cindente não se ocupa da justiça da decisão, cujo âmbito se encerrou pelo juízo recursal. (TRT/SP 
12139200200002005 - AR - Ac. SDI 2004006054 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
06/07/2004) 

368. Ação rescisória. Documento novo. A definição de "documento novo", capaz de dar guarida à 
pretensão do autor, deve ser relativa a fato anterior à prolação da decisão que se busca rescindir, 
isto é, existir antes mesmo da sentença atacada, não se referindo, a expressão, ao seu sentido 
comum. Para os efeitos do art. 485, inc. VII, do CPC, documento novo é aquele que já existia ao 
tempo em que foi proferida a sentença, mas cuja existência o autor ignorava ou não pôde fazer 
uso. Essa ressalva está inserida no texto legal, pois o documento deve, por si só, ter a aptidão de 
assegurar pronunciamento favorável ao autor, caso fosse apresentado na ação originária. 
(TRT/SP 10429200200002004 - AR - Ac. SDI 2003030911 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - 
DOE 13/01/2004) 

369. Rescisória. Interpretação razoável. Violação à literal disposição de lei não configurada. Ha-
vendo uma interpretação razoável da questão sub judice, não há se falar em desconstituição do 
julgado. A afronta à literalidade de lei a amparar o corte rescisório com fundamento no inc. V do 
art. 485 do CPC, deve ser direta e frontal, adotando o julgado interpretação inquestionavelmente 
ofensiva aos dispositivos invocados. A justiça ou injustiça da decisão, bem como a boa ou má 
aplicação da lei, não autorizam revisão na via excepcional da ação rescisória. (TRT/SP 
11610200200002008 - AR - Ac. SDI 2003030989 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
13/01/2004) 

370. Rescisória. Violação à literal disposição de lei. A afronta à literalidade de lei a amparar o cor-
te rescisório com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC, deve ser direta e frontal, adotando o 
julgado, interpretação inquestionavelmente ofensiva aos dispositivos invocados. A justiça ou injus-
tiça da decisão, bem como a boa ou má aplicação da lei, não comportam revisão na via excepcio-
nal da ação rescisória, impondo sua improcedência. Documento novo. Documento novo para efei-
to de ação rescisória não é aquele elaborado após o julgamento da ação, e sim aquele preexisten-
te e capaz, por si só, de conduzir a ação a um resultado diferente e que por alguma razão não 
pode ser apresentado. Erro de fato. O erro de fato que enseja o corte rescisório, não é um erro de 
julgamento e sim de percepção do juiz, e há de ser de tal monta decisivo para a controvérsia, que 
o seu reconhecimento conduziria à decisão diversa. Não configurada a hipótese do inc. IX, do art. 
485 do CPC. (TRT/SP 02319/1999-9 - AR - Ac. SDI 2003031624 - Rel. Sonia Maria Prince Franzi-
ni - DOE 20/01/2004) 

371. Rescisória. Homologação de transação. Vício de consentimento não demonstrado. Improce-
dência da ação. (TRT/SP 01982/2000-8 - AR - Ac. SDI 2003033341 - Rel. Sonia Maria Prince 
Franzini - DOE 20/01/2004) 
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372. Rescisória. PCCS - Plano de classificação de cargos e salários. Matéria objeto de interpreta-
ção controvertida ao tempo da decisão rescindenda, não havendo como afastar o óbice da Súmu-
la 343 do Supremo Tribunal Federal. Rescisória. Violação à literal disposição de lei não configura-
da. Improcedência. A afronta à literalidade de lei a amparar o corte rescisório com fundamento no 
inciso V do art. 485 do CPC, deve ser direta e frontal, adotando o julgado, interpretação inquestio-
navelmente ofensiva aos dispositivos invocados. A justiça ou injustiça da decisão, bem como a 
boa ou má aplicação da lei, não comportam revisão na via excepcional da ação rescisória, impon-
do sua improcedência. (TRT/SP 11423200200002004 - AR - Ac. SDI 2004001354 - Rel. Sonia 
Maria Prince Franzini - DOE 05/03/2004) 

373. Rescisória. Violação à literal disposição de lei não configurada. Improcedência. Os reajustes 
salariais determinados anteriormente à vigência da Lei 8030/90 não prevalecem diante da nova 
ordem econômica, não se configurando a alega violação aos artigos 7º, inciso XXVI e 114, pará-
grafo 2º da Constituição Federal. A afronta à literalidade de lei a amparar o corte rescisório com 
fundamento no inciso V do art. 485 do CPC, deve ser direta e frontal, adotando o julgado, interpre-
tação inquestionavelmente ofensiva aos dispositivos invocados. (TRT/SP 02088/2001-9 - AR - Ac. 
SDI 2004005244 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 16/04/2004) 

374. Rescisória. Dolo da parte vencedora. Procedente a ação de conhecimento, cuja execução foi 
trancada em razão do acolhimento dos embargos, não configura deslealdade processual ou má-fé 
a utilização do recurso previsto em lei, agravo de petição, objetivando a efetivação da coisa julga-
da, pois não restou utilizado qualquer artifício para iludir os julgadores, que acolheram as razões 
do recorrente, devidamente fundamentados. Dolo da parte vencedora não configurado. (TRT/SP 
10876200200002003 - AR - Ac. SDI 2004006593 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
14/05/2004) 

375. Rescisória. Violação à coisa julgada e literal disposição de lei não configurada. Improcedên-
cia. Não ofende a coisa julgada decisão de liquidação que homologa contribuições previdenciárias 
calculadas de acordo com normas do INSS, quando o acordo entabulado pelas partes foi silente 
quanto ao período de apuração. A afronta à literalidade de lei a amparar o corte rescisório com 
fundamento no inciso V do art. 485 do CPC, deve ser direta e frontal, adotando o julgado, interpre-
tação inquestionavelmente ofensiva aos dispositivos invocados. A justiça ou injustiça da decisão, 
bem como a boa ou má aplicação da lei, não comportam revisão na via excepcional da ação res-
cisória, impondo sua improcedência. (TRT/SP 10416200200002005 - AR - Ac. SDI 2004020006 - 
Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 21/09/2004) 

376. A r. decisão rescindenda adotou a interpretação que melhor entendeu aplicar-se à matéria, 
sequer referindo-se aos dispositivos tidos como violados, de forma que não se configurou a hipó-
tese prevista no inc. V do art. 485 da CLT, para autorizar o corte rescisório. (TRT/SP 
11288200300002008 - AR - Ac. SDI 2004016114 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
05/10/2004) 

377. Ação rescisória. Cabimento contra sentença de mérito. Inviável o manejo contra decisão que 
se limita a examinar a deserção do recurso. A ação rescisória só é cabível contra as sentenças de 
mérito, ou seja, aquelas que, julgando procedente ou improcedente a pretensão do autor resolvem 
o direito em litígio, produzindo a coisa julgada material (CPC, artigo 485, caput). A decisão que se 
limita a examinar a deserção do recurso, que é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, 
não julga o mérito, sendo meramente terminativa, produzindo apenas a coisa julgada formal, tor-
nando-se inviável a sua desconstituição mediante ação rescisória. Ação rescisória extinta, ante a 
impossibilidade do pedido. (TRT/SP 10245200300002005 - AR - Ac. SDI 2003033910 - Rel. Vania 
Paranhos - DOE 20/01/2004) 

378. Ação rescisória. Rescisão de sentença homologatória de acordo. Inocorrência de vício de 
vontade. Improcedência da ação. Pretende o autor a rescisão da sentença homologatória do a-
cordo celebrado em audiência de instrução e conciliação, com fulcro nos incisos VII, e VIII, do 
artigo 485, do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de fraude e simulação entre a re-
clamada e o Sindicato profissional com o intuito de ludibriá-lo. No entanto, para que uma decisão 
seja rescindível, tendo como supedâneo fraude e má-fé, mister se faz que a parte lesada compro-
ve, de forma inconcussa o vício que invoca como maculador do ato jurídico em questão. Por outro 
lado, no caso dos autos, não existe parte vencedora ou vencida, uma vez que a r. sentença res-
cindenda resultou de acordo celebrado entre as partes, tendo o reclamante, ora autor, compareci-
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do à audiência designada e manifestado estar de acordo com a transação, pessoalmente, perante 
o MM. Juízo de Primeiro Grau, não havendo qualquer prova de ocorrência de vício de vontade 
que pudesse tornar o ato jurídico nulo, não tendo, ainda, o autor logrado demonstrar que tenha 
sido coagido a outorgar procuração ao seu patrono e a ingressar com a reclamação trabalhista. 
Pelo contrário, conforme ele mesmo afirma em sua peça vestibular, o ilustre advogado "pediu-lhe" 
que assinasse uma procuração, o que demonstra a inexistência de qualquer constrangimento. 
Nessa conformidade, conclui-se que o dolo a que se refere o inciso III do art. 485 do CPC não 
restou configurado, porquanto o autor estava ciente de seus atos, inclusive comparecendo em 
juízo e ratificando os termos ajustados, pelo que não pode, agora, buscar a rescisão da decisão 
homologatória da qual participou, a pretexto de as partes terem se utilizado de uma simulação de 
reclamação trabalhista, que em momento algum restou demonstrada, pelo que improcede a resci-
sória por esse fundamento e tampouco com fulcro no inciso VIII, do artigo 485 do Código de Pro-
cesso Civil. (TRT/SP 02730/2001-1 - AR - Ac. SDI 2004021177 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
28/09/2004) 

Competência 
379. Ação rescisória. Preliminar e incompetência ratione fori. Acolhimento. Uma vez que a r. deci-
são objeto do corte rescisório pretendido pelo autor foi proferida por Juízo pertencente à jurisdição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, revela-se patente a incompetência ratione fori 
deste E. Regional para apreciar o pedido formulado, pelo que se impõe o acolhimento da prelimi-
nar argüida pelas rés em contestação. Preliminar de exceção de incompetência que se acolhe. 
(TRT/SP 11665200200002008 - AR - Ac. SDI 2004025369 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
07/12/2004) 

380. Incompetência absoluta descartada. Se a ação cuja sentença se procura rescindir configura 
litígio entre empregado e empregador, com vistas à efetiva aplicação de norma interna da empre-
gadora, com natureza jurídica de cláusula do contrato de trabalho, é evidente a competência desta 
Justiça Especializada, ainda que referida norma interna tenha origem em Lei Estadual que, por si, 
nada poderia agregar ao patrimônio do empregado. Descarta-se, portanto, a hipótese prevista no 
art. 485, II, do Código de Processo Civil. Ação Rescisória que se julga improcedente. (TRT/SP 
11169200300002005 - AR - Ac. SDI 2004009010 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
18/05/2004) 

 Efeitos 
381. Ação rescisória. Necessidade do chamamento da segunda reclamada à lide. Tendo em vista 
que o objeto da ação rescisória é a rescisão da decisão proferida em primeira instância, requeren-
do a autora Hamer Engenharia e Comércio Ltda a nulidade de todos os atos e termos desde a 
notificação inicial, por não ter sido efetivada sua citação, não se pode admitir diferentes soluções 
para os litisconsortes, pois o objeto do processo é indivisível. Tal entendimento pauta-se na Orien-
tação Jurisprudencial nº 82 da SDI II do C. TST. Assim, a inércia do autor em promover a citação 
da segunda reclamada deságua na extinção do feito sem exame de mérito. (TRT/SP 00662/2001-
2 - AR - Ac. SDI 2004018818 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 03/09/2004) 

382. Ação rescisória proposta para desconstituir sentença de Primeiro Grau. Reclamada arrolou 
testemunhas, porém não compareceu à audiência de instrução. Encerramento precoce da instru-
ção. Presunção juris tantum. Abandono da ação rescisória por mais de trinta dias sem fornecer 
endereço atualizado do réu. Pretende a autora rescindir sentença de Primeiro Grau, com fulcro 
nos incisos V, VIII e IX do artigo 485 do CPC, em virtude do encerramento precoce da instrução 
processual. Entretanto, em que pesem os argumentos sustentados pela autora, não soube instruir 
adequadamente a ação rescisória, eis que deixou de fornecer o endereço atualizado do réu, a-
bandonando o feito por mais de trinta dias. Extinção, sem julgamento do mérito, com fulcro no 
artigo 267, III, IV e VI do CPC. (TRT/SP 11451200200002001 - AR - Ac. SDI 2004022424 - Rel. 
Delvio Buffulin - DOE 12/11/2004) 

383. Ação rescisória. Extinção do feito, sem exame do mérito. Torna-se forçosa a extinção do fei-
to, sem exame do mérito, se a autora, após as diversas tentativas realizadas para localizar o pa-
radeiro da ré/reclamada, não logrou êxito, comprometendo os pressupostos legais de admissibili-
dade da ação. Ademais, por duas vezes, abandonou a causa por mais de trinta dias, restando 
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flagrante o seu desinteresse processual. (TRT/SP 01915/2000-1 - AR - Ac. SDI 2004025342 - Rel. 
Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

384. Ação rescisória. Desistência, em face de ajustamento de conduta entre as partes. Tendo as 
partes entabulado Termo de Ajustamento de Conduta, não mais subsiste o interesse da autora no 
prosseguimento da ação rescisória. Por esta razão, homologa-se a desistência e extingue-se o 
feito, sem exame de mérito, nos termos do artigo 267 VI do CPC. (TRT/SP 11177200300002001 - 
AR - Ac. SDI 2004025440 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

385. Ação rescisória. Efeitos. Dentro da sistemática processual, a rigor, a ação rescisória não 
suspende a execução da sentença rescindenda (art. 489 do CPC), o que equivale a reconhecer 
que se trata de execução definitiva e que os efeitos executórios são produzidos ex nunc, como se 
nenhum vício contivesse, até seja desconstituída (art. 587 do CPC). Repetição do indébito indevi-
da, em face do caráter salarial dos salários. (TRT/SP 02929200038302002 - RO - Ac. 10ªT 
20040149743 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 20/04/2004) 

386. Ação rescisória. Cópia que não se presta a fazer prova do trânsito em julgado da decisão 
rescindenda. Cópia da sentença rescindenda inautêntica. O documento apresentado pela autora 
não atende às exigências contidas no art. 830 da CLT e no art. 384 do CPC. Por isso, não pode 
ser admitido como certidão válida do trânsito em julgado da sentença. Tem-se, portanto, que o 
referido documento é imprestável para efeito de prova o que corresponde à inexistência da aludi-
da certidão. Além disso, falta de autenticação da decisão rescindenda constitui-se em irregulari-
dade que impede apreciação do mérito. Extinção do feito sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
12171200200002000 - AR - Ac. SDI 2004022980 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
19/10/2004) 

387. Ação rescisória. "Impossibilidade de se desconstituir sentença originária quando substituída 
por acórdão que aprecia o mérito do recurso ordinário interposto pelas partes (CPC, art. 512). Fei-
to cautelar que deve seguir a mesma sorte do principal (CPC, art. 796)”. (TRT/SP 
12882200200002005 - AR - Ac. SDI 2004013514 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
02/07/2004) 

388. Ação rescisória. Pedido de desconstituição de acórdão em agravo regimental da E. 5ª Turma 
deste Regional. Questão processual insuscetível de rescisão. Impossibilidade jurídica do pedido. 
Rescisória que se extingue, nos termos do artigo 267, VI, do CPC. (TRT/SP 11078200300002000 
- AR - Ac. SDI 2004013611 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

389. Não se realizando a indispensável citação do réu, condição de regularidade subjetiva do pro-
cesso por desídia do autor em promover os meios para a realização da citação por edital, não 
pode ter seguimento a ação rescisória, impondo-se o indeferimento da petição inicial com a con-
seqüente extinção do processo sem julgamento do mérito. (TRT/SP 03211/2001-9 - AR - Ac. SDI 
2004006496 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 14/05/2004) 

390. Ação rescisória. Inépcia da inicial. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Embora não 
seja imprescindível a menção do texto legal, diante dos princípios do jura novit curia e do da mihi 
factum, dabo tibi jus, largamente prestigiados pela doutrina pátria, para que o juiz possa apreciar a 
pretensão deduzida nos autos, impõe-se ao autor que faça, ao menos, a exata exposição dos fa-
tos e das conseqüências jurídicas pretendidas. Todavia, in casu, os fatos narrados na inicial não 
apresentam qualquer nexo jurídico causal com o pedido, conforme preconizado nos artigos 295, 
parágrafo único, inciso II, sendo que a autora nem sequer indica à qual decisão dirige o pedido de 
corte rescisório, nem pleiteia a rescisão de qualquer decisão de mérito, limitando-se a "pugnar", 
liminarmente, pela desconstituição da expedição de ofícios ao Banco Central visando a penhora 
de contas bancárias de seus ex-sócios, e pela declaração de nulidade de todos os atos praticados 
pelo MM. Juízo de origem, da arrematação e da carta de adjudicação. Dessarte, tais pedidos afi-
guram-se incompatíveis com a natureza jurídica da ação rescisória, que tem por objeto a rescisão 
da sentença transitada em julgado (judicium rescindens) e também o rejulgamento da lide (judici-
um rescissorium), sendo que apenas a coisa julgada material pode ser atacada por essa ação 
especialíssima. De ser ressaltado que a autora, instada a emendar a inicial, limitou-se a reiterar o 
pedido deduzido anteriormente, fundamentando sua pretensão de corte rescisório no inciso VII, do 
artigo 485, do Código de Processo Civil, sendo que não indicou e nem há evidência nos autos de 
qualquer documento que possa ser considerado como novo nos termos da lei. Nessa conformida-
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de, a inicial apresenta deficiências insanáveis que inviabilizam a efetiva prestação jurisdicional, 
porquanto, dos fatos descritos não se pode concluir se houve pretensa decisão violadora de lei, ou 
se há documentos novos a embasar o pleito rescisório, sendo que os argumentos expendidos 
pela autora são genéricos e inconsistentes, já que em momento algum aponta efetivamente a 
conseqüência jurídica perseguida, o que inviabiliza a prestação jurisdicional. Ação Rescisória a 
que se extingue, com fulcro no inciso I, do artigo 267, do Código de Processo Civil. (TRT/SP 
12377200200002000 - AR - Ac. SDI 2004021215 - Rel. Vania Paranhos - DOE 28/09/2004) 

Erro de fato 
391. Ação rescisória. Erro de fato. Tendo a r. decisão rescindenda considerado inexistente a prova 
que efetivamente foi produzida, consistente em extratos de conta de FGTS, perpetrou erro de fato 
capaz de justificar o corte rescisório propugnado. Ação rescisória que se julga procedente. 
(TRT/SP 10046200300002007 - AR - Ac. SDI 2004017692 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
13/08/2004) 

392. Ação rescisória. Alegação de erro de fato e de violação de literais dispositivos de lei e da 
Constituição da República. Não configuração. É de ser julgada improcedente a ação rescisória por 
intermédio da qual a autora, como na espécie, a par de deduzir pretensão rescisória calcada em 
falsa premissa ao alegar erro de fato, ainda colima, a pretexto de ter havido violação de literais 
dispositivos de lei e da Constituição da República, a indevida revaloração das provas apreciadas 
na r. decisão rescindenda. Ação rescisória julgada improcedente. (TRT/SP 12103200300002002 - 
AR - Ac. SDI 2004016181 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

393. Ação rescisória. Impossibilidade de afastamento da confissão ficta. Inexistência de erro de 
fato e de violação a dispositivo legal. Improcedência. Pretende a autora a rescisão da r. sentença 
de mérito que decretou a revelia e confissão quanto à matéria de fato, com fulcro nos incisos V, 
VIII e IX do artigo 485 do CPC. Entretanto, no que concerne à hipótese de existência de funda-
mento para invalidar confissão, o feito encontra óbice na Orientação Jurisprudencial nº 108 da 
SDI-II do C. TST, tendo em vista o fato de tratar-se de confissão ficta. Inexistente, também, o ale-
gado erro de fato, eis que, embora regularmente citada, a reclamada deixou de comparecer à au-
diência sem apresentar qualquer justificativa, comunicando o motivo de sua ausência tão somente 
após a prolatação da sentença. Por fim, quanto à apontada violação literal ao disposto no artigo 
844, parágrafo único, da CLT, ainda que tenha sido relevante o motivo da ausência, não cabe o 
seu inconformismo em sede de ação rescisória para sanar inércia na interposição do recurso ade-
quado ao caso. Improcedente a ação rescisória. (TRT/SP 10394200300002004 - AR - Ac. SDI 
2004025407 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

394. Ação rescisória. Erro de fato: "Configura erro de fato a inobservância, pelo Juízo rescinden-
do, da ausência de assinatura do obreiro no termo de rescisão contratual, inobstante oportuna-
mente alertado pelo reclamante, em manifestação à defesa, revelando o não pagamento dos títu-
los resilitórios nele discriminados, reclamados na ação trabalhista". Ação rescisória procedente. 
(TRT/SP 02150/1999-1 - AR - Ac. SDI 2004015924 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

395. Ação rescisória. Erro de fato. Compreensão. Erro de fato fundado em documentos da causa, 
exige que tenha sido desconsiderado por omissão do juiz ou compreendido contrariamente a seu 
conteúdo. Fora disso reavaliar sua força de convencimento implica na reavaliação da prova. 
(TRT/SP 12081200200002000 - AR - Ac. SDI 2004000161 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 06/02/2004) 

396. Ação rescisória. Erro de fato. O erro de fato, suscetível de fundamentar a ação rescisória, 
deve ser de plano apurável por simples exame dos autos e não se confunde com a reavaliação 
das provas. A ofensa à literal disposição de lei, ensejadora do corte rescisório, somente se justifi-
ca quando a lei tida por violada o foi em sua literalidade não admitindo a reapreciação dos fatos e 
provas que levaram o Juízo à conclusão consubstanciada na sentença. (TRT/SP 03151/2001-1 - 
AR - Ac. SDI 2003033503 - Rel. João Carlos de Araújo - DOE 13/01/2004) 

397. Ação rescisória. Cabimento. Erro de fato. Inocorrência. 1. A oportunidade de valer-se da res-
cisória, com base no inciso IX, do artigo 485, do CPC, surge quando não tenha existido controvér-
sia sobre os fatos que motivaram eventual erro do Juízo. Porém, tendo havido na sentença res-
cindenda manifestação quanto à existência ou não de determinado fato da causa, fica vedada sua 
utilização. 2. No caso em tela, verifica-se do v. acórdão rescindendo que houve pronunciamento 
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acerca da restrição das diferenças de horas extras relativas à não concessão do intervalo para 
refeição ao período compreendido entre "outubro de 1997 e o término do pacto laboral 
(29.01.99)", bem como pronunciamento judicial a respeito. 3. Não se presta a ação rescisória para 
apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua comple-
mentação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da decisão judicial não 
autorizam a rescisória. Pedido improcedente. (TRT/SP 10739200200002009 - AR - Ac. SDI 
2004000064 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 20/01/2004) 

398. Ação rescisória. Erro de fato. A justiça ou injustiça da decisão, má apreciação, valoração ou 
interpretação da prova em um dado sentido, não constitui erro de fato. Depreende-se dos autos 
que o autor, via transversa do alegado erro de fato, na verdade, utiliza a rescisória como se recur-
so fosse, na tentativa de reavaliação de fatos e provas. Ação julgada improcedente. (TRT/SP 
10934200200002009 - AR - Ac. SDI 2004026268 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/12/2004) 

399. Dolo da parte adversa. Violação à literal disposição de lei. Erro de fato. 1) Verifica-se dolo da 
parte adversa quando esta age de má-fé ou com deslealdade, a ponto de influenciar o Juízo deci-
sório do magistrado, de sorte que o pronunciamento judicial teria sido diverso, caso ausente o 
referido vício. 2) A violação a literal disposição de lei prevista no inc. V, do art. 485, do Código de 
Processo Civil, para dar azo ao corte rescisório, somente se configura quando a decisão rescin-
denda negar vigência ao dispositivo legal, pronunciando-se, expressamente, em sentido contrário 
ao determinado na lei. 3) A injustiça da decisão, bem como a má apreciação da prova, não se 
prestam a fundamentar pedido de rescisão, especialmente por implicarem o revolvimento do con-
junto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. Ação Rescisória que se julga improce-
dente. (TRT/SP 10121200300002000 - AR - Ac. SDI 2004006755 - Rel. Maria Aparecida Duenhas 
- DOE 07/05/2004) 

400. Ação rescisória. Erro de fato e violação à coisa julgada. O erro de fato não é um erro de jul-
gamento e sim de percepção do juiz, consistente em falha de algo que lhe escapou à vista e que 
seja decisiva para a controvérsia. Na hipótese dos autos, o próprio exeqüente, ora requerente, 
apresentou os cálculos que foram homologados e objeto de pronunciamento judicial específico 
pela Turma Julgadora, ao apreciar o agravo de petição. Logo, não há como sustentar que a deci-
são rescindenda tenha violado a coisa julgada e incidido em erro de fato. Ação rescisória que se 
julga improcedente. (TRT/SP 00479/1996-7 - AR - Ac. SDI 2004012623 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
29/06/2004) 

401. Ação rescisória. Erro de fato. O erro de fato de que trata o inciso IX do art. 485 do CPC ocor-
re quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato 
efetivamente ocorrido. É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvér-
sia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Constata-se, pois, não ser um erro de julgamento e 
sim de percepção do juiz, consistente em falha de algo que lhe escapou à vista e que seja decisi-
va para a controvérsia. Ação Rescisória que se julga improcedente. (TRT/SP 01293/2001-2 - AR - 
Ac. SDI 2004019377 - Rel. Nelson Nazar - DOE 10/09/2004) 

402. Ação rescisória. Erro de fato. Art. 485, IX, do CPC. Caracterização. O erro de fato, autoriza-
dor da ação rescisória (art. 485, inciso IX, do CPC) é aquele que considera existente um fato que, 
em realidade, não existia, ou inexistente um fato que, em verdade, existia. Na hipótese dos autos, 
a sentença, ao não mencionar, na parte dispositiva, o direito do requerente aos reflexos das horas 
extras, horas noturnas e feriados, nos DSR's, acabou admitindo como inexistente um fato efetiva-
mente ocorrido, que havia sido expressamente reconhecido na fundamentação do julgado. Ação 
rescisória que se julga procedente. (TRT/SP 12862200200002004 - AR - Ac. SDI 2004019474 - 
Rel. Nelson Nazar - DOE 10/09/2004) 

403. Ação rescisória. Erro de fato. Impossível a configuração do alardeado erro de fato, quando os 
argumentos expendidos no presente feito constituem-se em fatos constitutivos do direito perse-
guido, os quais não integraram a causa de pedir do feito originário, significando que a lide originá-
ria foi decidida por fundamento diverso. Pleito rescisório que se rejeita. (TRT/SP 
12486200200002008 - AR - Ac. SDI 2004013506 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
03/09/2004) 
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404. Ação rescisória. Vedado reexame de fatos e provas. Ausência de comprovação dos pressu-
postos constantes do art. 485 do CPC. Erro de fato. Caracterização. Para a caracterização do erro 
de fato deve ele apresentar-se de forma incontroversa e sem pronunciamento judicial, já que a má 
apreciação de prova ou sua equivocada interpretação não autorizam o corte rescisório, nos mol-
des do artigo 485 do CPC. Rescisória improcedente. (TRT/SP 11224200300002007 - AR - Ac. SDI 
2004013638 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

405. Ação rescisória. Erro de fato. O erro de fato não é de julgamento, mas, segundo Liebmann, 
de 'percepção' do juiz, consistente em uma falha que lhe escapou à vista, no momento de com-
pulsar os autos do processo, relativa a um ponto decisivo da controvérsia. Houve expressa mani-
festação judicial sobre o adicional de insalubridade, o que afasta o pedido de rescisão. Ação im-
procedente. (TRT/SP 11950200200002009 - AR - Ac. SDI 2004000650 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 06/02/2004) 

406. Rescisória. Erro de fato. O erro de fato que enseja o corte rescisório, não é um erro de jul-
gamento e sim de percepção do juiz, e há de ser de tal monta decisivo para a controvérsia, que o 
seu reconhecimento conduziria à decisão diversa. Não configurada a hipótese do inc. IX, do art. 
485 do CPC. Violação à literal disposição de lei. A afronta à literalidade de lei a amparar o corte 
rescisório com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC, deve ser direta e frontal, adotando o 
julgado, interpretação inquestionavelmente ofensiva aos dispositivos invocados. A justiça ou injus-
tiça da decisão, bem como a boa ou má aplicação da lei, não comportam revisão na via excepcio-
nal da ação rescisória, impondo sua improcedência. (TRT/SP 02055/2001-2 - AR - Ac. SDI 
2004005236 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 16/04/2004) 

407. Erro de fato. Evidenciado o erro de fato quando a sentença rescindenda fundamenta o defe-
rimento das diferenças de horas extras na falta de impugnação ao trabalho do Sr. Vistor, a qual, 
no entanto, faz parte do conjunto probatório, não foi apreciada, e poderia conduzir o julgado a in-
terpretação diversa. Ação Rescisória a que se dá provimento para determinar a nulidade da r. sen-
tença e reabertura da instrução processual para serem apreciadas as impugnações ao trabalho 
técnico. (TRT/SP 11647200200002006 - AR - Ac. SDI 2004012410 - Rel. Sonia Maria Prince 
Franzini - DOE 22/06/2004) 

408. Ação rescisória. Erro de fato. Improcedência do pedido. Deverá ser considerado improceden-
te o pedido de desconstituição da r. decisão rescindenda, com fulcro no inciso IX, do artigo 485, 
do Código de Processo Civil, quando a matéria veiculada na ação rescisória decorre da valoração 
da prova da qual resultou a livre convicção do MM. Juízo rescindendo, e não de erro de fato. A-
demais, como se extrai do disposto no já referido artigo 485, parágrafos 1º e 2º do Código de Pro-
cesso Civil, o "erro" que possibilita o corte rescisório é de percepção e não de interpretação. Pro-
posta com tal intuito, a ação rescisória guarda, no seu interior, o fim precípuo de reexame da in-
terpretação dada aos fatos e na apreciação das provas, quando do julgamento anterior, que se 
pretende rescindir, pelo que a improcedência da ação é medida que se impõe. (TRT/SP 
02585/2000-2 - AR - Ac. SDI 2004000013 - Rel. Vania Paranhos - DOE 20/01/2004) 

409. Erro de fato não configurado. Improcedência da ação rescisória. A condenação do reclaman-
te por litigância de má-fé que resulta da apreciação dos elementos constantes dos autos por parte 
do Juízo, ainda que não tenham sido bem apreciados, não caracteriza erro de fato. O erro de fato 
invocado como motivo de rescindibilidade de decisão deve se apresentar incontroverso e sem 
pronunciamento judicial, já que a má apreciação da prova, assim como interpretação equivocada 
ou valoração inadequada, mesmo que inquine de injustiça a sentença, não autoriza a sua resci-
são, pois bem ou mal a prova foi observada. (TRT/SP 12213200200002003 - AR - Ac. SDI 
2004002660 - Rel. Vania Paranhos - DOE 05/03/2004) 

Prescrição intercorrente 
410. Ação rescisória. Improcedência. Não procede ação rescisória, cujo objetivo precípuo é a des-
constituição da coisa julgada, visando novo julgamento, quando ausentes os pressupostos rígidos 
impostos pela legislação adjetiva. Ação rescisória não é sucedâneo de recurso. Ação Rescisória - 
Prescrição não argüida no processo originário. Impossível o reconhecimento de ofício da prescri-
ção no âmbito de ação rescisória, mormente se referida causa extintiva do direito de ação não foi 
levantada a tempo na fase de conhecimento no processo originário. A coisa julgada é garantia 
pétrea que se defere ao cidadão e à coletividade, não sendo dado ao juiz conhecê-la de ofício, se 
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a mesma não foi debatida e deferida na instância originária. Prescrição é direito patrimonial e dis-
ponível, vinculado ao princípio dispositivo da parte. (TRT/SP 01519/2001-2 - AR - Ac. SDI 
2003032469 - Rel. Nelson Nazar - DOE 20/01/2004) 

 Requisitos 
411. Ação rescisória: Ausência de documento imprescindível ao ajuizamento: certidão de trânsito 
em julgado. Para ser rescindida, através de ação rescisória, a sentença deve estar transitada em 
julgado. Portanto, obviamente, deverá a petição inicial vir acompanhada da comprovação do trân-
sito em julgado da decisão rescindenda. Ademais, a falta do documento, implica a impossibilidade 
da verificação da tempestividade da medida. Extinto o feito, sem exame de mérito. (TRT/SP 
01820/2001-5 - AR - Ac. SDI 2004002482 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 05/03/2004) 

412. Ação rescisória. Falta de certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda: "Extingue-
se a ação rescisória, sem julgamento do mérito, se o autor, instado a juntar certidão do trânsito em 
julgado da decisão rescindenda, não o faz dentro do prazo assinado e nem justifica por que não o 
fez". Ação extinta sem julgamento do mérito. (TRT/SP 10291200300002004 - AR - Ac. SDI 
2004013530 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/07/2004) 

413. Ação rescisória. Duplo fundamento da decisão rescindenda. Causas de rescindibilidade para 
ambos fundamentos. O fundamento possível de pretensão rescisória contra decisão rescindenda 
que apresenta mais de um fundamento é a indicação de causas de rescindibilidade de todos os 
motivos da decisão. Aplicação da OJ/TST nº 112 da SDI - II. (TRT/SP 12487200200002002 - AR - 
Ac. SDI 2004000749 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 06/02/2004) 

414. Rescisória. Decisão rescindenda e trânsito em julgado. Documentos indispensáveis. Extinção 
sem julgamento do mérito. (TRT/SP 11670200200002000 - AR - Ac. SDI 2004024206 - Rel. Sonia 
Maria Prince Franzini - DOE 26/11/2004) 

ADVOGADO 
Estagiário 
415. Representação processual. Estagiário x advogado. Correição parcial. Descabimento. Diante 
dos princípios da razoabilidade e da boa-fé deve-se desconsiderar irregularidades formais que 
não comprometem o devido processo legal, mas que afirmam o amplo direito de defesa, como 
validar um instrumento procuratório que não foi alterado depois que o estagiário alcançou o status 
de advogado. Todavia, não se pode afastar o dever de cautela e manter a situação irregular, 
mesmo quando, não sendo conhecido o pedido correicional por falta de legitimação processual, 
deixa de referendá-la através de nova e regular procuração. (TRT/SP 13584200300002003 - 
ARgDCr - Ac. SDI 2004002431 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

Exercício 
416. Não cabe execução do advogado em razão de levantamento de valor superior ao do crédito 
efetivo de seu constituinte, mormente quando não tenha concorrido para o erro que originou a 
diferença, devendo esta ser cobrada da parte beneficiada pelo soerguimento. Segurança que se 
concede, para suspender a execução. (TRT/SP 10512200300002004 - MS - Ac. SDI 2004009274 
- Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 18/05/2004) 

417. Advogado. Jornada. Regime de dedicação exclusiva. O artigo 12, caput, do Regulamento 
Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, considera dedicação exclusiva a jornada de trabalho 
do advogado empregado que não ultrapasse quarenta horas semanais, prestada à mesma em-
presa empregadora. Compreende-se, portanto, que havendo estipulação contratual quanto à jor-
nada de quarenta e quatro horas semanais, a presunção natural relaciona-se com a dedicação 
exclusiva, competindo ao laborista robustamente demonstrar o contrário. O fato de não constar 
expressamente no contrato de trabalho a adoção do regime de dedicação exclusiva, por si só, não 
o afasta, bastando se encontre estipulada jornada que o configure, por não garantir ao trabalhador 
tempo disponível para prestar outros serviços. Também, a prestação de outros serviços esporádi-
cos e sem o conhecimento do empregador, não desnatura o regime de dedicação exclusiva con-
tratado, configurando por parte do trabalhador usurpação de horas já remuneradas, dedicando-as 
a outra empresa, em procedimento que não é lícito, nem tampouco moral. (TRT/SP 
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00781200220202000 - RO - Ac. 10ªT 20040692498 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
14/12/2004) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 Cabimento 
418. Agravo de instrumento. Decisão homologatória de acordo. Recurso ordinário. Exclusão do 
pólo passivo. Extinção do feito. Correto o r. despacho que denega seguimento a recurso ordinário 
interposto contra decisão homologatória de acordo, pois, tendo força de sentença transitada em 
julgado, contra a mesma não cabe qualquer recurso, mas tão-somente eventual manejo de ação 
rescisória, sendo que, no caso concreto, a decisão implicou a extinção do feito com julgamento do 
mérito, atendendo ao interesse da recorrente, ainda que pretendendo esta se ver excluída do pólo 
passivo da demanda, sob alegação de ilegitimidade de parte, pois, no Processo do Trabalho, isso 
seria caso de improcedência do feito, e não de extinção da ação sem julgamento do mérito. Agra-
vo de instrumento a que se nega provimento. (TRT/SP 00140200303802013 - AI - Ac. 7ªT 
20030700889 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

419. Agravo de instrumento. Despacho agravado. Fundamentos. Art. 897, b, da CLT. À luz do art. 
897, b, da CLT, o agravo de instrumento deve objetivar a desconstituição dos fundamentos do 
despacho trancatório de recurso e não se ater à mera repetição dos argumentos do apelo obsta-
do, pelo que concretizada esta última hipótese, não pode o mesmo ser provido. agravo de instru-
mento a que se nega provimento. (TRT/SP 00646199504302017 - AI - Ac. 7ªT 20040122144 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

420. Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que rejeita embargos declaratórios. Ina-
dequação. Os recursos estão submetidos ao princípio da adequação. Da decisão terminativa que 
rejeita liminarmente os embargos declaratórios por irregularidade de representação cabe recurso 
ordinário, e não, agravo de instrumento. Inteligência que se extrai dos artigos 897, b, c/c e 893, II, 
da CLT. (TRT/SP 00826200205902014 - AI - Ac. 4ªT 20040671539 - Rel. Ricardo Artur Costa e 
Trigueiros - DOE 03/12/2004) 

Custas e emolumentos 
421. Agravo de instrumento. Isenção das custas. Negado o benefício na r. sentença de mérito ou 
em decisão de embargos declaratórios, indispensável que o recurso ordinário peça a isenção à 
instância revisora (recolhendo-as ou não), seja na petição de encaminhamento ou nas razões re-
cursais. A falta de prequestionamento da isenção, no recurso ordinário, impede o conhecimento 
da matéria somente através de agravo de instrumento, face à consumação da preclusão lógica. 
(TRT/SP 00456200325202018 - AI - Ac. 5ªT 20040354134 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da 
Silva - DOE 23/07/2004) 

Instrumento incompleto 
422. Agravo de instrumento. Conhecimento. Peças essenciais. Art. 897, § 5º, da CLT. Instrução 
normativa TST nº 16/99. Nos termos do art. 897, § 5º, da CLT, bem como do item III da Instrução 
Normativa TST nº 16/99, resta impossível o conhecimento de agravo de instrumento cuja forma-
ção se ressente da ausência das cópias necessárias para verificação dos requisitos de admissibi-
lidade do recurso ordinário obstado, cujo processamento se requer, e que exige como pressupos-
to fundamental de seu eventual provimento o reexame do arcabouço fático-probatório produzido 
nos autos. Agravo de instrumento não conhecido. (TRT/SP 01023200205502009 - AI - Ac. 7ªT 
20040053673 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

423. Agravo de instrumento. Ausência de traslado de peças essenciais. Não conhecimento. Não 
se conhece do agravo de instrumento que, como na espécie, se apresenta deficientemente instru-
ído, de molde a inviabilizar o imediato julgamento do recurso principal. Agravo de instrumento não 
conhecido. (TRT/SP 00165200347202010 - AI - Ac. 7ªT 20040122004 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 16/04/2004) 

424. Agravo de instrumento. Peças necessárias ao exame do recurso principal. Pressuposto de 
admissibilidade. Não pode ser conhecido agravo de instrumento que não vem instruído com a 
prova que, segundo a sentença, determinou o equacionamento da lide. A lei mesmo exige que o 
Agravo seja formado de forma a possibilitar o imediato julgamento do recurso denegado. Além das 
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peças obrigatórias e facultativas, devem compor o agravo as peças necessárias ao exame do re-
curso principal (CLT, art. 897, § 5º), como pressuposto de admissibilidade. Agravo não conhecido. 
(TRT/SP 00674200327102010 - AI - Ac. 3ªT 20040463286 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 
21/09/2004) 

425. Agravo de instrumento. Isenção das custas. Negado o benefício na r. sentença de mérito ou 
em decisão de embargos declaratórios, indispensável que o recurso ordinário peça a isenção à 
instância revisora (recolhendo-as ou não), seja na petição de encaminhamento ou nas razões re-
cursais. A falta de prequestionamento da isenção, no recurso ordinário, impede o conhecimento 
da matéria somente através de agravo de instrumento, face à consumação da preclusão lógica. 
(TRT/SP 00478200341102019 - AI - Ac. 5ªT 20040038992 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da 
Silva - DOE 13/02/2004) 

426. Agravo de instrumento. Falta de peças. Sem o traslado das peças essenciais à compreensão 
da controvérsia não há como se conhecer de agravo de instrumento, que, além de tudo, não traz 
cópias das contra-razões do recurso denegado, para imediato julgamento, caso provido (CLT, art. 
897, § 5º, I). (TRT/SP 01874200302402017 - AI - Ac. 1ªT 20040108990 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 30/03/2004) 

427. Agravo de instrumento. Translado. A intimação do despacho denegatório e razões do recurso 
denegado são peças indispensáveis à transladação. (TRT/SP 01770200246502010 - AI - Ac. 6ªT 
20030695524 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

428. Agravo de instrumento. Traslado. O agravo deve ser instruído com as peças essenciais ao 
entendimento do incidente. (TRT/SP 03069199738202014 - AI - Ac. 6ªT 20040052740 - Rel. Ra-
fael E. Pugliese Ribeiro - DOE 27/02/2004) 

429. Agravo de instrumento. Traslado mínimo. Agravo de instrumento falto de pressupostos míni-
mos (CPC, art. 525, I). (TRT/SP 01850199946102026 - AI - Ac. 6ªT 20040091230 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

430. Agravo de instrumento não conhecido. Ausência de peça essencial. Não merece conheci-
mento agravo de instrumento sem as peças essenciais para sua formação, elencadas no artigo 
897, § 5º, inciso I, da CLT. Aplicável à espécie o contido na Instrução Normativa nº 16, inciso X, 
do TST (Resolução nº 113/2002, publicada no DJ de 27.11.2002) e no inciso V, do Provimento GP 
nº 03/2000, deste Tribunal (Publicado no DOU em 06.10.2000). (TRT/SP 01362200143202016 - 
AI - Ac. 3ªT 20040049323 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 02/03/2004) 

431. Agravo de instrumento. Juntada de peças essenciais. Condição para o conhecimento. O § 5º, 
do artigo 897 da CLT dispõe que as partes devem promover a formação do instrumento do agravo 
de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a 
medida com todas as peças obrigatórias e bem assim, as facultativas que sejam essenciais ao 
deslinde da controvérsia. Embora não se trate de peças obrigatórias, a ausência da cópia da pu-
blicação da sentença de origem, bem como do termo de conciliação realizado na comissão de 
conciliação prévia, torna impossível averiguar a tempestividade e o mérito do apelo. Agravo de 
instrumento a que se nega conhecimento por insuficiência documental. (TRT/SP 
01556200338302018 - AI - Ac. 4ªT 20040641885 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
26/11/2004) 

432. Agravo de instrumento. Juntada de peças obrigatórias e essenciais. Condição para o conhe-
cimento. O § 5º, do artigo 897 da CLT dispõe que as partes devem promover a formação do ins-
trumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso dene-
gado, instruindo a medida com todas as peças obrigatórias e bem assim, as facultativas que se-
jam essenciais ao deslinde da controvérsia. Embora não se trate de peça obrigatória, a juntada da 
cópia do recurso ordinário é imprescindível ao exame da matéria controvertida. Agravo de instru-
mento a que se nega conhecimento por insuficiência documental. (TRT/SP 01900200107002016 - 
AI - Ac. 4ªT 20040334940 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 13/07/2004) 

Prazo 
433. Agravo de instrumento. Pressuposto recursal. Tempestividade. Sentença publicada em audi-
ência. Enunciado n. 197/TST. A publicação da sentença na audiência em que proferida está disci-
plinada no artigo 834/CLT, tanto quanto no artigo 242/CPC, de aplicação subsidiária. Nesse senti-
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do é a jurisprudência pacificada pelo Enunciado 197 do C. TST. Não prospera o inconformismo da 
parte que, deixando transcorrer o prazo recursal, pretende afastar a intempestividade de seu re-
curso sob o argumento de não ter sido intimado da decisão. Agravo de instrumento que se dene-
ga. (TRT/SP 01756200207202011 - AI - Ac. 1ªT 20040127332 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 06/04/2004) 

Requisitos 
434. Agravo de instrumento. Peças essenciais. Para que seja conhecido o agravo, a parte, ao 
formar o instrumento, deve cuidar de juntar peças dos autos onde estão as provas que servem de 
fundamento à sentença e ao recurso trancado (depoimento das partes, de testemunhas, docu-
mentos, laudo pericial, etc.). Além das peças obrigatórias e facultativas, enumeradas na lei, inclu-
em-se também as peças essenciais, entendendo-se como tais aquelas sem as quais não se viabi-
liza a apreciação do recurso trancado. Inteligência do parágrafo 5º do art. 897 da CLT. (TRT/SP 
01065200044202017 - AI - Ac. 3ªT 20040159811 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 
27/04/2004) 

435. Agravo de instrumento interposto após a vigência da Lei 9.756/98. Não conhecido. Falta de 
peças que impossibilitam o imediato julgamento do recurso denegado. Tratando-se de agravo de 
instrumento interposto após a vigência da Lei 9.756/98, deverá a parte providenciar o traslado de 
todas as peças essenciais, sejam elas necessárias ou facultativas, para que se vislumbrem com 
clareza os pressupostos de admissibilidade e os elementos pertinentes à solução da controvérsia. 
Tal se faz imprescindível, já que na hipótese de ser provido o agravo, haverá de ser julgado de 
imediato o recurso denegado, frente ao que dispõe o § 5º do art. 897 da CLT. Agravo de instru-
mento que não se conhece, ante a irregularidade do traslado. (TRT/SP 01691200326202014 - AI - 
Ac. 7ªT 20040230079 - Rel. Luiz Antonio Moreira Vidigal - DOE 28/05/2004) 

436. Elegendo a parte o remédio processual. Agravo de instrumento. para questionar o deferimen-
to dos benefícios da Justiça Gratuita, imperioso o correto manejamento do recurso. Agravo de 
instrumento não conhecido. (TRT/SP 01127200301402011 - AI - Ac. 1ªT 20040347006 - Rel. Pli-
nio Bolivar de Almeida - DOE 20/07/2004) 

437. Agravo de instrumento. Juntada de peças obrigatórias e essenciais. Condição para o conhe-
cimento. O § 5º, do artigo 897 da CLT dispõe que as partes devem promover a formação do ins-
trumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso dene-
gado, instruindo a medida com todas as peças obrigatórias e bem assim, as facultativas que se-
jam essenciais ao deslinde da controvérsia. Embora não seja peça obrigatória, tratando-se de feito 
em que se debate matéria fática, indispensável é a juntada de cópia da ata de audiência contendo 
o registro da prova oral produzida, imprescindível ao exame da matéria controvertida. Agravo de 
instrumento a que se nega conhecimento por insuficiência documental. (TRT/SP 
01411199801202017 - AI - Ac. 4ªT 20040279353 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
18/06/2004) 

AGRAVO REGIMENTAL 
Cabimento e efeitos 
438. Agravo regimental. Natureza de recurso. Duplo grau de jurisdição. Matéria preclusa. Restan-
do inconteste a natureza de recurso do Agravo Regimental, para que possa ter seu conteúdo a-
preciado é mister que a matéria por ele agitada tenha sido objeto de adoção explícita de tese, pela 
r. decisão agravada, pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com inadmissível 
supressão de instância, o que, não ocorrendo - como no caso vertente, em que, deixando de alve-
jar os fundamentos da decisão recorrida, pertinentes ao pressuposto extrínseco de admissibilida-
de da medida correicional requerida consistente em sua tempestividade, não observada, e que 
implicou seu não-conhecimento, trata o recurso, precipitadamente, da questão meritória daquela 
medida correicional, acerca da qual, repita-se, não adotou tese a r. decisão agravada - impede 
seja provido o Agravo, por preclusa a matéria nele agitada. Agravo Regimental não provido. 
(TRT/SP 10408200400002000 - ARgDCr - Ac. SDI 2004008014 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
07/05/2004) 

439. Agravo regimental. Correição parcial. Intempestividade. Art. 2º do Provimento GP/CR 
04/2002. Nos termos do art. 2º, caput, do Provimento GP/CR 04/2002, "a petição de Correição 
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Parcial será formulada ao Juiz da Vara do Trabalho onde se processam os autos originários, no 
prazo de cinco dias, a contar da ciência do ato impugnado, devendo estar necessariamente instru-
ída com as alegações do requerente e cópia da documentação comprobatória do mencionado 
ato", pelo que não há falar em contagem do prazo somente a partir do recebimento de notificação 
postal enviada após a ciência do agravante, fato que importaria em prorrogação de prazo preclu-
sivo. Agravo Regimental a que se nega provimento. (TRT/SP 11454200400002007 - ARgDCr - Ac. 
SDI 2004018265 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

440. Agravo regimental. Inocorrência de ato tumultuário. Não há falar-se em ato tumultuário, pas-
sível de ataque por intermédio de Correição Parcial, pois, in casu, houve simples procedimento 
interpretativo do juízo corrigendo, a propósito do alcance e do sentido da norma jurídica incidente 
na espécie. Agravo Regimental não provido. (TRT/SP 11453200400002002 - ARgDCr - Ac. SDI 
2004021843 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 28/09/2004) 

441. Agravo regimental. Correição parcial. Intempestividade. Pedido de reconsideração do ato 
corrigendo. Prazo. Suspensão. Interrupção. Pedido de reconsideração de decisão, como no caso 
vertente, não suspende nem interrompe prazo. Assim, tendo transcorrido mais de cinco dias entre 
a ciência do ato impugnado e o ajuizamento da correição parcial, correta a decisão que dela não 
conheceu, por intempestiva. Agravo Regimental a que se nega provimento. (TRT/SP 
12015200400002001 - ARgDCr - Ac. SDI 2004021886 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 28/09/2004) 

442. Agravo Regimental de decisão correicional. Matéria de cunho jurisdicional, atacável por in-
termédio de medida processual específica. Merece ser confirmada a r. decisão correicional que, 
com base no correto exame das circunstâncias dos autos, concluiu que "o ato inquinado não con-
figura, em princípio, atentado à boa ordem processual. Aplicação do artigo 52 do Regimento Inter-
no deste Tribunal e artigo 1º do Provimento GP/CR - 04/2002. Correição que é julgada improce-
dente". Agravo Regimental não provido. (TRT/SP 11785200400002007 - ARgDCr - Ac. SDI 
2004026136 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/12/2004) 

443. Agravo regimental. Correição parcial. Agravo de instrumento. Processamento em autos apar-
tados. Tendo o MM. Juízo Corrigendo observado a Instrução Normativa 16/99 do C. TST, a res-
peito do processamento de agravo de instrumento, cuidando-se, pois, a discussão erigida, de te-
ma interpretativo, resta incabível o manejo de medida correicional, que, pois, é de ser indeferida. 
Agravo Regimental a que se nega provimento. (TRT/SP 12017200400002000 - ARgDCr - Ac. SDI 
2004026144 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/12/2004) 

444. Agravo regimental. Correição parcial. Intempestividade. Ciência do ato por estagiário. Valida-
de. Art. 3º, parágrafo 2º, da Lei 8.906/94. A interpretação do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei 8.906/94, 
impõe o entendimento de que, tendo sido retirados os autos em carga por estagiário, a Banca teve 
ciência do ato impugnado naquela ocasião, pelo que é dali que deve ser aferido prazo processual. 
Agravo Regimental a que se nega provimento. (TRT/SP 12018200400002005 - ARgDCr - Ac. SDI 
2004026152 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/12/2004) 

445. Agravo regimental. Correição parcial. Instrumentalização deficiente. Merece ser mantida a r. 
decisão agravada que, como na espécie, não conhece de pedido de Correição Parcial deficiente-
mente instrumentalizado. Inteligência dos artigos 55, parágrafo único, do Regimento Interno, e 6º, 
parágrafo 1º, II, do Provimento GP/CR - 04/02 da Corregedoria do E. TRT da 2ª Região. Agravo 
de Regimental não provido. (TRT/SP 12020200400002004 - ARgDCr - Ac. SDI 2004026160 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 07/12/2004) 

446. Agravo regimental de decisão correicional. Não cabimento. A determinação de recolhimento 
de honorários periciais prévios, pode em tese, não ter sido a melhor para o agravante, podendo 
também não estar em consonância com a melhor doutrina pátria, mas não se trata de error in pro-
cedendo, apto a acolher a correição parcial, pois a determinação está prevista no artigo 19 do 
CPC. Nego provimento ao agravo regimental. (TRT/SP 13577200300002001 - ARgDCr - Ac. SDI 
2004003144 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 05/03/2004) 

447. Agravo regimental contra indeferimento de medida liminar em mandado de segurança: O 
parágrafo único do artigo 205 do Regimento Interno deste Tribunal deixa claro o não cabimento de 
agravo regimental, em caso de indeferimento de medida liminar. Assim sendo, o não conhecimen-
to da medida é a providência que se impõe. (TRT/SP 13599200300002001 - MS - Ac. SDI 
2004007956 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/05/2004) 
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448. Agravo regimental contra decisão correicional não conhecida por ilegitimidade de parte. Não 
há como se admitir a medida correicional e o agravo regimental propostos em nome do reclaman-
te, se no processo de origem, antes da interposição, foram por ele revogados os poderes outorga-
dos a seu patrono, justamente aquele que em seu nome ingressou com as medidas. Indubitavel-
mente, falta-lhe legitimidade para representar o reclamante Raimundo Ribeiro dos Santos Filho, 
como pretende. O mesmo ocorre com o INSS e a Secretaria da Fazenda, pois não há nos autos 
outorga de poderes ao referido advogado. Também a procuração juntada não possui valia, pois 
sua data é anterior à revogação dos poderes conferidos. Agravo não conhecido. (TRT/SP 
11066200400002006 - ARgDCr - Ac. SDI 2004015070 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 16/07/2004) 

449. Agravo regimental em decisão correicional. Medida correicional incabível: "Não é cabível cor-
reição parcial contra decisão interlocutória, que determina adequação do rito processual, não se 
vislumbrando error in corrigendo, vez que o ato corrigendo envolve interpretação de texto de lei, 
incumbindo ao Magistrado, graças ao poder de direção inerente à atividade jurisdicional, exigir as 
diligências necessárias para formação de seu convencimento". Agravo regimental a que se nega 
provimento. (TRT/SP 12256200300002000 - ARgDCr - Ac. SDI 2003033260 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 13/01/2004) 

450. Agravo regimental. Protocolização intempestiva: "Não merece apreciação agravo regimental 
contra decisão monocrática, indeferitória de mandado de segurança, se não é obedecido o prazo 
estabelecido no Regimento Interno do Tribunal para sua interposição". Agravo regimental não co-
nhecido. (TRT/SP 00583/2000-5 - AR - Ac. SDI 2003034623 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
20/01/2004) 

451. Agravo regimental em decisão correicional: "Incabível Correição Parcial, quando o ato corri-
gendo envolve convencimento judicial na direção do processo, não caracterizando error in proce-
dendo". Agravo Regimental a que se nega provimento. (TRT/SP 13580200300002005 - ARgDCr - 
Ac. SDI 2004003861 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 19/03/2004) 

452. Agravo regimental em decisão correicional. Prazo preclusivo. Juntada de peças com a medi-
da: "Não se conhece de Correição Parcial, quando essa medida não vem instruída com peças 
indispensáveis à sua admissibilidade, uma vez que inexiste norma positiva permitindo a juntada 
de documentos após o oferecimento do pleito correicional". Agravo Regimental a que se nega 
provimento. (TRT/SP 10142200400002006 - ARgDCr - Ac. SDI 2004007980 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 07/05/2004) 

453. Correição parcial oposta intempestivamente. Agravo regimental contra o não conhecimento: 
"Não pode ser provido agravo regimental oposto contra correição parcial não conhecida, por in-
tempestiva, se o requerente não efetua prova documental hábil a invalidar certidão da Secretaria 
Vara do Trabalho, que revela o oferecimento da medida após o qüinqüídio previsto no Regimento 
Interno da Corte". Agravo Regimental a que se nega provimento. (TRT/SP 10273200400002003 - 
ARgDCr - Ac. SDI 2004007999 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 07/05/2004) 

454. Medida liminar. Agravo regimental. Descabimento. RI. Art. 205. Inteligência. Segundo o co-
mando inscrito no parágrafo único do art. 205 do Regimento Interno do Tribunal, o agravo regi-
mental é incabível contra a concessão ou não de medida liminar. (TRT/SP 10601200400002001 - 
MS - Ac. SDI 2004013468 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 29/06/2004) 

455. Agravo Regimental de decisão correicional. Ato praticado in judicando. Trata-se de ato prati-
cado in judicando, fundamentado em entendimento defendido pelo D. Juízo, segundo sua interpre-
tação. Os eventuais erros de decisão ou em razão da atividade judicante, sempre podem ser re-
vistos através de recurso específico. Não se encontram presentes os requisitos para o acolhimen-
to da medida correicional. Negado provimento ao agravo regimental. (TRT/SP 
13267200300002007 - ARgDCr - Ac. SDI 2004006399 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/05/2004) 

456. Agravo regimental de decisão correicional. Ato que comporta recurso específico. Inexistência 
de ato atentatório à boa ordem processual. Não se pode censurar a MM. Juíza por exigir a apre-
sentação do referido documento antes de promover a constrição, pois age com cautela a fim de se 
certificar que a execução recairá de forma eficiente sobre os atuais sócios da executada. A medi-
da reflete a prudência do Juízo e obedece a boa ordem processual. Negado provimento ao agra-
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vo. (TRT/SP 12570200300002002 - ARgDCr - Ac. SDI 2003035662 - Rel. Marcelo Freire Gonçal-
ves - DOE 20/01/2004) 

457. Agravo regimental. Correição parcial. Decisão que indefere pedido de penhora. A decisão 
discutida não corresponde a error in procedendo, pois foram observadas as normas legais do pro-
cesso. Trata-se de questão meramente interpretativa subordinada ao livre entendimento do magis-
trado. Agravo Regimental desprovido. (TRT/SP 13880200300002004 - ARgDCr - Ac. SDI 
2004007182 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 07/05/2004) 

458. Agravo regimental de decisão correicional. A interposição sucessiva de pedidos idênticos não 
tem o condão de interromper ou suspender o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 54 do 
Regimento Interno desta Corte e no caput do art. 2º do Provimento GP/CR 04/2002. Correição 
parcial não conhecida por intempestiva, conforme inciso I do parágrafo 1º do art. 6º, do Provimen-
to GP/CR - 04/2002. Negado provimento ao agravo. (TRT/SP 11186200400002003 - ARgDCr - 
Ac. SDI 2004019954 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 10/09/2004) 

459. Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de citação do litisconsórcio necessário. 
Extinção sem julgamento do mérito. A contumácia do impetrante em fornecer o endereço do litis-
consorte necessário impede o desenvolvimento válido do processo em virtude de ausência de 
pressuposto processual, pois a não integração do litisconsórcio necessário enseja a falta de legi-
timatio ad processum. A extinção da ação de segurança sem o exame do mérito é medida que se 
impõe (CPC, art. 47, parágrafo único c/c art. 267, inciso IV). Agravo Regimental que se nega pro-
vimento. (TRT/SP 10036200300002001 - MS - Ac. SDI 2004007140 - Rel. Maria Aparecida Due-
nhas - DOE 07/05/2004) 

460. Agravo regimental em mandado de segurança. Indeferimento da petição inicial. Reforma do 
v. acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. Recurso próprio - Ao pretender a reforma 
do v. acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, incumbia à parte valer-se do remédio 
processual próprio, e não do mandado de segurança. A impetração com este intuito encontra óbi-
ce no artigo 5º, inciso II, da Lei 1.533/51. A decisão agravada encontra-se em plena consonância 
com a disposição legal estampada no art. 8º da Lei 1.533/51, in verbis: "A inicial será desde logo 
indeferida quando não for caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos desta 
Lei." Agravo regimental a que se nega provimento. (TRT/SP 13489200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004007948 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 07/05/2004) 

461. Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de reconsideração do despacho que 
indeferiu a liminar, com requerimento sucessivo de correição parcial. Facultado o desentranha-
mento da peça para que o próprio impetrante providencie o protocolo junto ao C. TST. Em se tra-
tando de reclamação correicional para atacar atos praticados pelos Tribunais Regionais e seus 
presidentes (art. 709, CLT), o procedimento a ser adotado é aquele previsto no Regimento Interno 
da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, nos artigos 13 e seguintes. De tal sorte que sua 
apresentação também deve ser feita perante o C. TST, já que ao D. Corregedor incumbe inclusive 
mandar autuá-la, se em ordem e regularmente instruída. A hipótese de recebimento como correi-
ção, na forma prevista no art. 55, do Regimento Interno deste Regional, refere-se estritamente a 
ato tumultuário causado por Juizes das Varas, situação diferente da versada. Despacho agravado 
que se mantém. (TRT/SP 13362200300002000 - MS - Ac. SDI 2004009878 - Rel. Maria Aparecida 
Duenhas - DOE 18/05/2004) 

462. Agravo regimental em mandado de segurança. Indeferimento da petição inicial. Isenção de 
custas. Recurso próprio. Hipótese de não cabimento do writ. É sabido que o julgador, em se tra-
tando da apreciação e julgamento do writ deve, sobretudo, diferenciar as situações excepcionalís-
simas nas quais o prejuízo é manifesto, mesmo havendo o remédio processual do qual a parte 
pode se valer, porém, a hipótese de isenção ou não das custas processuais não está inserida na 
exceção em comento. Não há como vislumbrar violação a direito líquido e certo e a existência de 
dano de difícil reparação o indeferimento da isenção das custas, mormente quando o impetrante 
já se valeu do agravo de instrumento, com o escopo de alcançar a pretensão. (TRT/SP 
11799200300002000 - MS - Ac. SDI 2004011848 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
29/06/2004) 

463. Agravo regimental de decisão correicional. Recebimento de correição parcial como agravo de 
petição. O princípio da fungibilidade, quando admitido, não importa em adaptar-se um tipo de pro-
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cesso (Correição Parcial, que tem natureza administrativa) a outro (agravo de petição). Pretensão 
que extravasa a competência funcional desta Seção Especializada. Agravo Regimental a que se 
nega provimento. (TRT/SP 13578200300002006 - ARgDCr - Ac. SDI 2004015274 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 16/07/2004) 

464. Agravo regimental de decisão correicional. Execução definitiva. Decisão determinando a pe-
nhora em conta corrente da executada. O ato não caracteriza, em tese, atentado à boa ordem 
processual, existindo recurso próprio para impugná-lo. Agravo ao qual se nega provimento. 
(TRT/SP 10748200400002001 - ARgDCr - Ac. SDI 2004020596 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini 
- DOE 21/09/2004) 

465. Agravo regimental de decisão correicional. A correição parcial se destina a corrigir atos arbi-
trários ou praticados com abuso de poder, que violem o devido processo legal ou causem entrave 
ao feito. Não caracterizadas nos autos as hipóteses para sua procedência. Nega-se provimento ao 
presente Agravo Regimental. (TRT/SP 10749200400002006 - ARgDCr - Ac. SDI 2004020600 - 
Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 21/09/2004) 

466. A Correição parcial destina-se a corrigir atos arbitrários ou praticados com abuso de poder, 
que violem o devido processo legal ou causem entrave ao feito, ou seja, quando patente o error in 
procedendo, hipótese não verificada nos autos, impondo-se a improcedência da medida. (TRT/SP 
10507200400002002 - ARgDCr - Ac. SDI 2004020588 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
21/09/2004) 

467. Agravo regimental em correição parcial. Ausência de atentado à boa ordem processual. As 
pretensas irregularidades apontadas (determinação de desentranhamento de documentos junta-
dos pelas empresas e carga dos autos feita pelo perito com devolução do processo sem manifes-
tação sobre a impugnação ao laudo) situam-se no âmbito da direção do processo, hipótese em 
que os atos do juiz permanecem na esfera de discussão da legalidade, propiciada pelos recursos 
cabíveis. Agravo Regimental a que se nega provimento. (TRT/SP 12144200400002000 - ARgDCr 
- Ac. SDI 2004023609 - Rel. Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva - DOE 19/10/2004) 

Instrução 
468. Agravo regimental. Correição parcial. Não conhecimento. A deficiência na formalização da 
correição parcial pela ausência de traslado do ato impugnado, documento necessário e essencial 
implica no não conhecimento da medida. Agravo Regimental desprovido. (TRT/SP 
13881200300002009 - ARgDCr - Ac. SDI 2004007190 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/05/2004) 

Requisitos 
469. Agravo regimental. Não conhecimento: "O prazo para opor agravo regimental de decisões 
interlocutórias ou despachos do Presidente do Tribunal, do Vice-Presidente Administrativo, do 
Vice-Presidente Judicial, do Corregedor Regional, do Corregedor Auxiliar, do Presidente da SDCI, 
dos Presidentes de Turmas ou dos relatores, é de cinco dias, conforme previsto no artigo 205, do 
Capítulo VII, do Título IX, do Regimento Interno, desta Corte". (TRT/SP 13266200300002002 - 
ARgDCr - Ac. SDI 2004001273 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

470. Agravo regimental de decisão correicional. Ausência de traslado de peça essencial. Decisão 
impugnada. Não conhecimento da correição parcial. Se os autos encontram-se irregularmente 
formados, faltando-lhe peça essencial, irrepreensível a decisão que não conhece da medida, nos 
termos do Provimento GP/CR 04/02 e Regimento Interno desta Corte, art. 55, parágrafo único. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (TRT/SP 13589200300002006 - ARgDCr - Ac. SDI 
2004015290 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/07/2004) 

 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Direito adquirido 
471. Plantonista. Supressão de plantões. Servidor que por vários anos labora em plantões acaba 
por somar ao seu salário e ao seu modus vivendi o valor acrescido. A incorporação se eleva ao 
direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF) e a modificação se torna inviável, salvo motivo ponderoso 
com vistas a falhas de plantonista, comprometedoras do serviço (Enunciado nº 51, do C. TST). 
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(TRT/SP 00439200203602001 - RE - Ac. 6ªT 20040171340 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - 
DOE 07/05/2004) 

 Função exercida 
472. Alteração contratual. Função exercida. É o que basta para justificar um plus salarial, porquan-
to se afigura insofismável a alteração das condições de trabalho, decorrente da cumulação de 
atribuições e tarefas (motorista cobrador), ensejando a aplicação analógica das disposições conti-
das no art. 460, da CLT, em face da primazia da realidade do contrato de trabalho, sob pena de 
enriquecimento ilícito pelo empregador, que contrata apenas uma função e, a posteriori, exige o 
exercício concomitante de duas. (TRT/SP 00765200238202004 - RO - Ac. 10ªT 20040101112 - 
Rel. Lilian Gonçalves - DOE 23/03/2004) 

Horário 
473. Jornada inferior à legal. Ampliação pelo empregador. Horas extras devidas. O fato de o legis-
lador constitucional ter fixado duração normal de trabalho não superior a oito horas não significa 
que empregado e empregador estejam impedidos de estipular jornada inferior ao trabalho normal, 
desde que essa condição seja mais favorável e contribua para a melhoria da condição social do 
trabalhador. A limitação legal e constitucional da jornada representa uma garantia para que não se 
contrate acima do limite horário universalmente reconhecido. Todavia, pactuada de forma expres-
sa ou tácita, na admissão ou no curso do contrato, jornada inferior a 8 horas diárias, todo o tempo 
de trabalho excedente do pactuado passa a ser extraordinário, prevalecendo essa condição con-
tratual, mesmo em face da lei, porque benéfica. Com efeito, é pacífica a aplicação no âmbito do 
Direito do Trabalho, do princípio ou regra da condição mais benéfica, segundo a qual, a situação 
ou condição anterior, concedida voluntariamente pela empresa, se mais favorável ao trabalhador, 
não poderá ser alterada in pejus. Essa regra encontra-se positivada em nosso ordenamento jurídi-
co nos artigos 468 da CLT e 7º da Constituição Federal e representa uma garantia ad personam, 
projetando-se particularmente para cada trabalhador, de modo a assegurar a defesa do status por 
este alcançado na empresa. Assim, forçoso é concluir pela ilegalidade da alteração in pejus pro-
movida pela reclamada, o que implica o reconhecimento em prol da reclamante do direito ao pa-
gamento, como extra, do tempo de trabalho adicionado à carga horária anteriormente vigente. 
(TRT/SP 02371200043102004 - RO - Ac. 4ªT 20040671440 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 03/12/2004) 

 Prejuízo 
474. Alteração contratual. Redução salarial. Acordo individual tácito ou expresso. Inválido. A redu-
ção salarial somente é possível em caráter excepcional, através de convenção ou acordo coletivo 
(art. 7º, VI, CF), com concessões mútuas e desde que não implique óbice à melhoria da condição 
social do trabalhador preconizada no caput do próprio artigo 7º da Carta Magna. O art. 468 da 
CLT veda a alteração contratual in pejus, ainda que por mútuo consentimento. A discrepância de 
forças entre os contratantes afasta a incidência do princípio da autonomia das partes no âmbito 
trabalhista. A relação de emprego se pauta pela sujeição pessoal do trabalhador, que se põe sob 
subordinação e dependência econômica em face do empregador, em condição de notória inferio-
ridade. Contando apenas com a sua força de trabalho, o empregado depende do que ganha para 
o seu sustento e o de sua família. Essa situação não apenas explica, mas exige a intervenção 
tutelar do Estado, quer no âmbito administrativo (fiscalizando o cumprimento da legislação social), 
quer no âmbito legal (conferindo garantias de ordem pública), de modo a que não se produza a-
bissal desequilíbrio na esfera das relações de trabalho. Inválida a redução salarial por acordo indi-
vidual, seja tácito ou expresso. Exegese dos artigos 7º, caput e inciso VI, da CF c/c art. 468 da 
CLT. (TRT/SP 01614200144102005 - RO - Ac. 3ªT 20040066104 - Rel. Ricardo Artur Costa e Tri-
gueiros - DOE 09/03/2004) 

475. Redução de jornada e salário. Simples comunicação ao sindicato. Acordo direto descumprido 
pela empresa. Inválido. Quando se trata da flexibilização do princípio constitucional da irredutibili-
dade (art. 7º, VI, CF), hão de estar presentes todas as garantias para que não resulte viciada a 
manifestação de vontade do trabalhador. Só se concebe a redução salarial com feição transitória 
e em situação excepcionalíssima, com ampla negociação conduzida pela entidade de classe (art. 
617, CLT). A alegação de crise, pela empresa, por si só, não justifica a quebra da proteção de 
ordem pública à inviolabilidade e irredutibilidade salarial, sob pena de transferência indevida para 
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os ombros do empregado, dos riscos do empreendimento econômico (art. 2º, CLT). Outrossim, 
mera comunicação ao sindicato de acordo direto entre a empresa e os trabalhadores, para redu-
ção salarial de jornada, sem que as negociações sejam capitaneadas pela entidade de classe, 
não satisfaz as rigorosas exigências legais e constitucionais, tornando inválida a alteração contra-
tual in pejus, mormente se as condições pactuadas sequer foram cumpridas pelo empregador. 
(TRT/SP 02529199304002004 - RO - Ac. 4ªT 20040309570 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 25/06/2004) 

476. Alteração contratual. Ainda que por mútuo consentimento, a alteração contratual se afigura 
ilícita se acarreta prejuízos ao empregado, como bem reconheceu a sentença, que declarou a 
nulidade da redução salarial havida, e que se encontra de acordo com os artigos 468 e 9º CLT. 
(TRT/SP 00454200202802005 - RO - Ac. 10ªT 20040299966 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
29/06/2004) 

Rebaixamento 
477. Redução salarial. Vedação legal. Como regra geral, a redução de salário é inadmissível. O 
princípio da irredutibilidade salarial, devido a sua relevância no conjunto de normas que protegem 
o trabalhador, foi erigido ao status constitucional através do art. 7º, inc. VI da Constituição Federal 
em vigor. A redução salarial, enquanto alteração contratual unilateral e prejudicial não subsiste, 
por afrontar o disposto no art. 468, caput da CLT, segundo o qual somente admitem-se alterações 
por mútuo consentimento e que das quais não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos para o 
empregado. (TRT/SP 02073199902302002 - RO - Ac. 4ªT 20040338554 - Rel. Paulo Augusto 
Camara - DOE 13/07/2004) 

Unilateralidade 
478. Inalterabilidade contratual. Óbice legal. A regra geral é que o contrato de emprego é protegi-
do contra modificações unilateralmente impostas pelo empregador pelo princípio da imodificabili-
dade ou inalterabilidade. O art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho é claro ao dis-
por que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por 
mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos 
ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. A conclusão emer-
gente é que alterações contratuais somente são aceitas se foram bilaterais e, cumulativamente, 
não causarem prejuízos ao trabalhador. Quaisquer tipos de modificações nocivas são nulas, na 
forma do art. 9º Consolidado. (TRT/SP 00656200131202005 - RO - Ac. 4ªT 20040102950 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 19/03/2004) 

Vantagem contratual suprimida 
479. Contrato de trabalho. Alteração unilateral. Supressão de cesta-básica e convênio médico. 
Vantagem decorrente de ajuste tácito reiterado no tempo (in casu, cesta-básica e convênio médi-
co), incorpora-se ao patrimônio jurídico do trabalhador para todos os efeitos, como condição con-
tratual benéfica, sendo insuscetível de supressão unilateral, a teor do disposto no artigo 468, da 
CLT. Não incumbe ao trabalhador fazer prova do prejuízo causado pela reclamada ao privá-lo do 
direito de desfrutar do convênio médico pactuado na admissão, por se tratar de fato notório. Inci-
dência do art. 334, I, CPC c/c 769, CLT. (TRT/SP 01248200300302007 - RS - Ac. 4ªT 
20040165536 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/04/2004) 

 APOSENTADORIA 
 Complementação. Direito material 
480. Na complementação de aposentadoria dos funcionários da CESP e da sua sucessora, 
CTEEP, é de ser aplicada a legislação vigente à época da aposentadoria, e se for o caso, de for-
ma proporcional aos anos de serviços prestados. (TRT/SP 02556200100702003 - RO - Ac. 1ªT 
20040541279 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

481. Complementação de aposentadoria. Cosipa. Paridade com empregados da ativa. Avaliação 
do sentido protetivo da norma instituidora e o alcance do conceito de "salário-base" no contexto da 
norma. Intenção da norma em garantir um mesmo tratamento remuneratório para ativos e inativos. 
(TRT/SP 00193200344602009 - RO - Ac. 6ªT 20040424140 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 03/09/2004) 
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482. Complementação de aposentadoria. Previsão regulamentar. A revogação do benefício não 
atinge o empregado admitido sob a vigência da norma que concedia a complementação de apo-
sentadoria. (TRT/SP 01971200206302009 - RO - Ac. 6ªT 20040648804 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

483. Petrobrás. Complementação de aposentadoria. Direito à complementação assegurado ao 
empregado "como se na ativa estivesse", é direito que não fica tangido pela modificação do plano 
de cargos e salários que instituiu nova referência para a condição funcional que o empregado de-
tinha quando em serviço, e que a ela teria acesso "se na ativa estivesse". (TRT/SP 
00135200225202000 - RO - Ac. 6ªT 20040648812 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/12/2004) 

484. Docas. Complementação de aposentadoria. (1) Diferenças. Prescrição parcial. Tratando-se 
de controvérsia sobre a base de cálculo da complementação de aposentadoria que o reclamante 
já recebe do empregador, a prescrição aplicável é sempre parcial, não atingindo o direito de ação 
(Enunciados 51, 288 e 327, TST). (2) Abonos e gratificações gerais concedidos aos ativos. Natu-
reza salarial. Extensão aos inativos. Incontroverso nos autos que a Cia Docas do Estado de São 
Paulo - Codesp, concedeu aos empregados em atividade, em caráter geral, e, portanto, sem fei-
ção personalíssima, abonos e gratificações com natureza salarial. Por essa razão, o repasse à-
queles que recebem aposentadoria complementada é obrigatório, tanto mais porque o escopo da 
complementação é justamente assegurar a paridade entre empregados ativos e jubilados. Inteli-
gência do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. (TRT/SP 00227200344102003 - RO - Ac. 4ªT 
20040574967 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 05/11/2004) 

485. Telesp. "Aposentáveis" em 1971/1972. Concessão após esta data: Razão assiste ao empre-
gado em seu pleito referente à complementação à aposentadoria após 1972, pois a atitude da 
empresa, em tal episódio, longe de estar inserida no poder potestativo do patrão, representa uma 
inaceitável discriminação entre iguais, posto que não havia qualquer critério lógico e objetivo para 
a concessão das famigeradas complementações de aposentadorias ocorridas à época. O apelo se 
acolhe totalmente, vez que ao ser admitido em 14.08.1967 o recorrente teve incrustado ao seu 
contrato de trabalho o benefício concedido a partir de 1972 - Aplicação do Enunciado 51 do C. 
TST. (TRT/SP 01056200006102009 - RO - Ac. 2ªT 20040129076 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - 
DOE 06/04/2004) 

486. Reajustes de complementação de aposentadoria. Banco Nossa Caixa. Base de incidência do 
índice. Todas as parcelas percebidas pela autora enquanto trabalhadora da ativa, tinham por base 
de cálculo o salário base percebido, o mesmo devendo ser procedido posteriormente, enquanto 
aposentada, para a apuração dos devidos reajustes normativos. Não há regra, além daquela pre-
vista no art. 457, parágrafo 1º, da CLT, que respalde a fórmula utilizada pela reclamada para a 
apuração dos mencionados reajustes, ainda que seu regulamento de pessoal aponte que parcelas 
devem compor a remuneração, ainda assim, de modo global não pode ser adotada para a imposi-
ção de percentual de reajustes, vez que essa prática significa a utilização de importe complessi-
vamente, não possibilitando ao beneficiário a correta conferência dos valores recebidos. (TRT/SP 
02383199707002002 - RO - Ac. 10ªT 20040242883 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
01/06/2004) 

Efeitos 
487. Artigo 51 da Lei 8.213/91. A extinção do contrato de trabalho por ato de vontade do empre-
gador (quando requer a aposentadoria compulsória do empregado) cria a obrigação da entrega de 
pré-aviso, mas não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do término do pacto laboral, 
que continua sendo a extinção natural do contrato de trabalho. (TRT/SP 01109200202002008 - 
RE - Ac. 5ªT 20030706062 - Rel. Ana Maria Contrucci Brito Silva - DOE 16/01/2004) 

488. FGTS. Multa de 40%. O reclamante manteve com a reclamada um único contrato de traba-
lho. Aposentou-se sem rescindi-lo. Inexiste rescisão ficta. Cabe-lhe, em conseqüência, a comple-
mentação da multa de 40%. Esta incide, ex vi do art. 18, parágrafo 1º, da Lei nº 8.036/90, também 
sobre os depósitos efetuados no período anterior à aposentadoria voluntária. (TRT/SP 
02501200106302001 - RO - Ac. 6ªT 20040090030 - Rel. Lauro Previatti - DOE 19/03/2004) 

489. Multa do FGTS. A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho ainda que o 
trabalhador continue prestando serviços, hipótese em que novo contrato é formado. Recurso ordi-
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nário a que se nega provimento. (TRT/SP 00223200205202005 - RO - Ac. 1ªT 20040154755 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/04/2004) 

490. Aposentadoria por invalidez. Cessação do contrato de trabalho. A aposentadoria por invali-
dez não extingue o contrato de trabalho do empregado. Ela é sempre provisória, tanto que o tra-
balhador tem de fazer exames médicos periódicos. O médico é que irá declarar que a aposenta-
doria por invalidez é definitiva, quando cessa o contrato de trabalho. Antes de extinguir o contrato 
de trabalho, a aposentadoria por invalidez provisória implica a suspensão dos efeitos do pacto 
laboral (art. 475 da CLT). (TRT/SP 00268200337202000 - RS - Ac. 3ªT 20040045280 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 02/03/2004) 

Indenização 
491. Recurso ordinário. Aposentadoria voluntária. Indenização de 40% do FGTS. A multa de 40% 
do FGTS é devida, apenas, para o período que se segue à jubilação. Recurso da Reclamada par-
cialmente provido. (TRT/SP 00304200203202000 - RO - Ac. 1ªT 20040173776 - Rel. Plinio Bolivar 
de Almeida - DOE 04/05/2004) 

Readmissão ou prosseguimento no emprego 
492. Aposentadoria voluntária. Prestação laboral sem solução de continuidade. Indenização de 
40% sobre depósitos do FGTS. A aposentadoria voluntária consubstancia causa de extinção au-
tomática do contrato de trabalho vigente à data da sua concessão, implicando ajuste no novo vín-
culo à permanência do trabalhador aposentado a serviço do mesmo empregador. Não é devida 
indenização de 40% sobre os valores do FGTS relativos ao período de trabalho encerrado com a 
jubilação, ainda que o contrato posterior seja rompido em virtude de despedida sem justa causa. 
Entendimento uniformizado pela Orientação Jurisprudencial nº 177 da SBDI-I do C. TST. (TRT/SP 
02568200007002003 - RO - Ac. 1ªT 20040500432 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
05/10/2004) 

493. Aposentadoria espontânea com permanência no emprego. Não extingue o contrato de traba-
lho. Lei 8.213/91 e ADIn 1.721-3. A Lei 8.213/91 dispõe expressamente em seu artigo 49, I, b, que 
a aposentadoria só é devida a partir da data do requerimento, quando houver desligamento do 
emprego, de sorte que o afastamento do empregado deixou de ser condição sine qua non para a 
obtenção do benefício. Não se constitui, assim, a aposentadoria, causa de extinção do contrato de 
trabalho, porquanto referida lei federal, de mesma hierarquia da CLT e compatível com esta, per-
mite expressamente a permanência do segurado na atividade. Ainda que assim não fosse, à épo-
ca da jubilação do reclamante não havia no ordenamento jurídico disposição em contrário, vez 
que os §§ 1º e 2º do artigo 453 da CLT, - com redação a dada pela Lei 9.528/97 que dispunha que 
a aposentadoria importaria extinção do contrato de trabalho -, encontravam-se e encontram-se 
com eficácia suspensa em razão de liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal até julga-
mento final da ADIn 1.721-3, o que leva à inevitável conclusão de que a aposentadoria espontâ-
nea, in casu, não extingue o contrato de trabalho. Inaplicável, na situação dos autos, o entendi-
mento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 177 da SDI-1 do C. TST. (TRT/SP 
02153200226202003 - RO - Ac. 4ªT 20040596120 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
12/11/2004) 

494. Aposentadoria espontânea, continuidade do pacto laboral. Multa de 40%. Com o advento do 
artigo 49, I, letra b da Lei nº 8.213 de 24.07.91, a aposentadoria espontânea deixou de ser causa 
extintiva do contrato de trabalho, possibilitando ao empregado permanecer no serviço após ser 
jubilado. Foi o que ocorreu com o reclamante, que não deixou de laborar para a reclamada quan-
do se aposentou em data de 22.06.99. Posicionamento em contrário implicaria em favorecer a 
reclamada, pois se beneficiou da força de trabalho do reclamante, continuamente. Ainda que se 
considerasse que a aposentadoria do empregado faz gerar novo contrato de trabalho, tal fato não 
exime a empresa das obrigações decorrentes do pacto laboral, em especial da multa fundiária de 
40% (artigo 18, parágrafo 1º da Lei nº 8.036/90). Não se pode olvidar, outrossim, que os parágra-
fos 1º e 2º do artigo 453 consolidado, introduzidos pelo artigo 3º da Lei nº 9.528 de 10.12.97, tive-
ram sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, até decisão final, através de liminar 
concedida nas ADIns nº 1721-3 e nº 1770-4. E a medida liminar do STF que suspendeu a eficácia 
dos referidos dispositivos da CLT vincula os demais órgãos jurisdicionais inferiores. (TRT/SP 
01202200202602000 - RO - Ac. 6ªT 20040263406 - Rel. Valdir Florindo - DOE 18/06/2004) 
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ARQUIVAMENTO 
Cabimento 
495. Reclamatória. Arquivamento. Ainda que a mudança de domicílio para o exterior possa ser 
tomada como motivo ponderoso a que alude o art. 843, § 2º, da CLT, para que não haja o arqui-
vamento do feito (CLT, art. 844), imprescindível que o obreiro satisfaça os requisitos da lei de: 
fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato. 
Sem essa ou aquela providência, o arquivamento do feito é imperativo legal. Recurso reconhecido 
e improvido. (TRT/SP 01922199704602002 - RO - Ac. 1ªT 20040541325 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 26/10/2004) 

 Efeitos 
496. Comprovado dois arquivamentos da reclamação por culpa do Autor. Proibição temporária de 
propositura de outro feito. Inteligência do artigo 732 do celitário. Extinção da ação sem julgamento 
de mérito. Recurso improvido. (TRT/SP 01221200205602009 - RO - Ac. 1ªT 20040655231 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

ASSÉDIO SEXUAL 
Geral 
497. Justa Causa. O motivo da justa causa é a comunicação dada pela empregada à autoridade 
policial quanto ao assédio sexual pelo empregador (art. 482, k, CLT). Diante do relato prestado 
pela reclamada, temos: a) a reclamante não procurou mencionar a ninguém a respeito do assédio 
sexual, ao menos, no interior do local de trabalho; b) a reclamada só ficou sabendo do boletim 
pelas suas investigações, o que vem a corroborar o argumento de que não houve a intenção deli-
berada da reclamante em denegrir a imagem do proprietário da empresa. A justa causa exige o 
fator subjetivo, ou seja, a intenção deliberada por parte do empregado em denegrir a imagem do 
empregador. Não há provas nos autos. O fato de a reclamante comparecer perante a autoridade 
judicial e expor os fatos, a priori, não indica nenhum intuito de denegrir essa imagem. Em contra-
partida, o que é inaceitável, é a atitude discriminatória do empregador, o qual, diante do conheci-
mento dessa comunicação, procedeu à dispensa por justa causa. No mínimo, a reclamada deveria 
aguardar a solução posta no citado incidente junto ao órgão policial. Correta, pois, a tese adotada 
pela r. sentença. Não se reconhece à justa causa. (TRT/SP 00771200202002000 - RO - Ac. 4ªT 
20040225300 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 21/05/2004) 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Cabimento 
498. Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 1º da Lei 7.115/83, 
"A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, ho-
monímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bas-
tante, e sob as penas da lei, presume-se verdadeira". Assim, tendo a reclamante cumprido as exi-
gências legais estabelecidas naquele preceptivo, mesmo na fase executória do feito, é de ser tida 
por beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser isentada do pagamento das custas 
processuais e ter processado seu agravo de petição indevidamente obstado. Agravo de instru-
mento provido. Agravo de petição - Isenção de custas - Fase executória - Extinção da execução. 
Tendo o reclamante, na fase executória do feito, implementado as condições para obtenção da 
isenção de custas, a mesma há de lhe ser deferida, nos termos dos artigos 5º, LXXIV, da 
Constituição da República, 4º, § 1º e 6º, da Lei nº 1.060/50, 1º da Lei nº 7.115/83 e 789, § 9º, da 
CLT. Agravo de petição a que se dá provimento, para isentar o Reclamante do pagamento de 
custas, extinguindo a execução. (TRT/SP 00280200204702009 - AI - Ac. 7ªT 20040121970 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

499. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Isenção de pagamento de taxas cobradas pelos 
Cartórios de Registros de Imóveis. O benefício da Justiça Gratuita alcança apenas as custas e 
emolumentos judiciais, não produzindo efeitos perante terceiros. Mandado de segurança não con-
cedido. (TRT/SP 12172200200002005 - MS - Ac. SDI 2004006704 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
07/05/2004) 
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500. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Art. 3º, V, Lei 1.060/50. Honorários periciais. Art. 
790-b da CLT. Tendo a Impetrante requerido os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 
7.115/83, bem como prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza, na a-
cepção jurídica do termo, é de ser isentada do pagamento de honorários periciais, sendo esse 
título expressamente previsto pelo art. 3º, V, da Lei 1.060/50, mormente à luz do art. 790-B, da 
CLT, publicado anteriormente ao requerimento supra mencionado. Mandado de segurança que se 
concede. (TRT/SP 11235200300002007 - MS - Ac. SDI 2004025458 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
07/12/2004) 

501. Justiça Gratuita - Declaração de Pobreza. Tendo em vista as sanções que a lei sujeita ao 
declarante, é necessário que tal declaração seja firmada pelo próprio requerente ou se firmada por 
procurador, que a procuração outorgada ao advogado o tenha sido com poderes específicos para 
firmar declaração "sob as penas da lei". A intenção do legislador é facilitar o acesso de todos à 
Justiça. Porém, as formalidades legais devem ser obedecidas, sob pena de se estar negando vi-
gência à própria lei. Presume-se verdadeira a alegação de pobreza até que sobrevenha impugna-
ção da parte contrária. Concedida a segurança. (TRT/SP 10221200300002006 - MS - Ac. SDI 
2004010019 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 25/05/2004) 

502. Justiça Gratuita - Declaração de Pobreza. Estando a declaração de pobreza apresentada, de 
acordo com a lei e afirmando o impetrante não poder arcar com as despesas processuais, sem 
prejuízo de seu sustento e de seus familiares, tal afirmação presume-se verdadeira, até que so-
brevenha impugnação pela parte contrária. Segurança Concedida. (TRT/SP 12009200300002003 
- MS - Ac. SDI 2004010175 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 25/05/2004) 

503. Justiça Gratuita. Mandato outorgado a advogado particular. Lei nº 5584/70. Não quer a Lei 
5584/70 excluir do benefício o empregado que constituir advogado de sua confiança, relação, ali-
ás, em que se baseia o mandato; quer pelo contrário, amparar aquele que se encontra desprovido 
de qualquer representação, uma vez que a assistência judiciária não constitui monopólio dos sin-
dicatos, podendo também ser prestada por advogados particulares. (TRT/SP 
10914200200002008 - MS - Ac. SDI 2004017633 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 13/08/2004) 

504. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Falecimento do reclamante no transcurso da ação. 
Espólio representado por menor impúbere. Ausência de representação pelo sindicato. Pleiteada a 
concessão do benefício na peça inaugural da reclamação trabalhista, devidamente instruída com 
a necessária declaração de miserabilidade; tendo falecido o reclamante no transcurso da ação e 
assumido a representação do espólio sua filha, menor impúbere, não há que se corroborar o ar-
gumento da D. Autoridade impetrada que restringe a concessão do benefício tão somente ao em-
pregado representado pelo sindicato. Segurança concedida para deferir o benefício. (TRT/SP 
12300200300002001 - MS - Ac. SDI 2004020880 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

505. Justiça Gratuita. Declaração de pobreza. Afirmando o impetrante não poder arcar com as 
despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares, tal afirmação presume-
se verdadeira, até que sobrevenha impugnação pela parte contrária. Por outro lado, não se pode 
falar que a contratação de advogado particular é incompatível com o estado de miserabilidade, 
restringindo o benefício aos empregados assistidos pelo respectivo sindicato, pois se fosse assim, 
ficariam desamparados os empregados que, por opção regularmente prevista na Carta Magna, 
outorgassem poderes a patrono de sua confiança. Segurança Concedida. (TRT/SP 
13306200300002006 - MS - Ac. SDI 2004022173 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 05/10/2004) 

506. Mandado de segurança. Benefício de Justiça Gratuita: "O trabalhador é isento do recolhimen-
to de custas processuais, quando o pleito de concessão dos benefícios de assistência judiciária 
gratuita respeita as disposições legais atinentes (Leis nºs 1060/50 - com a redação dada pela Lei 
nº 7510/86 - e 7115/83), sendo certo que o parágrafo 3º, do art. 790, da CLT, com a redação que 
lhe outorgou a Lei nº 10537/2002, possibilita ao Julgador a concessão, de ofício, do benefício. O 
benefício da gratuidade na Justiça do Trabalho não se limita aos termos da Lei nº 5584/70. Toda-
via, nos estreitos limites do mandado de segurança não é permitido determinar o processamento 
de embargos de declaração opostos contra a decisão atacada, vez que requisitos de ordem pro-
cessual devem ser apreciados pela instância competente". Segurança concedida parcialmente. 
(TRT/SP 11046200300002004 - MS - Ac. SDI 2004008987 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
25/05/2004) 
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507. Mandado de segurança. Benefício de Justiça Gratuita: "O trabalhador fica isento do recolhi-
mento de custas processuais, quando o pleito de concessão dos benefícios de assistência judiciá-
ria gratuita respeita as disposições legais atinentes (Leis nºs 1060/50 - com a redação dada pela 
Lei nº 7510/86 - e 7115/83), sendo certo que o parágrafo 3º, do art. 790, da CLT, com a redação 
que lhe outorgou a Lei nº 10537/2002, possibilita ao julgador a concessão, de ofício, do benefício, 
em qualquer fase processual". Segurança concedida. (TRT/SP 10577200300002000 - MS - Ac. 
SDI 2004008251 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 25/05/2004) 

508. Mandado de segurança. Benefício de Justiça Gratuita: "O trabalhador é isento do recolhimen-
to de custas processuais, quando o pleito de concessão dos benefícios de assistência judiciária 
gratuita respeita as disposições legais atinentes (Leis nºs 1060/50 - com a redação dada pela Lei 
nº 7510/86 - e 7115/83), sendo certo que o parágrafo 3º, do art. 790, da CLT, com a redação que 
lhe outorgou a Lei nº 10537/2002, possibilita ao Julgador a concessão, de ofício, do benefício. O 
benefício da gratuidade na Justiça do Trabalho não se limita aos termos da Lei nº 5584/70. A Jus-
tiça Gratuita estende-se aos emolumentos devidos ao traslado de peças necessárias à formação 
de carta de sentença". Segurança concedida. (TRT/SP 13446200300002004 - MS - Ac. SDI 
2004016378 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

509. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Remuneração pericial: "O beneficiário de Justiça 
Gratuita, no processo trabalhista, não pode ser responsabilizado pela remuneração do Sr. Perito 
Judicial, quando sucumbente na pretensão objeto do exame. Ato judicial que exige o pagamento 
da honorária pericial de trabalhador beneficiário da Justiça Gratuita é arbitrário, uma vez que viola 
expressa determinação legal (art. 970-B, da CLT - redação outorgada pela Lei 10537/02)". Segu-
rança concedida. (TRT/SP 11891200300002000 - MS - Ac. SDI 2004018427 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 03/09/2004) 

510. Mandado de segurança. Benefício de Justiça Gratuita: "O trabalhador fica isento do recolhi-
mento de custas processuais, quando o pleito de concessão dos benefícios de assistência judiciá-
ria gratuita respeita as disposições legais atinentes (Leis nºs 1060/50 - com a redação dada pela 
Lei nº 7510/86 - e 7115/83), ponderando-se que o parágrafo 3º, do art. 790, da CLT, com a reda-
ção que lhe outorgou a Lei nº 10537/2002, possibilita ao Julgador a concessão, de ofício, do bene-
fício. O benefício da gratuidade na Justiça do Trabalho não se limita aos termos da Lei nº 5584/70. 
Todavia, no que se refere ao pleito de ordem de segurança para processamento do recurso ordi-
nário, inexiste direito líquido e certo, vez que, cuidando de questão de direito processual, existem 
vários requisitos que devem ser considerados, exclusivamente, pela D. Autoridade impetrada". 
Segurança concedida parcialmente. (TRT/SP 13530200300002008 - MS - Ac. SDI 2004018656 - 
Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

511. Justiça Gratuita. Honorários periciais. Certo que a Justiça Gratuita compreende todas as 
despesas do processo, inclusive honorários do perito (Lei 1.060/50, art. 3º). Todavia, quando o 
beneficiário tem crédito no mesmo processo, aí não se pode dizer que lhe tomará do seu sustento 
o que ainda nem sequer recebeu. Uma coisa é não poder pagar por não ter com o que pagar, de-
sembolsando, e outra coisa é dispor de um crédito judicial e dele reter as despesas processuais 
pelas quais deu causa, recebendo o saldo. Legítima a dedução dessas despesas, nessa hipótese, 
ainda que beneficiário da Justiça Gratuita. (TRT/SP 00485200130202007 - RO - Ac. 3ªT 
20040528760 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 19/10/2004) 

512. Justiça Gratuita. Como se sabe, a assistência judiciária engloba o teor da Justiça Gratuita, 
como bem aponta Valentin Carrion, in verbis: "Assistência judiciária é o benefício concedido ao 
necessitado de, gratuitamente, movimentar o processo e utilizar os serviços profissionais de ad-
vogado e dos demais auxiliares da Justiça, inclusive os peritos. Assistência judiciária é o gênero e 
Justiça Gratuita a espécie; esta é a isenção de emolumentos dos serventuários, custas e taxas" 
(Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, São Paulo, Saraiva, 25ª edição, p. 574). A 
Justiça Gratuita pode ser reconhecida em qualquer fase processual, consoante o teor do art. 6º da 
Lei nº 1.060/50. De acordo com a Lei nº 7.115/83, no seu art. 1º, caput, a declaração pode ser 
firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, não havendo a necessidade de po-
deres especiais (OJ. nº 331, SDI-I, TST). A declaração de fls. 7, letra g, atende ao disposto na 
legislação. Diante da declaração de fls. 07, a qual atende aos rigores da Lei n. 7.115/83, concede-
se ao reclamante os benefícios da Justiça Gratuita. (TRT/SP 01031200400402004 - RS - Ac. 4ªT 
20040627327 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 26/11/2004) 
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513. Justiça Gratuita. Alcance e extensão. O acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direito 
constitui expressão de cidadania e não pode ser obstaculizado por conceitos burgueses, supos-
tamente liberais. A Justiça do Trabalho foi pensada para proteger os trabalhadores e o devido 
processo legal supõe, necessariamente, o direito de exercê-lo em sua plenitude, sem ônus que 
possam inviabilizá-lo, como arcar com despesas que não pode satisfazer, sob pena de 
comprometer o sustento próprio e familiar. A Constituição Federal obrigou o Estado a prestar 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°, 
LXXIV). Se o Estado ainda não atendeu à determinação constitucional, não pode o Poder Judi-
ciário negá-la quando é comprovado o pressuposto para sua concessão. (TRT/SP 
10711200300002002 - MS - Ac. SDI 2003030717 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
13/01/2004) 514. Justiça Gratuita. Conhecimento do recurso. Alcance. Como se infere da leitura do art. 895 da 
CLT, cabe ao juiz da causa examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso ordinário. 
Assim, o reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita e conseqüente dispensa do 
pagamento das custas processuais não implica em determinação de seguimento do apelo. 
(TRT/SP 12971200200002001 - MS - Ac. SDI 2003034704 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 06/02/2004) 

515. Justiça Gratuita. Acesso ao Poder Judiciário. Direito de cidadania. O acesso ao Poder Judici-
ário para a defesa de direito constitui expressão de cidadania e não pode ser obstaculizado por 
conceitos burgueses, supostamente liberais. A Justiça do Trabalho foi pensada para proteger os 
trabalhadores e o devido processo legal supõe, necessariamente, o direito de exercê-lo em sua 
plenitude, sem ônus que possam inviabilizá-lo, como arcar com despesas que não pode satisfa-
zer, sob pena de comprometer o sustento próprio e familiar. (TRT/SP 10523200300002004 - MS - 
Ac. SDI 2004002199 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

516. Justiça Gratuita x Decisão transitada em julgado. Compreensão. Não se confundem Justiça 
Gratuita e assistência judiciária através do sindicato, quando o vencido compensa seu trabalho 
com verba, equivocadamente denominada honorários advocatícios. Todavia, se a decisão final 
seguiu noutra linha, sua desconstituição deve vir através de ação rescisória e não mandado de 
segurança, sob pena de entender-se que a decisão injusta fere direito líquido e certo. (TRT/SP 
10593200300002002 - MS - Ac. SDI 2004002768 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
05/03/2004) 

517. Justiça Gratuita. CF, art. 5º, LXXIV. Inteligência. A Constituição Federal obrigou o Estado a 
prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 
5°, LXXIV). Se o Estado ainda não atendeu à determinação constitucional, não pode o Poder Ju-
diciário negá-la quando é comprovado o pressuposto para sua concessão. (TRT/SP 
10286200300002001 - MS - Ac. SDI 2004004850 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
16/04/2004) 

518. Assistência judiciária gratuita. Lei 5584 x Lei 7510. Compreensão. A assistência sindical (Lei 
5584/70, art. 14) conduz apenas ao pagamento de honorários advocatícios a cargo da parte su-
cumbente, enquanto que a isenção dos encargos processuais atém-se unicamente à miserabili-
dade jurídica presumida (Lei 7510/86, art. 4º). (TRT/SP 12039200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004005619 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 

519. Justiça Gratuita. Assistência sindical x miserabilidade jurídica. Compreensão. A Lei nº 
10.288, de 20 de setembro de 2001, ampliou o dever de prestação da assistência pelos sindica-
tos, que passou para cinco salários mínimos, alcançando, ainda, os desempregados. De tal sorte 
a assistência sindical conduz apenas ao pagamento de honorários advocatícios a cargo da parte 
sucumbente, enquanto que a isenção dos encargos processuais atém-se unicamente à miserabili-
dade jurídica presumida. (TRT/SP 12274200300002001 - MS - Ac. SDI 2004005643 - Rel. José 
Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 

520. Justiça Gratuita x Assistência sindical. Miserabilidade jurídica. Presunção. Mais da metade 
dos brasileiros não ganha acima de dois salários mínimos, sem contar os que não ganham sana, 
desempregados. A E. Seção Especializada, contudo, tem reputado pobres os que perderam seus 
empregos bem remunerados, superiores até a trinta salários mínimos. Se a Lei nº 10.228 de 2001 
alterou o parágrafo 1º do art. 14 da Lei nº 5584/70 elevando de dois para dez salários mínimos o 
marco determinante da miserabilidade jurídica, será este, também, o pressupostos para a conces-
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são da Justiça Gratuita, independentemente da assistência sindical. (TRT/SP 
11707200300002001 - MS - Ac. SDI 2004024877 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
16/11/2004) 

521. O pedido de Justiça Gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, e alcança todas as des-
pesas processuais, inclusive honorários periciais. (TRT/SP 12412200300002002 - MS - Ac. SDI 
2004024931 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/11/2004) 

522. Declaração de pobreza juntada em grau de recurso ordinário - Acolhimento do pedido com o 
processamento do apelo - Em que pese não ter sido juntada declaração pessoal na peça prope-
dêutica, a lei não determina prazo para tal. Impõe-se reconhecer que o "estado de miserabilidade" 
ou a "falta de condições para pagamento de custas processuais sem prejuízo do sustento próprio 
ou de sua família" é sazonal, podendo ocorrer a qualquer tempo, seja no inicio do processo, du-
rante ou ao final, restando claro que especificamente quanto ao pedido de Justiça Gratuita e tudo 
que o abrange independe de ter sido pleiteado na prefacial, ter sido concedido ou já apreciado em 
sentença ou não, vez que entendimento contrário a este acarretaria a falência do objetivo do legis-
lador que é amparar o trabalhador. (TRT/SP 02015200244602001 - AI - Ac. 8ªT 20040216858 - 
Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - DOE 18/05/2004) 

523. Justiça Gratuita. Pressupostos legais atendidos. Deferimento obrigatório, independentemente 
de ser ou não o trabalhador sucumbente. A Justiça Gratuita deve ser concedida independente-
mente de ter saído o trabalhador vitorioso na causa, pois seu objetivo não é apenas isentar o tra-
balhador das custas da sucumbência. Ela inclui também taxas, emolumentos e despesas com o 
perito, o que pode surgir a qualquer momento do processo, inclusive na fase de execução. Aten-
didos os pressupostos legais, como por exemplo, a declaração de pobreza, o benefício deve ser 
deferido. (TRT/SP 00501200048202007 - RO - Ac. 9ªT 20040476604 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira - DOE 24/09/2004) 

524. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Isenção de custas. A concessão do benefício não 
se subordina à assistência judiciária prestada pelo sindicato, mas sim às condições estabelecidas 
tanto no art. 5º, LXXIV, da CF quando fala na necessidade de comprovação de insuficiência de 
recursos, quanto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50 ao definir a situação de necessita-
do aos olhos da lei. Segurança concedida. (TRT/SP 11432200300002006 - MS - Ac. SDI 
2004000455 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 06/02/2004) 

525. Mandado de segurança. Justiça Gratuita.- Sem amparo na lei a assertiva de que a Justiça 
Gratuita somente pode ser deferida quando assistido o empregado por seu Sindicato. Aplicável, 
também, a Lei n. 1.060/50, notadamente frente ao disposto pelo art. 5º, LXXXIV da Carta da Re-
pública. Agravo de instrumento - Deserção - O agravo de instrumento, nesta Justiça Especializa-
da, não tem seu processamento condicionado ao recolhimento de custas, de modo que a denega-
ção de seu seguimento, por deserto, malfere direito líquido e certo da parte. Segurança que se 
concede. (TRT/SP 11143200300002007 - MS - Ac. SDI 2004000404 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 06/02/2004) 

526. Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária gratuita feito no corpo da petição 
inicial. Declaração de insuficiência econômica que não infirmada deve prevalecer. Agravo de ins-
trumento provido. Recurso ordinário. Plano de Incentivo ao Desligamento: Se o empregado não 
aderiu ao plano de desligamento incentivado oferecido pelo empregador, não pode pretender ser 
por ele beneficiado. Recurso ordinário a que nega provimento. (TRT/SP 01769200105602008 - AI 
- Ac. 1ªT 20040142706 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/04/2004) 

527. Agravo de instrumento. Decisão que denegou processamento do recurso ordinário do recla-
mante. Determinação judicial de formulação do pedido de assistência judiciária na forma legal. 
Cumprimento extemporâneo. Não provimento. (TRT/SP 02192200106502002 - AI - Ac. 1ªT 
20040154810 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/04/2004) 

528. Mandado de segurança. Benefícios da assistência judiciária gratuita. Indícios que afastam a 
presunção de pobreza. Ausência de direito líquido e certo. De acordo com a legislação vigente, a 
assistência judiciária gratuita é assegurada a todo trabalhador que não possuir condições financei-
ras de demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Por outro lado, existindo nos 
autos indícios que afastem a presunção de pobreza declarada pelo reclamante, não representa 
qualquer violação a direito, máxime líquido e certo, o indeferimento, por parte da autoridade impe-
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trada, do pedido de isenção do pagamento das custas processuais. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 13034200300002004 - MS - Ac. SDI 2004020383 - Rel. Nelson Nazar - DOE 10/09/2004) 

529. A declaração de miserabilidade jurídica confere ao reclamante o direito aos benefícios da 
Justiça Gratuita, mesmo quando assistido por advogado particular. O autor reúne as condições 
legais para a obtenção dos benefícios da Justiça Gratuita, pois o pedido veio desde logo acompa-
nhado da declaração de miserabilidade jurídica de que cogita a lei (doc. fls. 16). Tal declaração de 
pobreza goza de presunção de veracidade e não restou ilidida por prova em sentido contrário, 
sendo defeso ao órgão julgador indeferir o requerimento em tais hipóteses, por tratar-se de direito 
da parte beneficiária. A norma celetista não exclui o favor legal à parte assistida por advogado 
particular, nem tampouco a Lei 5584/70 faz expressa menção a tal excludente, sendo princípio 
basilar do Direito do Trabalho que as normas devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao 
trabalhador. (TRT/SP 00146200103002005 - RO - Ac. 4ªT 20040338430 - Rel. Paulo Augusto 
Camara - DOE 13/07/2004) 

530. Justiça Gratuita. Condição de pobreza. Simples requerimento. Dever de concessão do bene-
fício. O fato de a lei considerar a concessão como uma faculdade não afasta o dever do magistra-
do de deferir a Justiça Gratuita sempre que requerida oportunamente e preenchidas minimamente 
as condições prescritas em lei. A negativa, por vezes voluntariosa e injustificada, acaba por trans-
formar a prerrogativa em capricho, e assim, em fonte de intolerável arbítrio, em detrimento da ci-
dadania e dos preceitos constitucionais que asseguram o direito ao due process of law. In casu, o 
reclamante requereu o benefício na inicial, juntando declaração de pobreza. É o quanto basta para 
a concessão da assistência judiciária gratuita com isenção das custas. Agravo a que se dá provi-
mento. (TRT/SP 01203200344302017 - AI - Ac. 4ªT 20040369875 - Rel. Paulo Augusto Camara - 
DOE 30/07/2004) 

531. Justiça Gratuita. Garantia constitucional. Atestado de pobreza datilografado. Admissível. Se-
gurança concedida. (TRT/SP 12777200300002007 - MS - Ac. SDI 2004014081 - Rel. Plinio Boli-
var de Almeida - DOE 02/07/2004) 

532. Justiça Gratuita. Concessão depois de prolatada a sentença. Devolução de documentos vin-
dos com a exordial. Segurança concedida. (TRT/SP 12903200300002003 - MS - Ac. SDI 
2004014103 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

533. Justiça Gratuita. Garantia constitucional. Falta de assistência sindical não impede admissão. 
Segurança concedida. (TRT/SP 13130200300002002 - MS - Ac. SDI 2004014138 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 16/07/2004) 

534. Justiça Gratuita. Imperativo constitucional. O direito à ampla defesa não pode ser contingen-
ciado por insuficiência econômica. Segurança concedida. (TRT/SP 10030200400002005 - MS - 
Ac. SDI 2004014260 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

535. Agravo de instrumento. Justiça Gratuita. Pela previsão legal o pedido não se restringe à e-
xordial, podendo ser formulado no curso da lide. Como é corrente, o ordinário se presume (hipos-
suficiência do trabalhador) e o extraordinário deve ser provado (condições econômicas) (Malates-
ta). Recurso ordinário. 'Sexta parte'. Regime contratual. A despeito da constitucionalidade, ou não, 
da norma que prevê a vantagem denominada 'sexta parte', importa reconhecer que essa vanta-
gem alcança, apenas, os servidores estatutários, não os celetistas. Recurso ordinário a que se 
nega provimento. (TRT/SP 00776200349202000 - AI - Ac. 1ªT 20040341032 - Rel. Plinio Bolivar 
de Almeida - DOE 06/07/2004) 

536. Justiça Gratuita. Decisão turmária negando provimento a agravo de instrumento em que a 
parte pleiteia o benefício. Não pode ser alterada pela via mandamental. A C. SDCI não pode se 
constituir em instância revisora de atos de Juízes ou das demais CC. Turmas Julgadoras do E. 
Regional. (TRT/SP 13007200300002001 - MS - Ac. SDI 2004016335 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 13/08/2004) 

537. Justiça Gratuita. A miserabilidade judicial do Autor pode ser afirmada por seu advogado, na 
própria petição inicial, ou no decorrer do processo. Independe de mandato expresso. Entendimen-
to sedimentado pela Orientação Jurisprudencial nº 331 da SDI-I do C. TST. (TRT/SP 
02042200200902001 - AI - Ac. 1ªT 20040416598 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
17/08/2004) 
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538. Provada a impossibilidade de arcar com custas e despesas judiciais, deferida a assistência 
judiciária gratuita, e não havendo suficiente condenação financeira no processo, por outras ver-
bas, de se isentar o empregado do pagamento de honorários periciais, ainda que sucumbente no 
objeto da perícia requerida e determinada pelo Juízo. (TRT/SP 00866199901402006 - RO - Ac. 
1ªT 20040541341 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

539. Requerimento de benefícios de Justiça Gratuita. Requisitos. O artigo 790, § 3º, da CLT exige 
do Requerente, de forma alternativa, o percebimento de salário igual ou inferior ao dobro do míni-
mo legal, ou a declaração, sob as penas da lei, que não está em condições de pagar as custas do 
processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (TRT/SP 02470200203202014 - AI - Ac. 
1ªT 20040695195 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

540. Parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Beneficiária da Justiça Gratuita. Isenção 
que abrange os honorários periciais. Exegese do artigo 790-b, da CLT. (TRT/SP 
02233199944102008 - RE - Ac. 1ªT 20040632614 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

541. 1. Intervalo para refeição. Redução. Não é válida a redução do intervalo para refeição, seja 
por autorização ministerial ou por acordo coletivo, se o empregado é submetido ao regime de pror-
rogação de horas. A prestação de horas extras é objeção natural ao regime (CLT, 71, parágrafo 
3º). 2. Justiça Gratuita. Declaração de pobreza. Restrição. A gratuidade não pode se tornar regra 
quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente, à simples 
existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício 
a quem dele não necessita. Não é o pedido ou a simples declaração de miserabilidade que asse-
gura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las. (TRT/SP 
01675200205202004 - RO - Ac. 6ªT 20040514794 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
22/10/2004) 

542. Justiça Gratuita. Condição de pobreza. Simples requerimento. A ruptura com o modelo vigen-
te no período de exceção, que mesclava autoritarismo, supressão de direitos individuais, e assis-
tencialismo sindical que confinava o acesso gratuito ao Judiciário Trabalhista (art. 14, Lei 
5.584/70), se deu com a Carta Magna de 88. A chamada "Constituição Cidadã" adotou o novo 
paradigma da democracia social, com amplo acesso dos trabalhadores ao Judiciário, sem restri-
ções de ordem econômica (art. 5º, XXXIV, a, e LV, CF). A recusa aos necessitados, dos benefí-
cios da assistência judiciária gratuita e a negativa da prestação jurisdicional integral navegam em 
sentido oposto ao Constitucionalismo Social e ao perfil histórico desta Justiça Especializada. O 
fato de a lei considerar a concessão como uma faculdade não afasta o dever do magistrado de 
deferir a Justiça Gratuita sempre que requerida oportunamente e preenchidas minimamente as 
condições prescritas em lei. A negativa, por vezes voluntariosa e injustificada, acaba por transfor-
mar a prerrogativa em capricho, e assim, em fonte de intolerável arbítrio, em detrimento da cida-
dania e dos preceitos constitucionais que asseguram o direito ao due process of law. In casu, a 
reclamante requereu o benefício afirmando condição de pobreza sob as penas da lei. É o quanto 
basta para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (TRT/SP 
07120200390202004 - RO - Ac. 3ªT 20030697691 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
13/01/2004) 

543. Justiça Gratuita trabalhista a partir de 27.08.2002: com base na Lei nº 10.537 (da data em 
tela) e desde que atendidos os requisitos do parágrafo 3º contido no art. 789-B consolidado, há de 
ser concedida a gratuidade em foco pelos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do 
trabalho de qualquer instância. (TRT/SP 01606200204902008 - RO - Ac. 5ªT 20040257937 - Rel. 
Ricardo Verta Luduvice - DOE 18/06/2004) 

544. Gratuidade judiciária (Lei nº 10.537. de 27.08.2002) e honorários periciais. Exegese dos arts. 
5º, LXXIV, da CF, e 790, parágrafo 3º, da CLT. Todo trabalhador brasileiro que declara, em juízo 
Trabalhista e sob as penas da lei, que não está em condições de pagar as custas do processo 
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, deve ser beneficiário de integral gratuidade 
judiciária para todos os fins e efeitos legais, inclusive verba honorária pericial. A finalidade social 
da norma jurídica de 2002 em comento é assegurar o livre acesso à Justiça do Trabalho daquele 
que há muitas décadas atrás foi denominado de hipossuficiente econômico por Cesarino Junior. 
Entender diferentemente é afrontar o princípio constitucional que assegura gratuito acesso à pres-
tação jurisdicional a pessoa física em má situação financeira, como está in casu o reclamante. 
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(TRT/SP 00476200225502004 - RS - Ac. 5ªT 20040601344 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 
12/11/2004) 

545. Justiça Gratuita. Faculdade do juiz. Mostra o parágrafo 3º do artigo 790 da CLT que é facul-
dade do juiz conceder a isenção e não obrigação, mesmo diante da apresentação de declaração 
de pobreza. Logo, não tinha o magistrado obrigação de conceder a isenção das custas. Se o 
legislador entendesse que a isenção das custas seria obrigação, não teria colocado na lei a 
palavra faculdade. O juiz deve sopesar outros elementos constantes dos autos para a concessão 
da Justiça Gratuita. Nego provimento. (TRT/SP 00245200307802009 - AI - Ac. 3ªT 20040229933 - 
Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 18/05/2004) 

546. Justiça Gratuita e assistência judiciária. A assistência judiciária, de natureza administrativa, é 
fornecida pelo Estado, possibilitando o acesso aos serviços profissionais do advogado e dos de-
mais auxiliares da justiça, inclusive peritos, seja mediante a Defensoria Pública ou da designação 
de um profissional liberal pelo juiz. No âmbito da Justiça do Trabalho, ela se dá através dos Sindi-
catos de classe (art. 789, parágrafo 10 da CLT). Já a Justiça Gratuita, instituto de direito proces-
sual, consiste na isenção de todas as despesas inerentes à demanda. Estará presente sempre 
que concedida a assistência judiciária, porém não é dela dependente, podendo, ser concedida, 
ainda que a parte disponha de advogado particular. (TRT/SP 11981200200002000 - MS - Ac. SDI 
2004008073 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 25/05/2004) 

547. Justiça Gratuita. A assistência judiciária continua a ser prestada, na Justiça do Trabalho, pe-
las entidades de classe, como disposto recentemente no parágrafo 10 acrescido ao art. 789 da 
CLT, pela Lei 10288 de 20/09/2001. No entanto, nada impede que o trabalhador, ainda que repre-
sentado por advogado particular, encontre-se em situação econômica que não lhe permita arcar 
com as custas processuais, necessitando, pois, dos benefícios da Justiça Gratuita, garantido 
constitucionalmente a todo aquele que dela necessitar. (TRT/SP 10530200300002006 - MS - Ac. 
SDI 2004006224 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 14/05/2004) 

548. Justiça Gratuita e Assistência Judiciária. Isenção do pagamento de honorários periciais. Exe-
cução. A teor do disposto no artigo 790-B da CLT, acrescentado pela Lei nº 10.537/02, "a respon-
sabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da 
perícia, salvo se beneficiária de Justiça Gratuita." (g.n.) Nos termos do artigo 3º, inciso V, da Lei 
1.060/50, a assistência judiciária compreende a isenção do pagamento dos honorários do perito, 
sendo aplicável mesmo na hipótese em que o reclamante for sucumbente na perícia, não se apli-
cando o Enunciado 236 do C. TST. O impetrante preencheu os requisitos necessários ao deferi-
mento da assistência judiciária gratuita. Reconhecido o direito a esta, há de se conceder a isenção 
ao pagamento dos honorários periciais, uma vez que estes se encontram abrangidos por aquela. 
Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência judiciária integral 
e gratuita pelo Estados aos que comprovarem insuficiência de recursos, ainda que o impetrante 
esteja assistido por advogado particular. Segurança que se concede. (TRT/SP 
12381200200002009 - MS - Ac. SDI 2004007417 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
14/05/2004) 

549. Justiça Gratuita - Indeferimento no juízo primário. Para manifestar seu inconformismo quanto 
à não concessão de Justiça Gratuita, e conseqüente interdição da via recursal, o impetrante inter-
pôs, oportunamente, agravo de instrumento, encontrando-se a matéria pendente de julgamento. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 10942200300002006 - MS - Ac. SDI 2004012020 - Rel. So-
nia Maria Prince Franzini - DOE 22/06/2004) 

550. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade. 
Aplicação das Súmulas 267 e 268 do C. STF. (TRT/SP 10486200300002004 - MS - Ac. SDI 
2004012887 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 20/07/2004) 

551. Honorários periciais. Isenção. Os benefícios da assistência judiciária gratuita abrangem a 
isenção do pagamento de honorários periciais, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 3° da Lei 
nº 1060/50. (TRT/SP 12559200300002002 - MS - Ac. SDI 2004015665 - Rel. Vania Paranhos - 
DOE 20/07/2004) 

552. Justiça Gratuita. Concessão. O simples fato de o reclamante não estar assistido por sindicato 
não se configura em respaldo suficiente para o indeferimento do pedido de benefício da Justiça 
Gratuita; se neste caso o ex-empregado atestar nos autos seu estado de miserabilidade, conforme 
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previsto no artigo 4º, da Lei nº. 1060, de 05.02.50, combinado com o teor da Lei nº. 7115/83, não 
há justificativa plausível para a negativa de seu pleito. (TRT/SP 10745200300002007 - MS - Ac. 
SDI 2004002822 - Rel. Vania Paranhos - DOE 05/03/2004) 

553. Justiça Gratuita. Concessão. Fere direito líquido e certo do impetrante, o indeferimento dos 
benefícios da Justiça Gratuita pelo MM. Juízo de origem, quando preenchidos os requisitos do 
artigo 4º da Lei nº 1.060/50, sob pena de afronta ao artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constitui-
ção Federal. Segurança que se concede. (TRT/SP 12500200300002004 - MS - Ac. SDI 
2004005686 - Rel. Vania Paranhos - DOE 16/04/2004) 

554. Mandado de segurança. Dies a quo para contagem do prazo decadencial. Atos posteriores: 
Desdobramento do ato inicial. Segurança que se extingue. O dies a quo para a contagem do pra-
zo decadencial para a impetração do mandamus é a data em que o impetrante teve ciência do ato 
originário, que pretensamente violou direito líquido e certo seu. Sendo assim, todos os r. despa-
chos que posteriormente indeferiram os pedidos sucessivamente reiterados tratam-se apenas de 
desdobramentos do ato inicial, pelo que, resta evidenciada a impossibilidade de se questionar 
violação a qualquer direito líquido e certo seu, mercê da decadência que se consumou. Mandado 
de segurança. Ausência de depósito prévio dos honorários periciais. Deferimento de Justiça Gra-
tuita. Legitimidade do ato. Tendo em vista que o reclamante, ora litisconsorte passivo necessário, 
alegando sua incapacidade econômica para arcar com o recolhimento prévio dos honorários peri-
ciais, por encontrar-se desempregado, requereu expressamente a concessão da assistência jurí-
dica integral e gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e na forma 
da Lei nº 1.060/50, juntando inclusive declaração de pobreza por ele assinada, não há qualquer 
ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de fundamentação no deferimento de tal pleito pela D. Au-
toridade impetrada que se limitou a aplicar a legislação pátria. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 12223200200002009 - MS - Ac. SDI 2004010558 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
25/05/2004) 

555. Justiça Gratuita. Concessão. Isenção dos honorários periciais. Fere direito líquido e certo da 
impetrante, o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita pelo MM. Juízo de origem, quando 
preenchidos os requisitos do artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, sob pena de afronta ao artigo 5º, incisos 
XXXV e LXXIV da Constituição Federal. Dessarte, deferido os benefícios da assistência judiciária 
gratuita, isenta está a reclamante do pagamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 3º, 
inciso V, da referida lei. Segurança que se concede. (TRT/SP 12686200300002001 - MS - Ac. SDI 
2004015703 - Rel. Vania Paranhos - DOE 20/07/2004) 

Efeitos 
556. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Declaração de Pobreza. Multa por litigância de má-
fé. Coisa julgada material. Não obstante a presunção de veracidade da declaração de pobreza 
firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, por força do comando contido no art. 
1º da Lei 7.115/83 e, ainda que a percepção de salário superior ao dobro do mínimo legal, en-
quanto subsistiu a relação de emprego, não obste a concessão do benefício (art. 14, parágrafo 1º, 
Lei 5.584/70), verifica-se que a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé encon-
tra-se açambarcada pelos efeitos da coisa julgada material, fato que impede sua reapreciação no 
presente mandamus (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e Orientação Jurisprudencial nº 99 
da SDI-II/TST). Ademais, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem o condão de 
isentá-lo do pagamento da multa por litigância de má-fé, pois esta não se insere dentre as hipóte-
ses de despesas processuais previstas no art. 3º da Lei 1.060/50. Segurança não concedida. 
(TRT/SP 10199200300002004 - MS - Ac. SDI 2003034410 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
06/02/2004) 

557. Mandado de segurança. Direito aos benefícios da Justiça Gratuita. A declaração de pobreza 
assinada pelo então Reclamante assegura-lhe o gozo do direito líquido e certo aos benefícios da 
Justiça Gratuita. A Lei nº 7115/83, no seu artigo 1º, dispensou, implicitamente, o implemento de 
condição pertinente à demonstração do estado de miserabilidade e o artigo 4º da Lei 1060/50 não 
limita a concessão dos referidos benefícios apenas aos trabalhadores assistidos pelo seu sindica-
to de classe. Vale lembrar que o processamento do recurso ordinário depende da verificação da 
presença dos pressupostos recursais, objetivos e subjetivos, os quais se submetem ao crivo do 
juízo de admissibilidade, tanto do órgão a quo quanto do ad quem, sendo que este refoge à com-
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petência desta E. Seção Especializada. (TRT/SP 02992/2001-4 - MS - Ac. SDI 2003033490 - Rel. 
João Carlos de Araújo - DOE 13/01/2004) 

558. Assistência judiciária gratuita. Obrigação de fazer. Honorários advocatícios devidos. O fato 
da condenação abranger apenas obrigação de fazer não exclui o direito aos honorários advocatí-
cios, se presentes os pressupostos legais da assistência judiciária gratuita. (TRT/SP 
02659200301802009 - RS - Ac. 9ªT 20040607555 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
26/11/2004) 

559. Mandado de segurança. Assistência judiciária na Justiça do Trabalho. Honorários periciais. 
Isenção. A Lei nº 5.584/70, em seu art. 14 e seguintes, regula a assistência judiciária, no âmbito 
da Justiça do Trabalho, sem explicitar o alcance dos benefícios da Justiça Gratuita, os quais são 
revelados pela Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que, em seu art. 3º, textualmente, inclui os 
honorários periciais. Segurança parcialmente concedida. (TRT/SP 12273200300002007 - MS - Ac. 
SDI 2004013786 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

560. Benefícios da assistência judiciária gratuita. Depósito recursal. Artigo 3º da Lei nº 1.060/50. A 
assistência judiciária gratuita não compreende a isenção do depósito recursal. Agravo de instru-
mento conhecido e improvido. (TRT/SP 01276200236102009 - AI - Ac. 1ªT 20040605102 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 23/11/2004) 

561. Justiça Gratuita. A sua concessão abrange, também, as despesas processuais em geral, 
inclusive honorários periciais. (TRT/SP 02250200046302007 - RO - Ac. 1ªT 20040541120 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

562. Justiça Gratuita. Salário inferior ao dobro. Isenção de custas abrange a litigância de má-fé. 
Com a redação dada pela Lei nº 10.537/02, o artigo 790, parágrafo 3º, da CLT faculta aos Juízes 
a concessão, a requerimento ou de ofício, do benefício da Justiça Gratuita: "(...) àqueles que per-
ceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou declararem, sob as penas da lei, 
que não estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou 
de sua família". Está claro que se trata de condição alternativa: salário igual ou inferior ao mínimo, 
ou, declaração do estado de pobreza. A reclamante ostenta as duas condições. Percebia salário 
inferior ao mínimo e declarou miserabilidade, fazendo jus ao benefício, que não lhe pode ser ne-
gado em vista da garantia constitucional do amplo acesso ao Judiciário (art. 5º, XXIV, XXXV e 
LV). O fato de a lei considerar a concessão como uma faculdade não afasta o dever do magistra-
do de deferir a Justiça Gratuita, sempre que requerida oportunamente e preenchidas minimamen-
te as condições prescritas em lei. A negativa por vezes voluntariosa e injustificada, acaba por 
transformar a prerrogativa em capricho, e assim, em fonte de intolerável arbítrio, em detrimento da 
cidadania e dos preceitos constitucionais que asseguram o direito ao due process of law. O artigo 
35 do CPC dispõe que as sanções impostas às partes em conseqüência de má-fé serão contadas 
como custas, sendo assim, in casu, relevadas em razão da isenção concedida. (TRT/SP 
00779200144202006 - RO - Ac. 3ªT 20040000430 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
10/02/2004) 

Empregador 
563. Agravo de instrumento. Pessoa jurídica de direito privado. Preparo. Isenção. Princípio da 
ampla defesa. Princípio da legalidade. Inexistindo previsão na legislação processual trabalhista 
para que se conceda isenção a Reclamada, pessoa jurídica de direito privado, do preparo de re-
curso ordinário, correto o despacho trancatório daquele recurso, que o entendeu deserto, não im-
plicando tal decisão qualquer violação ao princípio da ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes, pois harmonioso com o princípio da legalidade que, longe de violar o primeiro, ape-
nas estabelece os regramentos segundo os quais o direito à ampla defesa será exercido. Agravo 
de instrumento a que se nega provimento. (TRT/SP 02210200103502017 - AI - Ac. 7ªT 
20040383320 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

564. Assistência Judiciária ao empregador. Descabimento. Somente o trabalhador faz jus à assis-
tência judiciária, nesta Justiça Especializada, conforme o parágrafo 9º do artigo, 789 da CLT, pois 
somente ele recebe salários e, portanto, pode ser miserável, no conceito legal. Para demonstrar 
esta condição, deve firmar declaração própria, conforme a Lei 7.115, de 20.08.1983. O emprega-
dor aufere lucros, assume os riscos na exploração atividade econômica e, portanto, não se en-
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quadra no dispositivo consolidado. (TRT/SP 00436200223102002 - RO - Ac. 5ªT 20040051832 - 
Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - DOE 05/03/2004) 

565. Mandado de segurança. Execução de multa/indenização aplicada ao patrono do reclamante 
com base nos arts. 17, 18 e 31 do CPC c/c art. 32 da Lei 8906/94. Expedição de ofício ao Banco 
Central. Regularmente citado para pagar a importância devida a título de multa/indenização ou 
nomear bens à penhora, indicou o advogado/impetrante bem (quadro) que obviamente despertaria 
pouco interesse em eventual hasta pública, não apresentando ainda qualquer prova do valor que 
lhe imputara. Ante à ineficácia da nomeação, foi a mesma rejeitada pelo Juiz, o qual determinou 
ao Oficial de Justiça que efetuasse a penhora livremente, observando a ordem legal. Diante da 
certidão negativa do Meirinho, determinou a autoridade impetrada que se oficiasse ao Banco Cen-
tral para rastreamento de eventuais contas em nome do executado, atentando assim para a or-
dem de preferência estabelecida no art. 655 do CPC. Neste contexto, de nenhuma ilegalidade ou 
arbitrariedade padece a referida decisão judicial impugnada pelo advogado/impetrante. Segurança 
que se denega. Mandado de segurança. Advogado. Justiça Gratuita. O advogado que atua em 
ação trabalhista e que se utiliza da via mandamental para atacar sua condenação, naquela ação, 
ao pagamento de multa/indenização não faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita. Inexiste no 
ordenamento jurídico trabalhista fundamento que ampare a concessão da gratuidade de justiça ao 
empregador, titular de firma individual, sócio de empresa ou advogado constituído pela parte. Ao 
contrário, o parágrafo 3º do artigo 790, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 10537/02, dire-
ciona a vantagem exclusivamente a quem receba salário, ou seja, ao trabalhador. Pedido que se 
indefere. (TRT/SP 12765200300002002 - MS - Ac. SDI 2004027060 - Rel. Marcelo Freire Gonçal-
ves - DOE 07/12/2004) 

566. Concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à pessoa jurídica. Pedido juridicamente impos-
sível. As pessoas jurídicas não podem ser contempladas com os benefícios da Justiça Gratuita, 
pois a parte beneficiária deve ser passível de responder pelo crime de falsidade ideológica, tipo 
legal que tem como sujeito ativo qualquer pessoa física, já que a jurídica não pode sofrer a pena 
de reclusão prevista para a hipótese (art. 299 do Código Penal). Ademais, as dificuldades financei-
ras do empregador fazem parte do risco do negócio, não podendo, assim, ser causa excludente 
de obrigação patronal. (TRT/SP 01230200031702000 - AI - Ac. 4ªT 20040177380 - Rel. Paulo 
Augusto Camara - DOE 30/04/2004) 

567. Justiça Gratuita. Empresa-agravante. Instituição Beneficente. Indistinção legal acerca do be-
neficiário - Lei 1.060/50. Superada qualquer controvérsia, à luz da Lei 10.537/02. O § 3º do artigo 
790 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei 10.537/02, cingiu a hipó-
tese de deferimento da Justiça Gratuita, ou isenção no recolhimento de custas apenas àquele que 
perceber salário igual ou inferior ao dobro do salário mínimo vigente, ou provar prejuízo ao susten-
to próprio e da família se vier a arcar com as custas processuais. Em sede de relação de emprego 
quem percebe salário é o empregado, não o empregador. A Instituição Beneficente é empregado-
ra e empresa, diante do conceito consignado pelo legislador trabalhista, para estes fins. A Lei 
1.060/50 não se lhe aplica, nos termos em que pretendido, porque não autorizada pelo artigo 769 
da Consolidação das Leis do Trabalho. Agravo de instrumento que se nega provimento. (TRT/SP 
00294200347102012 - AI - Ac. 3ªT 20040160313 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 27/04/2004) 

568. Justiça Gratuita pretendida pelo empregador. Situação excepcional. Empregador doméstico, 
profissional autônomo, agente de carga com veículo próprio e outros. (TRT/SP 
00304200344102018 - AI - Ac. 1ªT 20040346999 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
20/07/2004) 

569. Agravo de instrumento. Decisão que denegou seguimento ao recurso ordinário por deserto. 
Pedido de assistência judiciária gratuita feito pelo empregador. Inaplicabilidade. A exigência do 
recolhimento das custas e do depósito recursal não atentam contra as garantias da Constituição, 
porquanto aquelas não são absolutas, subordinando-se à legislação processual pertinente. Agravo 
de instrumento a que se nega provimento. (TRT/SP 00629200004002019 - AI - Ac. 1ªT 
20040385897 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 17/08/2004) 

570. Justiça Gratuita. Requerimento feito por pessoa jurídica. Inadmissibilidade. Benefício exclusi-
vo da pessoa natural (art. 2º, da Lei Federal nº 1.060/50). Agravo de instrumento a que se nega 
provimento. (TRT/SP 00303200231102012 - AI - Ac. 1ªT 20040655061 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 07/12/2004) 
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571. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Os benefícios da assistência judiciária se destinam às pes-
soas físicas "cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorá-
rios de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e da família" (Lei 1060/50, art. 2º, parágrafo 
único), não se estendendo às pessoas jurídicas. (TRT/SP 00779200347102016 - AI - Ac. 6ªT 
20040125232 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 02/04/2004) 

572. Justiça Gratuita. Empresa. A pretensão da ré de ser beneficiária da Justiça Gratuita carece 
de amparo legal, não estando abrangida pelo art. 14, parágrafo 1º, da Lei 5584/70. O art. 5º, inc. 
LXXIV, da CF figura como um direito constitucional do indivíduo. A ré é pessoa jurídica. O depósi-
to recursal constitui garantia antecipada do juízo para a execução e pressuposto objetivo de ad-
missibilidade do recurso ordinário que não ofende o amplo direito de defesa. (TRT/SP 
00918200031202000 - AI - Ac. 6ªT 20040294638 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
25/06/2004) 

573. Justiça Gratuita. Empregador. Isenção do depósito recursal. Impossibilidade jurídica. O re-
quisito básico para desfrutar do benefício da Justiça Gratuita, com isenção do preparo é a incapa-
cidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio (ou seja: pessoal). 
Por óbvio, esta não é a situação da reclamada, que é empresa, nos termos do art. 2º da CLT, as-
salariando e conduzindo a prestação de trabalho sob regime de emprego. A Lei 1060/50, e a 
Constituição Federal (art. 5º, XXXV e LXXIV), não amparam o privilégio pretendido. Ademais, o 
depósito da condenação é requisito extrínseco incontornável para a interposição de recurso, que 
não atrita com os princípios da ampla defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição (art. 5º, CF) 
e cuja inobservância implica deserção (art. 899, CLT). Depósito recursal e custas não se confun-
dem. A faculdade judicial da isenção só pode ser exercida quanto às custas e despesas proces-
suais, mas não quanto ao depósito de garantia, que tecnicamente não é "despesa", e sim, garan-
tia da execução. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRT/SP 02339200131402019 
- AI - Ac. 3ªT 20030672516 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 09/01/2004) 

574. Justiça Gratuita. Empregador. Depósito recursal não é despesa processual e nem taxa. Im-
possibilidade jurídica da isenção. O requisito básico para desfrutar do benefício da Justiça Gratui-
ta, com isenção do preparo é a incapacidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo do 
sustento próprio (ou seja: pessoal). Não é o caso da reclamada, por ser empresa (art. 2º, da CLT), 
assalariando e conduzindo a prestação de trabalho sob regime de emprego, com vistas à explora-
ção de atividade econômica e perseguição do lucro. A Lei 1060/50, e os incisos XXXV e LXXIV, 
do artigo 5º da CF, não amparam o privilégio pretendido. Inaplicável, também, para esse fim, o 
inciso XXXIV, do art. 5º, da Constituição. O depósito recursal tem natureza jurídica de garantia da 
execução. Não é despesa processual e muito menos "taxa", e assim, não pode ser objeto de isen-
ção a critério do Juízo. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRT/SP 
01939200343102015 - AI - Ac. 4ªT 20040224672 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
21/05/2004) 

575. Empregador. Justiça Gratuita. Isenção do depósito recursal. Impossibilidade jurídica. Empre-
gador (art. 2º da CLT), - ainda que pessoa física -, que assalaria e conduz a prestação de trabalho 
sob regime de emprego, com vistas à exploração de atividade econômica e perseguição do lucro, 
não se beneficia da Justiça Gratuita. A Lei 1060/50, e os incisos LIV, LV e LXXLIV, do artigo 5º da 
CF, não amparam o privilégio pretendido. Ademais, o depósito da condenação é requisito incon-
tornável para a interposição de recurso, que não atrita com os princípios da ampla defesa e do 
acesso ao duplo grau de jurisdição (art. 5º, CF) e cuja inobservância implica deserção (art. 899, 
CLT). Depósito recursal e custas não se confundem. A faculdade judicial da isenção só pode ser 
exercida quanto às despesas processuais, dentre as quais incluem-se as custas, mas não quanto 
ao depósito recursal, que tecnicamente não é "despesa", e sim, garantia da execução. Agravo de 
instrumento a que se nega provimento. (TRT/SP 00191200344202017 - AI - Ac. 3ªT 20040000766 
- Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/02/2004) 

576. Pessoa jurídica. Justiça Gratuita. Não cabimento. A prestação de assistência jurídica gratuita 
é um direito do indivíduo. A inclusão desse benefício dentre os direitos e deveres individuais e 
coletivos exclui a empresa como destinatária da norma (art. 5º, LXXIV, da CF/88). A atividade e-
conômica, tendo a empresa como principal instituto de proteção, foi regulada em título próprio da 
Constituição (Título VII - Da ordem econômica e financeira), sem que houvesse qualquer referên-
cia a essa garantia, reforçando o entendimento que não se aplica às pessoas jurídicas. Foi a regu-
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lamentação do depósito recursal na Justiça do Trabalho que excluiu, definitivamente, a possibili-
dade de se conceder a isenção de preparo, ao reconhecer a natureza de garantia antecipada de 
execução ao depósito recursal (inciso I da IN nº 3 do TST de 05/03/93), sendo as hipóteses de 
exceção apenas as descritas no Dec. Lei n. 779/69 (art. 1º) e artigo 790 - A da CLT, com a reda-
ção dada pela Lei n. 10.537/02. (TRT/SP 01681200346502014 - AI - Ac. 8ªT 20040563035 - Rel. 
Rovirso Aparecido Boldo - DOE 26/10/2004) 

577. Justiça Gratuita. Não concessão. Não fere direito líquido e certo da impetrante, o indeferi-
mento dos benefícios da Justiça Gratuita pelo MM. Juízo de origem, uma vez tratar-se de pessoa 
jurídica, não preenchendo os requisitos dos artigos 2º e 4º da Lei nº 1.060/50. Segurança que se 
denega. (TRT/SP 10407200300002005 - MS - Ac. SDI 2003033678 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
20/01/2004) 

AUXÍLIO ENFERMIDADE 
Suspensão do contrato 
578. Prescrição. Interrupção. Auxílio-doença. Hipótese em que não ocorre. Contrato de trabalho. 
O afastamento do empregado em gozo de auxílio-doença não constitui causa interruptiva da pres-
crição para reclamar verbas trabalhistas concernentes ao período anterior ao afastamento, pois a 
suspensão do contrato de trabalho não implica suspensão do prazo prescricional, já que o direito 
de ação pode ser exercitado a qualquer tempo. (TRT/SP 00852200006002008 - RO - Ac. 1ªT 
20040154771 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/04/2004) 

 AVISO PRÉVIO 
Contribuição previdenciária e FGTS. Incidência 
579. Contribuição previdenciária. Incidência sobre aviso prévio indenizado. Não se vislumbra o-
fensa a alínea e, do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212/91, alterado pela Lei nº 9.528/97, pois 
ela trata da não incidência da contribuição. Não fez referência ao aviso prévio indenizado. Aviso 
prévio indenizado não é remuneração, mas indenização. Logo, não pode incidir a contribuição. A 
contribuição previdenciária tem natureza de tributo. Seu fato gerador tem de estar previsto em lei, 
conforme o inciso III do artigo 97 do CTN. A lei não dispõe que aviso prévio indenizado é fato ge-
rador da contribuição previdenciária. (TRT/SP 02520200207202000 - RO - Ac. 3ªT 20040443285 - 
Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 10/09/2004) 

Requisitos 
580. Multa. Dispensa de cumprimento do aviso prévio. O direito ao trabalho não pode ser obviado 
pelo empregador, quando não mais se interesse pela continuidade do contrato. Notificando o em-
pregado da dispensa e mantendo-o afastado do local de trabalho durante o prazo do aviso prévio, 
viola o empregador o direito ao trabalho e esse ato equivale à despedida sumária, de que decorre 
o dever de pagar os títulos resilitórios no decêndio seguinte à dação do aviso. (TRT/SP 
01437200044602008 - RO - Ac. 2ªT 20040177003 - Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - DOE 
04/05/2004) 

581. Aviso prévio. Requisitos. Ausência de redução. O ato de concessão do aviso prévio sem ob-
servância à redução da jornada em sete dias ou duas horas diárias, não se formaliza em sua ple-
nitude e, portanto, torna-se ineficaz, especialmente, pela frustração à finalidade visada no artigo 
488 da Consolidação das Leis do Trabalho. (TRT/SP 00461200437102005 - RS - Ac. 4ªT 
20040659253 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 03/12/2004) 

582. Aviso prévio. Compete ao empregador, negada a sua concessão, a comprovação da oferta 
de opção de gozo e a efetiva paga dos dias dispensados. Apelo denegado. (TRT/SP 
00038200225502006 - RE - Ac. 1ªT 20040500408 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
05/10/2004) 

Tempo de serviço. Integração em geral 
583. Prescrição. Aviso prévio indenizado. Conforme iterativa notória e atual jurisprudência do C. 
TST, consubstanciada nas Orientações Jurisprudenciais nºs 82 e 83, o aviso prévio, ainda que 
indenizado, integra o contrato de trabalho para todos os efeitos, inclusive para contagem da pres-
crição bienal prevista na alínea a do inciso XXIX do artigo 7º da Lei Maior. Recurso da Reclamada 
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que se nega provimento. (TRT/SP 00123199900402009 - RO - Ac. 7ªT 20030700943 - Rel. Anelia 
Li Chum - DOE 16/01/2004) 

584. Aviso prévio especial. Tempo de serviço para todos os efeitos. O aviso prévio, por constituir 
tempo de serviço à disposição do empregador, ainda que seja aviso especial previsto em cláusula 
benéfica de norma coletiva, deve refletir no cômputo do 13º salário e das férias, como expressa-
mente dispõe o artigo 487, parágrafo 1º da CLT. (TRT/SP 00362200244202004 - RO - Ac. 9ªT 
20040557990 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 12/11/2004) 

585. Abono semestral por produtividade do empregado. Demissão sem justa causa. Projeção do 
aviso-prévio para esse efeito. Provimento parcial ao apelo. (TRT/SP 00274200103902006 - RO - 
Ac. 1ªT 20040385846 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 17/08/2004) 

586. Prescrição. Aviso prévio indenizado. O.J. 83 da SDI-1. O posicionamento adotado pela Orien-
tação beneficia o trabalhador, posto que a Carta Magna, em seu artigo 7º, XXIX, usa a expressão 
"após a extinção do contrato". E a extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado so-
mente se dá após decorrido o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado. (TRT/SP 
02316200144502008 - RO - Ac. 8ªT 20040260229 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
08/06/2004) 

BANCÁRIO 
Configuração 
587. Bancário. Configuração. Embora admitida, no Direito do Trabalho, a terceirização de servi-
ços, o instituto deve ser analisado com reservas, tendo em vista a possibilidade de ser utilizado 
como forma de fraudar direitos trabalhistas, desvirtuando-se de seu real objetivo. Assim, tais pac-
tuações sucumbem em caso de fraude na contratação, considerando o princípio da primazia da 
realidade do contrato de trabalho (aplicação do art. 9º, da CLT). Condição de bancária reconheci-
da. (TRT/SP 00414200207102005 - RO - Ac. 10ªT 20040570406 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 
09/11/2004) 

Horário, prorrogação e adicional 
588. Bancário. Pré-contratação de horas extras. A jornada do bancário encontra-se balizada pelo 
artigo 224 da CLT, sendo correspondente a seis horas diárias e a prorrogação reveste-se de 
absoluta excepcionalidade, em atenção ao comando contido no artigo 225 do mesmo diploma. 
Vale dizer, a intenção do legislador fora obstar fraude na remuneração do empregado, vedando 
que o salário contratual, inicialmente ajustado, remunere, complessivamente, as horas pré-
contratadas, em afronta ao artigo 9º, consolidado. Apelo provido. (TRT/SP 02644200006602001 - 
RO - Ac. 10ªT 20040213166 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 18/05/2004) 

589. Dias de 'pico'. A fixação dos dias de 'pico' reclamam razoável fixação. Se o maior movimento 
nas agências dá-se às segundas-feiras, no dia 5 (cinco) e 10 (dez) de cada mês, o correto é es-
pecificar tais dias, e não arbitrá-los em determinado número fixo ao mês. Apelo parcialmente pro-
vido". (TRT/SP 00975200230102008 - RO - Ac. 1ªT 20040605200 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida 
- DOE 23/11/2004) 

590. Bancário. Gerente de produtos. Função técnica sem subordinados. Horas extras devidas. Se 
é certo que o cargo de confiança bancária não se distingue apenas pela existência de subordina-
dos, nem por isso se pode descartar a necessidade de configuração de alguns poderes expressi-
vos e misteres diferenciados, de modo a ensejar o enquadramento na norma exceptiva à jornada 
reduzida, sob pena de se fazer letra morta do art. 224 da CLT. Revelando a prova tratar-se de 
bancário exercente de mera função técnica e sem subordinados, faz jus às horas extras exceden-
tes da sexta, sendo irrelevante o pomposo nomen juris do cargo ocupado (gerente de produtos). 
(TRT/SP 02590200105202002 - RO - Ac. 4ªT 20040290918 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 18/06/2004) 

591. Bancário. Auditor. Função técnica sem subordinados. Jornada inflexível. Horas extras devi-
das. Se é certo que o cargo de confiança bancária não se distingue apenas pela existência de 
subordinados, nem por isso se pode descartar a necessidade de configuração de alguns poderes 
expressivos e misteres diferenciados, e bem assim, certa flexibilidade na composição da carga 
horária, de modo a ensejar o enquadramento na norma exceptiva à jornada reduzida, sob pena de 
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se fazer letra morta do art. 224 da CLT. Revelando a prova tratar-se de bancário exercente de 
mera função técnica, com jornada inflexível e sem subordinados, faz jus às horas extras exceden-
tes da sexta, sendo irrelevante o nomen juris do cargo ocupado (auditor). (TRT/SP 
01744200104602007 - RO - Ac. 4ªT 20040320396 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
02/07/2004) 

592. Bancário. Analista de suporte. Área de informática. Horas extras excedentes de seis. Simples 
analista de suporte, exercendo, sem subordinados ou destaque, funções meramente técnicas na 
área de informática do Banco, é bancário para os devidos fins e não se enquadra no conceito de 
cargo de confiança a que se refere a exceção do §2º do artigo 224 da CLT. A gratificação de fun-
ção, quando recebida, apenas remunerava a responsabilidade técnica do cargo, não se prestando 
a compensar as horas extras devidas e assim consideradas as excedentes de seis a cada dia. 
(TRT/SP 00902200200102001 - RO - Ac. 4ªT 20040319886 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 02/07/2004) 

593. Bancário. Assistente de serviços administrativos. Horas extras excedentes de seis. Simples 
bancário assistente de serviços administrativos, exercendo, sem destaque, funções meramente 
técnicas e rotineiras, não se enquadra no conceito de cargo de confiança a que se alude o § 2º do 
artigo 224 da CLT. A gratificação de função, quando recebida, apenas remunerava a responsabili-
dade técnica do cargo, não se prestando a compensar as horas extras devidas e assim conside-
radas as excedentes de seis a cada dia. Recurso a que se nega provimento. (TRT/SP 
02018200100902001 - RO - Ac. 4ªT 20040671253 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
03/12/2004) 

 Jornada. Adicional de 1/3 
594. Inaplicabilidade do Art. 62, II da CLT aos bancários - Inaplicável aos bancários o disposto no 
art. 62, inciso II, por expressa vedação legal, insculpida no artigo 57 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, que expressamente exclui sua aplicação aos profissionais exercentes das atividades 
constantes do Título III, Capítulo I, onde se insere em sua seção I, a jornada de trabalho peculiar 
dos bancários. (TRT/SP 00429200204602003 - RO - Ac. 5ªT 20040394942 - Rel. Ana Maria Con-
trucci Brito Silva - DOE 20/08/2004) 

595. Cargo de Confiança Bancária. O reclamado alega a fidúcia do art. 224, § 2º, da CLT. Em 
linhas gerais, o reclamante, pelas funções e tarefas desempenhadas, tenha acesso a dados confi-
denciais do reclamado. O reclamante confirma que tinha acesso a dados de aplicações dos clien-
tes. A fidúcia do art. 224, § 2º, da CLT, apesar de ser mitigada em relação ao conteúdo do art. 62, 
II, da CLT, para a sua configuração exige a presença de subordinados e de controle de atividades 
desses funcionários. O acesso a dados de clientes se insere na confiança que se tem em toda e 
qualquer relação de emprego. O simples pagamento da gratificação de função não autoriza a ca-
racterização pretendida, já que sempre há de ser aferida a exata tarefa desempenhada pelo traba-
lhador bancário. E, por fim, a gratificação de função não pode ser invocada para fins de elidir as 
horas extras ou compensá-las, já que se tratam de verbas distintas (Enunciado n. 109, TST). Por 
tais elementos, rejeito a tese do cargo de confiança. (TRT/SP 01999200001202001 - RO - Ac. 4ªT 
20040302738 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 25/06/2004) 

596. Cargo de confiança bancário. Pelo teor da prova oral, correta a posição do julgado que so-
mente reconheceu o cargo de confiança a partir de novembro de 2000. Vale dizer: as tarefas não 
eram as mesmas em todo o período não prescrito. Por outro lado, o fato de o autor auferir a grati-
ficação de função não é motivo para se impor o teor do art. 224, parágrafo 2º da CLT. Essa fidúcia 
exige a análise das tarefas exercidas. Esse exame, como posto pela prova dos autos, não indica o 
cargo de confiança em período anterior a novembro de 2000. Esse entendimento em nada viola o 
disposto nos Enunciados 204, 166, 232, do TST ou o teor do art. 224, parágrafo 2º, da CLT. Por-
tanto, o cargo de confiança é a partir de novembro de 2000. Correto o julgado. Rejeito o apelo 
nesse particular. (TRT/SP 02757200106302009 - RO - Ac. 10ªT 20040507437 - Rel. Francisco 
Ferreira Jorge Neto - DOE 05/10/2004) 

597. Bancário. Cargo de confiança. Se o empregado não detém poderes de decisão, gestão, dire-
ção ou gerência, não está inserido na excludente de que trata o parágrafo 2º, do artigo 224, da 
CLT e faz jus às horas excedentes da 6ª trabalhadas. (TRT/SP 01231200205102002 - RO - Ac. 
10ªT 20040077289 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 09/03/2004) 
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598. Bancário. Cargo de confiança. O enquadramento na hipótese de que trata o art. 224, § 2º, da 
CLT, não exige amplos poderes de gestão ou representação do empregado, tampouco a existên-
cia de subordinados, para caracterizar a fidúcia bancária, dada a escala administrativa peculiar da 
entidade e a respectiva área de atuação. (TRT/SP 00807200101002008 - RO - Ac. 10ªT 
20040183577 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 04/05/2004) 

599. Bancário. Cargo de confiança. A simples nomenclatura do cargo não induz confiança bancá-
ria, diante da situação fática que emerge dos autos, porquanto plenamente aplicável a primazia da 
realidade do contrato de trabalho. Hipótese não enquadrada na exceção do art. 224, parágrafo 2º 
da CLT. Apelo não provido. (TRT/SP 00389200202602005 - RO - Ac. 10ªT 20040413971 - Rel. 
Lilian Gonçalves - DOE 31/08/2004) 

600. Cargo de confiança bancária. Caracterização. Para caracterizar o cargo de confiança de que 
cogita o § 2º do art. 224 da CLT não são necessários amplos poderes de mando, representação e 
substituição do empregador. Basta que o binômio descrito no tipo legal - maior fidúcia e o paga-
mento de gratificação de função superior a 1/3 do salário - tenha sido observado. (TRT/SP 
01333200103502008 - RO - Ac. 4ªT 20040684665 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
10/12/2004) 

601. Recurso ordinário. Bancário. Cargo de confiança. Gerente administrativo. A jornada de traba-
lho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. (En. 
287/TST, 1ª parte - Res. 121/2003, DJ 21/11/03). (TRT/SP 00993199800202004 - RO - Ac. 1ªT 
20040541333 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

602. Bancário. Cargo de chefia. Existência de subordinados. Configuração de cargo de confiança. 
Apelo improvido. (TRT/SP 02658200138102003 - RO - Ac. 1ªT 20040540981 - Rel. Plinio Bolivar 
de Almeida - DOE 26/10/2004) 

603. Bancário. Cargo de confiança. Atividade técnica (analista de produtos e analista de siste-
mas), sem conotação decisória, sem subordinados, sem autonomia. O recebimento da gratifica-
ção de função não faz presumir o cargo de confiança. Cargo de confiança não caracterizado. 
(TRT/SP 02073200201702007 - RO - Ac. 6ªT 20040535767 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 15/10/2004) 

604. Bancário. Horas extras. Cargo de confiança. O recebimento da gratificação de função de 1/3 
não gera presunção do exercício do cargo de confiança, porque a caracterização da exceção legal 
não depende propriamente do pagamento da gratificação, mas do fato objetivo de "funções de 
direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes" (CLT, art. 224, parágrafo 2º). Reconhecida a 
jornada de 6 horas. (TRT/SP 00342200338302001 - RO - Ac. 6ªT 20040536178 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 15/10/2004) 

605. Bancário. Cargo de confiança. Caracterização. Nova redação do En. 204. A simples denomi-
nação atribuída ao cargo ocupado pelo empregado (v.g. chefe de serviço, supervisor, etc.), sem 
que sejam conferidos ao trabalhador bancário encargos mínimos de gestão e direção é insuficien-
te para o enquadramento na previsão contida no art. 224, parágrafo 2º, da CLT. Competirá à em-
pregadora, por força do disposto nos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC, provar as reais atribui-
ções do empregado. Pena de serem consideradas como extraordinárias as horas excedentes da 
6ª diária. (TRT/SP 02205199903002004 - RO - Ac. 8ªT 20040397259 - Rel. Rovirso Aparecido 
Boldo - DOE 27/08/2004) 

606. Bancário. Cargo de Confiança. Gratificação de Função: A percepção de gratificação de fun-
ção superior a um terço do salário efetivo não se afigura suficiente para classificar o empregado 
como detentor de cargo de confiança, se tratando de mera remuneração diferenciada para aque-
les que se ativam também de forma diferenciada, onde o empregado executa tarefas que, por 
exemplo, os caixas e escriturários não desenvolvem, razão, em face da maior responsabilidade e 
maior complexidade de seus serviços, da percepção de referida gratificação. Cargo de confiança, 
ao contrário disso, ou seja, diversamente de executar funções diferenciadas, mais abrangentes, 
onde sejam necessários maiores conhecimentos e técnica, quer significar autonomia e poderes 
especiais recebidos do empregador, para dirigir, fiscalizar, chefiar, gerenciar e, principalmente, 
tomar decisões. (TRT/SP 00379200000902002 - RO - Ac. 10ªT 20040018410 - Rel. Sônia Apare-
cida Gindro - DOE 10/02/2004) 
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607. Bancário. Jornada de 6 horas. Por determinação legal, em face do maior desgaste da ativi-
dade, ao bancário comum, é assegurada uma jornada especial de 6 horas que o caput do art. 224 
CLT regula, porque em determinadas posições dentro do banco a atividade não exige a redobrada 
atenção, não se assemelhando ao trabalho exercido pela maioria dos laboristas. (TRT/SP 
02891200107702002 - RO - Ac. 10ªT 20040242646 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
01/06/2004) 

CARGO DE CONFIANÇA 
Configuração 
608. Art. 62 da CLT. Cargo de confiança. Para que se admita o enquadramento do empregado 
nas exceções de que trata o art. 62 da CLT, quanto ao regime de horário de trabalho, é necessá-
rio verdadeiro destaque em relação aos demais empregados, especialmente quanto à autonomia 
de decisões que afetem diretamente a vida da empresa, como se fosse aquele uma longa manus 
do empregador, não bastando, para tanto, que exerça papel meramente intermediário entre os 
demais empregados e a cúpula da empresa. Recurso ordinário patronal a que se nega provimen-
to. (TRT/SP 01737200106702006 - RO - Ac. 7ªT 20040383100 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
17/09/2004) 

609. Bancário. Função de Confiança - Nos estabelecimentos bancários, os empregados somente 
serão reputados como de especial confiança quando, em nível intermediário da escala hierárqui-
ca, sua atividade exclusiva - e não apenas preponderante - consistir, cumulativamente, em a) diri-
gir, controlar ou fiscalizar o trabalho de outros, (poder de mando, subordinação) e b) praticar, me-
diante autorização ou delegação expressa, atos em nome empregador (representação e substitui-
ção). Em nível intermediário, porque se estiver situado no topo da organização, tais atividades o 
caracterizarão como órgão ou representante com amplos poderes de gestão. Isso exclui os cha-
mados cargos técnicos, ou de direção técnica, em que prepondera uma particular habilitação do 
empregado, inerente a determinado ofício, arte ou profissão, ou cujas tarefas se qualificam por 
uma complexidade maior do que a das demais funções. Horas extras. Ônus da prova. Desneces-
sidade de determinação judicial para a juntada de controles de horário. Sejam quais forem as ale-
gações, positivas ou negativas, de fatos constitutivos, modificativos, impeditivos ou extintivos, a 
prova incumbe a qualquer das partes que as formule. A juntada dos registros de horário por parte 
da empresa, quando empregue mais de 10 trabalhadores, não depende de determinação judicial, 
por isso que a manutenção de tais controles resulta de imposição legal. Esse dever lhe acarreta o 
ônus da prova, quando alegue horário diverso do afirmado pela parte contrária. A custódia desses 
documentos é estabelecida para a proteção do trabalhador, de modo a evitar que os limites de 
jornada estabelecidos pela Constituição sejam impunemente excedidos. E por serem comuns às 
partes, a prova do trabalhador se faz também por esses controles e assim o empregador que os 
sonega, além de não se desincumbir de seu ônus, impede aquele de fazê-lo. (TRT/SP 
01129200201602000 - RO - Ac. 2ªT 20040251424 - Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - DOE 
22/06/2004) 

610. Cargo de confiança. O autor era supervisor de montagem. Sua liberdade de agir era limitada 
à prática de atos exigidos para a preparação de um show ou evento. Era um mero executor ope-
racional, sem conotação decisória. Não exercia encargos de gestão e nem atividades que colo-
cassem em risco o empreendimento, de forma a se constituir um longa manus do empregador. 
Inaplicável a exceção do artigo 62, II, da CLT. (TRT/SP 00235200302602004 - RO - Ac. 6ªT 
20040218559 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 21/05/2004) 

Gerente 
611. O cargo e função de gerente não significam outorga de poderes amplos, gerais, absolutos e 
pessoais. Legítima a entrega da decisão final, em assuntos de importância negocial, a diretores ou 
proprietários da empresa. (TRT/SP 00903200205902003 - RO - Ac. 1ªT 20040457898 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 14/09/2004) 

612. Bancário e cargo de confiança: a jurisprudência do Colendo TST estabeleceu diversas pre-
sunções da existência do cargo de fidúcia bancária, tais como as dos Enunciados nºs 233, 234, 
237 e 238, todos cancelados em 10/11/2003. Tudo isto sinaliza ao intérprete que os requisitos do 
art. 224, parágrafo 2º, da CLT, são em muito menores do que aqueles exigidos pelo art. 62, b, do 
diploma consolidado, na linha inclusive do Enunciado nº 204, da mesma Corte Superior. Em assim 
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sendo, há de ser mesmo afastada a figura do parágrafo 2º do voto referido quando o efetivo exer-
cício do cargo fiduciário não é comprovado na fase cognitiva e nem se trata das hipóteses aventa-
das nos enunciados jurisprudenciais acima referidos. Na temática em realce, pois, cabe mantença 
sentencial. (TRT/SP 01219199903902008 - RO - Ac. 5ªT 20040069715 - Rel. Ricardo Verta Ludu-
vice - DOE 12/03/2004) 

613. Cargo de confiança. O autor era apenas gerente de um dos inúmeros restaurantes da ré. 
Subordinado a outros dois gerentes. Sua liberdade de atuação era limitada aos critérios do manu-
al. Era um mero executor de procedimentos operacionais, sem conotação decisória. Não exercia 
encargos de gestão e nem atividades que colocasse em risco o próprio empreendimento, de alta 
fidúcia e confiança, de forma a constituir um longa manus do empregador. Inaplicável o artigo 62, 
II, da CLT. (TRT/SP 02628200202302002 - RO - Ac. 6ªT 20040141483 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

Horas extras 
614. Horas extras. Regra geral do art. 58 da CLT. O cumprimento de horário de trabalho é incom-
patível com as exceções do art. 62 da CLT. (TRT/SP 00620200006502001 - RO - Ac. 9ªT 
20040193289 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 14/05/2004) 

615. Cargo de confiança. Direito ao recebimento de hora extra. O exercício de cargo de confiança 
não retira do empregado o direito ao recebimento de hora extra. As únicas exceções estão no art. 
62, II, da CLT. (TRT/SP 01264200206602001 - RO - Ac. 9ªT 20040311559 - Rel. Luiz Edgar Fer-
raz de Oliveira - DOE 06/07/2004) 

616. Cargo de confiança. Art. 62, inc. II da CLT. Horas extras indevidas. A existência de procura-
ção através da qual o empregador confere amplos poderes de gestão ao empregado, os altos 
salários e o desempenho de atividades que inequivocamente interferem no destino da empresa, 
tais como contratar financiamentos, arrendamentos e negociar títulos, caracterizam o exercício de 
cargo de confiança preconizado no art. 62, inc. II da CLT, sendo indevidas as horas extraordiná-
rias. (TRT/SP 02077200231502007 - RO - Ac. 4ªT 20040684932 - Rel. Paulo Augusto Camara - 
DOE 10/12/2004) 

617. Empregado "Analista de Negócios". Inaplicabilidade, per si, da exceção insculpida no inciso II 
do artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho. O exercício da função de Analista de Negó-
cios, só por isso, não autoriza o empregador a deixar de remunerar as eventuais horas extras que 
sobrevier no curso da relação de emprego. Necessária e fundamental é a prova de que o empre-
gado tenha laborado em cargo com poderes típicos de gestão, o que não é o caso dos autos. A 
remuneração do empregado no caso sub examine, inclusive, não indica percepção de gratificação 
remuneratória da atividade, para efeito da exceção legal, nos moldes que afigura o parágrafo úni-
co do artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho. Improvejo a pretensão recursal, no particu-
lar. (TRT/SP 02690200003002000 - RO - Ac. 2ªT 20040407688 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 
31/08/2004) 

618. Supervisor com amplos poderes e dispensado de marcação de jornada. Não incidem horas 
extras no trabalho. Apelo denegado. (TRT/SP 01878199903102003 - RO - Ac. 1ªT 20040408498 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

619. Horas extras. Cargo de gestão. Confirmada a fixação de jornada de trabalho fixa e o controle 
de horário, bem como a existência de subordinação, não está o empregado inserido na exceção 
prevista no art. 62, II da CLT. (TRT/SP 02115200205702009 - RO - Ac. 6ªT 20040515030 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

620. Cargo de confiança. Chefe de departamento. Art. 62, I, CLT. Descaracterização. Horas extras 
devidas. Empregado de confiança, ao qual se nega limitação legal de jornada, é aquele que rece-
be investidura diferenciada, que o coloca na condição de longa manus, uma extensão do poder do 
empregador, a quem personifica e substitui como autêntico interface junto aos escalões inferiores, 
podendo colocar em risco o empreendimento, já que suas decisões equivalem às que seriam to-
madas pelo dono do negócio. Em face do princípio da primazia da realidade, pouco importa o no-
men juris dado pelo empregador à atividade do empregado (in casu, "chefe do departamento de 
informática"), se a prova revela que os misteres efetivamente exercidos por este não se enqua-
dram no perfil do cargo de confiança a que alude o inciso II, do artigo 62 da Consolidação das Leis 
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do Trabalho. Direito às horas extras que se reconhece. (TRT/SP 01957200103402009 - RO - Ac. 
4ªT 20040244100 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 28/05/2004) 

621. Horas extras - Gerente de loja - Não se configura a exceção prevista no artigo 62, inciso II da 
CLT o empregado que não detém poder de mando e não pode agir em nome da empresa. O que 
interessa ao julgador é a realidade do contrato, em face do princípio da primazia da realidade, não 
os rótulos funcionais atribuídos pelo empregador, como, neste caso, que intitulou "gerente" um 
trabalhador comum, sujeito a horário e sem qualquer poder especial. (TRT/SP 
15177200390202007 - RO - Ac. 10ªT 20030673210 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
13/01/2004) 

CARTÃO PONTO OU LIVRO 
Obrigatoriedade e efeitos 
622. Hora extra. Ausência de controle de horário. Livro de portaria. Quando a empresa não adota 
controle escrito de horário, o livro de controle de entrada e de saída de pessoas, utilizado na por-
taria, com exceção dos empregados mencionados especificamente no art. 62 da CLT, serve de 
prova do horário que o empregado ficou à disposição do empregador, conforme art. 4º da CLT e 
art. 332 do CPC. (TRT/SP 00276200202102008 - RO - Ac. 9ªT 20040406231 - Rel. Luiz Edgar 
Ferraz de Oliveira - DOE 27/08/2004) 

623. Recurso ordinário. Horas extras e reflexos. Os controles de freqüência, quando não infirma-
dos devem prevalecer como prova plena (princípio de valoração da prova). (TRT/SP 
03211199903202001 - RO - Ac. 1ªT 20040541040 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

624. Cartão de Ponto. Prova. Os cartões de ponto devidamente marcados e assinados pelo em-
pregado constituem prova da efetiva jornada de trabalho só podendo ser infirmados por prova 
robusta. Recurso ordinário a que se dá provimento parcial. (TRT/SP 00890200003502000 - RO - 
Ac. 1ªT 20040142676 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/04/2004) 

625. Cartões de ponto. Necessidade de assinatura. A lei não exige que os cartões de ponto este-
jam assinados para ter validade. Não é condição para validade do ato jurídico. Assim, são válidos, 
mesmo não assinados. (TRT/SP 02355200031202005 - RO - Ac. 2ªT 20040600798 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 26/11/2004) 

626. Cartão de ponto. Juntada requerida pelo empregado. Efeitos. O cartão de ponto é documento 
bilateral que, como regra, permanece em poder do empregador. Nessas condições, quando o em-
pregado requer a sua juntada sob as penas do art. 359 do CPC, ele, em verdade, é quem está 
produzindo a prova documental. Não pode, pois, impugnar tais documentos no tocante ao conteú-
do, sob pena de estar questionando a prova que ele próprio produziu. (TRT/SP 
02009200204802004 - RO - Ac. 1ªT 20040330863 - Rel. Wilson Fernandes - DOE 13/07/2004) 

CARTEIRA DE TRABALHO 
Anotações. Conteúdo 
627. Retificação da CTPS. Cômputo do aviso prévio indenizado. O fato de o aviso prévio indeni-
zado integrar o contrato de trabalho, diante da dicção do artigo 487, § 1º, da CLT, não tem o con-
dão de autorizar o registro desse período na CTPS do empregado, porquanto é patente que esse 
documento tem por objetivo delimitar a duração do pacto e servir de prova perante a Previdência 
Social, Caixa Econômica Federal e Ministério do Trabalho para fim de aposentadoria, soerguimen-
to do FGTS, seguro-desemprego e fiscalização. (TRT/SP 00419200006702007 - RO - Ac. 1ªT 
20040173814 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 04/05/2004) 

CARTÓRIO 
Relação de emprego 
628. Cartório como empregador trabalhista. Ilegitimidade de parte do notário. A atividade cartorá-
ria é por excelência privada, apesar da ingerência pública pela relevância do serviço prestado (art. 
236, caput, CF). O autor laborou de 1993 a 2001 em prol dessa atividade notarial, sendo que a 
atividade teve vários gestores ou responsáveis. Dentro da sistemática legal brasileira, empregador 
poderá ser pessoa física ou jurídica, bem como outras entidades que, mesmo não tendo persona-
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lidade, utilizam o trabalho subordinado. O fato de o cartório não ter personalidade jurídica não 
implica, necessariamente, no argumento de que não possa ser rotulado como empregador. A lei 
brasileira não exige a formalização da atividade organizada, como pessoa jurídica, para fins da 
imputação da norma jurídico-trabalhista. O empregador é a empresa, vista pelo prisma da ativida-
de organizada, logo, não se confunde com o seu titular. Como já houve a definição de que a ativi-
dade, como empresa, é o efetivo empregador, como instituição que tenha empregador, entendo 
que é possível a caracterização da sucessão nas atividades notariais ou de registro. Portanto, 
rejeito a tese de ilegitimidade de parte como o chamamento ao processo dos outros ex-
responsáveis pelo cartório. (TRT/SP 01192200201602006 - RO - Ac. 7ªT 20040482965 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 01/10/2004) 

629. Cartório. Regime jurídico celetista. Segundo o artigo 236 da Carta Magna, os serventuários 
de cartórios são remunerados pelo seu Oficial Titular, que desenvolve serviço "em caráter priva-
do", não recebendo dos cofres públicos, razão pela qual não há como considerar o Estado como 
seu real empregador, apesar de tratar-se de delegação do Poder Público. Por outro lado, 
incontestável que diante da promulgação da Carta Magna de 1.988, apenas subsistem dois 
regimes de trabalho: celetista e estatutária, sendo excluído do ordenamento jurídico o chamado 
"terceiro gênero" ou "terceira via". Ora, não parece crível que uma lei que lhe foi posterior (Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1.994), e que passou a disciplinar o artigo 236 em apreço, apesar 
de dispor em seu artigo 48, que os serventuários podem optar pelo regime trabalhista, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, pudesse fazer ressuscitar o chamado "regime especial". Tanto é 
verdade, que o § 2º do referido artigo 48 da Lei nº 8.935/94, veda expressamente "novas 
admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei." Logo, a interferência do 
Poder Público, no caso sub judice, apenas se configura no campo administrativo, pois, repita-se, 
os serviços são exercidos pelo Oficial de Cartório "em caráter privado", equiparando-se, portanto, 
a empregador, nos moldes do artigo 2º da CLT. (TRT/SP 01635200237202001 - AI - Ac. 6ªT 
20040153325 - Rel. Valdir Florindo - DOE 23/04/2004) 

CHAMAMENTO AO PROCESSO OU DENUNCIAÇÃO À LIDE 
Admissibilidade 
630. Denunciação à lide. A denunciação à lide é incompatível com o processo do trabalho (Orien-
tação Jurisprudencial 227, do C. TST). A escolha do pólo passivo cabe ao autor que, se o caso, 
arcará com os efeitos da má escolha. (TRT/SP 02071200244102004 - RO - Ac. 6ªT 20040610777 
- Rel. Lauro Previatti - DOE 26/11/2004) 

631. 1. Denunciação da lide. Intervenção de terceiro que é incompatível com o processo do traba-
lho. 2. Hora extra. Sustentando horário diverso daquele declinado pelo Obreiro e, não fazendo 
prova de suas alegações, sucumbe a pretensão de exclusão da condenação das horas extras. 3. 
Ofícios. Art. 114 da CF/88. É dever do Judiciário, como órgão do Estado, velar pela apuração de 
eventuais irregularidades de que tome conhecimento (CLT, arts. 765 e 643). Apelo a que se nega 
provimento. (TRT/SP 01023199903102002 - RO - Ac. 1ªT 20040233280 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 01/06/2004) 

632. Chamamento ao processo. Inexistência no processo trabalhista. Consoante imperativos 
constitucionais (art. 114, CF) a Justiça Obreira tem sua competência restrita aos litígios nas rela-
ções entre patrões e empregados. Aceitar o privilégio de conferir ao patrão demandado o direito 
de trazer ao processo outro(s) réu(s), ainda que da análise dos autos se possa reconhecer a con-
dição de empregador do(s) chamado(s), implicaria o exame de matéria ligada ao ajuste de res-
ponsabilidades entre duas ou mais pessoas jurídicas, estranha à competência conferida pela Lei 
Maior. A decisão trabalhista não valerá como título executivo em relação ao chamado e a quem o 
chamou ao processo. (TRT/SP 01194200240102009 - RO - Ac. 10ªT 20040272774 - Rel. Vera 
Marta Públio Dias - DOE 15/06/2004) 

COISA JULGADA 
Alcance 
633. Eficácia do termo de conciliação firmado perante a comissão de conciliação prévia. O termo 
de conciliação deve valer como título executivo extrajudicial, sob pena de tornar inócua a própria 
intenção do legislador. Contudo, há críticas ao efeito pretendido nesta conciliação. A conciliação, 
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fruto da convergência dos interesses, somente pode ser vislumbrada como efetiva quanto às par-
celas que compõem o conteúdo material da demanda que foi submetida à comissão. O título, ori-
undo da conciliação, possui eficácia liberatória quanto aos títulos que sejam objeto da demanda, 
desde que não haja ressalva expressa. Os títulos não citados, como sendo conteúdo da demanda, 
não precisam ser ressalvados, na medida em que a quitação deve ser entendida de forma restriti-
va, valendo, somente para os títulos demandados junto ao referido órgão extrajudicial. Quem pro-
duz coisa julgada, dentro do ordenamento jurídico nacional, é a sentença de mérito, proferida pelo 
órgão jurisdicional competente, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (art. 467, 
CPC; art. 6º, § 3º, LICC). A pretensa equiparação dos termos "terá eficácia liberatória geral" à figu-
ra da coisa julgada, de forma concreta, deve ser vista como verdadeira ofensa ao art. 5º, XXXVI, 
que enuncia: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 
Acolhe-se, pois, o apelo para declarar que o termo de conciliação somente quita as parcelas nele 
mencionadas de forma expressa. (TRT/SP 00798200248102006 - RO - Ac. 4ªT 20040640811 - 
Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 26/11/2004) 

Configuração 
634. Coisa julgada. A sentença acolheu a tese de coisa julgada em face do ajuste normativo ocor-
rido entre a entidade sindical e a reclamada, o qual fixou o adicional de periculosidade a base de 
22,5%. O sindicato profissional ajuizou em 1992 um dissídio coletivo (de natureza jurídica, decla-
ratória e interpretativa), objetivando, assim à discussão quanto ao adicional de periculosidade. No 
decorrer dessa demanda judicial, as partes entraram em um acordo, fixando critérios quanto ao 
pagamento do adicional de periculosidade. Esse conteúdo normativo a meu ver não se equipara a 
um fenômeno de coisa julgada. As partes não são as mesmas, já que quem representa a catego-
ria profissional é a entidade sindical. O reclamante é beneficiado não por ser parte na demanda e 
sim pelo fato de que essa decisão é uma fonte normativa, a qual adere ao contrato individual de 
trabalho no âmbito da representação sindical das partes envolvidas no dissídio coletivo. Portanto, 
não há como vislumbrar esse conteúdo normativo como sendo equivalente a um fenômeno de 
coisa julgada. Se o autor, em uma ação individual, solicita as diferenças do adicional de periculo-
sidade, em função da fonte legal (Lei n. 7.369/85), a meu ver, pode e deve ter a sua postulação 
apreciada pelo órgão jurisdicional. Na ação individual, o autor não discute a fonte normativa (acor-
do celebrado no curso do dissídio coletivo) e sim o enquadramento da periculosidade em face da 
fonte legal (Lei n. 7.369.85). (TRT/SP 02518200005602000 - RO - Ac. 4ªT 20040356676 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 23/07/2004) 

635. Coisa julgada. Configuração. A configuração de coisa julgada exige tríplice identidade de 
partes, causa de pedir e pedidos, nos moldes preconizados pelo art. 301, parágrafos 1º a 3º, do 
CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho. Hipótese não configurada. (TRT/SP 
00067200140202008 - RO - Ac. 10ªT 20040639368 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

Efeitos 
636. Da coisa julgada - Nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas, salvo em se cui-
dando de relação jurídica continuativa (art. 471, CPC) abrangidas pela rebus sic stantibus. A parte 
e o patrono devem agir com lealdade processual (art. 17, CPC), não deduzindo pretensão contra 
texto expresso de lei (I). Não alterar a verdade dos fatos (II), usar do processo para conseguir ob-
jetivo ilegal (III). (TRT/SP 03081200004702000 - RO - Ac. 6ªT 20040025157 - Rel. Francisco An-
tonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

637. Coisa Julgada. Efeitos. Inexiste preclusão frente aos efeitos da coisa julgada, porquanto de-
feso, na liquidação, modificar a sentença (art. 610, do CPC). Vale dizer, o devedor não pode ser 
obrigado a pagar além do que fora condenado. (TRT/SP 01900199720202004 - AP - Ac. 10ªT 
20040101171 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 23/03/2004) 

638. Mandado de segurança. Agravo de instrumento - decisão transitada em julgado. A decisão 
da E. 5ª Turma fez coisa julgada material e formal, razão pela qual não existe direito líquido e cer-
to a ser protegido, haja vista que a matéria debatida no remédio heróico encontra-se protegida sob 
o manto da coisa julgada, motivo pelo qual não há como se conceder a segurança requerida. En-
tendimento consubstanciado na Súmula 268 do STF e no Enunciado 33 do TST. Segurança que 
se denega. (TRT/SP 11667200300002008 - MS - Ac. SDI 2004023773 - Rel. Marcelo Freire Gon-
çalves - DOE 09/11/2004) 
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Imutabilidade ou não 
639. Embora pleiteado na exordial o adicional convencional pela jornada extraordinária, deferiu-se 
o adicional legal. A clareza dos termos da r. sentença não permite outra interpretação, assim co-
mo não se pode reputar erro material, uma vez que no decorrer da fundamentação nada leva a 
uma conclusão diversa. Ausência de recurso próprio acarreta a imutabilidade da decisão. (TRT/SP 
03233199805502004 - AP - Ac. 1ªT 20040632673 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/12/2004) 

Revisão 
640. Ação Revisional - Cabimento no Processo do Trabalho - Cabível ação revisional no Processo 
do Trabalho, eis que os artigos 879, § 1º, e 884, § 1º, ambos da CLT, vedam expressamente a 
modificação ou discussão da matéria pertinente à causa principal, limitando-se a discussão ao 
cumprimento da decisão ou acordo, quitação ou prescrição da dívida. Restando a CLT omissa 
quanto ao procedimento na eventualidade de sobrevir modificação no estado de fato em relação 
jurídica continuativa incide, subsidiariamente, o artigo 471 do CPC, por força do artigo 769 da 
CLT. (TRT/SP 02093200203602006 - RO - Ac. 1ªT 20040329920 - Rel. Maria Inês Moura Santos 
Alves da Cunha - DOE 20/07/2004) 

COMISSIONISTA 
Comissões 
641. Indenização adicional. Comissionista puro. A Convenção Coletiva também lhe traz benefí-
cios, inclusive ao estabelecer reajuste da remuneração mínima assegurada aos empregados pa-
gos exclusivamente à base de comissões. O diploma normativo deve ser considerado como um 
todo e a dispensa em data que lhe obste a aplicação deve sofrer a conseqüência jurídica prevista 
em lei (art. 9º da Lei 7238/84). (TRT/SP 00234200404702001 - RS - Ac. 7ªT 20040453205 - Rel. 
Cátia Lungov - DOE 17/09/2004) 

Horas extras 
642. Comissionista. Remuneração da hora extra. Sobre as comissões, o trabalhador faz jus ape-
nas ao adicional de hora extra, legal ou normativo. A base de incidência deste será apurado pela 
média remuneratória e o total de horas trabalhadas, pois todas elas consideram-se pagas, dada a 
natureza do trabalho do comissionista, puro ou não. Acresça-se que o trabalhador nestas condi-
ções pode realizar todas as vendas de determinado dia, apenas durante a sobrejornada e esta 
circunstância não importa no pagamento da jornada normal. Inteligência do Enunciado 340, do C. 
TST. (TRT/SP 02776200006702000 - RO - Ac. 5ªT 20040451563 - Rel. Fernando Antonio Sam-
paio da Silva - DOE 10/09/2004) 

Repouso semanal. Direito e cálculo 
643. Repouso semanal remunerado. Comissionista. Aplicação do Enunciado n° 27 do C. TST. Nos 
termos do Enunciado n° 27 do C. TST, aplicável na espécie, "É devida a remuneração do repouso 
semanal e dos dias feriados ao empregado comissionado, ainda que pracista". Recurso ordinário 
não provido. (TRT/SP 00541200202202004 - RO - Ac. 7ªT 20030680438 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 16/01/2004) 

COMPENSAÇÃO 
Dívida trabalhista 
644. Compensação: o instituto cuidado pelo art. 767 da CLT e pelos Enunciados nºs 18 e 48, do 
Colendo TST, só cabe quando os litigantes são reciprocamente credores e devedores de uma 
verba trabalhista específica e determinada. Portanto, não há como haver compensação entre 
prêmios e horas extras, sob pena de desnaturar o instituto em foco. (TRT/SP 
00448200131502005 - RO - Ac. 5ªT 20040226659 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 
28/05/2004) 

Licitude ou não 
645. Compensação. Natureza dos débitos. A compensação que se admite é aquela entre títulos 
de mesma natureza, ou entre títulos de naturezas equivalentes, pelo que não se pode admitir a 
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compensação de valor de débito confessadamente mercantil, da reclamante para com a ré, com 
aqueles decorrentes da relação de emprego. Recurso ordinário a que se nega provimento. 
(TRT/SP 01264200327102004 - RS - Ac. 7ªT 20040053720 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
12/03/2004) 

COMPETÊNCIA 
Aposentadoria. Complementação 
646. Complementação de aposentadoria e a competência da Justiça do Trabalho. A decisão im-
pugnada, partindo da premissa de que a Justiça do Trabalho não é competente para dirimir a pre-
sente demanda, extinguiu a presente demanda, sem julgamento de mérito. O reclamante, em sua 
exordial, pleiteia a inclusão na sua complementação de aposentadoria de diferenças salariais ad-
vindas de uma decisão, com trânsito em julgado (Processo n. 3184/97, MM. 75ª VT/São Paulo). 
Em função dessa premissa (fática e jurídica), pretende a condenação solidária das duas empresas 
quanto a essa complementação (fls. 60). São comuns as demandas judiciais nas quais se pleitei-
am a complementação de aposentadoria ou de pensão. Normalmente, tais títulos são decorrentes 
de regulamentos internos da empresa ou de entidade previdenciária complementar patrocinada 
pelo empregador, de forma isolada, quer mediante a participação do empregado. João Oreste 
Dalazen afirma que a competência pertence à Justiça do Trabalho, qualquer que seja a fonte 
normativa quanto ao direito da complementação de aposentadoria ou de pensão, já que tais direi-
tos são decorrentes do contrato de trabalho. Quanto à complementação de pensão, o Tribunal 
Superior do Trabalho entende que a competência é da Justiça do Trabalho (Orientação n. 26, SDI-
I). Por tais fundamentos, rejeito o argumento de que a Justiça do Trabalho seja incompetente. 
Diante da competência dessa Justiça Especializada, impõe-se a devolução dos autos a primeira 
instância, para que o mérito seja analisado, inclusive, quanto à responsabilidade das duas empre-
sas. (TRT/SP 02581200107902000 - RO - Ac. 4ªT 20040089287 - Rel. Francisco Ferreira Jorge 
Neto - DOE 12/03/2004) 

Cautelar ou preparatória 
647. Ação Cautelar Preparatória de Ação Civil Pública. Competência da Justiça do Trabalho, que 
é a competente para conhecer a ação principal, de acordo com os artigos 114 e 129, III, da Cons-
tituição Federal, e da Lei Complementar nº 75/93, artigo 83, III, que confere ao Ministério Público a 
atribuição de promovê-la nesta esfera. (TRT/SP 01080200201602005 - RO - Ac. 10ªT 
20040084390 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 16/03/2004) 

Conflito de jurisdição ou competência 
648. Conflito de Competência. Local da contratação. Art. 651, parágrafo 3º, da CLT. Nos termos 
do art. 651, parágrafo 3º, da CLT, verbis, "em se tratando de empregador que promova realização 
de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar re-
clamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços", sendo 
esse, precisamente, o caso dos autos, em que, embora tenha o Reclamante laborado em outro 
município, fora contratado nesta Capital de São Paulo, pelo que tem direito a ajuizar a ação traba-
lhista nesta Comarca. Competência da Vara do Trabalho da localidade da contratação. (TRT/SP 
12067200300002007 - CC - Ac. SDI 2004005805 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

649. Competência. Determinação. Artigo 253, I e II do CPC. Inteligência. Salta a evidência que a 
Lei 10.358 de 2001, com a redação dada aos incisos I e II do art. 253 do CPC cuidou de ordenar o 
processamento das ações, inviabilizando desistências sem causa e arquivamentos injustificáveis. 
(TRT/SP 12104200300002007 - CC - Ac. SDI 2004003055 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 05/03/2004) 

Contribuição previdenciária 
650. Acordo homologado. Execução de contribuições previdenciárias pretéritas. Incompetência da 
Justiça do Trabalho. O artigo 114, parágrafo 3º da Constituição Federal e o artigo 876, parágrafo 
único da CLT limitam a competência da Justiça do trabalho à execução de contribuições previden-
ciárias decorrentes de suas próprias sentenças e dos acordos por ela homologados. Escapa à 
competência da Justiça do Trabalho decidir sobre contribuições previdenciárias decorrentes de 
créditos outros referentes à relação de emprego já desenvolvida. Recurso ordinário que se acolhe 
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para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. (TRT/SP 00854200342102000 - RS - Ac. 
5ªT 20040108826 - Rel. Pedro Paulo Teixeira Manus - DOE 19/03/2004) 

651. Competência. Contribuição previdenciária. INSS. O desconto e recolhimento da contribuição 
previdenciária incumbe ao empregador. A competência do INSS para fiscalizar e lançar o débito 
previdenciário não retira do empregado o interesse de obter a comprovação e a imposição dos 
recolhimentos, de cuja regularidade resulta a integridade da sua condição de segurado obrigató-
rio. Direito de ação assegurado. Competência trabalhista reconhecida. (TRT/SP 
00468200344602004 - AI - Ac. 6ªT 20040424167 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/09/2004) 

652. Execução de contribuições previdenciárias. Violação ao princípio da separação dos poderes. 
Não se verifica violação ao princípio da separação dos poderes, pois a Justiça do Trabalho conti-
nua sendo órgão do Poder Judiciário e não do Executivo, mesmo tendo competência para execu-
tar contribuições previdenciárias. Descabida a alegação de violação ao parágrafo 3º do artigo 114 
da Constituição. A Justiça do Trabalho também executa as custas do processo trabalhista. 
(TRT/SP 02689200103302006 - RO - Ac. 3ªT 20040031130 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
17/02/2004) 

653. Execução de contribuição previdenciária. Homologação de acordo. A Justiça do Trabalho é 
incompetente para executar contribuição previdenciária de período que não faz parte do acordo 
por ela homologado. Não se pode impor para o caso responsabilidade solidária, que não foi postu-
lada na inicial. (TRT/SP 00852200342102000 - RS - Ac. 3ªT 20040118414 - Rel. Sérgio Pinto Mar-
tins - DOE 30/03/2004) 

654. Contribuição previdenciária. Cobrança da contribuição de terceiros. As contribuições do sis-
tema "S" não podem ser executadas na Justiça do Trabalho, apesar de incidirem sobre a folha de 
pagamento e serem exigidas juntamente com a contribuição da empresa e do empregado, na 
mesma guia. A contribuição do sistema "S" não é destinada ao custeio da Seguridade Social, em-
bora sua exigência seja feita juntamente com a contribuição da empresa e do empregado. O INSS 
é que tem competência para cobrá-la. O art. 240 da Constituição autoriza a exigência da contribu-
ição destinada às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao 
sistema sindical. O art. 62 do ADCT permite a instituição do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar), nos moldes da legislação relativa ao Senai e Senac. Entretanto, o parágrafo 3º do 
art. 114 da Constituição determina a execução de ofício das contribuições sociais previstas no art. 
195, I, a e II da Lei Magna e não as contribuições de terceiros. Assim, nem mesmo as contribui-
ções do salário-educação e do Incra poderão ser executadas na Justiça do Trabalho, pois não 
servem para o custeio da Seguridade Social. (TRT/SP 01908199838102001 - AP - Ac. 10ªT 
20040590415 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 12/11/2004) 

Contribuição sindical (legal ou normativa) 
655. Contribuições sindicais. Prescrição. Ainda que seja ação entre sindicato e empregador e ain-
da que reivindicando o sindicato direito próprio, a lide é trabalhista, decorrente de relações de tra-
balho e da competência da Justiça do Trabalho. Não se justifica a fragmentação do instituto, para 
se aplicar, na órbita específica do Direito do Trabalho, o Direito Comum, especialmente quando as 
contribuições gravitam no ambiente peculiar do mundo do trabalho, já que nascidas em normas 
coletivas, ainda mais quando o próprio Direito do Trabalho dispõe sobre prescrição, em caráter 
geral e, acima de tudo, através de norma constitucional, cujo texto, aliás, é abrangente, fixando 
prazo de prescrição para "créditos resultantes das relações de trabalho", das quais decorrem, ne-
cessariamente, as contribuições, inclusive associativas e assistenciais. Precedentes do TST. 
(TRT/SP 00624199702302001 - RO - Ac. 3ªT 20040528884 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - 
DOE 19/10/2004) 

656. Competência. Sindicato patronal x empresa. A enumeração constante do artigo 1º da Lei 
8.984/95 não é taxativa, mas meramente exemplificativa, destacando claramente competir a esta 
Justiça do Trabalho conciliar e julgar todos os dissídios que tenham origem no cumprimento de 
Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho, tendo sido essa competência preserva-
da até mesmo quando tais lides ocorram entre sindicatos ou entre sindicatos de trabalhadores e 
empregador, ou seja, colocando em destaque que também seria competente para tais litígios, 
incluindo aqueles que possuíssem como partes sindicatos ou sindicatos de trabalhadores e em-
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pregadores. Essa melhor interpretação, porquanto submete ao mesmo órgão julgador ações de 
cumprimento daqueles acordos e convenções que tenham no pólo ativo um sindicato, seja ele 
profissional ou patronal, não se vislumbrando qualquer motivação para que o legislador restringis-
se o conhecimento do litígio, cujo autor fosse o patronal, se o objeto se afigura absolutamente 
idêntico àquele discutido em lides onde se posicione como autor, um sindicato de trabalhadores e 
como ré, uma empresa. (TRT/SP 01136200100802006 - RS - Ac. 10ªT 20040252803 - Rel. Sônia 
Aparecida Gindro - DOE 01/06/2004) 

657. Competência. Contribuições assistenciais. Sindicato patronal x empresa. É competente a 
Justiça do Trabalho para dirimir controvérsia entre sindicato de empregadores que postula de em-
presa contribuições assistenciais previstas em Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho. 
Aplicação do artigo 1º da Lei 8.984/95, cuja enumeração é meramente exemplificativa, não fazen-
do qualquer exclusão relativamente aos sindicatos patronais, além do que a matéria em discussão 
- contribuições assistenciais previstas em acordos ou convenções coletivas - é idêntica àquela 
entabulada entre os sindicatos profissionais e as empresas, cuja origem, ainda que remota, é o 
contrato de trabalho. (TRT/SP 00137200207802005 - RO - Ac. 10ªT 20040273029 - Rel. Sônia 
Aparecida Gindro - DOE 22/06/2004) 

Dano moral e material 
658. Competência. Acidente de trabalho. A teor do disposto no artigo 114 da Constituição Federal, 
a Justiça do Trabalho tem competência para julgar ação indenizatória por danos morais e materi-
ais decorrentes de acidente de trabalho, eis que o litígio funda-se em ato que se originou na rela-
ção de emprego. (TRT/SP 00611200202502003 - RO - Ac. 10ªT 20040183500 - Rel. Lilian Gon-
çalves - DOE 04/05/2004) 

659. Acidente do trabalho. Dano material, moral e estético. Competência da Justiça do Trabalho. 
A reparação pretendida é própria da cognição trabalhista, porque os fatos tidos por lesivos à moral 
devem ser considerados como atos do empregador enquanto empregador e na constância do 
contrato de trabalho. (TRT/SP 00915200244602004 - RO - Ac. 6ªT 20040307721 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 13/07/2004) 

660. Dano moral. Competência da Justiça do Trabalho. Avaliação do dano imaterial e a repercus-
são na esfera privada do empregado. Subsídios da legislação comum (CLT, art. 8º, parágrafo úni-
co). (TRT/SP 02437200031202000 - RO - Ac. 6ªT 20040490313 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 01/10/2004) 

661. Dano moral estético. Justiça do Trabalho. Competência. Amputação em máquina perigosa. 
Empregado inexperiente. Obrigação de indenizar. É compatível o pleito de indenização por dano 
moral/estético sofrido pelo empregado e a tutela ofertada pela legislação civil e constitucional a 
ser perseguida nesta Justiça Especializada. Nos pedidos que se referem a danos morais e mate-
riais e que envolvam circunstâncias próprias do pacto laboral, inarredável a competência ex ratio-
ne materiae da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda em torno da obrigação de repara-
ção. In casu, o reclamante sofreu amputação com prejuízos laborativos para o resto da vida, em 
decorrência de imprudente ordem do empregador para que executasse, em máquina de alta peri-
culosidade, serviços superiores fora de sua rotina de trabalho e para os quais não fora treinado e 
equipado. A perda parcial de movimentos impôs ao reclamante, de forma permanente, demanda 
maior de esforços, com reflexos e limitações na produtividade e qualidade dos serviços, a par de 
notórios prejuízos no mercado de trabalho. Outrossim, a desfiguração, ainda que parcial, de 
membro superior, representa lesão estética - espécie do gênero dano moral, que irá acompanhar 
toda a vida do trabalhador, incumbindo ao empregador o ônus de indenizar eis que diretamente 
responsável pelo evento. (TRT/SP 01129200224202002 - RO - Ac. 3ªT 20040338325 - Rel. Ricar-
do Artur Costa e Trigueiros - DOE 06/07/2004) 

662. Dano moral. Responsabilidade civil. Indenização. Se o dano moral invocado pelo ofendido foi 
praticado durante o horário de trabalho e no curso de uma relação de emprego, a competência 
para apreciação da demanda é da Justiça do Trabalho, por ser Ela, a única especializada no tra-
tamento das questões que envolvem empregados e empregadores, na aplicação das normas pe-
culiares do Direito do Trabalho, na avaliação da extensão da ofensa praticada contra trabalhador e 
na compreensão das repercussões em seu ambiente social, familiar e de trabalho. O art. 8º da 
CLT dispõe que o Direito Comum será fonte subsidiária do Direito do Trabalho. A indenização é 
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devida (art. 5º, V e X da CF) e sua fixação, tem como parâmetros a gravidade do ato e os reflexos 
na comunidade e na vida dos ofendidos. (TRT/SP 01341200133102003 - RO - Ac. 8ªT 
20040337841 - Rel. Rosa Maria Villa - DOE 13/07/2004) 

663. Dano moral. Competência. A interferência da proprietária da reclamada junto à nova empre-
gadora da reclamante, conforme alegado, onde teria tecido considerações desabonadoras a seu 
respeito, denegrindo-lhe a imagem a ponto de provocar a sua demissão, ainda que possa dar en-
sejo à indenização por danos morais, não pode ser discutida perante esta Justiça do Trabalho, na 
medida em que não ocorridos os fatos no contrato de trabalho mantido entre as partes, mas fora 
dele, tratando-se de ato da vida civil, onde a proprietária da ré não detinha mais a condição de 
empregadora da reclamante e esta não mais a de sua empregada. Exceção de incompetência 
acolhida, porquanto a controvérsia refoge ao alcance do artigo 114 da Constituição Federal. 
(TRT/SP 00505200200402009 - RO - Ac. 10ªT 20040033117 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
17/02/2004) 

664. 1) Dano Moral. Competência da Justiça do Trabalho. Quanto à incompetência da Justiça do 
Trabalho em relação ao dano moral, a Constituição Federal, em seu artigo 114, empreendeu à 
mesma a competência de "conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores 
e empregadores" e, na forma da lei, "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho...". 
Assim, no supracitado artigo, o fundamental é que o litígio derive da relação de emprego. Consi-
derando que não existe qualquer norma que afaste dessas outras controvérsias a questão do da-
no moral, bem como que este ramo especializado do Judiciário está afeto às questões do direito 
da personalidade tão presentes na relação de emprego, entendemos que a Justiça do Trabalho é 
o caminho correto e seguro para o trabalhador pleitear referido prejuízo moral. Some-se a isso, o 
fato de que a jurisprudência, que na expressão de Carlos Maximiliano "desenvolve e aperfeiçoa o 
direito", assegura, de forma induvidosa, que a solução do conflito compete à Justiça do Trabalho, 
no exercício de sua competência constitucional. O próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão 
de extraordinária importância, firmou entendimento, declinando pela competência da Justiça do 
Trabalho para julgar ação de indenização, por danos materiais e morais, movida pelo empregado 
contra seu empregador, fundada em fatos ocorridos durante a relação de emprego. (STF - 1ª T.- 
RE n. 238.737-4) 2) Coação econômica. O empregado, via de regra, detém condição de maior 
fragilidade econômica na relação jurídica, o que o leva, como no caso dos autos, a aceitar uma 
condição que lhe é manifestamente desfavorável, justamente porque tem inibido o seu posiciona-
mento. Em razão disto, a natureza coativa do ato não se dá apenas quando o trabalhador é força-
do física ou psicologicamente a assinar determinado documento que o prejudique, bastando ape-
nas que tome atitude contrária à vontade do empregador para que muito provavelmente tenha 
rescindido o seu contrato de emprego. Presente a meu ver a coação econômica. (TRT/SP 
02462200202502007 - RO - Ac. 6ªT 20040232721 - Rel. Valdir Florindo - DOE 28/05/2004) 

Exceção de incompetência 
665. Exceção de incompetência em razão do lugar. Competente juízo do local da contratação. 
Inteligência do parágrafo 3º do artigo 651 do diploma consolidado. Segurança concedida. O local 
onde o reclamante foi contratado e no qual reside, é o lugar mais acessível para ingressar em 
juízo para pleitear seus alegados direitos, embora diverso do da prestação de serviços, tendo em 
vista a preservação de um dos mais relevantes princípios assegurados constitucionalmente, qual 
seja, o acesso à Justiça. (TRT/SP 12471200300002000 - MS - Ac. SDI 2004012240 - Rel. Vania 
Paranhos - DOE 15/06/2004) 

Funcional 
666. Competência da Justiça do Trabalho. Expedição de Ofícios. É bastante firme na jurisprudên-
cia do C. TST o entendimento, ora acatado, de que não refoge à Justiça do Trabalho competência 
para determinar a expedição de Ofícios a Órgãos administrativos. Paradigmática desse entendi-
mento é a seguinte Ementa de Acórdão: "Expedição de ofícios a órgãos administrativos - A de-
terminação de expedição de ofícios a órgãos administrativos não refoge à competência da Justiça 
do Trabalho, pois inserta no poder de direção do processo, conferido ao magistrado por força do 
art. 765 da Consolidação das Leis do Trabalho. Por outro lado, o mesmo diploma legal, nos arts. 
653, f, e 680, g, dá competência aos magistrados para exercerem em geral, no interesse da Justi-
ça do Trabalho, outras atribuições que decorram da sua jurisdição. Assim, a determinação de ex-
pedição de ofícios, mesmo quando não requerida, não implica julgamento extra petita, mas reflete 
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o fiel cumprimento às disposições constitucionais e ordinárias relativas à profícua prestação juris-
dicional e à administração da justiça. Recurso de revista conhecido e não provido. (TST - RR 
539792 - 3ª T. - Rel. Min. Conv. Horácio R. de Senna Pires - DJU 24.05.2001 - p. 604)". Recurso 
ordinário não provido. (TRT/SP 00874200104802005 - RO - Ac. 7ªT 20040053860 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 12/03/2004) 

Fundação 
667. A fundação de direito privado, ainda que contratando com outra fundação, de direito público, 
não está abrigada pelas normas que regem o procedimento destas. (TRT/SP 
00133200205402007 - RO - Ac. 1ªT 20040695225 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

668. FEBEM. Regime jurídico celetista. Competência da Justiça do Trabalho. Por força do dispos-
to no artigo 13 da Lei nº 185, de 12 de dezembro de 1973, o regime jurídico do pessoal da 
FEBEM-SP (antiga Fundação Paulista de Promoção Social do Menor), inclusive de seus diretores, 
é o da CLT. Sendo a relação jurídica de natureza empregatícia decorrente de lei, é competente 
esta justiça especializada para dirimir conflitos entre a Fundação e seus empregados, nos termos 
do artigo 114 da Constituição Federal. (TRT/SP 01172200202102000 - RO - Ac. 4ªT 20040693885 
- Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 

Juiz 
669. Mandado de segurança. Competência da Justiça do Trabalho. Imissão na posse de bem ar-
rematado no curso de execução trabalhista. De conformidade com a parte final do caput do artigo 
114 da Constituição da República, que confere à Justiça do Trabalho competência para a solução 
dos 'litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas', 
cumpre a esta Especializada, mais especificamente ao Juízo da execução trabalhista, após a ou-
torga do título de propriedade do bem arrematado, imitir o arrematante em sua posse efetiva, diri-
mindo quaisquer divergências entre ele e a parte executada, muito embora o litígio não se estabe-
leça entre trabalhador e empregador. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 
11959200300002000 - MS - Ac. SDI 2004020251 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

670. Mandado de segurança. Pleito que objetiva que a autoridade impetrada expeça ofício ao 
Banco do Brasil para averiguar o quantum levantado por advogado: "Incabível mandado de segu-
rança que objetiva exigir do Juízo impetrado diligência, que extrapola os limites de competência 
da Justiça do Trabalho, nos termos estabelecidos no artigo 114, da CF". Segurança denegada. 
(TRT/SP 13025200200002002 - MS - Ac. SDI 2004008197 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
25/05/2004) 

671. Expedição de ofícios. Banco Central. Agilização da prestação jurisdicional. Dever do Estado. 
Estão os juízes investidos de ampla liberdade na direção do processo, mas velando pelo anda-
mento rápido das causas (CLT, art. 765). E podem promover a execução de oficio (idem, art. 878). 
Compreende-se assim em sua competência determinar a expedição de ofícios, ainda mais a seto-
res da Administração Pública, de modo a agilizar a prestação jurisdicional. Não se diga que a pro-
vidência incumbe à parte quando se sabe dos entraves burocráticos e cartorários que atazanam a 
vida dos homens, especialmente dos mais simples e contribuem decisivamente para marcar a 
morosidade que afeta a dignidade do Poder Judiciário. (TRT/SP 11736200300002003 - MS - Ac. 
SDI 2004005058 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 

672. Deserção. Competência para declará-la. A competência originária para o exame dos pressu-
postos de admissibilidade do recurso é do juiz a quo e a decisão por ele proferida, ainda que fun-
dada em autos de mandado de segurança, não vincula o juízo ad quem. Este não pode ser com-
pelido, salvo quando instado por superior instância, a dele conhecer. (TRT/SP 
01664200207202009 - RO - Ac. 6ªT 20040399006 - Rel. Lauro Previatti - DOE 27/08/2004) 

Material 
673. Competência. Fepasa. O que determina a competência da Justiça do Trabalho é a avença 
entre empregado e empregador sob a regência celetista (art. 114, CF). Competência em razão da 
matéria não se modifica por fatos ligados à responsabilidade deste ou daquele órgão. (TRT/SP 
02078199744202004 - RO - Ac. 6ªT 20040171390 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
07/05/2004) 
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674. Agravo regimental de decisão correicional. Inexistência de ato atentatório à boa ordem pro-
cessual. Controvérsia entre advogado e cliente quanto a honorários advocatícios. O caput do art. 
114 da CF estabelece que é atribuição da Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios indivi-
duais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, ou seja, os litígios provenientes da relação 
de trabalho. Falece competência a esta Justiça Especializada para dirimir a controvérsia existente 
entre o advogado e seu cliente, já que essa é uma relação oriunda de um contrato civil. Ressalte-
se que tal relação decorre de um contrato civil (mandato) e, por isso, eventuais conflitos decorren-
tes dessa relação deverão ser discutidos na Justiça Comum. Agravo desprovido. (TRT/SP 
11452200400002008 - ARgDCr - Ac. SDI 2004024133 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
09/11/2004) 

675. Competência da Justiça do Trabalho. Residência do zelador em condomínio de apartamen-
tos. Ação de reintegração de posse. É a Justiça do Trabalho competente para analisar ação de 
reintegração de posse fundada em pedido de desocupação de imóvel, decorrente de contrato de 
trabalho, em que o zelador reside no imóvel. A questão decorre da interpretação do artigo 114 da 
Constituição. (TRT/SP 00878200300902002 - AI - Ac. 3ªT 20040083807 - Rel. Sérgio Pinto Mar-
tins - DOE 16/03/2004) 

676. Competência. Determinação da Justiça do Trabalho para que uma empresa recolha contribu-
ição de previdência complementar para outra. A relação entre a Sistel e a Telesp é privada e não 
diz respeito ao contrato de trabalho. Não se trata de relação entre empregado e empregador, mas 
entre duas empresas. Logo, a Justiça do Trabalho é incompetente para determinar que a Telesp 
recolha diferenças da sua parte da contribuição à Sistel. A questão deve ser discutida perante a 
Justiça Comum. A situação dos autos é semelhante à matéria que envolve denunciação da lide. A 
Orientação Jurisprudencial nº 227 da SBDI-1 do TST entende incabível a denunciação da lide no 
processo do trabalho. Determinando a Justiça do Trabalho o pagamento da contribuição por parte 
da Telesp à Sistel teríamos duas demandas: uma entre empregado e empresa, outra, uma ação 
incidental entre duas empresas. A Justiça do Trabalho é incompetente para dirimir essa demanda 
paralela, porque a questão será entre duas empresas e não entre empregado e empregador, além 
do que irá tratar de matéria totalmente alheia ao contrato de trabalho. As outras controvérsias de-
correntes da relação de trabalho dizem respeito ao trabalho ou aos trabalhadores e não a relação 
entre duas empresas. (TRT/SP 00263200100302006 - RO - Ac. 10ªT 20040591470 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 16/11/2004) 

677. Limites da Competência Material da Justiça do Trabalho. A r. sentença acabou por extrapolar 
os limites da competência material da Justiça do Trabalho, constitucionalmente fixados e que não 
podem ser ampliados por sentença judicial. Isto porque os recolhimentos previdenciários a que 
foram condenadas não dizem respeito ao acordo homologado e sim a fatos pretéritos, pois são 
relativos ao período de vigência do contrato. Recurso que se dá provimento. (TRT/SP 
01640200342102000 - RS - Ac. 10ªT 20040133154 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
13/04/2004) 

Relação de emprego inexistente 
678. Vínculo de emprego. Locutor de rádio. Competência. A matéria é trabalhista, porque o confli-
to reside precisamente em se definir se o autor trabalhava, ou não, na condição de empregado, se 
havia ou não natureza trabalhista. Se o vínculo era de emprego caberá ao juízo trabalhista dizer; 
se não era de emprego, ainda assim a competência será trabalhista para dizê-lo, comportando 
uma declaração negativa. (TRT/SP 00834200106902004 - RO - Ac. 6ªT 20040090137 - Rel. Ra-
fael E. Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

Servidor público (em geral) 
679. Anistia e o contrato individual de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho e a prescri-
ção. 1. Competência da Justiça do Trabalho. O pedido do autor, consoante o tópico n. 7º às fls. 
25, contempla: a) diferenças salariais - período de 5.10.98 a 23.12.94; b) indenização danos mate-
riais; c) compensação por danos morais; d) benefícios da assistência judiciária (tópico 9º às fls. 
26). Não podemos nos valer da entrada em vigência da Lei n. 8.112/90 para fixar o momento da 
alteração do regime jurídico. A fixação da alteração do regime jurídico é o momento exato em que 
o autor passou a fazer parte efetiva do quadro de funcionários da reclamada, ou seja, a data da 
readmissão, a qual operou-se em 23.12.1994. O regime jurídico do reclamante é o estatutário, 
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desde a efetiva readmissão, sendo que anteriormente, a sua situação era enquadrada na legisla-
ção consolidada. É importante salientar que o autor solicitou a sua readmissão em 30 de julho de 
1991 (fls. 32), o que lhe foi reconhecido, administrativamente, somente em 23 de dezembro de 
1994 (fls. 119). Isso significa que o reclamante era celetista até 23.12.1994. A letra a de fls. 25 é 
relativa ao período de 5.10.1998 a 23.12.1994. Esse período abrange um período em que o autor 
era celetista, logo, a Justiça do Trabalho é competente, ante o que dispõe a inteligência da Súmu-
la 97 do STJ, como também da inteligência da OJ. n° 138 da SDI-I do TST. O MM. Juízo a quo, ao 
apreciar a temática da competência, adentrou a questão da prescrição, o que, a nosso ver, não 
está correto. A existência ou não da competência é matéria própria dos intitulados pressupostos 
processuais, enquanto que a prescrição é prejudicial de mérito. Em palavras objetivas: a Justiça 
do Trabalho é competente para apreciar as diferenças relativas ao período de 5.10.1988 a 
23.12.1994. Acolhe-se, pois, o apelo. 2. Prescrição e as diferenças solicitadas na letra a do pedido 
às fls. 25. A readmissão foi efetivada em 23.12.1994. Os direitos, decorrentes da anistia, consoan-
te o exame do art. 8º, § 1º, do ADCT, em tese, são devidos a partir da promulgação da Constitui-
ção Federal, ou seja, 5.10.1988. A prescrição há de ser computada a partir do surgimento do direi-
to, logo, o termo inicial, a nosso ver é o dia 5.10.1988. Qualquer outro termo inicial levaria a uma 
situação inusitada, já que se poderiam aguardar vários anos, sem uma provocação judicial ou ad-
ministrativa do anistiado. O reclamante veio a solicitar a sua readmissão em 30 de julho de 1991. 
Após uma série de trâmites administrativos, o reclamante teve deferido o pedido de readmissão 
somente em 23 de dezembro de 1994. Nesse período, nada mais razoável que não se tenha à 
contagem da prescrição, por inferência analógica do art. 170, I, do Código Civil de 1916, ou seja, 
estava em pendência a decretação da sua efetiva readmissão (condição suspensiva). Portanto, 
diante dessas valorativas, a prescrição teria como data inicial para o seu cômputo a data da efeti-
va readmissão. Nesse particular, de acordo com o teor da OJ n. 128, da SDI-I, do TST, seria o 
caso de aplicação da prescrição bienal total a partir de 23.12.1994, em tese, com a fulminação do 
direito, pela prescrição, em 23.12.1996. Pelo exame dos autos, o reclamante recebeu as diferen-
ças de forma parcial em janeiro de 1996 e 1997. A prática desses atos administrativos, por parte 
da reclamada, implica em dizer que a prescrição total não pode ser computada, ante as sucessi-
vas interrupções, diante do que dispõe o teor do art. 172, V, do CPC, bem como da aplicação da 
inteligência do art. 161, ambos do Código Civil de 1916. Os documentos de fls. 133 e seguintes 
comprovam o alegado. Em suma: não há que se falar em prescrição quanto às diferenças salari-
ais. Afastada a temática da prescrição, quanto ao pedido das diferenças salariais, determina-se o 
retorno dos autos à primeira instância, para apreciação do mérito, evitando-se, assim a supressão 
da instância. 3. Prescrição da indenização por danos morais e materiais. A anistia, reconhecida 
pelo Poder Constituinte de 1988, não implica na fixação de uma data diferente para essa postula-
ção. A anistia representa o direito de retorno, via readmissão e não reintegração, aos quadros da 
reclamada, com efeitos financeiros a partir de 5.10.1988. Qualquer violação e respectiva indeniza-
ção sejam por danos morais e materiais, a nosso ver, está vinculada ao pedido de demissão ocor-
rida em 1974, aplicando-se, pois, a regra subsidiária do art. 159 do Código Civil Brasileiro (art. 8º, 
parágrafo único, CLT). Portanto, é a partir desse evento que se tem a contagem do prazo prescri-
cional, logo, mantenho o julgado originário nesse particular. Rejeito o apelo. (TRT/SP 
02379199903002007 - RO - Ac. 4ªT 20040105045 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
19/03/2004) 

680. 1. Competência. Empregado Público Estadual. 2. Lei Complementar Estadual nº 893/97. 
Constitucionalidade. Regime SISPLAM. 3. Remuneração das horas extras. Adicional. 1. Em maté-
ria de relação de emprego, quando adotado o regime jurídico celetista, a competência é exclusiva 
da Justiça do Trabalho, não importando a pessoa do empregador ou do empregado. Inteligência e 
aplicação do artigo 114 da Constituição Federal de 05.10.1988. 2. A Lei Complementar Estadual 
nº 893/97 não é inconstitucional. A adoção do seu uso pela Administração Pública em face de 
todos os servidores estaduais, indiscriminadamente, não observando as peculiaridades dos regi-
mes legais adotados em cada caso é que é inconstitucional. Consoante brilhante parecer da D. 
Procuradora do Trabalho, Drª Patrícia Blanc Gaidex, nestes autos às fls. 252/257, a aplicação da 
referida lei complementar estadual deve cingir-se aos servidores públicos em sentido estrito, não 
alcançando os servidores públicos empregados celetistas, interpretação esta que decorre da lógi-
ca racional, pois, se a Constituição Federal de 05.10.1988 (artigo 22, I) disciplina competência 
exclusiva da União para legislar Direito do Trabalho, não é crível que a Casa Legislativa Estadual, 
do Estado de São Paulo é bom frisar este ponto, venha a promulgar lei flagrante e objetivamente 
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inconstitucional. É lógico que legislou pensando nos servidores públicos estatutários! 3. O adicio-
nal de horas extras nos casos de contratação da Administração Pública é de 50% nas horas so-
brelaboradas de segundas-feiras a sábados, exceto se feriados, pois lhe é vedado pactuar adicio-
nal instituído via legal ou mesmo pagar a bel prazer adicional melhor que a lei, em face do princí-
pio da legalidade que envolve a administração pública. Mantido, outrossim, o adicional de 100% 
aos domingos e feriados, posto que consentâneo com a Consolidação das Leis do Trabalho e 
Constituição Federal de 05.10.1988. (TRT/SP 02935200100502000 - RO - Ac. 2ªT 20040441746 - 
Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 10/09/2004) 

Territorial interna 
681. Competência. Territorial interna. A competência territorial, desde que não prorrogada, consti-
tui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e sua inobservân-
cia importa em nulidade processual insanável, não havendo que se cogitar de aproveitabilidade 
dos atos processuais, em flagrante ofensa ao direito de defesa constitucionalmente assegurado, 
sendo imperiosa a renovação da audiência inicial e demais atos daí conseqüentes perante o Juízo 
competente. (TRT/SP 00981200131602003 - RO - Ac. 10ªT 20040148550 - Rel. Lilian Gonçalves - 
DOE 20/04/2004) 

CONCILIAÇÃO 
Anulação ou ação rescisória 
682. Conluio entre as partes. Coisa Julgada. Prevalência. Ainda que evidenciado, na fase de exe-
cução, conluio entre as partes na fase de conhecimento, a coisa julgada consubstanciada em a-
cordo judicial (CLT, art. 831, parágrafo único) subsiste e tem prevalência, só podendo ser atacada 
por ação rescisória. (TRT/SP 01841200046102004 - AP - Ac. 1ªT 20040156170 - Rel. Antonio 
Ricardo - DOE 04/05/2004) 

683. Ação rescisória. Acordo judicial. Fundamento para invalidar transação. Ausência de prova 
inequívoca do alegado. A ação rescisória não pode ficar submetida ao campo das alegações, em 
face do seu caráter personalíssimo e do excepcional prestígio que possui a coisa julgada no sis-
tema jurídico positivo. Estando acompanhado de seu advogado e tendo juntamente com ele assi-
nado o acordo, presume-se que o reclamante estava ciente de seus termos. Ademais, verifica-se 
tratar de pessoa alfabetizada e capaz, não podendo também se concluir que seu estado de saúde 
tenha impossibilitado o seu discernimento, pois nenhuma doença ficou provada. Improcedente a 
ação rescisória. (TRT/SP 01322/2001-0 - AR - Ac. SDI 2003033392 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
13/01/2004) 

684. Ação rescisória. Anulação de acordo. Inocorrendo dolo por parte da empresa e não se vis-
lumbrando vício de consentimento do obreiro, incabível ação rescisória para rescindir acordo judi-
cialmente homologado. (TRT/SP 02941/2001-0 - AR - Ac. SDI 2004006470 - Rel. Delvio Buffulin - 
DOE 07/05/2004) 

685. Ação rescisória pretendendo desconstituir sentença homologatória de acordo. Decadência. 
Conforme o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 104 da SDI-II do C. TST, o termo conciliató-
rio transita em julgado na mesma data de sua homologação. Desta forma, opera-se a decadência 
quando a homologação do acordo que se quer rescindir data de 17/02/1999 e a apresentação da 
ação rescisória se dá tão somente em 05/12/2002, restando ultrapassado o biênio legal previsto 
no artigo 495 do CPC, sendo forçosa a extinção do feito, com julgamento do mérito, em face do 
disposto no artigo 269, IV, do CPC. (TRT/SP 12881200200002000 - AR - Ac. SDI 2004026322 - 
Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

686. Ação rescisória. Acordo homologado judicialmente: Improvado dolo da empresa e não se 
patenteando vício de consentimento do obreiro, em acordo homologado perante Juízo Trabalhista, 
descabe ação rescisória visando a desconstituir a conciliação realizada. Ação julgada improceden-
te. (TRT/SP 11226200200002005 - AR - Ac. SDI 2004015967 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
20/07/2004) 

687. Ação rescisória. Acordo homologado. Invalidação de transação. Art 485, VIII, do CPC - Acor-
do homologado sem a presença do Reclamante em audiência. Afirmação do preposto da empresa 
de que todo o valor acordado foi compensado com créditos da empresa - Ação Rescisória que se 
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julga procedente. (TRT/SP 02370/1999-9 - AR - Ac. SDI 2004013476 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 16/07/2004) 

688. Ação rescisória de acordo homologado judicialmente. Não se defere rescisão de acordo ho-
mologado judicialmente sem que haja prova contundente dos vícios apontados na avença. Opor-
tuno rememorar que todas as presunções militam em favor da coisa julgada, e não em sentido 
contrário a ela. Ação rescisória que se julga improcedente. (TRT/SP 11528200200002003 - AR - 
Ac. SDI 2004000137 - Rel. Nelson Nazar - DOE 05/03/2004) 

689. Ação rescisória. Acordo homologado. Arrependimento. Da análise dos termos em que foi 
proposta a ação rescisória, constata-se que a requerente pretende o corte rescisório por estar 
arrependida em relação ao acordo celebrado e homologado perante a Vara de origem. Ocorre, 
todavia, que o simples arrependimento da parte com o pactuado não viabiliza o corte rescisório da 
sentença homologatória. Ação rescisória que se julga improcedente. (TRT/SP 
11269200200002000 - AR - Ac. SDI 2004011651 - Rel. Nelson Nazar - DOE 08/06/2004) 

690. Comissão de conciliação prévia. Acordo. Nulidade. A reclamatória trabalhista é o veículo a-
dequado para se reivindicar a anulação de acordo firmado perante a comissão de conciliação pré-
via, mediante invocação de vício na manifestação de vontade. Isto porque, pela própria definição 
do art. 625-E parágrafo único da CLT, trata-se de título executivo "extrajudicial". Tudo por força 
das garantias estatuídas no inciso XXXIV do art. 5º da Constituição Federal. (TRT/SP 
00988200244302007 - AI - Ac. 4ªT 20030699392 - Rel. Sérgio Winnik - DOE 16/01/2004) 

691. Homologação de acordo celebrado entre reclamante e reclamadas. Reconsideração pelo 
magistrado. Ilegalidade. Cabível ação rescisória. A homologação judicial de acordo firmado entre 
as partes tem natureza de sentença e pelo que determina o artigo 269, inciso III, do Código de 
Processo Civil, quando as partes transigirem, o processo deve ser extinto com julgamento do mé-
rito. Por outro lado, dispõe o parágrafo único, do artigo 831, da Consolidação das Leis do Trabalho 
que, quando houver conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. Assim, 
ilegal a decisão do magistrado que reconsiderou decisão de homologação de acordo firmado entre 
reclamante e reclamadas, uma vez que somente através da ação rescisória, poderia ser descons-
tituída a referida homologação. Segurança que se concede. (TRT/SP 12600200300002000 - MS - 
Ac. SDI 2004015673 - Rel. Vania Paranhos - DOE 20/07/2004) 

Comissões de conciliação prévia 
692. Comissão de conciliação prévia. Eficácia liberatória. Diferenças. Provimento. Tendo a comis-
são de conciliação prévia deferido ao reclamante verbas rescisórias sem discriminação dos res-
pectivos valores, e como o termo de rescisão contratual não foi homologado com assistência do 
sindicato da categoria, não se pode atribuir ao mencionado termo de conciliação a eficácia libera-
tória prevista no parágrafo único do art. 625-E da CLT, criado pela Lei nº 9.958, de 12/01/2000. 
Recurso do Reclamante a que dá provimento, para se determinar a baixa dos autos à Vara de 
origem para análise dos pedidos do Autor. (TRT/SP 01232200207002005 - RS - Ac. 7ªT 
20040053665 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

693. Comissão de conciliação prévia. Comparecimento obrigatório. Súmula 02 da jurisprudência 
do E. TRT da 2ª Região. Nos termos da Súmula de nº 02, da Jurisprudência do E. TRT/2ª Região, 
que aplico ao caso, "o comparecimento perante a comissão de conciliação prévia é uma faculdade 
assegurada ao obreiro, objetivando a obtenção de um título executivo extrajudicial, conforme pre-
visto pelo artigo 625-E, parágrafo único da CLT, mas não constitui condição da ação, nem tam-
pouco pressuposto processual na reclamatória trabalhista, diante do comando emergente do arti-
go 5º, XXXV, da Constituição Federal", pelo que o fato de não ter se sujeitado a Reclamante a 
comparecimento prévio à aludida Comissão não lhe retira o direito de postular em juízo, mormente 
quando não há notícia de que exista essa comissão, no âmbito dos trabalhadores domésticos. 
Recurso ordinário a que se dá provimento. (TRT/SP 00634200302802008 - RS - Ac. 7ªT 
20040053754 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

694. Comissão de conciliação prévia. Fraude. O acordo firmado perante a comissão de concilia-
ção prévia que prevê o pagamento das verbas rescisórias mediante a quitação geral do contrato 
pelo empregado é nulo, pois, além da CCP não ser órgão homologador (art. 477, parágrafo 1º, da 
CLT), inexistia conflito entre partes, nem ocorreu qualquer negociação ou transação. Acordo cole-
tivo celebrado com o Sindicato de Classe não serve para os efeitos da CCP. Recurso a que se dá 
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provimento parcial para anular o termo do acordo e afastar a extinção do feito, com julgamento do 
mérito. (TRT/SP 02082200203002008 - RO - Ac. 8ªT 20040686951 - Rel. Antonio José Teixeira 
de Carvalho - DOE 14/12/2004) 

695. Submissão antecipada à comissão de conciliação prévia. Nulidade que se supre. A não sub-
missão antecipada de reclamatória à comissão de conciliação prévia existente, se constitui em 
nulidade que pode ser suprida pelo Juízo, sem acarretar qualquer prejuízo às partes litigantes. 
(TRT/SP 01034200346102004 - RS - Ac. 3ªT 20040545193 - Rel. Decio Sebastião Daidone - DOE 
26/10/2004) 

696. Comissão de conciliação prévia. Acordo extrajudicial. Validade. Não se pode chamar de "a-
cordo", mas de embuste, o ajuste firmado perante a CCP apenas para pagamento - e ainda parce-
lado - das verbas rescisórias. As CCP's não foram criadas para homologar rescisão de contrato de 
trabalho e nem, menos ainda, para chancelar expedientes desse gênero. Ato, portanto, com eficá-
cia "liberatória" inexistente. (TRT/SP 02066200205002000 - RO - Ac. 3ªT 20040064420 - Rel. E-
duardo de Azevedo Silva - DOE 09/03/2004) 

697. Acordo. comissão de conciliação prévia. Nulidade. É de nenhum valor o acordo firmado pe-
rante a CCP em que o empregado, para apenas receber as verbas rescisórias incontroversas, e 
ainda em parcelas, outorga quitação geral do contrato de trabalho. Fraude manifesta, que, por 
isso mesmo, não passa pelo crivo do art. 9º da CLT. (TRT/SP 01970200205702002 - RO - Ac. 3ªT 
20040085435 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 16/03/2004) 

698. A comissão de conciliação prévia e o direito de ação do trabalhador. O art. 625-D da CLT não 
prevê a obrigação do trabalhador de submeter-se à comissão de conciliação prévia, nem proíbe, 
expressamente, o imediato ajuizamento da ação perante a Justiça do Trabalho. A evasão à co-
missão de conciliação prévia não implica em carência da ação nesta Justiça Especializada, como 
se fosse um de seus pressupostos ou de suas condições, mesmo porque a Lei 9.958 de 
12.01.2000 não prevê sanção alguma. (TRT/SP 02127200106402000 - RO - Ac. 5ªT 
20040184646 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - DOE 07/05/2004) 

699. Comissão de conciliação prévia. Direito de ação do trabalhador. O art. 625-D, da CLT, com a 
redação da Lei 9.958, de 12.01.2000, não exige que o trabalhador deva submeter-se à comissão 
de conciliação prévia, como condição do exercício do direito de ação, nesta Justiça Especializada, 
garantida pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, porque a referida lei assim não dispõe ex-
pressamente. Certo, ainda, que tentativa de conciliação, efetuada pelo Juiz do Trabalho, atende 
ao objetivo legal. (TRT/SP 03225200138102005 - RO - Ac. 5ªT 20040412681 - Rel. Fernando An-
tonio Sampaio da Silva - DOE 27/08/2004) 

700. Eficácia do termo de conciliação firmado perante a comissão de conciliação prévia. O termo 
de conciliação deve valer como título executivo extrajudicial, sob pena de tornar inócua a própria 
intenção do legislador. Contudo, há críticas ao efeito pretendido nesta conciliação. A conciliação, 
fruto da convergência dos interesses, somente pode ser vislumbrada como efetiva quanto às par-
celas que compõem o conteúdo material da demanda que foi submetida à comissão. O título, ori-
undo da conciliação, possui eficácia liberatória quanto aos títulos que sejam objeto da demanda, 
desde que não haja ressalva expressa. Os títulos não citados, como sendo conteúdo da demanda, 
não precisam ser ressalvados, na medida em que a quitação deve ser entendida de forma restriti-
va, valendo, somente para os títulos demandados junto ao referido órgão extrajudicial. Quem pro-
duz coisa julgada, dentro do ordenamento jurídico nacional, é a sentença de mérito, proferida pelo 
órgão jurisdicional competente, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (art. 467, 
CPC; art. 6º, § 3º, LICC). A pretensa equiparação dos termos "terá eficácia liberatória geral" à figu-
ra da coisa julgada, de forma concreta, deve ser vista como verdadeira ofensa ao art. 5º, XXXVI, 
que enuncia: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 
Acolhe-se, pois, o apelo para declarar que o termo de conciliação somente quita as parcelas nele 
mencionadas de forma expressa. (TRT/SP 01437200203602000 - RO - Ac. 4ªT 20040242280 - 
Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 28/05/2004) 

701. Passagem pela comissão de conciliação prévia. Entendo que a formulação perante a comis-
são de conciliação prévia não pode ser acatada. Os fundamentos: a) essa exigência fere o teor do 
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; b) o interesse da ré em prol dessa articulação é desprovi-
do de razoabilidade, pois, a contrário senso, teria havido a formulação da conciliação em Juízo; c) 
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a exigência fere o princípio da igualdade, já que o eventual demandado não é obrigado a compa-
recer perante a Comissão, não sofrendo, ainda, nenhuma penalidade pelo não comparecimento. 
Rejeito a preliminar patronal recursal. (TRT/SP 00896200246102009 - RO - Ac. 4ªT 20040640870 
- Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 26/11/2004) 

702. Conciliação extrajudicial. Efeitos. Não obstante a redação do artigo 625-E, parágrafo único, 
da CLT, que dispõe no sentido de que "o termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá 
eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas", o certo é que 
apenas a análise de cada situação específica poderá determinar o alcance de tal quitação. Isso 
porque, tratando-se de direitos trabalhistas, que via de regra são indisponíveis, não se pode sim-
plesmente adotar interpretação literal da lei, sem analisar o contexto em que está inserido o traba-
lhador, muitas vezes subjugado ao poder patronal, sem sequer entender o que na verdade signifi-
ca o termo "eficácia liberatória geral". O Judiciário, diante dessa hipossuficiência, jurídica e eco-
nômica, não pode fechar e aceitar, sem ressalvas, manobras que visam apenas burlar as rígidas 
normas consolidadas. (TRT/SP 01447200204102000 - RO - Ac. 10ªT 20040414137 - Rel. Lilian 
Gonçalves - DOE 31/08/2004) 

703. Condição da ação. Submissão à comissão de conciliação prévia. À luz dos princípios da a-
proveitabilidade dos atos processuais, da transcendência e da instrumentabilidade do processo, 
não se pode olvidar que a inobservância das disposições contidas no caput do art. 625-D, da CLT, 
não se traduz em nulidade, mas em mera irregularidade, porquanto suprida a tentativa conciliató-
ria, pelo Juiz, em audiência, inocorrendo qualquer prejuízo às partes (arts. 794 e 796, a, da CLT). 
(TRT/SP 01366200400902004 - RS - Ac. 10ªT 20040507062 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 
05/10/2004) 

704. Comissão de conciliação prévia. Homologação de rescisão contratual incontroversa, com 
quitação geral de direitos. Nulidade do ato. Ofensa ao art. 477, § 1º, da CLT. As CCP não são 
órgãos homologadores. Sua função legítima é prevenir o litígio judicial, tentando conciliar as par-
tes nas relações trabalhistas tumultuadas e controvertidas, que necessitam da intervenção do juiz 
para lhe dar uma solução jurídica. Se não há dúvida nem controvérsia sobre os títulos a serem 
pagos, o local de encontro não é nas CCP. É no sindicado ou na DRT. (TRT/SP 
00791200200302006 - RO - Ac. 9ªT 20040329253 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
16/07/2004) 

705. Comissão de conciliação prévia. Ausência de litígio. Quitação limitada aos valores pagos. As 
CCP não têm finalidade homologatória e sim pré-judicial, por isso o acordo ali homologado, sem 
que haja litígio, tem a validade condicionada aos limites do art. 477, parágrafo 1º, da CLT, e E-
nunciado 330 do C. TST. (TRT/SP 02470200204102002 - RO - Ac. 9ªT 20040501935 - Rel. Luiz 
Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 08/10/2004) 

706. Comissão de conciliação prévia. Acordo substitutivo da homologação prevista no art. 477, 
parágrafo 1º, da CLT. Prejuízo caracterizado. Nulidade do ato. Preterida a forma prescrita no art. 
477 da CLT, o ato da CCP é nulo e a nulidade pode ser declarada de ofício pelo juiz, independen-
temente de prova de vício de consentimento na lavratura do acordo ali homologado. É suficiente 
que esteja caracterizado o prejuízo resultante da preterição da forma, para que a nulidade seja 
declarada (CLT, art. 9º). (TRT/SP 01719200206902008 - RO - Ac. 9ªT 20040538049 - Rel. Luiz 
Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 22/10/2004) 

707. Dispensa sem justa causa. Homologação de acordo perante a CCP. Ausência de lide. Ato 
nulo. Empregado com mais de um ano de serviço, dispensado sem justa causa ou que se tenha 
demitido, deve ter sua rescisão homologada pelo sindicato ou DRT, por exigência do art. 477 da 
CLT. É nulo acordo realizado em comissão de conciliação prévia, à qual teve o trabalhador de 
recorrer para receber seus direitos rescisórios incontroversos. O pagamento ali realizado vale a-
penas pelo que se pagou e a nulidade pode ser decretada ex officio pelo juiz. (TRT/SP 
01108200205802006 - RO - Ac. 9ªT 20040537816 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
22/10/2004) 

708. Acordo perante as comissões de conciliação prévia. Requisito de validade. As CCP foram 
instituídas pela lei federal 9.958 com a finalidade de conciliar as partes e evitar o litígio judicial. A 
função do conciliador pressupõe a existência do litígio, que conduz à conversação de paz através 
dos representantes de cada categoria. Não se pode admitir que as CCP sirvam para o exercício 
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da fraude ou da malícia, conciliando partes sem que haja litígio e substituindo indevidamente a 
função homologatória dos sindicatos e da DRT, prevista no art. 477 da CLT. (TRT/SP 
02588200300402001 - RS - Ac. 9ªT 20040404310 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
27/08/2004) 

709. Mandado de segurança. 1. Insurgência contra a obrigatoriedade do reclamante-impetrante de 
se submeter à comissão de conciliação prévia. 2. Excesso de rigor para os requisitos da petição 
inicial. Viola direito líquido e certo ato praticado pela MM. Vara de origem que extingue processo, 
sem julgamento de mérito, em razão de o reclamante não haver submetido sua pretensão à co-
missão de conciliação prévia. O devido processo legal é um direito constitucional incondicionado. 
Não há, em nossa Carta Magna, qualquer respaldo que obrigue o reclamante a submeter-se à 
comissão de conciliação prévia, como pressuposto para a propositura da ação trabalhista. Por 
outro lado é descabida a exigência de rigorosos requisitos para a apreciação do direito laboral. 
Processo é instrumento, e não atividade-fim. Transformá-lo num fim em si mesmo levará ao óbito 
as relações do direito material fincadas em tradição de meio século e no princípio do da mihi fac-
tum, dabo tibi jus. O processo do trabalho não pode estar na contramão do processo civil, o qual - 
frise-se - vem buscando singeleza e eficácia com esteio na própria legislação adjetiva trabalhista. 
Mandado de segurança que se concede. (TRT/SP 12710200200002001 - MS - Ac. SDI 
2004001443 - Rel. Nelson Nazar - DOE 19/03/2004) 

710. Comissão de conciliação prévia. Formalizado Termo de Conciliação Parcial perante a Comis-
são Intersindical há que se reconhecer a validade do documento como título executivo extrajudici-
al, nos termos do art. 625-E da CLT. (TRT/SP 01064200306702006 - RS - Ac. 4ªT 20040136510 - 
Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 02/04/2004) 

711. Renúncia. Nulidade do termo de conciliação prévia. Art. 9º da CLT. O ato que implica em 
renúncia aos direitos do trabalhador não tem eficácia, em razão do disposto no art. 9º da CLT, 
portanto, não há falar-se em validade do termo de conciliação celebrado perante a comissão de 
conciliação prévia, nem em coisa julgada, se o objetivo da suposta transação é favorecer o em-
pregador, em detrimento do empregado. (TRT/SP 01879200207702001 - RO - Ac. 4ªT 
20040684711 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 10/12/2004) 

712. Mandado de segurança. Comissão de conciliação prévia. Extinção da reclamatória sem jul-
gamento do mérito. A Súmula nº 2, deste C. Tribunal, é no sentido de não ser obrigatório o com-
parecimento do trabalhador às Comissões de Conciliação Prévia como condição de procedibilida-
de para o ajuizamento de Reclamação Trabalhista. Todavia, com a interposição de recurso ordiná-
rio para reformar a decisão, desapareceu o interesse de agir neste feito. Segurança que se extin-
gue. (TRT/SP 11536200300002000 - MS - Ac. SDI 2004000994 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 06/02/2004) 

713. Comissão de conciliação prévia. Alegação de vício de vontade. Necessidade de prova robus-
ta do alegado. Apelo negado. (TRT/SP 01076200207302001 - RO - Ac. 1ªT 20040605234 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 23/11/2004) 

714. Comissão de conciliação prévia. Acordo extrajudicial. Validade. O ajuste firmado perante a 
CCP apenas para pagamento - e ainda parcelado - das verbas rescisórias não se titula acordo 
extrajudicial. As CCP's não foram criadas para homologar rescisão de contrato de trabalho e nem 
para chancelar expedientes desse gênero. Inteligência da Portaria do MTE nº 329 de agosto de 
2002. Ato revestido de eficácia "liberatória" inexistente. (TRT/SP 00984200305602003 - RS - Ac. 
1ªT 20040474237 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 21/09/2004) 

715. Comissão de Conciliação. O credor não é obrigado a se conciliar com o devedor, nem é obri-
gado a se dispor à negociação (CF, 5º, II). O não comparecimento à sessão de conciliação extra-
judicial não é cominado; se o comparecimento é uma faculdade (a ausência não está cominada), 
o endereçamento da demanda à Comissão não pode corresponder a uma obrigatoriedade. 
(TRT/SP 00840200239102008 - RO - Ac. 6ªT 20030707263 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 20/01/2004) 

716. Comissão de conciliação prévia. Ausência de submissão da demanda. A Constituição Fede-
ral garante a inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça ao direito 
(art. 5º, XXXV). A submissão da demanda à comissão de conciliação prévia não constitui condição 
da ação, sendo uma faculdade assegurada ao trabalhador. Recurso a que se dá provimento. 
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(TRT/SP 01360200402502006 - RS - Ac. 6ªT 20040597274 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 26/11/2004) 

717. Comissão de conciliação prévia. Extinção do feito ex-officio. Ofensa ao direito constitucional 
de ação. Nulidade da sentença. As Comissões de Conciliação são apenas mais um meio de solu-
ção de conflitos, e não pressuposto ou condição da ação (Súmula 2/TRT). A finalidade da Lei 
9958/00 foi a de fazer com que o trabalhador receba mais depressa o que lhe é devido, e não ser-
vir de óbice ao exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, CF). Tampouco se presta 
a lei, a impedir ou retardar o acordo, que bem pode ser celebrado em Juízo, se esta foi a via eleita 
pelo trabalhador. A extinção ex officio, após a distribuição do processo, sem ouvir as partes sobre 
eventual acordo, obrigando o reclamante a ir à CCP e depois voltar a esta Justiça, além de afron-
tar a racionalidade, não realiza os fins sociais a que se destina a norma. Sendo a conciliação o 
objetivo maior da lei, não há porque impedir que este escopo seja alcançado na própria audiência 
nesta Justiça, que tem a conciliação como prius (art. 114, CF). Recurso provido para determinar o 
regular processamento do feito. (TRT/SP 00003200202802008 - RO - Ac. 4ªT 20040165579 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/04/2004) 

718. Conciliação prévia. Ausência de proposta conciliatória patronal. Efeitos. Descabida e até re-
veladora de má-fé é a pretensão da parte que já recusara a proposta conciliatória em Juízo - de 
querer extinguir o feito, a pretexto de ausência de trâmite da pretensão perante a comissão de 
conciliação prévia. A proposta de acordo recusada em Juízo supre perfeitamente a tentativa conci-
liatória de que trata a Lei 9.958/00, em face do princípio da instrumentalidade das formas. Inteli-
gência que se extrai do art. 244 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo 
trabalhista (art. 769, CLT). Preliminar que se rejeita. (TRT/SP 00191200200302008 - RO - Ac. 4ªT 
20040303025 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 25/06/2004) 

719. Comissão de conciliação prévia. Acordo com quitação do objeto. Eficácia restrita. É preciso 
ter cautela para não transformar a quitação perante as Comissões de Conciliação Prévia num ins-
trumento sancionador de esbulho dos direitos do trabalhador. Aquilo que ainda não foi comprova-
damente pago ao reclamante não pode ser considerado quitado por um acordo extrajudicial de 
eficácia expressamente restrita ao objeto demandado perante a comissão de conciliação prévia. 
(TRT/SP 00696200246402005 - RO - Ac. 4ªT 20040309716 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 25/06/2004) 

720. Comissão de conciliação. Acordo. Efeito de coisa julgada. Erro substancial não provado. Ex-
tinção do processo. Ainda que justificável, em face das constantes denúncias de irregularidades, 
apenas a desconfiança quanto à atuação nefasta das comissões de conciliação prévia não autori-
za a desconstituição do acordo extrajudicial celebrado, sendo este, ato jurídico perfeito e acabado, 
sob pena de se por em risco a estabilidade das relações jurídicas. Tendo alegado erro substancial 
(art. 86, Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos), incumbia ao reclamante o ônus de pro-
var o vício de vontade (art. 818, CLT c/c 333, I, CPC). Ao contrário, confessou ter sido cientificado 
de que se tratava de acordo em comissão de conciliação, e que nada mais poderia reclamar. Ou-
trossim, estava acompanhado de advogado e a quantia recebida excedeu em muito o valor das 
verbas rescisórias, evidenciando tratar-se de autêntica transação, com eficácia liberatória geral 
(art. 625-E, parágrafo único), produzindo efeito de coisa julgada (art. 1.030, CC/1916 c/c art. 876, 
CLT), sendo in casu insuscetível de anulação. Mantida a extinção do processo (art. 267, V, CPC). 
(TRT/SP 02416200204902008 - RO - Ac. 4ªT 20040334842 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 13/07/2004) 

721. Conciliação prévia. Falta de tramitação na comissão. Ausência de proposta de acordo em 
juízo. Nulidade rejeitada. As comissões de conciliação são apenas mais um meio de solução de 
conflitos e não um pressuposto ou condição da ação (Súmula 2/TRT). A finalidade da Lei 9958/00 
foi a de fazer com que o trabalhador receba mais depressa o que lhe é devido e não, servir de 
óbice ao exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, CF). Tampouco se presta a lei 
a impedir ou retardar o acordo, que bem pode ser celebrado em Juízo, se esta foi a via eleita pelo 
trabalhador. A pretensão de extinção do processo, já instruído e julgado, obrigando o reclamante a 
submeter a controvérsia à CCP para depois voltar a esta Justiça, além de afrontar a racionalidade, 
não realiza os fins sociais a que se destina a norma. Sendo a conciliação o objetivo maior da Lei 
9958/00, este escopo resta perfeitamente suprido pelas tentativas de acordo nas audiências judi-
ciais, em face do princípio da instrumentalidade das formas (art. 244, CPC). Se é sincero o espíri-
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to conciliatório a ponto de a recorrente querer devolver o processo à instância extrajudicial, bem 
poderia já ter formulado alguma proposta de acordo, ou até mesmo servir-se dos bons ofícios do 
Núcleo de Conciliação existente neste Tribunal, o que não ocorreu, revelando-se o indisfarçável 
viés procrastinatório de suas alegações. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso a que se nega 
provimento. (TRT/SP 01366200238202000 - RO - Ac. 4ªT 20040596146 - Rel. Ricardo Artur Costa 
e Trigueiros - DOE 12/11/2004) 

722. Comissão de conciliação prévia. Extinção do feito ex-officio. Ofensa ao direito constitucional 
de ação. Nulidade da sentença. As Comissões de Conciliação são apenas mais um meio de solu-
ção de conflitos, e não pressuposto ou condição da ação (Súmula 2/TRT). A finalidade da Lei 
9958/00 foi a de fazer com que o trabalhador receba mais depressa o que lhe é devido, e não ser-
vir de óbice ao exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, CF). Tampouco se presta 
a lei, a impedir ou retardar o acordo, que bem pode ser celebrado em Juízo, se esta foi a via eleita 
pelo trabalhador. A extinção ex officio, após a distribuição do processo, sem ouvir as partes sobre 
eventual acordo, obrigando o reclamante a ir à CCP e depois voltar a esta Justiça, além de afron-
tar a racionalidade, não realiza os fins sociais a que se destina a norma. Sendo a conciliação o 
objetivo maior da lei, não há porque impedir que este escopo seja alcançado na própria audiência 
nesta Justiça, que tem a conciliação como prius (art. 114, CF). Recurso provido para determinar o 
regular processamento do feito. (TRT/SP 01569200400902000 - RS - Ac. 4ªT 20040627246 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 26/11/2004) 

723. Comissão de conciliação prévia. A certidão de que trata o texto legal inserto no § 3° do art. 
625-D, objetiva registrar a inexistência da conciliação no âmbito da comissão prévia, tratando-se, 
portanto, de solenidade ociosa para o regular prosseguimento do processo, diante da tentativa de 
conciliação mediada pelo juiz, em audiência, a teor do caput do art. 846 da CLT. Não configura, 
destarte, carência de ação, mas tão somente faculdade conferida ao empregado de utilizar a ins-
tância administrativa. (TRT/SP 25318200390202000 - RO - Ac. 2ªT 20030693025 - Rel. Rosa Ma-
ria Zuccaro - DOE 13/01/2004) 

724. Comissão de conciliação prévia. Submeter a controvérsia à comissão de conciliação prévia 
não é um dos pressupostos da ação. É uma faculdade da parte. Raciocinar em sentido contrário 
seria obstaculizar o exercício da cidadania constitucionalmente previsto, e que assegura a todos o 
acesso ao poder jurisdicional para dirimir questões que envolvem violação a direito, a uma norma 
de hierarquia inferior, no caso a Lei 9.958/2000. (TRT/SP 00333200205802005 - RO - Ac. 4ªT 
20030699090 - Rel. Sérgio Winnik - DOE 16/01/2004) 

725. Comissão de conciliação prévia. Falta de acordo em audiência. A empresa se negou a fazer 
qualquer proposta de conciliação na audiência inicial, não seria razoável extinguir o processo sem 
julgamento de mérito para que as partes voltassem à comissão de conciliação prévia para tentar 
acordo impossível. Seria desprestigiar os princípios da razoabilidade, da utilidade do processo, da 
economia processual e do aproveitamento da parte válida dos atos. Representaria um retrocesso, 
com perda de tempo para as partes e atividade inútil do Judiciário. (TRT/SP 00677200305802005 
- RS - Ac. 3ªT 20030670980 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 09/01/2004) 

726. Passagem pela comissão de conciliação prévia. Acordo. Eficácia. O empregado não é obri-
gado a se conciliar com o devedor na comissão de conciliação prévia. O autor nem mesmo se deu 
ao trabalho de alegar que houve coação perante a Comissão, ou qualquer engano na celebração 
do termo conciliatório, requerendo a sua nulidade. Nada disso. Apenas silenciou sobre o acordo 
celebrado. O reclamante não postulou a anulação do termo de conciliação na comissão de conci-
liação prévia. Assim, o acordo celebrado na Comissão tem eficácia liberatória geral, principalmen-
te porque constou do termo que quitou o contrato de trabalho. (TRT/SP 01534200207302002 - RO 
- Ac. 3ªT 20030712747 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 13/01/2004) 

727. Comissão de conciliação prévia. Assistência no pagamento de verbas rescisórias. A comis-
são de conciliação prévia não tem por função dar assistência ao trabalhador no ato da sua resci-
são contratual, muito menos permitir o pagamento de verbas rescisórias em sete parcelas. Nuli-
dade do termo declarada com base no artigo 9º da CLT. (TRT/SP 00393200203602000 - RO - Ac. 
3ªT 20040149611 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 20/04/2004) 

728. Comissão de conciliação prévia. Acordo. Verbas incontroversas. No momento em que deter-
minado acordo abrange somente parcelas incontroversas, a introdução de cláusula dando plena e 
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geral quitação do extinto contrato de trabalho se afigura abusiva, com a clara intenção de fraudar 
outros direitos trabalhistas, eis que nenhuma vantagem está sendo oferecida de forma compensa-
tória aos direitos renunciados e é nulo de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT. (TRT/SP 
01935200105902005 - RO - Ac. 2ªT 20040012322 - Rel. Sônia Maria Forster do Amaral - DOE 
10/02/2004) 

729. Comissão de conciliação prévia. Condições da ação. Inócua a discussão acerca da constitu-
cionalidade da Lei 9.958/00, pois a subsunção ou não da causa às comissões de conciliação pré-
via não constitui óbice ao exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado. Assim 
sendo, tenho que todas as condições da ação, a saber, a possibilidade jurídica do pedido, a legi-
timação para a causa e, em especial, o interesse de agir encontram-se plenamente preenchidas, 
donde, a rigor, impor-se a reforma da decisão de origem. (TRT/SP 02206200204702007 - RO - 
Ac. 10ªT 20040223307 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 25/05/2004) 

730. Submissão à CCP. Faculdade das Partes. Constituição de comissões de conciliação prévia 
não é obrigatória, mas sim se trata de faculdade, pois o referido artigo 625 CLT, em sua alínea a 
se utiliza do verbo "poder = podem", a indicar possibilidade e não obrigatoriedade. E as regras de 
interpretação sistemática nos levam à análise e interpretação da alínea d em função do caput e 
das alíneas subseqüentes, pela ordem. (TRT/SP 02543200304302000 - RS - Ac. 10ªT 
20040506651 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 05/10/2004) 

Efeitos 
731. Acordo para pagamento de verba devida. Não observância do prazo estipulado. Aplicação de 
multa. Tendo a ré efetuado o pagamento da 2ª parcela do acordo com um dia de atraso, não per-
mitindo ao obreiro o imediato saque do dinheiro, acrescendo-se o fato de que se tratava de véspe-
ra de feriado nacional, há que arcar com a multa estipulada em 80% para a hipótese de inadim-
plemento. Agravo da executada a que se nega provimento. (TRT/SP 01455200104302009 - AP - 
Ac. 7ªT 20040122136 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

732. Mandado de segurança. Conciliação. Desistência. Art. 267, VIII, do CPC. Tendo-se concilia-
do as partes na reclamação trabalhista originária, manifestando a litisconsorte desinteresse no 
prosseguimento da ação mandamental por ela impetrada, é de ser extinto o feito, aplicando-se ao 
caso o teor do art. 267, VIII, do CPC. Ação Mandamental que se extingue. (TRT/SP 
10261200300002008 - MS - Ac. SDI 2004017706 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

733. Acordo. Recolhimentos previdenciários. Especificação de valores. A interpretação lógica da 
lei leva à conclusão de que não há necessidade de especificação das parcelas que compõem o 
acordo quando o pedido envolve, na sua totalidade, parcelas de natureza indenizatória, pois aí 
não se presume que o acordo se deu exatamente em função do pedido, e não do que não consta 
da lide ou dos autos. O propósito de lei é evitar a fraude e a sonegação, o que tem espaço apenas 
quando o pedido envolve, no todo ou em parte, parcelas de natureza salarial. (TRT/SP 
00415200246402004 - RO - Ac. 3ªT 20040567499 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 
22/10/2004) 

734. FGTS. Expurgos inflacionários. Planos Bresser (1989) e Collor (1990). Acordo judicial, ante-
rior à Lei Complementar n. 110/2001, transmitindo quitação de todas as verbas indenizatórias. 
Coisa julgada. O acordo judicial que transmite quitação do empregado para nada mais reclamar 
em decorrência do contrato de trabalho, incluindo as verbas de trato indenizatório, incluiu também 
a diferença da multa de 40% decorrente dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Collor. 
Tais expurgos podiam ser reclamados perante a Justiça Federal antes ou depois da dispensa, por 
isso a pendência jurídica também se considera resolvida com o acordo, por força do art. 831, pa-
rágrafo único, da CLT. A lei nova, promulgada anos depois do trânsito em julgado da decisão judi-
cial, não pode retroagir para alterar as condições do acordo, sem ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, 
da CF, que assim dispõe: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada". (TRT/SP 01418200347202000 - RS - Ac. 9ªT 20030676732 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira - DOE 09/01/2004) 

735. Acordo judicial. Discriminação dos títulos e valores para fins previdenciários. Limites. Lei 
8.212, art. 43, parágrafo único. As partes não podem se conciliar sobre títulos que não estão em 
discussão no processo, ou cujo valor exceda ao que foi postulado. (TRT/SP 00013200305802006 
- RO - Ac. 9ªT 20040327943 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 16/07/2004) 
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736. Acordo sobre verbas exclusivamente indenizatórias. Lei 8.212, art. 43, parágrafo único. Con-
tribuições previdenciárias indevidas. Não é vedado às partes atribuírem ao acordo parcelas de 
cunho apenas indenizatório, quando no processo são discutidas múltiplas verbas e ficar superada 
a controvérsia sobre as parcelas de natureza salarial. Neste caso, é lícito às partes se conciliar 
sobre as parcelas indenizatórias, como aviso prévio, diferenças de FGTS, ou qualquer outro título 
indenizatório, desde que as verbas façam parte da litiscontestação e não sejam inseridas no acor-
do apenas para fraudar as contribuições previdenciárias. (TRT/SP 00109200306702005 - RO - Ac. 
9ªT 20040328184 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 16/07/2004) 

737. Após a prolação da sentença definitiva, inválida, em acordo, a declaração das partes de que 
o valor estipulado teria natureza indenizatória, máxime quando a sua discriminação abrange rubri-
cas totalmente estranhas àquelas contidas no comando condenatório. Incidência dos recolhimen-
tos previdenciários sobre o montante global do ajuste, a cargo do empregador. (TRT/SP 
02149199907702001 - RO - Ac. 2ªT 20040286309 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - 
DOE 22/06/2004) 

738. Conciliação. Negativa de homologação. Possibilidade. Verificando-se na conciliação protoco-
lizada por petição a hipótese do artigo 129 do CPC, pois ofertada antes mesmo de instaurada a 
relação processual com a citação da reclamada e, intimada a reclamante a ratificar, vem e denun-
cia ter sido encaminhada a advogado pela própria reclamada, é dever do juiz negar-lhe homolo-
gação, extinguindo o feito sem apreciação do mérito. Nega-se provimento ao apelo. (TRT/SP 
02353200130102003 - RO - Ac. 2ªT 20040407840 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 31/08/2004) 

739. Conciliação judicial. Diferenças da multa do FGTS em face aos expurgos inflacionários. Prin-
cípio da actio nata. A conciliação judicial anterior à Lei Complementar nº 110/01, que deu plena e 
geral quitação à relação jurídica processual, e também à relação jurídica contratual, já abrangeu 
hipotético direito decorrente dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Verão. A transação, 
gênero da espécie conciliação, se traduz em concessões recíprocas, diante da incerteza na ob-
tenção concreta da pretensão em adquirir o bem da vida, e inserido nesta concessão está, no 
quantum avençado, a pretensão objeto deste litígio. O princípio da actio nata verificado com a 
edição da Lei Complementar 110/01 não afasta ou torna nula a conciliação anterior, porque o seu 
objeto era anterior à pactuação, e como tal, nela está envolvido, pois expressamente declarado 
que a composição envolvia qualquer pendência contratual. Ação que deve ser julgada extinta, 
sem apreciação da matéria de fundo, acolhida a exceção de coisa julgada. (TRT/SP 
01042200302902000 - RS - Ac. 2ªT 20040374224 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 10/08/2004) 

740. Acordo judicial. O cumprimento deve respeitar o prazo e condições estabelecidas (CLT, 835) 
e o inadimplemento de uma parcela provoca, automaticamente, o vencimento antecipado das de-
mais (CLT, 891). (TRT/SP 01476200204302005 - AP - Ac. 6ªT 20040091184 - Rel. Rafael E. Pu-
gliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

741. Acordo. Não pagamento no prazo. Cláusula penal. A falta de pagamento dentro do prazo 
acordado (CLT, 835) produz o vencimento antecipado das demais parcelas (CLT, 891), ficando a 
ré constituída em mora (CC, 397) e sujeita à cláusula penal (CC, 409). (TRT/SP 
00723200302802004 - AP - Ac. 6ªT 20040424337 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/09/2004) 

742. Recurso do INSS. Acordo sem discriminação da natureza e valor de cada parcela. Retenção 
previdenciária devida sobre o montante do acordo. Responsabilidade do empregador. O acordo é 
ato das partes, pelo qual livremente transigem a respeito de direitos que lhes são próprios. Entre-
tanto, na forma do parágrafo 3º do artigo 832 da CLT, dos parágrafos 2º e 3º do artigo 276 do De-
creto nº 3.048/99 e do Provimento GP nº 05/2001 incumbe às partes o ônus de esclarecer o exato 
teor do acordo, especificando as parcelas transacionadas, com indicação da natureza jurídica de 
cada uma delas e o respectivo valor em expressão monetária. Não cumprido, impõe-se o recolhi-
mento da contribuição previdenciária sobre o total acordado. O quantum relativo ao tributo previ-
denciário é devido pelo empregador, como responsável tributário (artigo 121, inciso II, do Código 
Tributário Nacional) e sujeito passivo da obrigação (artigos 30, inciso I e 33, parágrafo 5º, da Lei 
nº 8.212/91). Impossível imputar ao autor este encargo, pena de alterarem-se as bases do próprio 
acordo homologado, em ofensa à coisa julgada e, também, em detrimento do próprio trabalhador 
que somente aceitou a proposta conciliatória para por fim a uma demanda longa e onerosa. Re-
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curso do INSS a que se dá provimento. (TRT/SP 00008200200902002 - RO - Ac. 4ªT 
20040671008 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 03/12/2004) 

743. Avença composta integralmente de parcelas de natureza indenizatória. Ausência de vício ou 
fraude. Retenção previdenciária indevida. O acordo é ato das partes, pelo qual livremente transi-
gem a respeito de direitos que lhes são próprios. Não há como se exigir a exata correspondência 
entre a incidência da contribuição previdenciária e os importes discriminados no acordo, ou títulos 
especificados na exordial. Isto porque ao conciliar-se durante o processo cognitivo, o reclamante 
ainda não obteve um provimento sentencial que declare devidas as parcelas postuladas, e muito 
menos chegou a recebê-las. Assim, ainda que a preambular contenha pedidos de verbas de natu-
reza salarial e indenizatória, nada obsta que o pacto, celebrado em condições razoáveis e sem 
indícios de fraude, atinja somente estas últimas, hipótese em que não haverá incidência previden-
ciária. Recurso do INSS a que se nega provimento. (TRT/SP 00891200231102001 - RO - Ac. 4ªT 
20040694210 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 

744. INSS. Acordo na execução. Recurso da previdência pretendendo exação sobre valor superior 
ao acordado. Sanha arrecadatória. Apelo improvido. Configura descabida e injustificável sanha 
arrecadatória, a pretensão recursal do INSS de fazer incidir desconto previdenciário sobre valores 
que não foram recebidos pelo trabalhador durante a fluência do pacto laboral e sequer o serão 
agora, na via judicial. O fato de terem as partes celebrado acordo na execução, estipulando impor-
tâncias não estritamente harmônicas com as consignadas em liquidação é efeito da própria tran-
sação, que implica concessões recíprocas, na busca de um resultado que consista na exata inter-
secção entre os valores que traduzem o interesse de cada um dos partícipes da avença. Essa 
forma de pactuação é prática usual, legítima e insuficiente para caracterizar simulação e afastar a 
boa-fé dos litigantes. Recurso da Previdência a que se nega provimento. (TRT/SP 
02167200031502006 - AP - Ac. 4ªT 20040694300 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
10/12/2004) 

745. Contribuição previdenciária. Transação na execução. As partes podem transigir sobre o que 
desejarem, inclusive na execução, pois a questão é de natureza privada, porém a transação vale 
apenas para elas e não para terceiros, principalmente em relação ao INSS. O acordo firmado en-
tre as partes não obriga terceiros, como o INSS, nem pode lhe subtrair as contribuições que lhe 
são devidas. É claro o artigo 1.031 do Código Civil de 1916 no sentido de que a transação não 
aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervieram, ainda que diga respeito a coisa indivisí-
vel. As partes não podem transigir sobre o que não é deles. O art. 1.035 do Código Civil de 1916 
só permite transação em relação a direitos patrimoniais de caráter privado e não de direitos de 
ordem pública, como a contribuição previdenciária. (TRT/SP 00057199731402007 - AP - Ac. 3ªT 
20040486804 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 17/09/2004) 

746. Mandado de segurança. Termo de conciliação firmado em Núcleo Intersindical de Concilia-
ção Prévia. Pagamento em atraso das parcelas devidas implica vencimento antecipado das de-
mais, incluindo a multa por inadimplemento. Segurança que se denega. Legítimo é o ato praticado 
pela D. Autoridade impetrada que determina a execução de acordo extrajudicial celebrado perante 
Núcleo Intersindical de Conciliação Prévia, ante o pagamento em atraso das parcelas devidas 
porquanto vencida uma parcela sem o correspondente pagamento, restam automaticamente ven-
cidas as demais, por força do que dispõe o artigo 891 da Consolidação das Leis do Trabalho, in-
clusive com a observância da cláusula penal estipulada pelas partes, tendo em vista a determina-
ção constante dos artigos 408 e 409 do Novo Código Civil. Não há que se falar em inaplicabilidade 
da multa sob fundamento de que a mora não se confunde com o inadimplemento, uma vez que, 
segundo a melhor Doutrina, o inadimplemento voluntário pode ser absoluto ou relativo (a mora), 
hipótese em que a obrigação não foi cumprida no tempo, lugar e forma devidos, sendo que em 
ambos os casos o impetrante deve responder pela multa inserida no mencionado acordo extraju-
dicial, porquanto não constou da avença qualquer distinção nesse sentido. Nessa conformidade, a 
execução do mencionado acordo não viola direito líquido e certo do impetrante, pois, embora ale-
gue a inaplicabilidade do disposto no artigo 891 da Consolidação das Leis do Trabalho, na Justiça 
do Trabalho os acordos que incluam prestações sucessivas por tempo determinado são submeti-
dos aos critérios do referido dispositivo, não havendo necessidade de previsão no Termos de 
Conciliação. Segurança a que se denega. (TRT/SP 10770200300002000 - MS - Ac. SDI 
2003033724 - Rel. Vania Paranhos - DOE 20/01/2004) 
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747. Contribuição previdenciária incidente sobre acordo: Os acordos homologados que não osten-
tarem, discriminadamente, as parcelas legais passíveis de contribuição previdenciária, sofrerão a 
incidência da citada contribuição sobre o valor total do acordo, nos termos do artigo 43 da Lei 
8212/91, reforçada pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 276 do Decreto nº 3048 de 06/05/99 
(TRT/SP 00290199800502005 - AP - Ac. 4ªT 20040666470 - Rel. Vilma Mazzei Capatto - DOE 
03/12/2004) 

Fraude 
748. Núcleos de Conciliação Prévia. Nulidade do acordo configurada. A realidade mostra-se ex-
tremamente difícil para o trabalhador brasileiro nos dias de hoje. Seja em razão da estagnação 
econômica que só faz recrudescer a crise de desemprego, impelindo o trabalhador compulsoria-
mente à inatividade involuntária, seja para quem esteja empregado, mas que se encontra aviltado 
em seus direitos flagrantemente violados pelo empregador durante a execução do contrato de 
emprego. Dentro deste cenário tempestuoso, espera-se que o sindicato exerça de forma efetiva o 
seu papel de defensor dos direitos dos trabalhadores, tal e qual está previsto no inciso III do artigo 
8º Constitucional. Entretanto, não se pode negar a existência de comportamentos fraudulentos 
que devem ser veementemente coibidos por essa MM. Justiça, mormente quando a empresa va-
le-se de pretensa avença perante o Sindicato de Classe apenas para quitar as verbas rescisórias 
a que faria jus o empregado por ter sido imotivadamente dispensado. Nesses casos, não fosse o 
Judiciário, com certeza o trabalhador estaria amargando a privação no recebimento integral dos 
títulos rescisórios, já que o sindicato, longe de cumprir a obrigação constitucional a ele afeta, se 
omitiu em desfavor de quem deveria amparar. O acordo é nulo, pois não passa pelo crivo do arti-
go 9º da CLT. (TRT/SP 01683200307202006 - RO - Ac. 6ªT 20040649916 - Rel. Valdir Florindo - 
DOE 03/12/2004) 

CONFISSÃO “FICTA” 
Configuração e efeitos 
749. Confissão e a carta de preposição. A decisão entendeu que a reclamada é confessa por não 
ter juntado aos autos a carta de preposição. Essa conseqüência não é admissível. A carta de pre-
posição não é impositivo legal. O importante, pelo prisma legal, é o comparecimento de um pre-
posto que saiba dos fatos. Pelo prisma jurisprudencial, esse preposto deve ser empregado, o que 
é evidente nos autos. Por tais elementos, reconsidero o teor de fls. 188. A reclamada não é con-
fessa quanto à matéria de fato. (TRT/SP 01324200236102009 - RO - Ac. 4ªT 20040302886 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 25/06/2004) 

750. Pena de confissão e o litisconsórcio. O reclamante pretende o pagamento das horas extras e 
suas incidências, além do adicional noturno, sob o fundamento de que a primeira reclamada é 
confessa quanto à matéria de fato. A pena de confissão não gera efeitos quando se tem o litiscon-
sórcio e a respectiva contestação do pedido na defesa de um outro litisconsorte (art. 320, I, CPC). 
A jornada de trabalho foi literalmente impugnada pela segunda reclamada (fls. 44), logo, não há 
como se deferir o pedido, já que o autor não provou a respectiva jornada de trabalho. Correto o 
julgado. (TRT/SP 00631200248202001 - RO - Ac. 7ªT 20040384564 - Rel. Francisco Ferreira Jor-
ge Neto - DOE 20/08/2004) 

751. Confissão. Desconhecimento dos fatos. CPC, art. 400, I. Inteligência. A prova testemunhal 
será indeferida sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte (CPC, art. 400, I). 
Não se trata de confissão real, mas presumida, pois é inadmissível que a parte desconheça as 
razões que a levam à contestação a ação que responde. Todavia, em que pese a confissão su-
posta, tem a parte o direito de produzir prova capaz de ilidi-la, diante da garantia do devido pro-
cesso legal (Constituição Federal, art. 5º, LV). (TRT/SP 12946200300002009 - MS - Ac. SDI 
2004023315 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 26/11/2004) 

752. Confissão Ficta - A confissão não é pena, e sim conseqüência do não uso do direito de defe-
sa pela parte, que leva o Estado, pragmaticamente, a preferir que os fatos narrados pela outra 
sejam, sem mais, considerados como admitidos (Chiovenda). (TRT/SP 00540200020202000 - RO 
- Ac. 2ªT 20040128851 - Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - DOE 06/04/2004) 

753. Depoimento e confissão. A pena de confissão ao preposto só pode ser aplicada por desco-
nhecimento dos fatos quando o desconhecimento é dissimulado, sem motivo justificado, ficando 
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claro ao juiz que o preposto sabe dos fatos, mas emprega evasivas para fugir às respostas preju-
diciais à empresa (CPC, art. 345). Preposto que responde às perguntas de forma pertinente, con-
fessando fatos e negando outros, não pode ser considerado confesso por não se lembrar de deta-
lhes mínimos surgidos durante o depoimento. Há especificidades da prova, ou circunstâncias, que 
nem mesmo o empregador está habilitado a responder. Retira-se a penalidade aplicada à recla-
mada. (TRT/SP 00146200103302004 - RO - Ac. 9ªT 20040114877 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira - DOE 02/04/2004) 

754. Audiência. Parte ausente, confessa quanto à matéria de fato. Depoimento da parte contrária, 
presente à audiência. Direito assegurado no art. 5º, LV, da CF. As leis abrem ao juiz a faculdade 
ouvir as partes no início, no meio ou no fim do processo (CLT, art. 820, e CPC, arts. 125, III, e 
343), mas a parte que está ausente, por meio do seu advogado, conserva o direito de ouvir a par-
te presente à audiência, a fim de obter dela a confissão sobre os fatos articulados na inicial ou na 
defesa. Há fatos cujo ônus da prova é do autor e há fatos, distintos, cujo ônus da prova é do réu. 
Ambos podem confessar fatos contrários aos seus interesses, fatos distintos, sem que isso impli-
que em conflito de confissões ou em ofensa ao princípio da igualdade processual. (TRT/SP 
00373200230202007 - RO - Ac. 9ªT 20040344430 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
30/07/2004) 

755. Pena de confissão. A pena de confissão gera presunção relativa de veracidade, ficando elidi-
da pela prova documental que consta dos autos. A juntada dos cartões-de-ponto obrigava que o 
autor produzisse prova concreta de suas alegações e tendentes à infirmação desses registros. 
(TRT/SP 01897200220202007 - RO - Ac. 6ªT 20040090412 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 19/03/2004) 

756. Pena de confissão. A pena de confissão gera uma presunção relativa e não absoluta em fa-
vor da parte que dela se beneficia, podendo ser elidida por prova em contrário. O Juízo estava 
autorizado a decidir com base em outros elementos dos autos. (TRT/SP 01294200203402003 - 
RO - Ac. 6ªT 20040141165 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

757. Ausência da ré. Dispensa recíproca de depoimento. Inocorrência de confissão. O não compa-
recimento da empresa na audiência de prosseguimento não implica confissão quando as partes, 
através de seus procuradores, dispensam reciprocamente seus depoimentos. (TRT/SP 
01279200206902009 - RO - Ac. 6ªT 20040141440 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
23/04/2004) 

Reclamante 
758. Mandado de segurança. Ausência à audiência por internação hospitalar não comprovada. 
Pena de Confissão. Não tendo a reclamante comprovado sua ausência por internação hospitalar à 
audiência em que deveria depor, a D. Autoridade impetrada ao aplicar-lhe a pena de confissão 
quanto à matéria de fato não praticou nenhuma irregularidade, tampouco violou direito líquido e 
certo da impetrante a ser amparado pelo presente mandamus, pois foi intimada com tal comina-
ção (aplicação do artigo 844 da CLT). (TRT/SP 12044200200002001 - MS - Ac. SDI 2004006038 - 
Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 14/05/2004) 

Requisitos 
759. Fazenda Pública. Confissão presumida. Aplicabilidade. A regra e as exceções do 302 do 
CPC aplicam-se também contra a Fazenda Pública. (TRT/SP 01287200031102000 - RE - Ac. 9ªT 
20040146400 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 16/04/2004) 

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
Efeitos 
760. Contrato de Experiência. Direito recíproco de rescisão. Dispensa antecipada. Verbas rescisó-
rias devidas. Se da leitura do texto do contrato a prazo se constata existir cláusula assecuratória 
do direito recíproco de rescisão e o empregador promove a dispensa antecipada, ainda que haja 
referência expressa ao art. 479 da CLT, a rescisão passa a reger-se pelo art. 481 da CLT, fazendo 
jus o trabalhador a todas as verbas reparatórias próprias dos contratos a prazo indeterminado. 
Recurso a que, por maioria, se dá provimento parcial. (TRT/SP 02269200305302006 - RS - Ac. 
4ªT 20040202423 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 21/05/2004) 
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Objeto 
761. Contrato de experiência. Caracterização. O contrato de experiência, conquanto faça parte do 
gênero contrato a prazo, não se inclui nos contratos a termo, pois não depende da ocorrência de 
um limite de tempo para seu término, mas do desenvolvimento da vontade das partes. Enquanto 
naquele (contrato a prazo propriamente dito), sua extinção já vem determinada e certa desde a 
sua celebração, simplesmente pela passagem do tempo (termo), neste (contrato de experiência), 
a sua extinção não é regulada no ato de sua celebração, mas permitida, em determinado prazo, 
porém dependendo de declaração de vontade das partes. (TRT/SP 01279200305402000 - RS - 
Ac. 10ªT 20040591241 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 16/11/2004) 

Prorrogação e suspensão 
762. Contrato de experiência. Prorrogação e extinção. A despeito do laconismo da lei, eis que 
nada refere quanto aos tipos de relações e funções que podem ser pactuadas a título experimen-
tal e da possibilidade de prorrogação, observado o período máximo de noventa dias, não se pode 
olvidar que se trata de modalidade contratual que tem por finalidade precípua a avaliação objetiva 
e subjetiva da capacidade, habilidade, qualificação pessoal e profissional do empregado. Logo, 
antes da aferição de tais características, ainda que por lapso exíguo, não se justifica a prorroga-
ção antecipada do contrato, na medida em que subverte a ordem natural da pactuação, em fla-
grante ofensa à intenção do legislador (art. 9º da CLT). (TRT/SP 01323199725202007 - RO - Ac. 
10ªT 20040273380 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 15/06/2004) 

763. Contrato de experiência. Acidente do trabalho. Interrupção. Estabilidade da Lei 8.213/91. 
Ocorrendo o acidente durante o período de experiência, o contrato a prazo se interrompe, contan-
do-se o tempo do afastamento como de efetivo exercício, para todos os efeitos. Ultrapassado o 
marco temporal fixado para a experiência, transmuda-se o pacto a termo em contrato a prazo in-
determinado, incidindo a garantia estabilitária durante um ano contado da alta médica (art. 118 da 
Lei 8.213/91), não podendo o empregador, no retorno da alta médica, considerar seu empregado 
ainda em experiência. Tanto nos primeiros quinze dias, por conta do empregador, como a partir do 
16º dia de afastamento, com o empregado recebendo da Previdência Social o auxílio-acidentário, 
o contrato de trabalho considera-se interrompido, computando-se esse tempo como de serviço 
efetivo. Assim ocorre porque o efeito do afastamento acidentário sobre o contrato de trabalho é 
interruptivo e não suspensivo, ou seja, embora cessem as atividades laborativas, remanescem 
obrigações contratuais, tais como: a contagem de tempo de serviço para fins de indenização e 
estabilidade (artigo 4º, parágrafo único, CLT); cômputo de tempo para férias até o prazo de seis 
meses (artigos 131, III e 133, IV, CLT); recolhimento de FGTS (artigo 15, § 5º, Lei nº 8.036/90) 
(TRT/SP 00244200200102008 - RO - Ac. 4ªT 20040319789 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 02/07/2004) 

Requisitos 
764. Contrato de experiência celebrado na vigência de contrato a prazo indeterminado. O contrato 
de experiência não pode ser celebrado no curso de contrato por prazo indeterminado, ainda que o 
empregado venha a desempenhar nova função no curso do vínculo empregatício. A mudança de 
função na vigência do pacto laboral, fora da hipótese de readaptação, só pode ser considerada 
como promoção, pois a alteração de função, nessas hipóteses, já vem precedida de avaliações do 
empregado. (TRT/SP 00351199900802004 - RO - Ac. 4ªT 20040684649 - Rel. Paulo Augusto 
Camara - DOE 10/12/2004) 

 CONTRATO DE TRABALHO (EM GERAL) 
Atleta profissional 
765. Jogador de futebol. Direito de rescisão do contrato de trabalho, por mora salarial. Antecipa-
ção de tutela indeferida pelo juízo de Primeiro Grau. O artigo 31 da Lei 9615/98 garante a rescisão 
do contrato de trabalho do atleta de futebol quando a entidade desportiva empregadora estiver 
com o pagamento do salário em atraso, incluindo-se os recolhimentos do FGTS. O artigo 273 do 
CPC, por sua vez, autoriza a antecipação da tutela sempre que a parte for colocada em situação 
de prejuízo iminente. Apesar de indeferida a tutela antecipada, deve se ter em mente que a garan-
tia constitucional do livre exercício da profissão e a norma jurídica universal da liberdade do traba-
lho sobrepõem-se a qualquer princípio de natureza legal que obstaculize sua eficácia. Segurança 
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concedida. (TRT/SP 12870200200002000 - MS - Ac. SDI 2004003535 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
30/03/2004) 

766. Atleta profissional. Jogador de futebol. Direito de imagem. Natureza jurídica da parcela. É 
manifestamente salarial a natureza jurídica da parcela denominada "direito de imagem" paga ao 
atleta pelo clube que detém o seu atestado liberatório, uma vez que, assim como o salário strictu 
sensu tem como único fato gerador a contraprestação pela atividade laborativa do trabalhador. 
(TRT/SP 00321200201202003 - RO - Ac. 4ªT 20040338830 - Rel. Sérgio Winnik - DOE 
13/07/2004) 

Cláusula ilegal 
767. Contrato de trabalho. Nulidade de cláusula. No Direito do Trabalho a nulidade não invalida 
todo o contrato, apenas troca-se a cláusula nula por uma legítima. A nulidade de uma cláusula 
contratual não o vicia integralmente, afetando apenas a cláusula tida por nula. É o aproveitamento 
da parte válida do ato (utile per inutile non vitiatur). É aproveitada a parte válida do contrato. A 
nulidade de uma cláusula não torna nula todas as demais. Logo, não se aplica o artigo 1.026 do 
Código Civil, por incompatibilidade. (TRT/SP 00735200146502000 - RO - Ac. 3ªT 20040083548 - 
Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 16/03/2004) 

Cláusula. Interpretação 
768. Responsabilidade subsidiária. Contrato de prestação de serviços com cláusula de exclusão 
de responsabilidade. Validade restrita. O contrato de prestação de serviço vincula exclusivamente 
os seus participantes, não podendo prejudicar os empregados, sobretudo porque as normas 
trabalhistas são de ordem pública e nenhuma disposição particular pode sobrepor-se a elas, 
conforme arts. 9º e 444 da CLT. As cláusulas de exclusão de responsabilidade valem apenas 
entre os contratantes, em demanda de um contra o outro perante o foro competente para 
solucionar os litígios decorrentes da inexecução do contrato. (TRT/SP 00872200125102005 - RO - 
Ac. 9ªT 20040061846 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

769. Cláusula de não-concorrência. Validade. A cláusula de não-concorrência foi estabelecida por 
tempo razoável e houve pagamento de indenização. Logo, está dentro dos princípios da razoabili-
dade e da proporcionalidade. É, portanto, considerada válida. Não há dano moral a ser reparado. 
(TRT/SP 02243200038102009 - RO - Ac. 3ªT 20040281579 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
08/06/2004) 

Norma mais benéfica 
770. Previdência privada e assistência médica complementar: condições extralegais mais benéfi-
cas do que as normas jurídicas (imperativas autorizantes) trabalhistas em vigor devem receber 
exegese restritiva (não ampliativa), sempre nos estritos termos e condições em que foram imple-
mentadas e mantidas. Pensar em sentido contrário é dar azo para que a Justiça do Trabalho inter-
fira no poder empresarial de comando daquele que, a teor do art. 2º da CLT de 1943, assume os 
riscos da atividade econômica. In casu, não há que cogitar em direito adquirido e nem mesmo na 
expectativa respectiva. (TRT/SP 02055200102402002 - RO - Ac. 5ªT 20040270984 - Rel. Ricardo 
Verta Luduvice - DOE 18/06/2004) 

Vício (dolo, simulação, fraude) 
771. Contrato de trabalho. Efeitos da recontratação. A demissão do empregado seguida de ad-
missão em outra empresa do mesmo grupo não é por si só ilegal. Ainda que se tratasse de recon-
tratação pela mesma empresa incogitável seria, salvo na hipótese de fraude, a unicidade do con-
trato. Isso porque, segundo se extrai do art. 453 da CLT., os períodos de trabalho não se somam 
quando regularmente satisfeita, ao final do primeiro período, a indenização legal. (TRT/SP 
02725200202502008 - RO - Ac. 6ªT 20040341687 - Rel. Lauro Previatti - DOE 13/08/2004) 

772. Contrato de Trabalho (em geral). Vício. Erro. O erro capaz de ensejar a anulação da declara-
ção de vontade deve ser substancial e inescusável, sendo interpretado à luz da lógica do razoável 
e da boa-fé, diante da situação fática em concreto e da função social emergente do contrato. Ape-
lo provido. (TRT/SP 01537200304302005 - RS - Ac. 10ªT 20040667205 - Rel. Lilian Gonçalves - 
DOE 07/12/2004) 
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773. Comissões. Contratação sem natureza salarial. Pactuação inválida. Fraude. No campo do 
Direito do Trabalho prevalecem as disposições de ordem pública sobre a esfera da autonomia da 
vontade, sendo vedada a contratação contra legem, conforme dispõe textualmente o artigo 444 
consolidado. Desse modo, embora livres para pactuar as condições contratuais e, dentre estas, a 
forma de remuneração, não estão as partes autorizadas a negar a natureza salarial deste ou da-
quele título, quando dita natureza decorre de lei e se manifesta de forma objetiva, pelo modus 
como cada verba é paga e sobretudo, em face de sua feição contraprestativa. Não há a menor 
dúvida de que as comissões pagas ao empregado têm natureza salarial (art. 457, § 1º, CLT). Lo-
go, diante desse incontornável comando legal e considerando os princípios da legalidade, da ante-
rioridade e da reserva legal, todos constitucionalmente assegurados no artigo 5° inciso II, XXXIX 
da Constituição Federal, inválida a pactuação com a prática fraudulenta (art. 9º, CLT) de paga-
mento salarial à margem dos recibos. (TRT/SP 02490200202202005 - RO - Ac. 4ªT 20040671270 
- Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 03/12/2004) 

774. Jornada de trabalho móvel. Validade. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, 
no sentido de que o empregado foi coagido a assinar o contrato de trabalho, que prevê a jornada 
móvel, não se pode falar em nulidade. O horário móvel não contraria o inciso XIII do artigo 7º da 
Lei Maior. A lei não veda a jornada móvel e variável. As convenções coletivas, de modo geral, não 
proíbem a jornada móvel e variável. Logo, aquilo que não é proibido, é permitido. Fraude não se 
presume, deve ser provada. (TRT/SP 11576200390202009 - RO - Ac. 3ªT 20040000529 - Rel. 
Sérgio Pinto Martins - DOE 20/01/2004) 

775. Coação econômica. O empregado, via de regra, detém condição de maior fragilidade econô-
mica na relação jurídica, o que o leva, como no caso dos autos, a aceitar uma condição que lhe é 
manifestamente desfavorável, justamente porque tem inibido o seu posicionamento. Em razão 
disto, a natureza coativa do ato não se dá apenas quando o trabalhador é forçado física ou psico-
logicamente a assinar determinado documento que o prejudique, bastando apenas que tome ati-
tude contrária à vontade do empregador para que muito provavelmente tenha rescindido o seu 
contrato de emprego. Presente a meu ver a coação econômica. (TRT/SP 02203199944402000 - 
RO - Ac. 6ªT 20040141866 - Rel. Valdir Florindo - DOE 23/04/2004) 

CONTRATO DE TRABALHO (PRAZO DETERMINADO OU OBRA CERTA) 
Configuração 
776. Contrato. Determinação de prazo. Não autoriza a lei (CLT, art. 443, § 2º) a contratação de 
empregado por prazo determinado para serviços inerentes à atividade econômica da empresa. É 
de prazo indeterminado o contrato de trabalho, ainda que admitido o empregado para obra de 
duração programada, pois nem o serviço (da empresa) é transitório e nem a natureza do serviço 
(do empregado) é estranho àquela atividade. (TRT/SP 00551200225102001 - RO - Ac. 3ªT 
20040298960 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 29/06/2004) 

CONTRATO DE TRABALHO (SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO) 
Efeitos 
777. Mandado de segurança. Manutenção da vigência do convênio médico enquanto perdurar a 
suspensão do contrato de trabalho a prova, decorrente de acidente de trabalho. Segurança que se 
denega. (TRT/SP 12313200300002000 - MS - Ac. SDI 2004013816 - Rel. Plinio Bolivar de Almei-
da - DOE 02/07/2004) 

Serviço militar 
778. Da remuneração devida em caso de afastamento militar obrigatório. O art. 472 da CLT con-
templa dois tipos de afastamentos obrigatórios em virtude das exigências do Serviço Militar. O 
primeiro refere-se ao afastamento ordinário (caput) e acarreta a suspensão do contrato de traba-
lho, ou seja, nenhuma remuneração será devida ao empregado (art. 60, § 1º da Lei 4.754/65). O 
segundo afastamento, em caráter excepcional, se dá em decorrência de motivo relevante de inte-
resse para a segurança nacional, mas não acarreta a suspensão do contrato de trabalho (§ 3º). 
Portanto, o direito à remuneração durante os primeiros 90 (noventa) dias de afastamento a que 
alude o § 5º só pode estar se referindo ao afastamento previsto no § 3º do referido artigo, já que 
nada é devido ao empregado em cumprimento do serviço militar ordinário. (TRT/SP 



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
120 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

01591200146302006 - RO - Ac. 4ªT 20040415281 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
27/08/2004) 

Suspensão ou interrupção (configuração) 
779. Suspensão do contrato de trabalho. Diretor eleito pelo Conselho de Administração. Perma-
nência da subordinação trabalhista. Hipótese em que o contrato permanece inalterado. (TRT/SP 
02990033640 - RO - Ac. 6ªT 20040090390 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

COOPERATIVA 
Trabalho (de) 
780. Das cooperativas. Quando bem formadas podem contribuir com a redução da carência da 
mão-de-obra. Todavia, não devem prevalecer aquelas cooperativas que se formam para simples 
oferecimento de mão-de-obra terceirizada. (TRT/SP 00493200201302003 - RO - Ac. 6ªT 
20040188420 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

781. Cooperativa. Fraude ou não. Ônus probatório do trabalhador. A simples constituição de coo-
perativa de trabalho, visando à locação ou prestação de serviços, não se justifica como sinônimo 
de fraude. Não basta a simples denotação de que a cooperativa de trabalho já seja tida como 
fraude. Em primeiro lugar, o art. 442 em seu parágrafo único não é inconstitucional. Vide o teor do 
art. 174, § 2º da Constituição Federal. Em segundo lugar, o que se deve punir não é o legislador, 
com críticas ao texto legal, porém, a sua aplicabilidade pelos cidadãos, analisando-se os fatos e 
os seus pormenores, em função do caso concreto. A fraude advém de práticas ilegais, tentando-
se a desvirtuação do alcance do texto legal, adotando-se aspectos formais de mera simulação, 
acobertando objetivos contrários e escusos. Todo e qualquer ato, que visa desvirtuar o espírito de 
todo e qualquer dispositivo legal, é fraude à lei. Para que se tenha o reconhecimento da relação 
de emprego com a primeira reclamada, torna-se necessário à presença de dois requisitos: subor-
dinação direta e a pessoalidade. Não se pode negar que a pessoalidade esteja presente, já que a 
reclamante, consoante o relato pessoal da primeira reclamada às fls. 10 era uma atendente de 
crédito e prestava serviços a essa demandada. Contudo, o que não se pode deixar de enfatizar é 
que a primeira reclamada, em seu relato, esclareceu que a reclamante era uma atendente de cré-
dito, na qualidade de cooperada, não recebendo ordens de nenhum funcionário da ré, já que havia 
os gestores da cooperativa, os quais permaneciam no local de prestação de serviços. Apesar do 
comparecimento diário da reclamante aos serviços, não havia uma vinculação direta entre as a-
tendentes e os funcionários da primeira reclamada, a empresa tomadora. Em outras palavras, não 
havia a subordinação direta, já que lá ficavam os gestores, os quais faziam o contato entre o to-
mador e os cooperados. Caberia à reclamante, diante dos fatos, provar a fraude, ou seja, a sua 
subordinação direta a Sra. Érica, como alegado em seu relato. Não é o caso dos autos. Rejeito o 
apelo. (TRT/SP 01589200304402008 - RS - Ac. 4ªT 20040050690 - Rel. Francisco Ferreira Jorge 
Neto - DOE 20/02/2004) 

782. Ilegitimidade de parte da cooperativa como efetiva empregadora. Se o reclamante não era 
cooperado, tem-se a fraude na contratação, adotando-se uma empresa intermediadora, no caso a 
cooperativa. No caso de fraude, o vínculo há de ser formado com o efetivo tomador, no caso o 
Hospital. Trata-se de um elemento processual e vital o qual pode e deve ser conhecido de ofício 
pela primeira instância (art. 301, § 4º, CPC). Vale dizer, mesmo que não seja matéria de defesa, 
não se pode imputar o vínculo ao simples agente de intermediação, já que em caso de fraude, o 
mesmo se forma com o efetivo tomador, o qual é de fato e de direito o real empregador. Por tais 
fundamentos, mantenho o teor da r. sentença. (TRT/SP 02547200104902004 - RO - Ac. 2ªT 
20040207387 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 18/05/2004) 

783. Cooperativa. Impossibilidade legal de vínculo de emprego. CLT, art. 442, único. Para afastar 
essa proibição legal, é necessário que o trabalhador, interessado na declaração do vínculo, com-
prove a ocorrência de vício nas condições previstas no art. 9º da CLT. O simples fato de alguém 
prestar serviço a "outrem", através de cooperativa, não gera, necessariamente, ocorrência de 
fraude. O trabalho por meio de cooperativa é lícito e a presunção é juris et de jure pela legalidade 
do ato. (TRT/SP 01974200243102000 - AI - Ac. 9ªT 20040404573 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira - DOE 27/08/2004) 
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784. Cooperativa. Vínculo de emprego. Tendo a cooperativa sido constituída nos termos da legis-
lação vigente e confirmada a adesão do autor através de prova documental, a existência de vício 
de consentimento deve ser amplamente comprovada pela parte que a suscitou. Apelo improvido. 
(TRT/SP 00224200234102000 - RO - Ac. 1ªT 20040541023 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

785. Cooperativas de trabalhadores. Regras próprias e objetivas a impedir fraudes. Consolidação 
do instituto. Apelo que se denega. (TRT/SP 02652200305102001 - RS - Ac. 1ªT 20040366256 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 03/08/2004) 

CORREÇÃO MONETÁRIA 
Cálculo e incidência 
786. Execução. Depósito. Diferenças de correção. O crédito somente se torna disponível ao cre-
dor após o exaurimento de todas as vias recursais, sujeitando-se, a toda evidência, à correção 
prevista na Lei nº 8.177/91, sendo devidas as diferenças de atualização e juros entre a data do 
depósito e a data do efetivo levantamento, de forma a recompor a integralidade do quantum devi-
do. (TRT/SP 00063199743202004 - AP - Ac. 10ªT 20040004982 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 
06/02/2004) 

787. Correção monetária. Incide após o quinto dia útil do mês vencido da obrigação. Aplicação do 
Precedente n. 124, do C. Tribunal Superior do Trabalho. Apelo provido. (TRT/SP 
00478200031502000 - RO - Ac. 1ªT 20040541171 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

788. Execução. Depósito em garantia. Correção bancária e correção trabalhista. Diferenças de 
correção monetária. O cumprimento da obrigação de pagar se dá com a efetiva liberação do valor 
ao credor. O depósito em instituição bancária não é desoneração da obrigação, senão meio de 
garantia do Juízo que não se confunde com pagamento. Deferida a diferença de correção monetá-
ria bancária para a trabalhista. (TRT/SP 01004199947202004 - AP - Ac. 6ªT 20040611382 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 26/11/2004) 

789. Execução - Atualização monetária - A responsabilidade da executada pelos juros de mora 
não se exaure com o depósito do valor da condenação para fins de recurso. Deve a reclamada 
responder pela diferença de correção entre a data do depósito e a data efetiva do levantamento 
(Lei 8.177/91). (TRT/SP 02909199607302002 - AP - Ac. 10ªT 20040084552 - Rel. Vera Marta Pú-
blio Dias - DOE 16/03/2004) 

Época própria 
790. Correção Monetária. Época própria. Bancário. Salários pagos no próprio mês trabalhado. Art. 
459 da CLT. Orientação jurisprudencial 124 da SDI do C. TST. Aplicabilidade. Embora a faculdade 
prevista no parágrafo único do art. 459 da CLT não tivesse sido exercida pelo reclamado, que efe-
tuava o pagamento de salários no próprio mês trabalhado, tem-se que essa sua conduta benéfica 
ao empregado não pode ser interpretada em seu desfavor, mesmo porque correção monetária 
não é pena, mas mera atualização do poder aquisitivo da moeda, e onerá-lo com a correção mo-
netária do próprio mês trabalhado representaria puni-lo, quando a lei lhe faculta o pagamento até 
o 5º dia do mês subseqüente ao vencido, não se podendo falar, legalmente, até então, em impon-
tualidade e/ou inadimplência do empregador. Agravo de petição dos executados a que se dá pro-
vimento. (TRT/SP 01814199320102001 - AP - Ac. 7ªT 20040121997 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/04/2004) 

791. Agravo de petição. Correção monetária. Época própria. Nos termos da Orientação Jurispru-
dencial nº 124 da SBDI 1 do C. TST, aplicável na espécie, "124. Correção monetária. Salário. Art. 
459, CLT. O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido não está 
sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção 
monetária do mês subseqüente ao da prestação dos serviços". Agravo de petição patronal provi-
do, no particular. (TRT/SP 02482199202402009 - AP - Ac. 7ªT 20040122012 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 16/04/2004) 

792. Recurso ordinário. Correção monetária. Época própria. O pagamento dos salários até o 5º 
dia útil do mês subseqüente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite 
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for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subseqüente ao da prestação 
dos serviços. OJ n. 124/SBDI-I. (TRT/SP 01166200004002000 - RO - Ac. 1ªT 20040436858 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 14/09/2004) 

793. O fato de o empregador conceder a benesse de pagar o salário ainda dentro do mês da pres-
tação dos serviços não o exclui da forma de aplicação da correção monetária preconizada pela 
Orientação Jurisprudencial n. 124 ditada pela SDI do C. Tribunal Superior do Trabalho. (TRT/SP 
02418200107302000 - RO - Ac. 1ªT 20040457936 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

794. Correção monetária. O débito trabalhista é corrigido a partir do vencimento da obrigação, 
como manda o art. 39 da Lei 8.177/91. O pagamento do salário antes do vencimento (pagamento 
de mês vincendo) é uma liberalidade que não altera o conceito jurídico de vencimento da obriga-
ção. (TRT/SP 00846199838302003 - AP - Ac. 6ªT 20040644590 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 10/12/2004) 

795. Correção monetária. A correção é devida a partir do vencimento da obrigação, como manda 
o art. 39 da Lei 8.177/91. No caso das verbas rescisórias, o vencimento da obrigação ocorre após 
o décimo dia da data da denúncia, que é o termo limite para pagamento das verbas sem a inci-
dência da multa (art. 477, parágrafo 6º, da CLT), quando o aviso prévio é indenizado. (TRT/SP 
01728200105202006 - RO - Ac. 6ªT 20030695354 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
13/02/2004) 

CORREIÇÃO PARCIAL 
Geral 
796. Mandado de segurança. Tumulto processual. Correição parcial. Art. 5º, II, da Lei 1.533/51. 
Tratando-se a fundamentação da ação mandamental da descrição de típico tumulto processual, a 
medida jurídico-processual eleita foi inadequada, pelo que, nesse caso, nos termos do art. 5º, II, 
da Lei 1.533/51, não se dará mandado de segurança. Mandado de segurança que não se conce-
de. (TRT/SP 10061200300002005 - MS - Ac. SDI 2003034364 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
06/02/2004) 

797. É manifestamente imprópria a Correição Parcial, quando a intervenção administrativa não é 
pedida para corrigir ato tumultuário do processo judicial, mas sim suposto error in judicando da 
autoridade corrigenda, atacável apenas através do recurso judicial próprio ou, quando muito, pela 
via extrema do mandado de segurança. Inteligência do art. 52 do Regimento Interno e do art. 1º 
do Provimento GP/CR 04/2002, ambos deste Tribunal Regional. Agravo Regimental a que se ne-
ga provimento, para manter a decisão de improcedência. (TRT/SP 13579200300002000 - ARgDCr 
- Ac. SDI 2004003152 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 16/04/2004) 

798. Correição parcial. Despacho que indefere processamento de agravo de petição. Existência 
de recurso próprio, previsto no artigo 897, b, da CLT. Tumulto processual não caracterizado. A-
gravo Regimental a que se nega provimento. (TRT/SP 12985200300002006 - ARgDCr - Ac. SDI 
2003035670 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 06/02/2004) 

799. ARDC. Ausência de peças. Não conhecimento. Tratando-se a Correição Parcial de medida 
que tem como fonte o Regimento Interno do Tribunal, as condições nele previstas são requisitos 
essenciais a serem observados pelo requerente, sob pena de seu não conhecimento. Não tendo 
os corrigentes, instruído os autos da Correição Parcial com todas as peças necessárias ao deslin-
de da controvérsia, como determina o Regimento Interno desta Corte, o seu não conhecimento é 
conseqüência que se impõe. (Aplicação do parágrafo único do artigo 55 e inciso II do parágrafo 1º 
do artigo 6º, ambos do Regimento Interno deste Tribunal). Agravo Regimental a que se nega pro-
vimento. (TRT/SP 12898200300002009 - ARgDCr - Ac. SDI 2004003071 - Rel. Sonia Maria Prince 
Franzini - DOE 30/03/2004) 

CULPA RECÍPROCA 
Configuração 
800. Culpa recíproca. Solicitação de dispensa sem justa causa. Não configuração. Mera solicita-
ção por parte do empregado, para que a empresa promova sua dispensa sob a forma de rescisão 
sem justa causa, não configura a reciprocidade de culpa, vez que esta demandaria ato ilícito de 
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ambas as partes e, por conseguinte, violação equivalente, contemporânea e grave, por estas, de 
obrigação legal ou contratual, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (TRT/SP 
01654200207202003 - RO - Ac. 4ªT 20040671180 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
03/12/2004) 

CUSTAS 
Cálculo e incidência 
801. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Inexigência de recolhimento. Provimento. Tra-
tando-se de embargos de terceiro, incidentes em execução, interpostos anteriormente à Lei nº 
10537/2002, incabível o pagamento de custas, por falta de previsão legal, nos termos da Orienta-
ção Jurisprudencial n° 291 do C. TST. Agravo do reclamante a que se dá provimento. Agravo de 
petição - Embargos de terceiro - Ilegitimidade de parte - A parte para opor embargos de terceiro 
deve defender bens que, pelo título de sua aquisição ou pela qualidade que os possuir, não po-
dem ser atingidos pela apreensão judicial. Inteligência do § 2°, do art. 1046 do CPC. Agravo de 
petição a que se nega provimento. (TRT/SP 00046200325202004 - AI - Ac. 7ªT 20040054190 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

802. Custas. Reversão em grau de recurso. Valor. O valor das custas é fixado na sentença se-
gundo os parâmetros legais e à vista do equacionamento da lide. A partir daí não mais se altera, 
salvo quando, em grau de recurso, é ampliada a condenação. Julgado procedente o pedido, em 
Primeiro Grau, e improcedente em sede de recurso, o valor das custas não se altera, pois aí não 
mais prevalece, para esse efeito, o valor da causa, até porque o valor fixado para a condenação é 
o que mais se aproxima da realidade financeira do pedido, que é, afinal, a baliza básica de cálculo 
de custas. (TRT/SP 02078200224202006 - RO - Ac. 3ªT 20040191286 - Rel. Eduardo de Azevedo 
Silva - DOE 11/05/2004) 

803. Custas. Complementação na execução sobre o valor real da condenação. As custas são 
arbitradas sobre o valor da condenação, que é uma estimativa. Entretanto, uma vez recolhidas as 
custas, não há outro valor a recolher. Não existe previsão legal de recolhimento de custas sobre o 
valor real da condenação na execução. Diferença de custas indevida. (TRT/SP 
01431199725202012 - AP - Ac. 3ªT 20040378785 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 17/08/2004) 

Emolumentos 
804. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Oportunidade do requerimento. O benefício da Jus-
tiça Gratuita alcança também a isenção dos emolumentos para o processamento de Carta de 
Sentença, e pode ser requerido pelo obreiro, mediante declaração escrita de seu estado de mise-
rabilidade, mesmo na fase recursal ordinária. Mandado de segurança concedido. (TRT/SP 
11100200300002001 - MS - Ac. SDI 2004018990 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 03/09/2004) 

805. Mandado de segurança. Indeferido o pedido de isenção do recolhimento dos emolumentos 
para extração de carta de sentença. Apresentada declaração de miserabilidade. Concedida a se-
gurança. A isenção de emolumentos é espécie do gênero assistência judiciária (artigo 3º, da Lei 
1060/50). O requisito necessário para sua concessão é que o requerente afirme, expressamente, 
não poder demandar sem prejuízo do sustento próprio e da família, ou que prove perceber salário 
inferior ou o equivalente ao dobro do mínimo legal (artigo 4º da referida Lei). É certo também, que 
tal pedido, ou sua revogação, podem ser feitos nos autos a qualquer tempo (artigos 6º e 7º da Lei 
1060/50). Tal afirmação presume-se verdadeira, até que sobrevenha impugnação da parte contrá-
ria. Segurança concedida. (TRT/SP 13224200300002001 - MS - Ac. SDI 2004025652 - Rel. Delvio 
Buffulin - DOE 07/12/2004) 

806. Mandado de segurança. Carta de Sentença. A autenticação das peças para a formação da 
carta de sentença pode ser efetuada tanto pela Secretaria da Vara, mediante o recolhimento dos 
respectivos emolumentos, quanto pelo próprio patrono da parte, por aplicação analógica do dis-
posto na parte final do parágrafo 1º do art. 544 do Código de Processo Civil, o qual estabelece 
que "as cópias das peças do processo poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 
sob sua responsabilidade pessoal" (redação dada pela Lei 10.352/01). Destarte, fere direito líqui-
do e certo determinação do Juiz de que o reclamante recolha, não só os emolumentos estabeleci-
dos especificamente para a formação de carta de sentença, mas também aqueles fixados para 
autenticação de peças pela Secretaria. Segurança que se concede. (TRT/SP 
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12236200300002009 - MS - Ac. SDI 2004018494 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
13/08/2004) 

807. Mandado de segurança. Assistência judiciária gratuita. Isenção do recolhimento dos emolu-
mentos para extração da carta de sentença. A concessão do benefício postulado subordina-se às 
condições objetivas estabelecidas tanto no art. 5º, LXXIV, da CF, quanto no art. 2º, parágrafo úni-
co, da Lei nº 1.060/50. O art. 790, parágrafo 3º, da CLT faculta aos juízes a concessão do benefí-
cio da Justiça Gratuita de ofício e a qualquer tempo. A proteção almejada pelo art. 5º, LXXIV, da 
CF, é ampla, exigindo apenas a comprovação de hipossuficiência econômica do requerente. Des-
sa exigência as Leis 1.060/50 e 7.115/83 preocuparam-se, respectivamente, em definir a condição 
de necessitado e sua comprovação documental. Direito de índole constitucional não pode ser limi-
tado por decisão judicial. Segurança que se concede. (TRT/SP 10803200400002003 - MS - Ac. 
SDI 2004024087 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 09/11/2004) 

808. Mandado de segurança. Emolumentos para extração de carta de sentença. Justiça Gratuita. 
A concessão do benefício da Justiça Gratuita não se subordina à assistência judiciária prestada 
pelo sindicato da categoria, mas sim às condições objetivas estabelecidas tanto no inciso LXXIV 
do art. 5°, da CF quando fala na necessidade de comprovação de insuficiência de recursos, quan-
to no parágrafo único do art. 2°, da Lei nº 1.060/50 ao definir a situação de necessitado aos olhos 
da lei para auferir o benefício. O referido benefício compreende não só as taxas judiciárias, mas 
também os emolumentos, consoante os termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei nº 1.060/50. Por 
isso, o beneficiário da Justiça Gratuita fica isento do pagamento de quaisquer despesas judiciá-
rias. Segurança concedida. (TRT/SP 13369200300002002 - MS - Ac. SDI 2004026675 - Rel. Mar-
celo Freire Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

809. Mandado de segurança. Isenção de emolumentos para extração de carta de sentença. Ine-
xistindo nos autos prova no sentido de que os impetrantes preenchem os requisitos para a con-
cessão da benesse da assistência judiciária gratuita, não podem eles pretender a isenção do reco-
lhimento dos emolumentos necessários à extração da carta de sentença. Ao requererem a extra-
ção da carta de sentença, os impetrantes atraíram para si o ônus das despesas necessárias para 
atingir o desiderato pretendido. Segurança que se denega. (TRT/SP 10839200300002006 - MS - 
Ac. SDI 2004004922 - Rel. Nelson Nazar - DOE 30/03/2004) 

810. Mandado de segurança. Isenção de emolumentos para extração de carta de sentença. Fere 
direito líquido e certo do impetrante decisão da MM. Vara que indefere pedido de isenção dos be-
nefícios da Justiça Gratuita (pagamento de emolumentos para extração de carta de sentença), 
mesmo após o cumprimento de todos os pressupostos legais para sua concessão. A atividade do 
Magistrado está adstrita ao cumprimento da lei, não lhe sendo dado indeferir requerimento cujo 
amparo legal é inequívoco. Segurança que se concede. (TRT/SP 12465200300002003 - MS - Ac. 
SDI 2004013948 - Rel. Nelson Nazar - DOE 06/07/2004) 

Isenção 
811. Mandado de segurança. Lei 7.115/83. Declaração de pobreza. Presunção de veracidade. 
Justiça Gratuita. Isenção de recolhimento de custas de sentença. Restando demonstrado o direito 
líquido e certo do impetrante à isenção do recolhimento de custas de sentença, ante a presunção 
de veracidade de sua declaração de pobreza, na acepção jurídica do termo (Lei 7.115/93), e, por-
tanto, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, é de ser concedido o writ para que tal direito seja 
declarado e para que seja efetivamente isentado daquele encargo. No entanto, a análise dos 
pressupostos necessários a ensejar o processamento do apelo ordinário do Impetrante não confi-
gura matéria passível de apreciação via mandado de segurança, competindo ao órgão a quo exe-
cutar o juízo de admissibilidade provisório, o qual será definitivamente realizado pelo órgão ad 
quem no momento processual oportuno, qual seja, no julgamento do recurso interposto. Mandado 
de segurança parcialmente concedido. (TRT/SP 10370200300002005 - MS - Ac. SDI 2004015487 
- Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/07/2004) 

812. Mandado de segurança. Isenção de custas processuais. Tendo o impetrante declarado de 
próprio punho, nos autos da ação trabalhista de origem, ser pessoa pobre, na acepção jurídica do 
termo, faz jus à isenção de custas processuais requerida, uma vez que restaram preenchidos os 
requisitos previstos nos artigos 14, parágrafo 1º, da Lei nº 5.584/70 e 4º da Lei nº 1.060/50, com 
redação dada pela Lei nº 7.510/86. Segurança que se concede parcialmente para isentar o impe-
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trante do pagamento das custas processuais. (TRT/SP 11857200300002005 - MS - Ac. SDI 
2004016149 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

813. Custas. Isenção. Ente público. Fixadas em sentença transitada em julgado. Incidência do art. 
879, par. 1º, da CLT. Descabe a retroação da Lei 10.537/02, em face da coisa julgada protegida 
pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. (TRT/SP 00059199231202009 - AP - Ac. 7ªT 
20040577702 - Rel. Cátia Lungov - DOE 26/11/2004) 

814. Deserção e a isenção de custas. O teor da Justiça Gratuita, como bem aponta Valentin Car-
rion, in verbis: "Assistência judiciária é o benefício concedido ao necessitado de, gratuitamente, 
movimentar o processo e utilizar os serviços profissionais de advogado e dos demais auxiliares da 
Justiça, inclusive os peritos. Assistência judiciária é o gênero e Justiça Gratuita a espécie; esta é a 
isenção de emolumentos dos serventuários, custas e taxas" (Comentários à Consolidação das 
Leis do Trabalho, São Paulo, Saraiva, 25ª edição, p. 574). Como se denota, a assistência judiciá-
ria é o gênero do qual a Justiça Gratuita é uma espécie. Isso implica em dizer que o requisito para 
a concessão da verba honorária advocatícia, pela assistência judiciária, não elide o direito à isen-
ção de custas e de verba honorária pericial. A verba honorária só ocorre se o advogado for da 
entidade sindical, contudo, não é requisito para a concessão dos demais benefícios da Justiça 
Gratuita. Se assim o fosse, como é que se justifica o art. 790-B, da CLT, o qual autoriza a isenção 
da verba honorária pericial ou mesmo, ainda, a isenção dada pelo magistrado quanto às custas. A 
Justiça Gratuita pode ser reconhecida em qualquer fase processual consoante o teor do art. 6º da 
Lei n. 1.060/50. De acordo com a Lei n. 7.115/83, no seu art. 1º, caput, a declaração pode ser 
firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante (OJ. 304, 305, e 331, SDI-I, TST). A 
declaração de fls. 7 atende ao disposto na legislação. Mantém-se, pois, a isenção reconhecida na 
primeira instância. Rejeito a preliminar de deserção formulada pela reclamada. (TRT/SP 
02202200100802005 - RO - Ac. 7ªT 20040371012 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
13/08/2004) 

815. Agravo de instrumento. Isenção das custas. Negado o benefício na r. sentença de mérito ou 
em decisão de embargos declaratórios, indispensável que o recurso ordinário peça a isenção à 
instância revisora (recolhendo-as ou não), seja na petição de encaminhamento ou nas razões re-
cursais. A falta de prequestionamento da isenção, no recurso ordinário, impede o conhecimento 
da matéria somente através de agravo de instrumento, face à consumação da preclusão lógica. 
(TRT/SP 00478200341102019 - AI - Ac. 5ªT 20040038992 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da 
Silva - DOE 13/02/2004) 

816. 1. Decadência. Configuração. A Lei n° 1.533, de 1951, no art. 18 estabelece que o mandado 
de segurança deverá ser impetrado no prazo de 120 dias contados da ciência pelo impetrante do 
ato impugnado. Tratando-se de prazo decadencial, com seu decurso perece o próprio direito e 
com ele o direito de ação. 2. Segundo entendimento da E. Sessão Especializada deste Tribunal, 
têm direito à isenção do pagamento das custas processuais, todos que tenham perdido o emprego 
e declarem não possuir meios para pagá-las, independentemente do valor do salário antes perce-
bido. A Lei nº 10.288, de 20 de setembro de 2001 elevou para 10 vezes o valor do salário mínimo 
o teto para a assistência judiciária a ser prestada compulsoriamente pelos sindicatos aos mem-
bros da categoria, mesmo não filiados, no caso, R$ 2.600,00, que assim deve servir de parâmetro 
para a configuração da pobreza jurídica. (TRT/SP 12772200300002004 - MS - Ac. SDI 
2004024974 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 26/11/2004) 

817. Justiça Gratuita. Direito da parte e faculdade do juiz. Independentemente de estar assistido 
pelo sindicato, a isenção de custas é um direito a ser observado pelo juiz, se o interessado apre-
sentou a declaração prevista na lei, submetendo-se às penalidades do Código Criminal. A falsida-
de não pode ser presumida, por isso deve ser entendido que a faculdade dada aos juízes pelo 
parágrafo 3º do art. 790 da CLT é apenas aparente, uma licença legislativa, que deve ser interpre-
tada sempre em favor do destinatário da lei e não como um poder discricionário do juiz, sujeito ao 
seu humor de momento. (TRT/SP 00827200325102015 - AI - Ac. 9ªT 20040607970 - Rel. Luiz 
Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 26/11/2004) 

818. Isenção do pagamento das custas do processo pelo Juízo originário após o prazo legal de 
interposição do recurso ordinário, sem o preenchimento dos pressupostos legais. Recurso deser-
to. (TRT/SP 02902200101802007 - RO - Ac. 8ªT 20040208065 - Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - 
DOE 11/05/2004) 
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819. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Isenção de custas. O fato do reclamante não estar 
assistido por sindicato representativo de sua categoria profissional ou auferir vencimentos superio-
res a dois salários mínimos, não configura impedimento à concessão dos benefícios da Justiça 
Gratuita, bastando para tanto que ateste nos autos o seu estado de miserabilidade, conforme pre-
visto no art. 4º da Lei 1.060/50, com redação dada pela Lei nº 7510/86 e a prova documental des-
ta alegação através de uma simples declaração firmada nos termos do art. 1ª da Lei nº 7.115/83. 
Segurança concedida. (TRT/SP 11234200300002002 - MS - Ac. SDI 2003031330 - Rel. Marcelo 
Freire Gonçalves - DOE 13/01/2004) 

820. Mandado de segurança. Assistência judiciária gratuita. Isenção de custas. 1. A declaração 
destinada a fazer prova de pobreza, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador 
bastante, presume-se verdadeira. A presunção milita a favor de quem assim o afirme, até prova 
em contrário, sujeitando-se o declarante às sanções civis e criminais previstas na legislação apli-
cável, outorgando ao reclamante o direito à isenção de custas que não lhe pode ser negado. 2. O 
magistrado tem sua atividade adstrita à lei, não lhe sendo permitido indeferir requerimento ampa-
rado legalmente. Desse modo, atendidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios da 
Justiça Gratuita, a isenção do pagamento das custas processuais deixa de ser uma 'faculdade' do 
juiz para se tornar um 'imperativo legal'. Segurança que se concede. (TRT/SP 
10112200300002009 - MS - Ac. SDI 2003032906 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
13/01/2004) 

821. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Isenção das custas. A Lei nº 1.060/50 não estabe-
lece valor limite para que a parte seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, exigindo ape-
nas a condição de hipossuficiência econômica da parte. Nem mesmo a utilização de advogado 
particular afasta a proteção legal, já que a única exigência refere-se à condição de necessitado 
explicitada no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50. Segurança concedida. (TRT/SP 
12024200300002001 - MS - Ac. SDI 2004009789 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
01/06/2004) 

822. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Isenção das custas. A proteção almejada pelo art. 
5º, LXXIV, da CF é ampla, exigindo apenas comprovação de hipossuficiência econômica do re-
querente, a qual restou satisfeita pela afirmação feita em petição inicial e pela evidente condição 
do impetrante relatada nos autos. Segurança concedida. (TRT/SP 12323200300002006 - MS - Ac. 
SDI 2004011520 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 08/06/2004) 

823. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Isenção das custas. O fato do impetrante estar re-
presentado por advogado particular e ter percebido salário superior ao dobro do mínimo legal à 
época que estava empregado não afasta o benefício legal, pois a concessão do mesmo subordi-
na-se apenas às condições objetivas estabelecidas tanto no art. 5º, LXXIV, da CF quando estabe-
lece a necessidade de comprovação de insuficiência de recursos, quanto no art. 2º, parágrafo 
único, da Lei nº 1060/50 quando define a condição de necessitado aos olhos da lei. Não se pode 
admitir que a condição de miserabilidade econômica da parte seja um impedimento no acesso ao 
Poder Judiciário. Segurança concedida. (TRT/SP 12708200300002003 - MS - Ac. SDI 
2004024540 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

824. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Custas. Isenção. 1- O fato do reclamante não estar 
assistido por sindicato representativo de sua categoria profissional ou auferir vencimentos superio-
res a dois salários mínimos, não configura óbice à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 
bastando para tanto que ateste nos autos o seu estado de miserabilidade, conforme previsto no 
artigo 4º da Lei nº 1060/50, com redação dada pela Lei 7510/86, combinado com o artigo 1º da Lei 
nº 7115/83. 2- O magistrado tem sua atividade adstrita à lei não lhe sendo permitido indeferir re-
querimento cujo amparo legal é evidente. Cumpridas as exigências legais é direito do impetrante a 
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e conseqüente isenção de custas, configurando-se 
em violação a direito líquido e certo a decisão que indefere a isenção obstando o exercício regular 
da atividade recursal. Segurança que se concede. (TRT/SP 12732200300002002 - MS - Ac. SDI 
2004023943 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 09/11/2004) 

825. Não cabe mandado de segurança para garantir o benefício da assistência judiciária gratuita 
ou, especificamente, a isenção do recolhimento das custas processuais, com vistas a destrancar 
processamento de recurso, ante expressa previsão de recursos adequados à mesma finalidade. 
Inteligência do art. 5º, II, da Lei 1.533/51 e da Súmula 267 do C. Supremo Tribunal Federal. Segu-
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rança que se denega. (TRT/SP 11843200300002001 - MS - Ac. SDI 2004023803 - Rel. Maria A-
parecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

826. Mandado de segurança. Isenção de custas. Recurso próprio. Hipótese de não cabimento do 
writ. É sabido que o julgador, em se tratando da apreciação e julgamento do writ deve, sobretudo, 
diferenciar as situações excepcionalíssimas nas quais o prejuízo é manifesto, mesmo havendo o 
remédio processual do qual a parte pode se valer, porém, a hipótese de isenção ou não das cus-
tas processuais não está inserida na exceção em comento. Não há como vislumbrar violação a 
direito líquido e certo e a existência de dano de difícil reparação o indeferimento da isenção das 
custas. Segurança que se denega. (TRT/SP 13084200300002001 - MS - Ac. SDI 2004011821 - 
Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 29/06/2004) 

827. Mandado de segurança. Isenção de custas. Fere direito líquido e certo do impetrante decisão 
da MM. Vara que indefere o pedido de isenção de custas, mesmo após o cumprimento de todos 
os pressupostos legais para sua concessão. A atividade do Magistrado está adstrita ao cumpri-
mento da lei, não lhe sendo dado indeferir requerimento cujo amparo legal é inequívoco. Seguran-
ça que se concede. (TRT/SP 11462200300002002 - MS - Ac. SDI 2003033783 - Rel. Nelson Na-
zar - DOE 13/01/2004) 

828. Mandado de segurança. Impossibilidade de pagamento de custas pelo impetrante-
reclamante. Vedação de acesso à instância superior. Segurança que se concede. Viola direito 
líquido e certo do impetrante-reclamante que, tendo cumprido o estabelecido na lei, requereu i-
senção de custas e, mesmo assim, foi compelido pela autoridade apontada coatora ao pagamento 
de custas processuais, impossibilitando o exercício regular da atividade recursal. Segurança que 
se concede em definitivo. (TRT/SP 10343200300002002 - MS - Ac. SDI 2004000293 - Rel. Nelson 
Nazar - DOE 05/03/2004) 

829. Isenção de custas defendida em agravo de instrumento. Conseqüências jurídicas. O pedido 
de isenção, em conformidade com a legislação que regula a matéria, deve ser formulado dentro 
do prazo previsto para o recolhimento das custas, pois o prazo recursal é peremptório e o preen-
chimento dos requisitos legais deve ser comprovado tempestivamente. O requerimento renovado 
após o transcurso do prazo recursal, possibilita tão somente a concessão do benefício (art. 790, § 
3º da CLT, com a redação dada pela Lei 10.537/02), mas não se presta para afastar a deserção, 
que já havia se configurado. (TRT/SP 02019200307002001 - AI - Ac. 4ªT 20040445989 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 03/09/2004) 

830. Agravo de instrumento. De ser reformada a decisão que denegou isenção de custas ao espó-
lio em processo em que o de cujus obteve o benefício. (TRT/SP 01009199946102003 - AI - Ac. 
1ªT 20040233345 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 01/06/2004) 

831. Justiça Gratuita. Custas. Isenção. Possibilidades. Coexistem a "assistência judiciária gratuita" 
(Lei 5584/70, 14) e a "Justiça Gratuita" (CLT, 790, parágrafo 3º). O empregado pode estar sem a 
assistência sindical e ainda assim obter o favor legal da gratuidade. A condição de necessidade 
precisa ser considerada em cada caso. (TRT/SP 01259199903002002 - RO - Ac. 6ªT 
20040514760 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

832. Justiça Gratuita. Declaração de pobreza. O pedido de isenção de custas aparelhado com a 
declaração, sob responsabilidade, exigidas pelos arts. 1º e 3º da Lei 7.115/83, somada à confron-
tação entre o salário percebido e o valor das custas, autorizam a concessão do benefício em ra-
zão do risco à subsistência do autor. (TRT/SP 00558200342102011 - AI - Ac. 6ªT 20040322852 - 
Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/07/2004) 

833. Custas. Isenção. Assistência gratuita. Capacidade financeira atestada pela notória suficiência 
que confronta o valor das custas (R$ 40,00) com a maior remuneração do autor (R$ 25.098,83). 
Isenção indeferida. (TRT/SP 00251199944402020 - AI - Ac. 6ªT 20040379544 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 20/08/2004) 

834. Mandado de segurança. Custas. Concessão da gratuidade da justiça. Isenção impossível por 
mandado de segurança. A aferição dos requisitos hábeis à concessão, ou não, do benefício da 
Justiça Gratuita é competência exclusiva do Juiz da causa. A concessão de liminar em ação de 
segurança para suspender o recolhimento das custas materializa um ato de invasão de jurisdição, 
transmudando a intervenção mandamental em fase de alçada para questões afetas à dinâmica do 
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processo de conhecimento. Lei 1.060/50, arts. 4º e 6º. (TRT/SP 00174200244202006 - RO - Ac. 
6ªT 20040490178 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 01/10/2004) 

835. Momento oportuno para requerimento de isenção das custas processuais pelo reclamante: 
entender que a gratuidade judiciária não pode ser postulada em qualquer tempo ou grau jurisdi-
cional é data máxima vênia, ir contra o senso comum, aliás, muito bem contemplado pela oportu-
na OJ nº 269, da SDI – 1 do Colendo TST. Se existe algo peculiar na imensa maioria dos traba-
lhadores brasileiros é a impossibilidade econômica de arcar com custas processuais sem prejuízo 
tanto de sustento como familiar. O Brasil é uma nação de economia com gigantismo e de salário 
com nanismo. (TRT/SP 01939200105402001 - AI - Ac. 5ªT 20030675434 - Rel. Ricardo Verta Lu-
duvice - DOE 09/01/2004) 

836. Isenção de custas. Faculdade do juiz. Mostra o parágrafo 3º do artigo 790 da CLT que é fa-
culdade do juiz conceder a isenção e não obrigação, mesmo diante da apresentação de declara-
ção de pobreza. Logo, não tinha o magistrado obrigação de conceder a isenção das custas. Se o 
legislador entendesse que a isenção das custas seria obrigação, não teria colocado na lei a pala-
vra faculdade. (TRT/SP 02087200244102007 - AI - Ac. 3ªT 20040017111 - Rel. Sérgio Pinto Mar-
tins - DOE 10/02/2004) 

837. Custas processuais. Não-recolhimento. A parte autora, quando condenada a pagar custas 
processuais através de sentença terminativa, deve, no prazo que possui para o recolhimento, 
mormente se pretende interpor recurso ordinário, postular expressamente a isenção, juntando 
declaração nos termos da Lei 7.115/83, ou renovar o pedido já formulado na inicial e instruído com 
aquela declaração, ainda que haja sido ao longo da r. sentença indeferida a assistência judiciária 
gratuita, figura mais abrangente que a simples isenção de custas. Simplesmente, diante da con-
denação, deixar de recolher sem postular isenção, importa em deserção. (TRT/SP 
00503200200602002 - RO - Ac. 10ªT 20040004303 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
06/02/2004) 

838. Declaração de pobreza. Lei 7.115/83. A declaração de pobreza a que alude a Lei 7.115/83 
deve estar firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante com poderes especiais 
expressos para a finalidade (artigo 38, CPC), ou, não os possuindo, que tenha declarado sujeitar-
se a sim próprio às penas da lei (artigo 2º, Lei 7.115/83), caso aquela declaração realizada em 
nome do mandante seja falsa. (TRT/SP 02148200203702004 - AI - Ac. 10ªT 20040692668 - Rel. 
Sônia Aparecida Gindro - DOE 14/12/2004) 

Massa falida 
839. Massa falida. Custas processuais, Isenção. Princípio da legalidade. Por respeito ao princípio 
da legalidade (CF, art. 5º, II) necessário considerar, que inexiste lei que isente as massas falidas 
do pagamento das custas processuais. Segundo o artigo 124, parágrafo 1°, inciso I do Decreto-lei 
n° 7.661, de 21.6.45, são encargos da massa "as custas judiciais do processo da falência, dos 
seus incidentes e das ações em que a mesma for vencida", devendo, através de seu responsável, 
gestionar junto ao juiz da falência a imediata liberação dos valores para tal finalidade. (TRT/SP 
10956200300002000 - MS - Ac. SDI 2004023021 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
19/10/2004) 

 Prova de recolhimento 
840. Agravo de instrumento. Deserção. Guia de custas. Código de recolhimento. Excessivo e, 
portanto, inadmissível, o rigor da decisão que obsta processamento de recurso ordinário, por de-
serto, em razão de equívoco no código de recolhimento das custas de sentença, pagas tempesti-
vamente e no valor fixado pela sentença guerreada, sendo de ser processado, pois, o apelo blo-
queado. Agravo de instrumento a que se dá provimento. Seguro-desemprego. Indenização. OJ nº 
211 DA SBDI-1 do C. TST. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 211 da SBDI-1 do C. 
TST, verbis, "o não-fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do se-
guro-desemprego dá origem ao direito à indenização", pelo que deve arcar a ex-empregadora 
com os ônus de sua inércia, indenizando-a em razão de não ter fornecido à obreira as guias para 
levantamento do seguro-desemprego. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 
02682200243202014 - AI - Ac. 7ªT 20040053622 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 
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841. Custas. Prazo para comprovação do pagamento. Lei nº 10.537/2002. Após a vigência da Lei 
nº 10.537, de 27.08.2002, as custas devem ser pagas e comprovado o seu recolhimento dentro do 
prazo recursal (CLT, art. 789, parágrafo 1º). Despacho que determina a espera da comprovação 
do recolhimento das custas, por mais 5 (cinco) dias, atenta contra a norma legal e deve ser tido 
como inexistente. Recurso que é conhecido apenas pelo fato de que os prazos processuais, à 
época da interposição e comprovação do recolhimento das custas processuais, encontravam-se 
suspensos em razão de movimento paredista dos servidores desta Justiça Especializada. 
(TRT/SP 00516200306502000 - RS - Ac. 6ªT 20040009569 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - 
DOE 30/01/2004) 

842. Custas e o código. O reclamante articula que as custas não foram pagas com o código 8.019, 
sendo adotado o de n. 1.505. Não concordo com exacerbado formalismo. O fato de a empresa 
não ter adotado o código 8.019, não implica em dizer que de fato não tenha recolhido as custas e 
comprovado o recolhimento em tempo hábil. O documento de fls. 272 denota o nome do recla-
mante, a Vara do Trabalho, o número do processo, o nome da empresa e o seu CGC. São dados 
mais que suficientes, além da própria autenticação mecânica, para comprovar o recolhimento. 
Rejeito a tese da deserção. (TRT/SP 01738200200402009 - RO - Ac. 10ªT 20040667612 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 07/12/2004) 

843. Custas processuais: A anotação correta dos dados das partes no preenchimento da guia de 
custas é imprescindível para o conhecimento do recurso. A falta do número do processo ou do 
número da Vara ou da numeração única nos recolhimentos DARF para fins recursais, é fator im-
peditivo de conhecimento do apelo, eis que não permite a identificação eficaz e imediata do Juízo 
sobre o qual as partes se referem. (TRT/SP 02009199906102008 - RO - Ac. 8ªT 20040480296 - 
Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - DOE 21/09/2004) 

844. Preparo de recurso. Custas efetivamente recolhidas. Erro no preenchimento da guia. Erro 
escusável. O erro na indicação do código de recolhimento das custas é processualmente escusá-
vel. Trata-se de incidente previsto na Instrução Normativa SRF n. 48/95, que orienta aos seus 
agentes corrigirem os erros ex-officio ou a requerimento da parte interessada, com o redireciona-
mento da verba ao setor respectivo. Mais importante do que o formalismo é o efetivo recolhimento 
da despesa aos cofres públicos, que é o pressuposto do preparo. (TRT/SP 00665200243102016 - 
AI - Ac. 9ªT 20040182422 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

845. Notória incorreção no recolhimento de custas recursais (uso de documento pertencente ao 
âmbito fazendário estadual - GARE, e não ao federal - DARF), equivale ao não recolhimento, ca-
racterizando a deserção do apelo ordinário. Exegese do artigo 789, parágrafo 1º da CLT e das 
Instruções Normativas do Colendo TST, bem como dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, que cuidam dos procedimentos para o recolhimento de custas e emolumen-
tos devidos a União no âmbito da Justiça do Trabalho, na forma do art. 790 consolidado. Aos re-
cursos trabalhistas cabe estrita observância dos pressupostos respectivos. (TRT/SP 
18652200390202007 - AI - Ac. 5ªT 20030675442 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 
09/01/2004) 

DANO MORAL E MATERIAL 
Geral 
846. Dano moral. Indenização. Fixação do quantum. A fixação do valor da indenização por dano 
moral deve ser feita pelo Julgador atentando-se para os critérios de satisfação do ofendido, bem 
como de sanção do ofensor, não devendo o primeiro enriquecer-se de forma desarrazoada, nem o 
segundo sentir-se intocado pela penalidade imposta, para o que se devem observar, no caso con-
creto, as condições que cercam tanto um como outro, tanto do ponto de vista profissional, como 
patrimonial. Recurso ordinário obreiro a que se dá provimento, no aspecto. (TRT/SP 
02520200102402005 - RO - Ac. 7ªT 20040054025 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

847. Dano moral. Responsabilidade subjetiva do empregador. Como já previa o art. 159 do Código 
Civil de 1916, e restou patente no art. 186 do Novo Código, a obrigação do empregador em inde-
nizar o empregado somente advém com a comprovação da culpa ou do ato ilícito. Não havendo 
nem culpa, nem ato ilícito, não se pode falar em indenização. Infelizmente todos estamos expos-
tos ao risco de sermos roubados, e de experimentarmos um sofrimento ímpar em nosso íntimo. 
Mas a segurança pública não é uma obrigação do empregador, e sim do Estado (art. 144 da 
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Constituição Federal). O fato de o reclamado ser uma instituição financeira não atrai para ele este 
tipo de obrigação, principalmente ao observarmos que o Posto de Atendimento aonde o reclaman-
te trabalhava era dentro da Prefeitura Municipal, aonde existe vigilância em todo o tempo. Indeni-
zação por dano moral julgada improcedente. (TRT/SP 00352200225102003 - RO - Ac. 8ªT 
20040688130 - Rel. Antonio José Teixeira de Carvalho - DOE 14/12/2004) 

848. Dano moral. São requisitos cumulativos para caracterização da obrigação de indenizar, a 
prática de ato ilícito (por ação ou omissão, decorrente de dolo ou culpa), a verificação de prejuízo 
e a presença de nexo causal entre a ação e o dano, que sendo moral se refere à violação da hon-
ra ou imagem das pessoas - A mera constatação da doença profissional não implica necessaria-
mente que a reclamada tenha praticado ato ilícito a ensejar responsabilidade de indenizar danos 
morais daí advindos - Artigos 186 e 942 do Código Civil. (TRT/SP 02262200043302000 - RO - Ac. 
7ªT 20040577524 - Rel. Cátia Lungov - DOE 26/11/2004) 

849. Dano moral. Descumprimento de obrigação. O não cumprimento de obrigação contratual, por 
si só, não enseja reparação por danos morais, notadamente quando o próprio contrato ou o orde-
namento já contém as sanções e as reparações daí decorrentes. A reparação de dano moral não 
decorre de qualquer aborrecimento, de qualquer adversidade, nem de transtornos, pois a isso 
estamos todos sujeitos no dia a dia. Faz parte da própria condição humana. Não se exclui a pos-
sibilidade de danos morais no descumprimento contratual. Mas, nessa hipótese, é mister que se 
tenha, ao lado da prestação em si mesmo considerada (e não satisfeita), um outro interesse que 
dessa satisfação decorre e que não é passível de avaliação pecuniária. (TRT/SP 
02309200031502005 - RO - Ac. 3ªT 20040222599 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 
25/05/2004) 

850. Dano Moral. Fábrica de lingerie. Revista. A revista levada a efeito sem constrangimento e 
sem qualquer objetivo desmerecedor, v.g., com discriminação de certos empregados, traduz atos 
contidos no poder de comando do empregador em defesa do patrimônio. Em sendo o material 
produzido de fácil portabilidade, dada a sua leveza e pequenez, não pode a empresa correr riscos. 
A revista, em tais casos, é uma exigência que em nada desmerece a funcionária. Inexiste aí, 
qualquer constrangimento a dar suporte ao dano moral. O instituto é por demais importante para 
que seja transformado em espécie de panacéia. (TRT/SP 00379200136102000 - RO - Ac. 6ªT 
20040034091 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

851. Dano moral e a reversão da justa causa. A ocorrência do dano exige a imputação da respon-
sabilidade civil subjetiva ao empregador, a qual exige: a) ato omissivo ou comissivo; b) nexo cau-
sal; c) dano moral; d) a culpa em sentido amplo (intencional = dolo) ou na forma restrita (negligên-
cia, imperícia ou imprudência). Não se pode negar que toda e qualquer dispensa ocasiona ao em-
pregado um dissabor, não só pela perda do emprego e do sustento, como também pelos transtor-
nos de natureza pecuniária. Contudo, esses dissabores, a nosso ver, não justificam a concretiza-
ção do dano moral, já que não se visualiza qualquer ofensa ao patrimônio ideal do trabalhador. A 
alegação da justa causa posta na defesa não se fez com o intuito de prejudicar ou denegrir a ima-
gem do trabalhador. A justa causa foi alegada como fator obstativo ao direito das verbas rescisó-
rias. O argumento de a justa causa não ter sido reconhecida por essa instância revisora não auto-
riza, automaticamente, a caracterização do dano moral. Como não há os requisitos da responsabi-
lidade civil, rejeito esse pedido. (TRT/SP 01909200207102001 - RO - Ac. 4ªT 20040356536 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 23/07/2004) 

852. Dano moral não configurado. Sob os fundamentos de que foi acusado de subtração de di-
nheiro, e comida e material de escritório, o autor solicita a indenização por dano moral. As acusa-
ções são negadas pela defesa. A procedência desse direito exige: a) ato comissivo; b) a ocorrên-
cia do nexo causal; c) o dano moral; d) a culpa (intenção ou em sentido restrito - negligência, im-
prudência, imperícia). Em tese, se 40 houver a prova desses fatos, caracteriza-se o dano moral, já 
que a imagem do trabalhador estaria violada pela gravidade das acusações. A testemunha do 
autor narrou que na mesma semana teria visto o gerente acusar o reclamante de subtrair os enve-
lopes e que numerava determinados documentos já que os trabalhadores roubavam os clientes. 
Essa semana teria ocorrido dois meses antes da saída do depoente, o que varia de 7.05.2002 a 
7.07.2002. O boletim de ocorrência foi lavrado em 28.07.2002, sendo que indica o fato como ten-
do ocorrido no mesmo dia. Por essas datas, pode-se afirmar que a testemunha do reclamante não 
poderia ter visto a acusação quanto à subtração de dinheiro ou dos envelopes. E, por fim, se não 
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bastassem essas assertivas, a testemunha da reclamada, o Sr. Roberto nega qualquer acusação 
ao reclamante. Por tais elementos, não há como se justificar a presença dos requisitos da respon-
sabilidade civil subjetiva. Exclui-se, pois, da condenação à indenização por dano moral. Acolhe-se 
o apelo patronal. (TRT/SP 01767200202502001 - RO - Ac. 4ªT 20040627521 - Rel. Francisco Fer-
reira Jorge Neto - DOE 26/11/2004) 

853. Dano moral. O atraso quanto ao pagamento das verbas rescisórias não pode ser tido como 
ato caracterizador de ofensa ao patrimônio ideal do trabalhador. Todo e qualquer inadimplemento 
sempre acarreta para o credor uma série de dificuldades, contudo, essas não podem ser vistas 
como ofensa ao patrimônio ideal, possuindo, aliás, a sistemática própria dessa recomposição, 
através da imposição quanto ao pagamento dos direitos trabalhistas tarifados. Não concordo, pois, 
com o julgado. Exclui-se da condenação o dano moral. (TRT/SP 02630200031602006 - RO - Ac. 
4ªT 20040640862 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 26/11/2004) 

854. Indenização. Danos morais e materiais pelo acidente de trabalho. É incontroverso nos autos 
que houve o acidente de trabalho no dia 29.08.99. A defesa não impugnou de forma objetiva, con-
soante o disposto no artigo 302 do CPC, as alegações da inicial no tocante ao acidente de traba-
lho, quanto às datas, o modo pelo qual se deu o acidente de trabalho (os detalhes). No máximo, 
essas alegações da exordial, tidas por verídicas, poderiam justificar a ocorrência do fato omissivo 
(inércia do empregador em observar a luminosidade adequada), a culpa do empregador (pela não 
observância da regra legal quanto à iluminação) e o nexo causal. Esses requisitos não justificam a 
responsabilidade civil, a qual exige prova cabal da ocorrência do dano, que pode gerar uma inca-
pacidade parcial ou total (quanto à lesão da incapacidade) e temporária ou permanente (a dura-
ção da incapacidade). Como se vê, a indenização por danos materiais exige mais do que a sim-
ples presunção de veracidade, ou seja, tem-se a necessidade peremptória de se provar os danos 
causados ao reclamante, ou seja, a perda da capacidade laboral, seja total ou parcial, temporária 
ou permanente. Essa extensão somente seria possível pelo exame médico, o qual, pela sua natu-
reza técnica, reputa-se uma prova tarifada. O próprio autor, consoante o tópico 6º às fls. 146, indi-
ca a necessidade da perícia médica, contudo, não a solicitou de forma expressa e concordou com 
o encerramento da instrução processual, sem qualquer ressalva. É importante ressaltar que o au-
tor ficou afastado de 29.08.99 a 16.05.00 (fls. 29), só tendo novo afastamento em 27.08.2001 a 
31.12.2001 e de 01.04.2002 a 21.04.2002 (fls. 38). Nos períodos em que não ficou afastado, hou-
ve o labor, na mesma função. Por esses aspectos, não há como se justificar a indenização por 
danos materiais. Quanto à indenização por danos morais, diante da inexistência da prova cabal e 
robusta quanto à extensão dos danos causados, não há como se inferir da dor sentida pelo em-
pregado, logo, também rejeito esse pedido. Rejeito o apelo do reclamante. (TRT/SP 
01159200246102003 - RO - Ac. 10ªT 20040667795 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
07/12/2004) 

855. Dano Moral. Geral. Se a empresa obsta que o empregado execute suas atribuições, para as 
quais fora contratado e em função da qual recebe sua contraprestação, efetivamente inviabiliza 
que cumpra sua função precípua, que se integre ao ambiente laboral, que se aperfeiçoe profissio-
nalmente e, finalmente, que possa auferir promoções pelo seu desempenho e qualificação. Dano 
moral configurado. (TRT/SP 01870200002002008 - RO - Ac. 10ªT 20030692290 - Rel. Lilian Gon-
çalves - DOE 20/01/2004) 

856. Dano moral. Dispensa do empregado por justa causa. Em princípio, não há necessariamente 
dano moral no fato do empregador dispensar o empregado sob o fundamento de justa causa, den-
tro das hipóteses do art. 482 da CLT. O juiz deve verificar a gravidade da ofensa, o âmbito em que 
ela se deu e as conseqüências da acusação na vida do trabalhador, o que constitui matéria sujeita 
à prova. O dano moral não aceita presunção de sofrimento ou de dor insuportável para justificar 
indenização máxima. É preciso que haja evidência, prova real, do dano à moral do trabalhador. 
Independentemente da existência ou não de justa causa, o juiz poderá qualificar a ofensa como 
dano moral em grau máximo, médio ou mínimo, de acordo com o ilícito. (TRT/SP 02980063813 - 
RO - Ac. 9ªT 20040115806 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 02/04/2004) 

857. Dano moral. Contrato nulo. CF, art. 37, II. A nulidade do contrato de trabalho, por força do art. 
37 da CF, não implica em dano moral ao trabalhador. A título de exemplo, o art. 6º da Lei 8745/93 
responsabiliza ambas as partes - administrador e trabalhador - pelos prejuízos causados ao erário 
público, quando a contratação é feita sem observância das exigências legais. (TRT/SP 
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02499200103102006 - RO - Ac. 9ªT 20040629680 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
03/12/2004) 

858. Dano Moral. Indenização. Quantificação. A fixação da indenização por dano moral não en-
contra amparo em elementos objetivos do ordenamento jurídico. No entanto, a doutrina e a juris-
prudência têm se direcionado no sentido de que este valor deve ser fixado de forma tal que, ao 
mesmo tempo, compense o empregado pelo sofrimento que lhe foi causado e penalize a empre-
gadora pelo ato ilegal cometido. Assim, nem deve ser baixo demais, a fim de que a empregadora 
não se sinta penalizada, nem alto demais, para então sufocar a empresa com único objetivo de 
causar o enriquecimento do empregado. Por isso, considerado o salário mensal do reclamante e a 
situação da reclamada, a fixação em 100 salários mínimos, atualizáveis à época do pagamento, 
afigura-se razoável para o tipo do dano causado. Processo a que se nega provimento ao recurso 
da reclamada e dá ao do reclamante, para majoração da indenização. (TRT/SP 
02766199902002006 - RO - Ac. 2ªT 20040206780 - Rel. Maria Inês Ré Soriano - DOE 
18/05/2004) 

859. Dano moral. Indenização. Dimensionamento. É certo que a subjetividade que envolve a 
questão do dano moral dificulta a dimensão dos prejuízos oriundos da lesão sofrida, todavia, não 
é permitido perder de vista a necessidade do ofendido, a capacidade patrimonial do ofensor e o 
princípio da razoabilidade. A indenização deve corresponder à justa reparação do dano, sem im-
plicar em excessiva punição. (TRT/SP 01141200101102001 - RO - Ac. 4ªT 20040415265 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 27/08/2004) 

860. Dano Moral. Ofensa psicológica. Configuração. Fere o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana a imputação do estereótipo "negra" à mulher trabalhadora que tem nome (artigo 16 do Có-
digo Civil Brasileiro), residência fixa, e goza dos direitos civis na sua plenitude. O direito da perso-
nalidade insculpido nos artigos 11 usque 21 do Código Civil Brasileiro ratifica a Constituição Fede-
ral e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é a malha de proteção da dignidade da pes-
soa humana, cujo complexo normativo veda qualquer piada, sarro, ou situação vexatória a qual-
quer ser humano que com tais atos não compartilhe. Nega-se provimento ao recurso. (TRT/SP 
01218200220102003 - RO - Ac. 3ªT 20040120354 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 06/04/2004) 

861. Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária gratuita feito no corpo da petição 
inicial. Declaração de insuficiência econômica que não infirmada deve prevalecer. Agravo de ins-
trumento provido. Recurso ordinário. Dano moral. Não restou comprovada a imputação ao Recla-
mante pela Reclamada do crime de furto ocorrido no seu estabelecimento. A mera comunicação à 
polícia de ocorrência de um crime constitui exercício regular de direito, não se caracterizando co-
mo um ato ilícito, conforme preconizado pelo artigo 160, do Código Civil Brasileiro de 1.916, vigen-
te à época dos fatos, 'não constituem atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou o exercício 
regular de um direito reconhecido. (TRT/SP 00611200144602006 - AI - Ac. 1ªT 20040385927 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 17/08/2004) 

862. Dano moral. Acusação de falta grave sem compreender fato praticado pela empregada. Sin-
dicância encetada sem preservação da imagem da empregada, sendo submetida a interrogatório 
em tom elevado de voz que podia ser ouvida no ambiente de trabalho por outros empregados. 
Estado de constrangimento envolvido na exposição da empregada. Dano moral configurado. In-
denização arbitrada. (TRT/SP 01547200105202000 - RO - Ac. 6ªT 20030695303 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

863. Dano moral. Aplicação de justa causa. O empregador tem a faculdade de imputar faltas ou 
controverter sobre a classificação do fato à tipificação legal. Discutir o fato concreto não pode ser 
considerado o exercício irregular de um direito e assim ser havido como causa de um dano moral. 
(TRT/SP 01946200244602002 - RO - Ac. 6ªT 20040555539 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 26/10/2004) 

864. Dano Moral. Publicidade dos fatos da dispensa. Configuração. Além da obrigação de dar 
trabalho e de possibilitar ao empregado a execução normal da prestação de serviços, incumbe ao 
empregador respeitar a honra, a reputação, a liberdade, a dignidade, e integridade física e moral 
de seu empregado, por serem atributos que compõem o patrimônio ideal da pessoa, assim con-
ceituado o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico. In casu, a prova 
indica a publicidade dada aos fatos que envolveram a dispensa (justa causa), feita através do mu-
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ral de acesso de empregados da reclamada e demais trabalhadores do aeroporto, com informa-
ções dos motivos da dispensa promovida pela reclamada. Dano moral que se configura, não pela 
justa causa, e sim, pela publicidade dos motivos da dispensa. Recurso a que se nega provimento. 
(TRT/SP 02337199902502000 - RO - Ac. 3ªT 20040066074 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 16/03/2004) 

865. Dano Moral. Simples comunicação. Justa causa confirmada. Indenização indevida. Toda dis-
pensa contém, em maior ou menor grau, uma carga dramática a ser suportada pelo demitido. A 
dor do empregado ao receber a comunicação de rescisão não infamante, com explicações sucin-
tas ou meramente formais sobre a motivação do ato, não se transmuda em direito à indenização 
por dano moral, se o empregador não tiver excedido os limites da razoabilidade. In casu, a dis-
pensa da reclamante, por não preencher o perfil como plantonista, desacompanhada de adjetiva-
ções, considerações ofensivas, ou publicidade de qualquer espécie, ainda que possa ter atingido 
alguma corda mais sensível do psiquismo da autora ocasionando-lhe desconforto, não faz incidir à 
espécie o disposto no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal nem enseja a indenização preten-
dida, mormente porque confirmada a justa causa. (TRT/SP 00880200227102007 - AI - Ac. 4ªT 
20040279388 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 18/06/2004) 

866. Furto. Utensílio de propriedade do empregado. Responsabilidade da empresa. Obrigação de 
ressarcir. Incumbe à empresa zelar não apenas pela integridade do patrimônio que confia aos 
trabalhadores para realização de seus fins, mas também, pelos bens e utensílios que o emprega-
do põe à disposição dela para execução do contrato de trabalho. Argumentar em sentido oposto 
implica transferir para o empregado, riscos inerentes à atividade econômica, ao arrepio do dispos-
to no artigo 2º da CLT. O dever de vigiar não é apenas do empregado, mas também do emprega-
dor, mormente por se tratar, in casu, de utensílio de grande porte que o trabalhador viu-se forçado 
a disponibilizar à empresa para que pudesse cumprir seus misteres regulares. Ademais, o fato de 
o bem pertencer ao trabalhador não afasta a culpa in vigilando da reclamada - e a conseqüente 
obrigação desta de ressarcir, uma vez que consentiu e até se beneficiou do equipamento trazido 
pelo obreiro, e que desapareceu de suas dependências. (TRT/SP 01071200133102000 - RO - Ac. 
4ªT 20040671369 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 03/12/2004) 

867. Inadimplemento de verbas rescisórias. Dano Moral. Não configuração. O dano moral é a le-
são imaterial que fere a personalidade, o bom nome do ofendido ou o sentimento de estima da 
pessoa provocado por fato de outrem. A exposição do ofendido a vexames ou constrangimentos 
juridicamente relevantes é que dá nota ao dano moral. O inadimplemento das verbas rescisórias é 
lesão patrimonial que tem critérios de indenização expressamente definidos pela lei. Nesse senti-
do, a demora do pagamento dos haveres trabalhistas ou o reconhecimento dos débitos em juízo 
não geram danos morais. (TRT/SP 01692200244102000 - RO - Ac. 8ªT 20040228970 - Rel. Ro-
virso Aparecido Boldo - DOE 25/05/2004) 

868. Dano moral. Trabalhador vítima de ato discriminatório. Dano moral é lesão imaterial. Fere a 
personalidade, o bom nome, a moralidade ou o sentimento de estima da pessoa, provocado por 
fato de outrem. Expõe o ofendido a vexames ou constrangimentos juridicamente expressivos, 
sendo indiferente a intencionalidade na geração do dano ou a veracidade da imputação. Ao dar 
ciência a determinada empresa, mediante carta-de-referência, de que o trabalhador em busca de 
nova colocação no mercado de trabalho houvera acionado judicialmente a ex-empregadora, esta 
incidiu inegavelmente em nefasta prática discriminatória, atingindo inexoravelmente o trabalhador 
em relação ao livre exercício de suas atividades profissionais (art. 5º, XIII, da CF/88). Para o 
trabalhador, esse fato gera inúmeras lesões materiais e imateriais. Estas, em particular, resultam 
evidenciadas pelo constrangimento e humilhações sofridas em face da impossibilidade de ser ad-
mitido para ativar-se nas funções que sempre exerceu. Indenização mantida. (TRT/SP 
00245200106202001 - RO - Ac. 8ªT 20040397291 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
17/08/2004) 

869. Dano moral. Denúncia da empresa. Sentença penal que absolve o ex-empregado das impu-
tações delituosas. A comunicação de um crime à autoridade policial é uma faculdade que sujeita o 
denunciante aos efeitos desse ato na hipótese de insubsistência das acusações. Não se exige a 
certeza absoluta, pois a busca dos elementos materiais do ilícito é justamente atribuição da polícia 
judiciária, mas, pelo menos, a existência de indícios seguros de materialidade. A empresa suspei-
tou do empregado e fez o comunicado à autoridade policial, que deflagrou procedimentos investi-
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gatórios, reconhecidamente inconsistentes, conforme sentença penal transitada em julgado. Es-
ses fatos, ainda, foram revelados em jornal de ampla circulação que atribuía certeza à culpabilida-
de do trabalhador. Absolvido no processo penal, resta a reparação decorrente do dano moral infli-
gido ao autor que, em razão do apontamento do procedimento penal em seus registros de ante-
cedentes, dificilmente conseguirá recolocação profissional, além das evidentes angústias de seu 
enquadramento como réu e ter o nome divulgado pela imprensa como criminoso por ato exclusivo 
da empresa. (TRT/SP 02505200001902000 - RO - Ac. 8ªT 20040481519 - Rel. Rovirso Aparecido 
Boldo - DOE 21/09/2004) 

870. Dano moral. Divulgação de foto na Internet. O reclamante autorizou a cessão de sua imagem 
para divulgação na Internet. Até mesmo recebeu numerário para esse fim. O fato de o reclamante 
trabalhar em local destinado a homossexuais não quer dizer que também o seja. Se trabalhava no 
local como barman, assumiu o risco de o confundirem com homossexual. A caracterização de a 
pessoa ser homossexual é revelada pelas suas atitudes, pelo modo de se portar e não em razão 
de trabalhar em certo lugar. Dessa forma, não se pode falar em dano moral, pois autorizou a di-
vulgação de sua imagem na Internet, não existindo agressão à sua imagem, intimidade, honra e 
vida privada. (TRT/SP 02460200001602005 - RO - Ac. 3ªT 20030671447 - Rel. Sérgio Pinto Mar-
tins - DOE 09/01/2004) 

871. Dano moral. Falta de fornecimento de carta de apresentação. Não se verifica que a recla-
mante teve dor ou sofrimento para fazer jus à indenização por dano moral por falta de fornecimen-
to de carta de apresentação. (TRT/SP 02298200143102001 - RO - Ac. 3ªT 20040000499 - Rel. 
Sérgio Pinto Martins - DOE 20/01/2004) 

872. Embargos de declaração. Dano moral. Assalto. Só se pode falar em dano moral se o banco 
tivesse dado causa ao ato, tomando por base o artigo 159 do Código Civil de 1916. Apenas a 
pessoa que causa o ato é o responsável. Se o ato foi praticado por terceiro, o banco não pode ser 
responsabilizado pelo que não deu causa, que é o assalto e correspondente pagamento de inde-
nização por dano moral. O embargante pretende rever a decisão por meio de embargos de decla-
ração, que não encontra respaldo no artigo 535 do CPC. (TRT/SP 02805200002702004 - RO - Ac. 
3ªT 20040487258 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 28/09/2004) 

873. Dano moral. Indenização. Comprovado que o autor sofreu odiosa discriminação racial por 
parte do empregador, razoável a fixação do valor de R$ 48.200,00, que compensará, ainda que 
parcialmente, a dor, o sofrimento e a humilhação a ele impingidos. (TRT/SP 01415200300102007 
- RO - Ac. 3ªT 20040568606 - Rel. Silvia Regina Pondé Galvão Devonald - DOE 09/11/2004) 

874. Assédio moral. Repercussões sociais. A questão da ofensa à moral conflagra um subjetivis-
mo oriundo da própria condição de cada indivíduo. Não se sente menos constrangido o trabalha-
dor que escolhe adotar uma postura conciliadora, preferindo não detonar uma crise no ambiente 
de trabalho que fatalmente o prejudicará, pois a questão aqui transcende a figura do ofendido, 
projetando as conseqüências pela supressão do seu posto de trabalho a quem dele eventualmen-
te dependa economicamente. O fantasma do desemprego assusta, pois ao contrário da figura 
indefinida e evanescente que povoa o imaginário popular, este pesadelo é real. É o receio de per-
der o emprego que alimenta a tirania de alguns maus empregadores, deixando marcas profundas 
e às vezes indeléveis nos trabalhadores que sofrem o assédio moral. Exposta a desumanidade da 
conduta do empregador, que de forma aética, criou para o trabalhador situações vexatórias e 
constrangedoras de forma continuada através das agressões verbais sofridas, incutindo na psique 
do recorrente pensamento derrotistas originados de uma suposta incapacidade profissional. O 
isolamento decretado pelo empregador acaba se expandindo para níveis hierárquicos inferiores, 
atingindo os próprios colegas de trabalho. Estes, também por medo de perderem o emprego e 
cientes da competitividade própria da função, passam a hostilizar o trabalhador, associando-se ao 
detrator na constância da crueldade imposta. A busca desenfreada por índices de produção ele-
vados, alimentada pela competição sistemática incentivada pela empresa, relega à preterição a 
higidez mental do trabalhador que se vê vitimado por comportamentos agressivos aliado à indife-
rença ao seu sofrimento. A adoção de uma visão sistêmica sobre o assunto, faz ver que o proces-
so de globalização da economia cria para a sociedade um regime perverso, eivado de deslealda-
de e exploração, iniqüidades que não repercutem apenas no ambiente de trabalho, gerando grave 
desnível social. Daí a corretíssima afirmação do Ilustre Aguiar Dias de que o "prejuízo imposto ao 
particular afeta o equilíbrio social." Ao trabalhador assediado pelo constrangimento moral, sobra a 
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depressão, a angústia e outros males psíquicos, causando sérios danos a sua qualidade de vida. 
Nesse sentido, configurada a violação do direito e o prejuízo moral derivante. (TRT/SP 
01117200203202004 - RO - Ac. 6ªT 20040071124 - Rel. Valdir Florindo - DOE 12/03/2004) 

875. Abuso de Direito. Não configuração. Reparação por dano moral incabível. Nos moldes pre-
conizados pelo artigo 160, do Código Civil Brasileiro de 1.916, vigente à época dos fatos, "não 
constituem atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou o exercício regular de um direito re-
conhecido". O titular de um direito legalmente assegurado pode utilizá-lo de acordo com a sua 
vontade e nos limites normativos. Contudo, esta afirmativa deve ser vista com certa relatividade, 
posto que o Direito contém em si extremos de aplicabilidade que, uma vez ultrapassados, con-
substanciam o uso irregular do direito, ou, como a doutrina também costumeiramente chama "a-
buso de direito". Freqüentemente, o abuso de direito tem sido invocado para justificar pretensões 
de reparação por dano moral. Entretanto, é evidente que o exercício regular de um direito, mesmo 
quando cause constrangimento ou dor psíquica a outrem, não serve de supedâneo à obrigação de 
indenizar, conforme dispõe o artigo suso mencionado da Lei Substantiva Civil de 1.916 em apreço 
(Qui iure suo utitur nemiem laedit). Com efeito, se o empregador, como o ora recorrido, age de 
forma cautelosa a fim de averiguar irregularidades no setor onde a empregada presta serviços, 
essa circunstância, por si só, não enseja indenização alguma. A contrario sensu, se o Banco Re-
clamado, sem antes averiguar as circunstâncias, sem estar de posse de um detalhado conheci-
mento dos fatos e sem dispor de prova sólida, colocasse em dúvida a integridade da autora, res-
tar-se-ia configurado o abuso excessivo de seu direito, o que o Ilustre Ministro Nelson Hungria 
chama de "atividade antijurídica": "O exercício de um direito degenera em abuso, e torna-se ativi-
dade antijurídica, quando invade a órbita de gravitação de direito alheio". (TRT/SP 
02038200005902008 - RO - Ac. 6ªT 20040141904 - Rel. Valdir Florindo - DOE 23/04/2004) 

876. Dano. Fato único. Prejuízos morais e/ou materiais. A reclamante postula o pagamento de 
indenização por perdas e danos e danos morais. A expressão perdas e danos não nos parece 
acertada para as relações de trabalho, uma vez que construída especificamente para as relações 
civis e comerciais, conforme prevista nos artigos 1056 e 1059 do Código Civil de 1916, que orien-
tam que se deve incluir tudo o que o credor efetivamente perdeu, bem como o que razoavelmente 
deixou de ganhar. Portanto, na indenização por perdas e danos há que se computar o dano emer-
gente (damnus emergens) bem como o lucro cessante (lucrum cessans). Como se vê, há incom-
patibilidade com o Direito do Trabalho. No presente caso, cumpre observar, que o que efetivamen-
te pretende a reclamante é uma reparação por danos. Ora, o dano, é uno, e seus prejuízos é que 
resultam em morais ou materiais. O Código Civil de 1916 seguiu neste passo, ao prescrever no 
artigo 159 referidos prejuízos. O novo Código Civil, com acerto, em seu artigo 186, tratou de usar 
o vocábulo dano, no sentido mais abrangente, de maneira a indicar que a distinção entre dano 
material e dano moral só diz respeito aos efeitos, não à origem do dano, uma vez que este é uno 
e indivisível. Assim, cabe a este juízo apreciar o dano ocorrido e os prejuízos morais e/ou materi-
ais dele derivantes, tendo sempre presente que a reparação deverá ser a mais completa possível, 
bem como o bom-senso que deve nortear este arbitramento. (TRT/SP 01106200204502000 - RO - 
Ac. 6ªT 20040472196 - Rel. Valdir Florindo - DOE 24/09/2004) 

877. Revista pessoal. Poder diretivo do empregador. Respeito à eminente dignidade humana. 
Com suporte nos poderes de direção, disciplinamento e fiscalização da prestação de serviços, 
ante a ausência de legislação trabalhista à espécie, os empregadores costumeiramente utilizam-
se das revistas pessoais nos seus empregados, durante o expediente, argumentando que estão 
em defesa de seu patrimônio, o que admitimos como correto. Porém, invariavelmente, alguns pro-
cedimentos de revistas extrapolam os limites de atuação e atingem a dignidade do ser humano 
trabalhador. Ora, a dignidade humana é um bem juridicamente tutelado, que deve ser preservado 
e prevalecer em detrimento do excesso de zelo de alguns maus empregadores com o seu patri-
mônio. O que é preciso o empregador conciliar, é seu legítimo interesse em defesa do patrimônio, 
ao lado do indispensável respeito à dignidade do trabalhador. A Constituição Federal (artigo 5º, 
incisos V e X) e a legislação sub-constitucional (artigo 159 do Código Civil Brasileiro de 1916, vi-
gente à época dos fatos) não autorizam esse tipo de agressão e asseguram ao trabalhador que 
sofrer condições vexaminosas, a indenização por danos morais. Importante frisar, ainda, que a 
inserção do empregado no ambiente do trabalho não lhe retira os direitos da personalidade, dos 
quais o direito à intimidade constitui uma espécie. Não se discute que o empregado, ao ser sub-
metido ao poder diretivo do empregador, sofre algumas limitações em seu direito à intimidade. O 
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que é inadmissível, sim, é que a ação do empregador se amplie de maneira a ferir a dignidade da 
pessoa humana. (TRT/SP 01234200231102001 - RO - Ac. 6ªT 20040472307 - Rel. Valdir Florindo 
- DOE 24/09/2004) 

878. Dano moral. Poder de direção. Respeito à dignidade do trabalhador. Com suporte nos pode-
res de direção, disciplinamento e fiscalização da prestação de serviços, os empregadores costu-
meiramente determinam que se efetue, sem o consentimento do empregado, descontos em sua 
remuneração decorrentes de supostos furtos. Invariavelmente, alguns procedimentos extrapolam 
os limites de respeito que deve presidir as relações de trabalho e com isso atingem a dignidade do 
ser humano trabalhador, como no caso dos autos. Ora, a honra e a dignidade humana são bens 
juridicamente tutelados, que devem ser preservados e prevalecer em detrimento do excesso de 
zelo de alguns maus empregadores com o seu patrimônio. O que é preciso o empregador concili-
ar, é seu legítimo interesse em defesa do patrimônio, ao lado do indispensável respeito à dignida-
de e à honra do trabalhador. A Constituição Federal (artigo 5º, incisos V e X) e a legislação sub-
constitucional (artigo 159 do Código Civil Brasileiro de 1916, vigente à época dos fatos) não auto-
rizam esse tipo de agressão e asseguram ao trabalhador que sofrer essas condições vexamino-
sas, a indenização por danos morais. É exatamente a hipótese em epígrafe, onde a recorrente, 
sem qualquer respaldo probatório, não apenas efetuou descontos de maneira ilegal da remunera-
ção do recorrido, como o expôs à própria sorte e perante os demais funcionários da ré, alguns 
deles subordinados do autor e que, certamente, passaram a duvidar de sua integridade. (TRT/SP 
01304200201202003 - RO - Ac. 6ªT 20040343337 - Rel. Valdir Florindo - DOE 23/07/2004) 

879. Dano moral. Arbitramento pelo juízo. Critérios para fixação do valor correspondente em pe-
cúnia. A indenização por dano moral não significa o pretium doloris (preço da dor), porque essa 
verdadeiramente nenhum dinheiro paga, mas, por outro lado, pode perfeitamente atenuar a mani-
festação dolorosa e deprimente de que tenha sofrido o trabalhador lesado. Nesse sentido, a inde-
nização em dinheiro, na reparação dos danos morais, é meramente compensatória, já que não se 
pode restituir a coisa ao seu status quo ante, por conseguinte, ao estado primitivo, como se faz na 
reparação do dano material. Assim, embora represente uma compensação à vítima, a reparação 
do dano moral deve, sobretudo, constituir uma pena, ou seja, uma sanção ao ofensor, especial-
mente num País capitalista em que vivemos, onde cintilam interesses econômicos. In casu, coe-
rente e "razoável" o valor arbitrado pelo MM. Juízo de origem, o qual julgo suficiente para impedir 
a prática de novos atentados dessa ordem por parte das empregadoras, bem como para compen-
sar a discriminação sofrida pelas empregadas. (TRT/SP 02831200203702001 - RO - Ac. 6ªT 
20040490674 - Rel. Valdir Florindo - DOE 01/10/2004) 

880. Contrato de transporte aéreo de pessoas e coisas - segurança - Há que se considerar, que a 
empresa, hodiernamente e em tempos de globalização, vem se amoldando cada vez mais à di-
nâmica social, tem um novo papel no contexto social eis que, como empregador, não é mais um 
simples empreendimento em busca de lucros para um pequeno grupo, afastando-se cada vez 
mais de sua antiga visão privatística, para assumir não só os riscos do negócio, mas também a 
responsabilidade pelos seus empregados, pelas garantias da personalidade e da dignidade hu-
manas. A subsunção do teste do polígrafo não tem por finalidade a salvaguarda do patrimônio da 
empresa, mas a segurança da população em geral e clientes em particular. (TRT/SP 
00735200203602002 - RO - Ac. 10ªT 20040242581 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
01/06/2004) 

881. Dano moral. Uso indevido da imagem do empregado. Reconhecida que a imagem do obreiro 
foi utilizada sem seu consentimento, traduzindo-se numa indesejável exposição pública do empre-
gado, decorre daí o desrespeito a sua imagem e ao seu direito à privacidade e intimidade, patri-
mônio pessoal amparado constitucionalmente. Esta ação dolosa do empregador enseja o dano 
moral sofrido pelo empregado, sendo passível de indenização. (TRT/SP 00362200301302007 - 
RO - Ac. 10ªT 20040018215 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 10/02/2004) 

882. Indenização. A retenção da CTPS do empregado é ilícito cível e penal, acarretando prejuízos 
ao empregado, que depende deste documento para obter nova colocação. (TRT/SP 
02419200350102003 - RS - Ac. 10ªT 20040299842 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
29/06/2004) 

883. Dano moral. Caracterização. Para a caracterização do dano moral, ensejador da responsabi-
lidade civil do reclamado, é necessária a presença, concomitante, dos seguintes elementos: a) 
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ofensa a uma norma preexistente; b) o dano; c) o nexo causal, caracterizando o exercício irregular 
de direito do empregador, publicamente exposto a tratamento vexatório. A indenização por dano 
moral é devida quando o trabalhador sofre, por parte do empregador, tratamento humilhante ca-
paz de gerar seqüelas na vida profissional. (TRT/SP 01190200144602000 - RO - Ac. 10ªT 
20040525435 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 19/10/2004) 

DECADÊNCIA 
Decadência 
884. Decadência. Recurso não conhecido. Trânsito em julgado. Se a decisão rescindenda, ataca-
da por recurso inadmitido, seja por deserção, seja por intempestividade, mantém-se íntegra, 
cristaliza-se o trânsito em julgado, determinando o prazo próprio para sua desconstituição. 
(TRT/SP 12158200200002001 - AR - Ac. SDI 2004017250 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 13/08/2004) 

DEPOSITÁRIO INFIEL 
Habeas corpus 
885. Habeas Corpus. Entrega do bem. Recusa injustificada. Depositário infiel. Mandado de prisão. 
Restando carentes de provas as assertivas de que não poderia o Impetrante/Paciente assumir o 
papel de depositário dos valores de aluguéis objeto de constrição judicial em razão de não manter 
qualquer relacionamento jurídico com a empresa locatária, sendo esse o principal fundamento 
pelo qual entende não poder ser compelido a entregá-lo ao MM. Juízo executor, tem-se por injusti-
ficada a recusa do depositário a entregar os valores sob sua guarda, enquadrando-se o Impetran-
te como típico depositário infiel, nada havendo, pois, de ilegal ou abusivo na determinação de ex-
pedição de mandado de prisão, contra si, pela D. Autoridade apontada como coatora. Habeas 
corpus que não se concede. (TRT/SP 10035200300002007 - HC - Ac. SDI 2003032540 - Rel. A-
nelia Li Chum - DOE 20/01/2004) 

886. Habeas corpus. Perda do objeto. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Informada, pela 
D. Autoridade apontada como coatora, a expedição de contramandado de prisão em favor do de-
positário dito infiel, ora paciente, já que as partes celebraram e levaram a efeito conciliação ten-
dente a pôr fim à demanda primígena, não mais subsistem os motivos ensejadores da impetração, 
que deve ser considerada prejudicada pela perda superveniente de seu objeto. Habeas Corpus 
extinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 10654200300002001 - HC - Ac. SDI 2004005740 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

887. Habeas Corpus. Má-fé do depositário. Verificando-se, através das informações da D. Autori-
dade impetrada, que o endereço fornecido pelo paciente, onde os bens supostamente se encon-
travam, tratava-se de outra entrada da mesma empresa, local cuja diligência restara negativa an-
teriormente, caracterizada está a má-fé do paciente. Não houve qualquer constrangimento ilegal, 
eis que aceitando o compromisso de depositário, incumbiu-se de zelar pela guarda e conservação 
do bem e diante da comprovação de que os bens não estão mais em seu poder, caracteriza-se a 
infidelidade. Cassada a medida liminar e denegada a ordem. (TRT/SP 11187200400002008 - HC - 
Ac. SDI 2004017188 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 13/08/2004) 

888. Habeas Corpus. Depositário infiel. Ausência de configuração, nos termos da OJ 143. O de-
positário infiel está sujeito à prisão, por expressa determinação legal, restando-lhe apenas: entre-
gar a coisa; depositá-la em juízo, ou consignar o equivalente em dinheiro, nas hipóteses em que 
se admita a substituição; e, contestar a ação. Somente com essas providências ficará ele livre da 
prisão civil por depósito infiel. Entretanto, nos termos da OJ nº 143 do C. TST: não há que se falar 
em depositário infiel quando a penhora recair sobre coisa futura, circunstância que, por si só, invi-
abiliza a materialização do depósito no momento da constituição do paciente em depositário, auto-
rizando-se a concessão de "habeas corpus diante da prisão ou ameaça de prisão que sofra." 
Concedida a ordem de habeas corpus. (TRT/SP 12189200400002004 - HC - Ac. SDI 2004023617 
- Rel. Delvio Buffulin - DOE 12/11/2004) 

889. Habeas Corpus. Não entrega do bem. Culpa concorrente do exeqüente não configurada. Não 
prospera a alegação de que o exeqüente tenha concorrido para a não entrega do bem no estado 
de origem se as informações prestadas pela D. Autoridade impetrada e os documentos por ela 
juntados demonstram exatamente o contrário, pois verifica-se que houve intenção do exeqüente 
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de receber os bens, tendo a executada informado endereço, onde jamais residiu. E ainda, tendo 
em vista a inércia da executada, foi determinado pela D. Autoridade impetrada o depósito do valor 
dos bens penhorados. O referido despacho não foi cumprido, tendo em vista o retorno do SEED 
com a informação "mudou-se", sem que houvesse indicação de novo endereço. Por esta razão, 
expediu-se mandado de prisão, nos termos da lei, não havendo que se falar em ilegalidade ou 
mesmo em culpa concorrente do exeqüente, estando claramente demonstrada nos autos a inten-
ção da executada de procrastinar o feito de origem. Denegada a ordem de habeas corpus. 
(TRT/SP 12419200400002005 - HC - Ac. SDI 2004026179 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
07/12/2004) 

890. Habeas Corpus. Perda do objeto. Cassação da ordem de prisão: Há perda do objeto da or-
dem de habeas corpus, quando se verifica que o paciente, cumprindo determinação da I. autori-
dade impetrada, efetua o pagamento do valor equivalente aos bens que estavam sob sua guarda. 
(TRT/SP 12234200300002000 - HC - Ac. SDI 2003033252 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
13/01/2004) 

891. Habeas Corpus. Depositária que se nega a entregar o bem: Denega-se ordem de habeas 
corpus oposta em favor de sócia de empresa, tida por depositária infiel, que se recusa a entregar 
veículo penhorado ou depositar o valor equivalente, uma vez que é da paciente a responsabilida-
de pela conservação e retirada do bem junto ao Detran, para onde foi recolhido por infração à le-
gislação de trânsito. Medida denegada. (TRT/SP 12310200300002007 - HC - Ac. SDI 2003033279 
- Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/01/2004) 

892. Habeas Corpus. Ordem concedida por esta E. Seção Especializada. Não cumprimento: 
"Concede-se salvo-conduto ao paciente, uma vez constatado que não restou cumprida ordem 
emanada de v. acórdão prolatado por esta E. Seção Especializada". Ordem concedida. (TRT/SP 
13357200300002008 - HC - Ac. SDI 2004001281 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

893. Habeas Corpus. Denegação: "Depósito em Juízo Cível, havido em decorrência de ação de 
despejo, movida em virtude da inércia na desocupação de imóvel alugado por empresa, executa-
da em ação trabalhista, onde se encontravam guardados bens penhorados por esta Justiça Espe-
cializada, não tira do depositário nomeado anteriormente em ação trabalhista, sócio proprietário 
da empresa executada, a responsabilidade pelo encargo assumido, quando constatada negligên-
cia e desinteresse na salvaguarda dos bens". Segurança denegada. (TRT/SP 
13356200300002003 - HC - Ac. SDI 2004003853 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 19/03/2004) 

894. Habeas Corpus preventivo. Concessão: Concede-se ordem de 'habeas corpus' a gerente de 
banco por desbloqueio de numerário pertencente a empresa diversa da executada, quando de-
monstrado que a instituição bancária incorreu em equívoco no cumprimento de ordem judicial que 
se limitou à pessoa física do ex-sócio da executada. Ordem concedida. (TRT/SP 
13595200300002003 - HC - Ac. SDI 2004015053 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

895. Habeas Corpus. Denegação: Não há constrangimento ilegal quando o ato atacado determina 
sujeição à ordem de prisão em caso de não cumprimento do depósito do montante constrito, pois 
embasada em dispositivos legais, objetivando não apenas a satisfação do processo executório, 
mas também, tendo em mira reprimir ato atentatório à dignidade da Justiça. Segurança denegada. 
(TRT/SP 10849200400002002 - HC - Ac. SDI 2004019369 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
03/09/2004) 

896. Habeas Corpus. Depositário infiel. Empregado. Não se pode, pois, mandar para a prisão um 
empregado, mantendo soltos os verdadeiros devedores. (TRT/SP 11307200400002007 - HC - Ac. 
SDI 2004017196 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 13/08/2004) 

897. Habeas Corpus. Perda de objeto. Extinção sem julgamento do mérito. Perece o objeto do 
habeas corpus se extinta a causa que deu motivo à impetração. Extinção sem julgamento do méri-
to, com fulcro no art. 267, inciso VI, do CPC, por falta de interesse processual. (TRT/SP 
13492200300002003 - HC - Ac. SDI 2004009886 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
18/05/2004) 

898. Habeas Corpus. Depositário. Empregado - O encargo de depositário deve ser sempre exer-
cido por sócio ou diretor da sociedade. A finalidade da prisão civil é propiciar a execução da sen-
tença, não há qualquer utilidade em se prender o empregado, que não detém qualquer poder so-
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bre a propriedade da empresa e jamais poderá compelir seu empregador à entrega do bem judici-
almente constrito. (TRT/SP 10059200400002007 - HC - Ac. SDI 2004009894 - Rel. Maria Apare-
cida Duenhas - DOE 18/05/2004) 

899. Tendo o depositário informado ao juízo a impossibilidade de continuar com a posse de bem 
que lhe fora confiado em depósito por não ser mais sócio da empresa executada e, inclusive, a 
falta de local apropriado à sua guarda e a perda de condições materiais e de saúde, essenciais ao 
bom desempenho daquele mister, pedindo expressamente a destituição do encargo, que não lhe 
foi deferida, não se lhe pode imputar responsabilidade pela deterioração que se seguiu. Depósito 
infiel não configurado. Habeas corpus que se concede. (TRT/SP 10225200400002005 - HC - Ac. 
SDI 2004023560 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 19/10/2004) 

900. Habeas Corpus. Depositário infiel. Ordem que se denega. É depositário infiel aquele que não 
entrega o bem quando intimado para tanto, sujeitando-se, assim, à prisão civil. No caso em apre-
ço, a correção do ato que determinou a expedição do competente mandado de prisão ganha mai-
or relevo ao se verificar que o impetrante, ingressando com a presente medida, omitiu informa-
ções acerca da existência de decisão proferida pela Corregedoria Regional, que manteve subsis-
tente ato da autoridade impetrada, que havia decretado a prisão do paciente. Ordem de habeas 
corpus que se denega. (TRT/SP 10474200400002000 - HC - Ac. SDI 2004019920 - Rel. Nelson 
Nazar - DOE 10/09/2004) 

901. Habeas Corpus. O depositário judicial é auxiliar da justiça, conforme Capítulo V do CPC, e-
xercendo munus público de guardar e conservar os bens penhorados que lhe foram confiados (art. 
148, CPC), já que esses foram afetados aos objetivos do processo de execução; descumprido 
esse dever legal, por dolo ou culpa, deve ser responsabilizado (art. 150, CPC), inclusive com o 
decreto de prisão, se for o caso (art. 652, da Lei 10.406/2002). (TRT/SP 12864200300002004 - 
HC - Ac. SDI 2004001257 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 06/02/2004) 

902. Depositário Infiel. Não configurada a hipótese. Demonstrado nos autos ter sido o mesmo bem 
penhorado e arrematado em dois juízos trabalhistas, não pode o paciente cumprir a determinação 
de entrega do bem perante a 67ª Vara do Trabalho, pois já cumprira ordem judicial idêntica, en-
tregando o veículo ao arrematante perante a 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, não se configu-
rando, portanto, a hipótese de depositário infiel a autorizar a privação de liberdade. Salvo conduto 
que se concede. (TRT/SP 12859200300002001 - HC - Ac. SDI 2004003063 - Rel. Sonia Maria 
Prince Franzini - DOE 30/03/2004) 

903. Habeas Corpus. Inexistência de determinação de prisão. Ausência de causa petendi. Não há 
nos autos de origem determinação de prisão contra o paciente, tendo o juízo, inclusive, indeferido 
pedido de emissão de mandado de prisão contra este, declarando expressamente que não ocorre-
ra infidelidade no depósito. Ausente, portanto, a causa petendi, da qual decorre o interesse de agir 
a dar suporte ao pedido dos impetrantes, a extinção do processo sem julgamento do mérito é me-
dida que se impõe. (TRT/SP 10580200400002004 - HC - Ac. SDI 2004018796 - Rel. Sonia Maria 
Prince Franzini - DOE 03/09/2004) 

904. Habeas Corpus. Munus de depositário incidente sobre mero empregado. Impropriedade. O 
munus de depositário não deve incidir sobre mero empregado ou pessoa colocada na situação de 
subordinação ao devedor efetivo, principalmente tendo em vista que não teriam condições de fis-
calizar e guardar bens que são da titularidade de seu empregador. Ordem de Habeas Corpus 
concedida. (TRT/SP 10851200400002001 - HC - Ac. SDI 2004015908 - Rel. Vania Paranhos - 
DOE 20/07/2004) 

Prisão 
905. O depositário infiel está sujeito à prisão, por expressa determinação legal, restando-lhe ape-
nas: (i) entregar a coisa; (ii) depositá-la em juízo, ou consignar o equivalente em dinheiro, nas hi-
póteses em que se admita a substituição; e, (iii) contestar a ação. Somente com essas providên-
cias ficará ele livre da prisão civil por depósito infiel. O paciente não adotou nenhuma dessas con-
dutas. Além disso, instado a apresentar o bem, já após a sua adjudicação pelo credor, por duas 
vezes prestou informação errada sobre a sua efetiva localização. Ordem de salvo conduto que se 
denega. (TRT/SP 12747200300002000 - HC - Ac. SDI 2004005813 - Rel. Maria Aparecida Due-
nhas - DOE 16/04/2004) 
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906. O depositário infiel está sujeito à prisão, por expressa determinação legal, restando-lhe ape-
nas: (i) entregar a coisa; (ii) depositá-la em juízo, ou consignar o equivalente em dinheiro, nas hi-
póteses em que se admita a substituição; e, (iii) contestar a ação. Somente com essas providên-
cias ficará ele livre da prisão civil por depósito infiel. A paciente não adotou nenhuma dessas con-
dutas. Tampouco se dispôs a pagar valor equivalente ao do bem que lhe incumbia guardar. Or-
dem de salvo conduto que se denega. (TRT/SP 13457200300002004 - HC - Ac. SDI 2004005155 
- Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 30/03/2004) 

907. Depositário infiel. Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos). Prevalência do disposto no inciso LXVII da Constituição Federal. A Convenção Ameri-
cana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, subor-
dina-se no plano hierárquico à Constituição da República, devendo, por conseguinte, curvar-se ao 
disposto no art. 5º, LXVII, da Carta Política, o qual autoriza a prisão civil do depositário infiel. Ha-
beas corpus que se denega. (TRT/SP 12618200300002002 - HC - Ac. SDI 2004015207 - Rel. 
Nelson Nazar - DOE 20/07/2004) 

908. Prisão civil. Depositário. Não estando o bem sob a guarda da paciente, mas informado o Juí-
zo seu paradeiro, através de certidão pública que atesta o local e quem detém a posse direta, a-
fasta a ocorrência de infidelidade. Habeas Corpus que se concede. (TRT/SP 13397200300002000 
- HC - Ac. SDI 2004015258 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 16/07/2004) 

DEPÓSITO RECURSAL 
Obrigação de fazer 
909. Depósito recursal. Constitucionalidade. A competência para estabelecer normas de direito 
processual é da União, por autorização expressa do art. 18, I, da CF, por isso, em princípio, não 
há inconstitucionalidade nas leis que delimitam o exercício dos direitos processuais. O depósito 
recursal é um pressuposto legítimo a que deve se submeter o empregador perante a Justiça do 
Trabalho, sob pena de deserção do seu recurso. (TRT/SP 00657200300102016 - AI - Ac. 9ªT 
20040043953 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

910. Depósito recursal. Isenção. O depósito exigido para se recorrer (CLT, 899, parágrafo 1º) tem 
natureza jurídica de garantia da execução (TST, IN 3, de 05.03.1993) e não de taxa judiciária ca-
paz de gerar isenção. O depósito remonta a existência de uma condenação pecuniária que faz 
esperar, para o credor, uma garantia custodiada para quitação da dívida. Não há previsão legal 
para assegurar a isenção postulada. (TRT/SP 03191200007802000 - RO - Ac. 6ªT 20040124929 - 
Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 02/04/2004) 

911. Consignação em Pagamento. Sucumbência Parcial. Custas e Depósito Recursal. Indepen-
dente da solução adotada pelo julgado ante a controvérsia gerada pelo § 2º do artigo 899 do CPC, 
procedência em parte ou improcedência, declarando a sentença valor a ser pago pela autora con-
signante à ré consignada, por insuficiência da oferta, à autora cumpre recolher as custas e depósi-
to prévio, como pressupostos para seu recurso ordinário. (TRT/SP 02582200220202007 - AI - Ac. 
4ªT 20040302932 - Rel. Manoel Antonio Ariano - DOE 25/06/2004) 

912. Insere-se nos cinzentos limites da figura do improbus litigator previsto no CPC o procedimen-
to da reclamada que levanta a inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal trabalhista 
(art. 899, parágrafo 1º, da CLT e 7º da lei nº 5.584/70), temática de há muito já pacificada pelo 
Excelso STF. (TRT/SP 01376200043102000 - AI - Ac. 5ªT 20030675450 - Rel. Ricardo Verta Lu-
duvice - DOE 09/01/2004) 

913. Depósito recursal. Exigência. O recolhimento do depósito recursal é requisito essencial ao 
próprio conhecimento da peça recursal, devendo o mesmo ser rigorosamente comprovado. Não 
há qualquer escusa para a empresa que apenas alega, mas não comprova o estado de falência. 
(TRT/SP 02864200143202014 - AI - Ac. 10ªT 20040004079 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
06/02/2004) 

914. A exigência legal de recolhimento de custas processuais e de depósito recursal não ofende 
aos princípios constitucionais da igualdade de tratamento, da ampla defesa e do direito de petição, 
sendo ônus decorrente da sucumbência da reclamada, ainda que parcial. Constitucionalidade do 
art. 8º da Lei 8.542/92, que deu nova redação ao art. 40 da Lei nº 8.177/92 e dos arts. 899 e 789 
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da CLT. (TRT/SP 01425200240102017 - AI - Ac. 4ªT 20030680110 - Rel. Vilma Mazzei Capatto - 
DOE 09/01/2004) 

 Pressuposto de recebimento 
915. Mandado de segurança. Levantamento do depósito recursal. O juízo impetrado não indeferiu 
o levantamento do depósito recursal, simplesmente determinou que fossem comprovados os reco-
lhimentos previdenciários, motivo pelo qual o ato impugnado não padece de qualquer ilegalidade 
ou abuso de poder. Considerando-se que o depósito recursal tem por fim garantir a execução e, 
ainda, que a impetrante não logrou êxito em comprovar o efetivo recolhimento das diferenças pre-
videnciárias, não se vislumbra direito líquido e certo da impetrante em efetuar o seu levantamento. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 11113200300002000 - MS - Ac. SDI 2004007654 - Rel. Mar-
celo Freire Gonçalves - DOE 07/05/2004) 

916. Constitucionalidade da exigência de preparo para a interposição de recurso ordinário. A 
Constituição Federal assegurou aos litigantes em processo judicial e administrativo o direito à am-
pla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, e não como direito incondicional. A exigência 
do depósito prévio da condenação, capitulada no art. 899, § 1º da CLT, portanto, constituiu pres-
suposto processual legítimo à interposição do recurso ordinário. (TRT/SP 01024200046102006 - 
AI - Ac. 4ªT 20040177356 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 30/04/2004) 

917. Recolhimento do depósito recursal no Banco do Brasil não traz a deserção. Inexiste obriga-
ção de ser realizado apenas na Caixa Econômica Federal. (TRT/SP 00794200204102006 - RO - 
Ac. 1ªT 20040266243 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 22/06/2004) 

Recurso. Interesse 
918. Depósito recursal feito pelo consorte. 1. Ausência de pedido contra um dos consortes e aco-
lhimento do pedido contra outro consorte. O consorte excluído da lide nessa circunstância não 
sofre os efeitos da condenação nem foi considerado pertinente na relação processual como parte 
ativa. Ausência de interesse para recorrer. 2. O depósito recursal feito pelo consorte excluído da 
lide não se aproveita ao consorte que foi condenado, porque aquele pode desistir do recurso e 
levantar o depósito, como também pode obter esse levantamento mesmo após o julgamento do 
recurso, deixando sem garantia o juízo da execução. (TRT/SP 00482200336102002 - RS - Ac. 6ªT 
20040520425 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 01/10/2004) 

919. (1) Depósito recursal único. Solidariedade. Duas recorrentes. Alegação de ilegitimidade de 
parte. Deserção. A interposição de recurso por pessoas jurídicas distintas, que não pertencem ao 
mesmo grupo econômico, ainda que condenadas solidariamente, não afasta a obrigação de am-
bas recolherem custas e efetuarem depósitos recursais em separado, sob pena de deserção, 
mormente em face da argüição de ilegitimidade de parte por uma delas, in casu, justamente a que 
efetuou o depósito único existente nos autos. Inteligência que se extrai da Orientação Jurispru-
dencial nº 190, da SBDI do C. TST. (2) Falsa cooperativa. Desvio finalístico. Ausência de registro 
na OCB. Reconhecimento do vínculo. A apropriação de recursos humanos através de falsas coo-
perativas, vem ocorrendo, freqüentemente, sob o indisfarçável viés da marchandage, para provi-
mento irregular de mão-de-obra com supressão de direitos. Nessa condição, alguns lucram, mas 
os trabalhadores e o Estado perdem. In casu, além de presentes os elementos tipificadores do 
contrato de trabalho, sequer há notícia do registro indispensável da 2ª reclamada, na OCB (Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras), como exige o artigo 107, da Lei das Sociedades Cooperati-
vas, restando configurada a irregularidade de seu funcionamento, e o desvio finalístico constatado 
nos autos. Vínculo que se reconhece. (TRT/SP 00699200407102006 - RS - Ac. 4ªT 20040595921 
- Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 12/11/2004) 

Requisitos 
920. Mandado de segurança. Levantamento de depósito recursal. Artigo 899, § 1º, da CLT. Com-
provado nos autos o trânsito em julgado da decisão objeto de execução e sendo o valor do crédito 
exeqüendo superior aos depósitos efetuados pela executada, para fins de interposição de recur-
sos ordinário e de revista, viola direito líquido e certo do exeqüente decisão que indefere o levan-
tamento desses depósitos. Inteligência do § 1º do artigo 899 da CLT. Mandado de segurança que 
se concede. (TRT/SP 12804200200002000 - MS - Ac. SDI 2004006712 - Rel. Nelson Nazar - 
DOE 07/05/2004) 
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DESERÇÃO 
Configuração 
921. Recurso ordinário. Preenchimento incorreto da guia DARF. Não conhecimento. Constando na 
Guia DARF o nome de outro reclamante e não havendo indicação da Vara a que pertence o pro-
cesso, tem-se que o recurso não pode ser conhecido, por deserto. Recurso da reclamada que não 
se conhece, por deserto. (TRT/SP 00105200100902004 - RO - Ac. 7ªT 20040383169 - Rel. Anelia 
Li Chum - DOE 17/09/2004) 

922. Custas processuais e a deserção. Pela Lei nº 10.537, de 27 de agosto de 2002, houve a re-
formulação do artigo 789 da CLT. Com a nova redação legal, as custas devem ser pagas e com-
provadas no prazo recursal (artigo 789, parágrafo 1º, CLT). Essa nova redação passou a ter vi-
gência trinta dias após a publicação da Lei nº 10.537/02, a qual deu-se em 28.08.2002. Portanto, 
a vigência é a partir do dia 27.09.2002. O prazo recursal, consoante o relatório, escoou-se em 
4.10.2002, sendo que as custas foram pagas em 8.10.2002 e comprovadas nos autos no dia 
10.10.2002. Portanto, por essas informações, o apelo da reclamada não pode ser conhecido ante 
a sua deserção. (TRT/SP 02005199803002000 - RO - Ac. 10ªT 20040667833 - Rel. Francisco 
Ferreira Jorge Neto - DOE 07/12/2004) 

923. Deserção. Configuração. Custas. Não se revela deserto o recurso ordinário, quando incorreto 
o código na guia Darf, vez que a finalidade processual foi alcançada, porquanto efetuado o prepa-
ro, com o recolhimento dos valores arbitrados em proveito dos cofres públicos. A inobservância de 
requisito de ordem meramente formal não se afigura suficiente a obstar o acesso ao Judiciário, 
bem como a garantia do contraditório e ampla defesa. (TRT/SP – 01095200204302006 – AI - Ac. 
10ªT 20040019025 – Rel. Lilian Gonçalves - DOE 10/02/2004) 

924. Deserção. Configuração. A reversão do ônus da sucumbência, mediante total improcedência 
da ação, importa no pagamento das custas processuais pelo vencido, independentemente de in-
timação. Apelo que não se conhece. (TRT/SP 00377200003002008 - RO - Ac. 10ªT 20040224036 
- Rel. Lilian Gonçalves - DOE 25/05/2004) 

925. Deserção. Configuração. Exigibilidade de depósito ou complementação do já efetuado em 
recurso posterior, observados os limites legais do novo valor relativo ao depósito recursal, para 
cada novo recurso, até o limite total da condenação (OJ nº 139 da SDI-1 do C. TST). (TRT/SP 
02534199905602008 - RO - Ac. 10ªT 20040667418 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

926. Deserção. Configuração. Custas. Não se revela deserto o recurso ordinário, quando incorreto 
o código na guia Darf, vez que a finalidade processual foi alcançada, porquanto efetuado o prepa-
ro, com o recolhimento dos valores arbitrados em proveito dos cofres públicos. A inobservância de 
requisito de ordem meramente formal não se afigura suficiente a obstar o acesso ao Judiciário, 
bem como a garantia do contraditório e ampla defesa. (TRT/SP 03748200220202015 - AI - Ac. 
10ªT 20040133979 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 06/04/2004) 

927. Recolhimento de custas processuais. Prazo. Deserção. O presente apelo não pode ser co-
nhecido, porquanto não observada a disposição contida na 2ª parte do § 1º do art. 789 da CLT, o 
qual, expressamente, determina que, no caso de interposição de recurso ordinário, as custas de-
vem ser pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. (TRT/SP 
01418200306602006 - RS - Ac. 4ªT 20040622252 - Rel. Odette Silveira Moraes - DOE 
26/11/2004) 

928. Deserção. Recurso ordinário. Prazo para comprovação e recolhimento. Lei 10.537 de 28 de 
agosto de 2002. O prazo para recolhimento e comprovação das custas processuais, como pres-
suposto extrínseco de admissibilidade, é o mesmo do recurso ordinário, consoante estabelece o § 
1º, segunda parte, do artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela 
Lei 10.537 de 28 de agosto de 2002. Recurso ordinário que dele não se conhece, por deserto. 
(TRT/SP 01436200300902003 - RS - Ac. 3ªT 20040104316 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 
23/03/2004) 

929. Agravo de instrumento. Decisão que denegou seguimento ao recurso ordinário por deserto. 
Pedido de assistência judiciária gratuita feito pelo empregador. Inaplicabilidade. A exigência do 
recolhimento das custas e do depósito recursal não atenta contra as garantias da Constituição, 
porquanto aquelas não são absolutas, subordinando-se à legislação processual pertinente. Agravo 
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de instrumento a que se nega provimento. (TRT/SP 02525200226202001 - AI - Ac. 1ªT 
20040173830 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 04/05/2004) 

930. Deserção. Depósito recursal e custas em estabelecimento bancário diverso da Caixa Eco-
nômica Federal - Não configuração. Não há obrigatoriedade do depósito recursal e recolhimento 
das custas serem efetuados na Caixa Econômica Federal. (TRT/SP 00563200207102004 - RO - 
Ac. 1ªT 20040266260 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 22/06/2004) 

931. Recurso ordinário. Comprovante de recolhimento de custas de processo diverso. Deserção. 
O comprovante de pagamento de custas coligido aos autos é inservível à comprovação do prepa-
ro recursal, uma vez que traz a identificação de processo diverso. Apelo não conhecido. (TRT/SP 
01145200403302000 - RS - Ac. 1ªT 20040540930 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

932. Depósito recursal. Deserção. Inaplicável o artigo 511, parágrafo 2º, do CPC, ao processo do 
trabalho. O preparo, no processo comum, compreende o recolhimento das despesas relativas ao 
processamento do recurso; no processo do trabalho, o depósito recursal tem natureza jurídica de 
garantia do Juízo de execução, e não de taxa judiciária. A complementação posterior não restaura 
a deserção já configurada no ato de recorrer. Recurso deserto. (TRT/SP 02987/2001-8 - MS - Ac. 
SDI 2004001150 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 06/02/2004) 

933. Protocolo Integrado. Inexistência de protocolo integrado entre dois Tribunais Regionais. A 
regulamentação do procedimento de protocolo ficou reservada à legislação judiciária local (CPC, 
art. 172, parágrafo 3º), e a inexistência de disposição que autorize o recebimento de peças em 
postos do Tribunal Regional da 15ª Região, importa desconsideração do protocolo levado a efeito 
sem a observância da norma regimental. (TRT/SP 01273200224102015 - AI - Ac. 6ªT 
20030695567 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

934. Deserção. Guias não autenticadas. Preparo inexistente. Uma das condições para o conheci-
mento do apelo é o pagamento das custas processuais e efetivação do depósito recursal, com 
estrita observância de sua comprovação. Não confirmam o preparo, meras fotocópias das guias 
DARF e da garantia recursal, sem qualquer autenticação, em evidente desrespeito ao Provimento 
GP/CR-8/2002, art. 3º, e art. 830 da CLT. Recurso que não se conhece por deserto. (TRT/SP 
00421200347102000 - RS - Ac. 4ªT 20040178085 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
30/04/2004) 

935. Darf. Equívoco no preenchimento. Possibilidade de identificação do processo. Deserção não 
configurada. Não há como trancar medida recursal, apenas porque a parte, por equívoco excusá-
vel, valeu-se de código antigo de recolhimento do Darf, mormente se as normas vigentes no mo-
mento da interposição do apelo não consideravam aquele número imprescindível ao conhecimen-
to do recurso e o valor pago e os demais dados constantes da guia de arrecadação guardaram 
absoluta conexão com o processo. O processo, enquanto expressão do direito de defesa, é meio 
para buscar-se a atividade-fim primordial do Poder Judiciário, qual seja, a tutela efetiva de direitos 
ameaçados ou lesados. Logo, o processo (procedimento) deve ter a sua importância relativizada, 
particularmente quando a aplicação rígida de suas regras formais possa se dar em detrimento do 
direito propriamente dito, o material. Ademais, a garantia ao duplo grau de jurisdição e à ampla 
defesa são de hierarquia constitucional (artigo 5º, LV, CF), sendo o processo, instrumento desti-
nado a assegurar a efetivação da justiça. Evidenciado o animus recorrendi do reclamante, ofende 
a razão e, assim, o próprio Direito, que simples equívoco no preenchimento do "Darf" seja elevado 
à condição de fonte de direito em prol da parte adversa. Tal rigor certamente não realiza os fins do 
processo judicial assegurado pela Carta Magna. (TRT/SP 01333200206102005 - RO - Ac. 4ªT 
20040671407 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 03/12/2004) 

936. Recurso. Deserção. Indenização por litigância de má-fé. Posto que contada como custas (art. 
35 do CPC), a sanção imposta em razão de litigância de má-fé deve ser recolhida pela parte a ela 
obrigada, sob pena de deserção do recurso acaso interposto. (TRT/SP 00010200103002005 - RO 
- Ac. 1ªT 20040109660 - Rel. Wilson Fernandes - DOE 30/03/2004) 
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DESPEDIMENTO INDIRETO 
 Circunstâncias. Avaliação 
937. Abandono de emprego e rescisão indireta do contrato. Peculiaridades. O pedido de rescisão 
indireta do contrato de trabalho deve ser oficializado perante o juiz com o contrato ainda em vigor, 
isto é, o empregado deve estar no regular exercício de suas funções no ato de pedir a rescisão 
indireta, por isso a lei lhe faculta permanecer ou não no serviço até final decisão do processo 
(CLT, art. 483, parágrafo 3º). Permanecer no emprego é ato de ficar, de continuar no estado em 
que a pessoa se encontra. Não permanecer significa afastar-se voluntariamente e assumir os ris-
cos da decisão final do juiz, que pode ser desfavorável ao trabalhador, caso em que a lei não lhe 
autoriza pedir retorno às funções. Essa faculdade deve ser exercida de forma aberta, por escrito, 
na petição dirigida ao juiz, a fim de que não paire dúvida de que o afastamento não pode ser con-
fundido com abandono de emprego. Impossível ao empregado, depois de meses de ausência 
injustificada, vir a juízo pedir a rescisão indireta do contrato. A justa causa de abandono se 
concretizou antes, de acordo com o art. 482, i, da CLT, e Súmula 36 do C. TST. (TRT/SP 
02228200243102004 - AI - Ac. 9ªT 20040044631 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
05/03/2004) 

Configuração 
938. Rescisão indireta do contrato de trabalho. Equivalência de direitos e obrigações. Da mesma 
forma que a configuração da justa causa disciplinada no artigo 482 consolidado exige falta de re-
levante gravidade do empregado, a mesma situação há de ser exigida quando se trata de rescisão 
indireta do contrato por descumprimento das obrigações pelo empregador (CLT, art. 483, letra d). 
As infrações e as penas devem ser equivalentes. Nisso se assenta o princípio da comutatividade 
dos direitos e das obrigações trabalhistas. (TRT/SP 03240200003202008 - RO - Ac. 9ªT 
20040192207 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 14/05/2004) 

939. Recurso ordinário. Rescisão indireta do contrato. Não infirmadas as razões de decidir que 
culminaram com o reconhecimento da rescisão indireta do contrato, a decisão impugnada deve 
ser mantida. Horas extras. À luz das provas constantes dos autos, notadamente os instrumentos 
normativos, não autorizam a reforma do julgado. Descontos fiscais e previdenciários. Aplicação do 
Provimento n. 1/96 da CGJT. Apelo da Reclamada parcialmente provido. (TRT/SP 
00458200125102006 - RO - Ac. 1ªT 20040408420 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
24/08/2004) 

940. Rescisão Indireta. Pagamento "por fora". Ilícito penal e trabalhista. O pagamento de salários 
por fora não lesa apenas o trabalhador, mas o Estado e a sociedade, vez que implica a sonega-
ção de recolhimentos previdenciários e fiscais. Se até mesmo constitui crime (art. 337-A, CP, re-
dação dada pela Lei 9.983/00), é forçoso concluir-se que tal procedimento, ilegal e lesivo, caracte-
riza falta grave justificadora da rescisão indireta do contrato de trabalho (art. 483, d, CLT). Ao dei-
xar de lançar em folha o salário total, a empresa subtrai do empregado o direito ao percebimento 
integral das verbas contratualmente devidas. Não voga o argumento da concordância do obreiro: 
a uma porque as normas que velam pelo salário são de ordem pública e indisponíveis; a duas 
porque se trata de lesão contratual continuada, cuja expressão patrimonial vai aumentando no 
curso do contrato, a ponto de tornar-se insuportável, legitimando a iniciativa do empregado de 
obter a rescisão pela via judicial; a três, o estado de sujeição e dependência econômica viciam a 
livre manifestação de vontade do trabalhador. Recurso a que se dá provimento parcial. (TRT/SP 
01846200103202000 - RO - Ac. 4ªT 20040260440 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
04/06/2004) 

941. Rescisão indireta. Caracterização. Omissão continuada no fornecimento de EPI (colete à 
prova de balas) a vigilante em instituição financeira. Risco potencial à incolumidade física. A cate-
goria profissional de vigilante é definida pelo artigo 15 da Lei nº 7.102, de 20/06/1983, com atribui-
ções específicas de segurança, assemelhadas ao policiamento (artigo 1º, inciso I, da Portaria 992, 
de 25/10/1995, do Departamento da Polícia Federal), velando pela Entidade Bancária como um 
todo, ou seja, não só na proteção dos bens materiais, mas também, dos indivíduos ali presentes, 
funcionários e clientes. Portanto, a função enseja o fornecimento do colete à prova de balas, con-
forme asseguram os artigos 62 e 63, inciso VI, da Portaria 992/95-DPF c/c 20 do Decreto nº 
89.056/83. Contudo, as inovações quanto à automatização e otimização, vivenciadas pelas institu-
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ições bancárias no aspecto gerencial do movimento financeiro, não lograram contemplar por com-
pleto o quesito "segurança". Por vezes, os administradores bancários praticam atos contingenciais 
e não preventivos, como aconselhar os trabalhadores a não reagir diante da situação de gravida-
de; e as medidas adotadas (circuito interno de TV, portas giratórias com detectores de metal, es-
cudos ou cabines blindadas) não sugerem total credibilidade a ponto de impedir ataque fortuito 
realizado por bando fortemente armado e que, por ironia, faz uso de colete à prova de balas. É 
inegável, pois, a importância do equipamento de proteção, frente ao perigo de morte do emprega-
do, dano esse não apenas de difícil reparação, mas quase impossível. (TRT/SP 
00958200447202008 - RS - Ac. 8ªT 20040627777 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
23/11/2004) 

Efeitos 
942. Pedidos de rescisão indireta e indenização de estabilidade. Não são incompatíveis os pedi-
dos de rescisão indireta e indenização da estabilidade temporária ou vitalícia, desde que funda-
mentados. O empregador que comete justa causa, em princípio, deve as verbas rescisórias e, 
também, a indenização do período da estabilidade. (TRT/SP 02102200004402001 - RO - Ac. 5ªT 
20040617402 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - DOE 26/11/2004) 

943. Rescisão indireta. Mora salarial. A repetição de pequenos atrasos no pagamento do salário 
pelo empregador tem efeito desmoralizante para o empregado no meio onde ele vive. Se lhe falta 
o salário, faltar-lhe-á o meio de subsistência, ocasionando impontualidade em seus compromis-
sos, maculando-lhe a boa-fé perante terceiros. Embora o Decreto n. 368/68 caracterize como mo-
ra salarial o atraso continuado superior a três meses, não exclui a modalidade de mora intercala-
da, com iguais efeitos na vida do trabalhador. (TRT/SP 01946200102502008 - RO - Ac. 9ªT 
20040344406 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 30/07/2004) 

Momento 
944. Rescisão Indireta. Data do término da relação laboral. Em caso de rescisão indireta é impera-
tivo que se observe o princípio da imediatidade, isto é, que o empregado se insurja logo após o 
cometimento do ato doloso por parte do empregador, haja vista que a razão de existir da ação 
centra-se na justa causa atribuída à reclamada. Diante da confissão da recorrente, é evidente que 
a recorrida deixou de cumprir as normas mínimas quanto ao contrato de trabalho em setembro de 
2000. Assim, a circunstância da autora vir a demandar em juízo somente depois de seis meses, 
não lhe dá o direito a receber esse interregno como se trabalhado fosse. Recurso da reclamante a 
que se nega provimento. (TRT/SP 00772200106502005 - RO - Ac. 2ªT 20040600437 - Rel. Rosa 
Maria Zuccaro - DOE 26/11/2004) 

DIRETOR DE S/A 
Efeitos 
945. Diretor-empregado sem qualquer poder de mando. Não responsabilidade na execução da 
sociedade. Tratando-se na realidade de empregado, embora eleito para o cargo de diretor, não 
responde o impetrante pelo débito exeqüendo, tendo em vista que não cabia ao mesmo a 
administração da empresa reclamada, pelo que não há como se caracterizar o abuso de direito, 
excesso de poder ou violação à lei. Segurança que se concede. (TRT/SP 11568200300002006 - 
MS - Ac. SDI 2004021355 - Rel. Vania Paranhos - DOE 28/09/2004) 

 Natureza do vínculo 
946. Falência. Diretor de sociedade anônima responsável pela quebra e com os bens seqüestra-
dos. Vínculo que não se reconhece. Como diretor ou administrador da sociedade anônima o re-
clamante passou a ser a representante legal da pessoa jurídica, nos termos da Lei 6.404/76, e 
não poderia ao mesmo tempo ser empregado da sociedade que representava. Consoante o E-
nunciado 269 do TST o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem seu contrato de traba-
lho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a su-
bordinação jurídica inerente à relação de emprego. O autor não se desincumbiu do ônus da prova 
de que tivesse permanecido sob subordinação jurídica ou hierárquica no lapso em que atuou co-
mo Diretor Regional. No procedimento falimentar o reclamante teve seus bens seqüestrados e 
tornados indisponíveis. Não pode agora, bater às portas deste Juízo, travestido de credor, postu-
lando vínculo e apresentando pretensões milionárias. A Justiça é cega, mas não a ponto de não 
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ver que as pretensões do reclamante marcham em sentido oposto aos princípios da moralidade. 
Indevidos os títulos pretendidos. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 
46845200390202008 - RO - Ac. 3ªT 20030698000 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
13/01/2004) 

DOCUMENTOS 
Autenticação 
947. Embargos de declaração. Falta autenticação de documentos. O excesso de formalismo não 
pode obstruir o conhecimento da causa, notadamente quando a alegação não vem acompanhada 
de argumentos objetivos que desacreditem os documentos coligidos aos autos. Embargos acolhi-
dos em parte. (TRT/SP 11328200300002001 - MS - Ac. SDI 2004015169 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 16/07/2004) 

Exibição ou juntada (fase instrutória) 
948. Prazo processual. Descumprimento. Impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito 
cominada em despacho no qual o Juízo determina que o reclamante traga aos autos certidão do 
juízo falimentar, a fim de viabilizar a citação inicial da falida. A penalidade além de pairar sobre a 
parte que deveria dar cumprimento à determinação, se impunha ao próprio Juízo, que não pode 
desprestigiar sua própria cominação, amparando o litigante não diligente. (TRT/SP 
01169200204602003 - RO - Ac. 10ªT 20040692536 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
14/12/2004) 

Valor probante 
949. Fato constitutivo. Intervalo alimentação. Prova documental versus única prova testemunhal. 
Prevalência da primeira. Recurso provido. (TRT/SP 01804200134102004 - RO - Ac. 1ªT 
20040541015 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

950. Prova documental. Prevalência em relação à prova testemunhal. Uma só testemunha. Apelo 
provido. (TRT/SP 00346200407902007 - RS - Ac. 1ªT 20040605099 - Rel. Plinio Bolivar de Almei-
da - DOE 23/11/2004) 

951. Comprovante de pagamento tem prevalência em relação à prova testemunhal. Apelo que se 
concede. (TRT/SP 01091200002502004 - RO - Ac. 1ªT 20040541147 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 26/10/2004) 

952. De ser valorada a prova documental frente à prova testemunhal. Duas testemunhas com de-
poimentos antagônicos. Homologação sem ressalvas e perante a Delegacia Regional do Traba-
lho. Apelo provido. (TRT/SP 00747200405702000 - RS - Ac. 1ªT 20040540914 - Rel. Plinio Bolivar 
de Almeida - DOE 26/10/2004) 

953. Prova documental não impugnada. Validade. A documentação encartada e não impugnada 
pela parte contrária é válida, ainda mais quando reconhecida a assinatura nela aposta, sem ale-
gação de coação ou qualquer outro vício. Mera confusão em depoimento testemunhal acerca do 
fato a que se refere o documento não é o bastante para infirmá-lo, ainda mais quando a testemu-
nha informa não ter presenciado o ato. (TRT/SP 00012200005302007 - RO - Ac. 10ªT 
20040692412 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 14/12/2004) 

DOMÉSTICO 
Configuração 
954. Relação de emprego. Faxineira. A duração do relacionamento havido entre as partes não 
induz, por si só, ao reconhecimento do vínculo empregatício. (TRT/SP 00131200401702000 - RS - 
Ac. 6ªT 20040479816 - Rel. Lauro Previatti - DOE 14/09/2004) 

955. Doméstico. Casa de campo ou veraneio. Relação de emprego. Para a finalidade do art. 1º da 
Lei n. 5.859/72, que regula o trabalho doméstico, a multipessoalidade, isto é, a participação con-
junta de várias pessoas da família para a execução dos serviços domésticos numa residência de 
veraneio, é fato impeditivo da existência de várias relações de emprego. Esta deve ser configura-
da com a pessoa contratada para tomar conta da casa, normalmente o homem, caseiro, ainda que 
viva com toda a sua família no local e todos participem das mesmas tarefas diárias. O pagamento 
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que os demais membros da família receberem do dono do imóvel, nos finais de semana ou em 
período de férias, deve ser considerado remuneração por trabalhado eventual, e não como salá-
rio. (TRT/SP 00740200333202005 - RS - Ac. 9ªT 20040043856 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Olivei-
ra - DOE 05/03/2004) 

956. Liame laboral. Doméstico. Requisitos. O pressuposto da continuidade, a que alude o art. 1º, 
da Lei nº 5.859/72, significa sem interrupção. A trabalhadora que presta serviços em alguns dias 
da semana, por conseguinte, não pode ser enquadrada como empregada doméstica. Recurso 
conhecido e provido. (TRT/SP 00525200401802004 - RS - Ac. 1ªT 20040474245 - Rel. Plinio Boli-
var de Almeida - DOE 21/09/2004) 

957. Relação doméstica. Estabelecimento dos dias trabalhados. A reclamante declarou em depo-
imento pessoal que trabalhava no réu às segundas, quartas e quintas. Nos demais dias trabalhava 
na Igreja. Se a depoente não pudesse trabalhar nos dias mencionados, poderia escolher outro dia 
da semana para comparecer no reclamado. A reclamante escolhia os dias trabalhados caso não 
pudesse comparecer. Tinha outras atividades, como ser zeladora da Igreja e vender salgados. 
Isso demonstra a autonomia no trabalho da reclamante, pois não foi provada a existência de su-
bordinação, tanto que quem determinava os dias trabalhados era a autora, de acordo com sua 
disponibilidade. Vínculo não reconhecido. (TRT/SP 01495200301702006 - RS - Ac. 3ªT 
20030693386 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 13/01/2004) 

Direitos 
958. O art. 7º, parágrafo único da CF não conferiu à empregada doméstica a proteção do inciso I 
do art. 7º e, por isso, não se aplica à doméstica a proteção do art. 10, II, do ADCT. (TRT/SP 
01922200105002009 - RO - Ac. 6ªT 20040424094 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/09/2004) 

959. Doméstica. Licença-gestante. Obrigação de indenizar. Muito embora o ordenamento jurídico 
não faça óbice à dispensa da empregada doméstica grávida, a Constituição Federal/88 no pará-
grafo único do seu art. 7º, reconhece entre outros, o direito à doméstica de usufruir "licença à ges-
tante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. "Ora, se tal 
garantia está expressa na Lex Fundamentalis, a extinção da relação de emprego por iniciativa do 
empregador durante o período da suspensão do contrato configura manifesta ilegalidade, pois do 
contrário, estar-se-ia permitindo que a guarida constitucional ao emprego se tornasse letra morta 
em relação à empregada doméstica. Ainda que inviável juridicamente a reintegração pretendida, 
entendo que perfeitamente cabível a condenação da reclamada em relação ao pagamento dos 
salários do período referente aos 120 (cento e vinte) dias de licença-gestante, nos termos dos 
artigo 159 do Código Civil/1916 e artigos 186 e 927 do novo Código Civil. O Judiciário deve adotar 
posição firme com vistas a coibir a prática dos maus empregadores que vulgarizam o desrespeito 
a preceito constitucional, ainda mais em se tratando de categoria profissional desprotegida se 
comparada aos trabalhadores que tem seus contratos de emprego regidos pelas leis trabalhistas. 
(TRT/SP 01580200044602000 - RO - Ac. 6ªT 20040141882 - Rel. Valdir Florindo - DOE 
23/04/2004) 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
Cabimento e prazo 
960. Embargos de declaração. Esclarecimentos. Acolhimento parcial. Servindo a decisão de em-
bargos de declaração para prestar esclarecimentos acerca das matérias objeto da decisão em-
bargada, são de ser parcialmente acolhidos. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 
(TRT/SP 00103199931702009 - RO - Ac. 7ªT 20040036396 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
20/02/2004) 

961. Embargos de declaração. Prequestionamento. Enunciado 297 do TST. Omissão. Não podem 
ser acolhidos embargos de declaração fundados na alegada busca de prequestionamento acerca 
de eventual violação de dispositivo legal, pois, nos termos do Enunciado nº 297 do C. TST, a ma-
téria agitada pelas razões de recurso deve ser objeto de apreciação pelo julgado, e não todo e 
qualquer argumento lançado pela parte, sendo inexigível que o julgado deva mencionar expres-
samente os dispositivos legais que entende violados ou respeitados, ou o entendimento jurispru-
dencial iterativo, notório e atual divergente, cristalizado em Orientação Jurisprudencial ou em E-
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nunciado do C. TST, a respeito, devendo-se, outrossim, interpretar a decisão judicial recorrida à 
luz daqueles mesmos dispositivos, ou verbetes, para então se concluir terem estes sido ou não 
violados ou contrariados, pelo que não se pode falar em omissão do julgado, tendo sido adotada 
tese explícita acerca de toda a matéria devolvida mediante a interposição de recurso. Embargos 
de declaração rejeitados. (TRT/SP 02507200103302007 - RO - Ac. 7ªT 20040054335 - Rel. Anelia 
Li Chum - DOE 12/03/2004) 

962. Embargos de declaração. Hipóteses. Art. 535 do CPC. Não podem ser acolhidos embargos 
de declaração que não demonstram a concretização das hipóteses previstas pelo artigo 535, do 
CPC, para seu acolhimento. Embargos de declaração rejeitados. (TRT/SP 02457199601302005 - 
RO - Ac. 7ªT 20040281064 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 25/06/2004) 

963. Embargos de declaração. Hipóteses de acolhimento. Art. 535 do CPC. Art. 897-A da CLT. 
Indemonstrada a configuração, no caso concreto, de qualquer das hipóteses de acolhimento de 
embargos de declaração elencadas pelos artigos 535 do CPC e 897-A da CLT, devem os mesmos 
ser rejeitados. Embargos de declaração rejeitados. (TRT/SP 11711200200002009 - MS - Ac. SDI 
2004026063 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/12/2004) 

964. Embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado. Sendo flagrante o cabimento 
de recurso próprio da fase executória em face de matéria que discute juízo de retratação quanto à 
ordem de anulação de hipoteca incidente sobre bem imóvel penhorado em reclamação trabalhista, 
exorbitando o âmbito administrativo da correição parcial, não há que se falar em efeito modificati-
vo do julgado. (TRT/SP 11129200300002003 - ARgDCr - Ac. SDI 2004013441 - Rel. Delvio Buffu-
lin - DOE 29/06/2004) 

965. Embargos de declaração. Não cabimento. Deve-se partir do princípio de que os embargos de 
declaração só cabem em caso de contradição, omissão ou obscuridade, sendo a contradição en-
tre os termos da decisão, a omissão sobre algum ponto levantado no processo e não decidido ou 
obscuridade quanto aos seus fundamentos, ou seja, falta de clareza. Mantém-se íntegra a decisão 
embargada. (TRT/SP 20361200300002002 - ADN - Ac. SDC 2004002229 - Rel. Delvio Buffulin - 
DOE 05/11/2004) 

966. Embargos de declaração em ação rescisória. Alegada contradição e omissão pleiteando-se 
efeito modificativo do julgado e pré-questionamento da matéria. Intenção de reformar o v. acórdão 
embargado. O embargante colaciona Enunciados do C. TST para apontar suposta contradição do 
julgado em relação às provas dos autos, deixando de ater-se a eventual contradição existente 
entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado, única reparação cabível a partir da 
utilização do instrumento eleito pelo embargante. Prossegue, alegando omissão do julgado quanto 
a apreciação da violação de dispositivo constitucional pela sentença rescindenda, requerendo 
pronunciamento expresso para efeito de pré-questionamento. Esquece-se que o pré-
questionamento previsto pelo Enunciado nº 297 do C. TST é imprescindível quando o recurso que 
se pretende interpor é o recurso extraordinário. Na hipótese desta ação o recurso cabível é o re-
curso ordinário. Rejeitados os embargos declaratórios. (TRT/SP 00415/2000-4 - AR - Ac. SDI 
2004016424 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 13/08/2004) 

967. Embargos declaratórios intempestivos e a não interrupção do prazo recursal. 1. As partes 
tomaram ciência da r. sentença de fls. 54/56 em 12.09.2003 (fls. 57, 6ª feira). O prazo para em-
bargos declaratórios findou-se em 19.09.2003. A reclamada somente opôs os seus embargos em 
22.09.2003, os quais não foram apreciados pela sua intempestividade (fls. 62). 2. De acordo com 
o teor do art. 538 do CPC, os embargos declaratórios interrompem o prazo para a interposição de 
outros recursos, por qualquer das partes. De forma objetiva, os embargos declaratórios interrom-
pem o prazo para qualquer das partes, contudo, para que isso ocorra, a nosso ver, é necessário 
que os embargos declaratórios sejam tempestivos. 3. Com base nessas assertivas, pode-se con-
cluir que não houve a interrupção ou a suspensão do prazo recursal para fins de oposição do re-
curso ordinário com a peça de fls. 58/61. Como houve a ciência da decisão em 12.09.2003 e o 
apelo (recurso ordinário) somente foi protocolizado em 21 de outubro de 2003, bem como em face 
do conteúdo supra, tem-se que a medida recursal é intempestiva. (TRT/SP 01428200303102008 - 
RS - Ac. 1ªT 20040074972 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 09/03/2004) 

968. Embargos de declaração. Limites. Os embargos de declaração prestam-se para corrigir de-
feitos da decisão, isto é, a contradição, a omissão ou o equívoco manifesto no exame dos pressu-
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postos extrínsecos do recurso, segundo o comando do artigo 897-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, não comportando a abertura de polêmica com o prolator da decisão quanto à tese de-
fendida pelo embargante. (TRT/SP 12565200300002000 - MS - Ac. SDI 2004002393 - Rel. José 
Carlos da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

969. Embargos declaratórios. Endereçamento equivocado - Os embargos declaratórios devem ser 
dirigidos ao mesmo juízo que proferiu a sentença, consoante disposição expressa do artigo 536, 
do CPC. Assim, a protocolização dos embargos em Vara do Trabalho diversa daquela que profe-
riu a sentença, ainda que no prazo legal, não constitui justa causa autorizadora do processamento 
dos embargos de declaração, mormente quando decorridos dez meses do trânsito em julgado da 
decisão. Não há ilegalidade ou abuso de direito no ato impugnado Segurança que se denega. 
(TRT/SP 11870200300002004 - MS - Ac. SDI 2004007760 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
07/05/2004) 

970. Embargos de declaração - O inconformismo da parte com o julgado embargado deve ser 
submetido ao órgão revisor pela via processual adequada, não servindo os embargos de declara-
ção de que cogita o art. 535/CPC de meio idôneo para reapreciação da lide. Embargos declarató-
rios que se julgam improcedentes. (TRT/SP 00961/2001-3 - AR - Ac. SDI 2003031365 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 13/01/2004) 

971. Alegar o Autor que a única testemunha comprovou sua condição de trabalho não é matéria a 
ser discutida em embargos de declaração. (TRT/SP 01014200000902005 - RO - Ac. 1ªT 
20040234783 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 08/06/2004) 

972. Embargos de declaração. Agravo de instrumento - Tendo a parte direito à prestação jurisdi-
cional e, sendo o caso, que essa prestação jurisdicional se dê de forma aperfeiçoada, acolhe-se 
os embargos, apenas, para prestar esclarecimentos. (TRT/SP 01756200207202011 - AI - Ac. 1ªT 
20040234791 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 08/06/2004) 

973. Embargos de declaração. Remédio inadequado para reforma do julgado. Não está o juízo 
obrigado a esmiuçar todos os fatos, ou discutir todo o direito, trazidos aos autos pelas partes em 
sustentação de suas teses. Conhecidos e rejeitados. (TRT/SP 02990039982 - RO - Ac. 1ªT 
20040234805 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 08/06/2004) 

974. Embargos de declaração. O inconformismo da parte com o julgado embargado deve ser 
submetido ao órgão revisor pela via processual adequada, não servindo os embargos de declara-
ção de que cogita o art. 535/CPC de meio idôneo para obtenção de novos argumentos a sustentar 
a rejeição da pretensão. (TRT/SP 02931200103402008 - RO - Ac. 1ªT 20040234813 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 08/06/2004) 

975. Embargos de declaração. O pedido de revisão do julgado não encontra na via eleita o meio 
processual adequado, devido o caráter integrativo que a lei lhe atribui. Acolhe-se o pedido alterna-
tivo para, tão-somente, prestar esclarecimentos. (TRT/SP 00495200125102004 - RO - Ac. 1ªT 
20040267193 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 22/06/2004) 

976. Embargos declaratórios. Ausência das causas previstas no art. 535 do CPC. Tendo a deci-
são embargada analisado devidamente todas as questões relevantes e pertinentes à apreciação e 
ao julgamento da lide, julgam-se improcedentes os embargos manejados com caráter revisional. 
(TRT/SP 02337200003802001 - AI - Ac. 1ªT 20040410050 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
31/08/2004) 

977. Embargos de declaração. Tendo a parte direito à prestação jurisdicional e, sendo o caso, que 
essa prestação jurisdicional se dê de forma aperfeiçoada, acolhem-se os embargos, apenas, para 
prestar esclarecimentos. (TRT/SP 01583200106902005 - RO - Ac. 1ªT 20040485662 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 05/10/2004) 

978. Embargos de declaração. Os presentes embargos declaratórios são absolutamente infunda-
dos sob o aspecto da medida eleita. O julgado anterior já advertiu que a contradição resulta da 
divergência entre a sua fundamentação e o seu dispositivo. No entanto, ignorando esta premissa, 
o Embargante insiste em, ao argumento da contradição e prequestionamento, impugnar as razões 
do julgado. (TRT/SP 01780198401802012 - AI - Ac. 1ªT 20040485670 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 05/10/2004) 
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979. Embargos de declaração. Considerando que o único objeto da condenação vem a ser dife-
renças referentes à multa rescisória, o caráter indenizatório da parcela em questão afasta, por sua 
própria natureza os descontos fiscais ou previdenciários. Embargos acolhidos. (TRT/SP 
02055200302802000 - RS - Ac. 1ªT 20040486391 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
28/09/2004) 

980. Embargos de declaração. Não servem os embargos de declaração como instrumento para 
rejulgar o recurso. As principais questões veiculadas foram analisadas no v. acórdão embargado, 
enquanto as demais, no contexto das razões de decidir estavam, implicitamente, analisadas. 
(TRT/SP 02029200302802001 - RS - Ac. 1ªT 20040474920 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
21/09/2004) 

981. Embargos de declaração. A função do juiz é compor a lide, tal como foi posta em juízo, isto é, 
nos limites do pedido do Autor, bastando, dar-lhe solução de forma fundamentada, aplicando o 
direito. (TRT/SP 01292200346302003 - RS - Ac. 1ªT 20040485620 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida 
- DOE 28/09/2004) 

982. Embargos de declaração. Prequestionamento. Apreciação devida. O instituto jurídico-
processual do prequestionamento leva em conta a circunstância de que determinadas postulações 
são estribadas em mais de um fundamento fático jurídico. A falta de apreciação de um ou outro 
fundamento, seja para acolher ou rejeitar a pretensão, implicaria que a Corte Superior viesse a 
julgar pleito sob o fundamento não examinado até aquele momento, o que redundaria em supres-
são de instância. É exatamente por esse motivo que cada instância deve apreciar todos os pleitos 
e respectivos fundamentos, no âmbito do contraditório, exaurindo a matéria sub judice, de modo a 
assegurar às partes a plena prestação jurisdicional. (TRT/SP 20010319802 - RO - Ac. 3ªT 
20040042558 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 02/03/2004) 

983. Embargos de declaração. Reiteração. Limites. O fato de as conclusões pontuais do V. Acór-
dão embargado não atenderem aos anseios da parte não encerra omissão, contradição ou obscu-
ridade. Dadas as limitações de medida (art. 535, CPC), o inconformismo do embargante quanto 
ao resultado adverso da decisão só pode ser expresso através do remédio jurídico adequado. 
Uma coisa é o dever do Colegiado manifestar-se pontualmente sobre as questões prequestiona-
das, exaurindo seu exame, e outra, bem diversa, é ser cobrado, através de novos embargos de-
claratórios, a decidir, sob a óptica da parte, matérias já exauridas, o que se afigura absolutamente 
descabido. Embargos conhecidos e rejeitados. (TRT/SP 02120200106802004 - RO - Ac. 3ªT 
20040116020 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 30/03/2004) 

984. Embargos de declaração. "Posquestionamento". Para que a matéria embargada possa ser 
analisada a título de prequestionamento deve estar descrita no recurso ordinário, de forma a de-
volver a matéria à apreciação do segundo grau. A manifestação do embargante vem a se tratar de 
"posquestionamento". Se não houve devolução ao tribunal da matéria alegada, por falta de razões 
específicas, não se pode agora falar em prequestionamento. (TRT/SP 00739200304502002 - RS - 
Ac. 3ªT 20030670106 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 13/01/2004) 

985. Embargos de declaração. Juntada de documentos. Embargos de declaração não têm o pro-
pósito de juntar documentos intempestivos, pois eles já deveriam estar nos autos para se falar em 
omissão, contradição ou obscuridade, que não estão presentes no caso dos autos. (TRT/SP 
01634199944102000 - RO - Ac. 3ªT 20040013302 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 10/02/2004) 

986. Embargos de declaração. Reexame de prova. Reexame de prova não é matéria de embar-
gos de declaração, mas do recurso próprio, pois não tem previsão no artigo 535 do CPC. Os em-
bargos são manifestamente protelatórios. (TRT/SP 02042200006002006 - RO - Ac. 3ªT 
20040145764 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 20/04/2004) 

987. Embargos de declaração. Reexame da causa. Reexame da decisão não é matéria de em-
bargos de declaração, mas do recurso próprio, pois não tem previsão no artigo 535 do CPC. Im-
posição de multa por litigância de má-fé. (TRT/SP 01308200346202001 - RS - Ac. 3ªT 
20030670149 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 13/01/2004) 

988. Embargos de declaração. Esclarecimentos. Esclarecimento não é matéria de embargos de 
declaração, por não ter previsão no artigo 535 do CPC, já que não existe na decisão omissão, 
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contradição ou obscuridade. (TRT/SP 03072199904602009 - RO - Ac. 3ªT 20040191448 - Rel. 
Sérgio Pinto Martins - DOE 11/05/2004) 

989. Embargos de declaração. Ponto controvertido. Ponto controvertido não é matéria de embar-
gos de declaração, mas contradição nas afirmações contidas no voto. O embargante afirma que 
devem ser sanados pontos controvertidos. Controverter é questionar, contestar, discutir, debater. 
Controvertido é duvidoso, polêmico. Contradição tem o sentido de em oposição, contrastante, dis-
crepante, contrário. Logo, a matéria posta em embargos de declaração não tem fundamento no 
artigo 535 do CPC. (TRT/SP 01737200026202000 - RO - Ac. 3ªT 20040487304 - Rel. Sérgio Pinto 
Martins - DOE 28/09/2004) 

990. Embargos. Interpretação. Depreende-se da petição de embargos que a matéria é de interpre-
tação. Para esse fim, não cabem embargos de declaração, pois, se a interpretação é incorreta ou 
não agrada a parte, deve ser objeto de recurso próprio. (TRT/SP 01534199902602009 - AP - Ac. 
3ªT 20040546602 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 26/10/2004) 

991. Embargos de declaração. Matéria diametralmente oposta. Se a matéria apreciada envolve 
conclusão diametralmente oposta, é tema de recurso e não de embargos de declaração, pois o 
artigo 535 do CPC não tem previsão nesse sentido. (TRT/SP 00154200425202008 - RS - Ac. 3ªT 
20040546637 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 26/10/2004) 

992. Embargos declaratórios. Cabimento. Em conformidade com o disposto no artigo 535 do Có-
digo de Processo Civil, o cabimento deste remédio processual limita-se à presença dos vícios ali 
indicados, sendo viável sua oposição somente para saná-los, não se prestando para reabrir dis-
cussão de matéria sobejamente enfrentada e decidida. (TRT/SP 10407200300002005 - MS - Ac. 
SDI 2004004507 - Rel. Vania Paranhos - DOE 19/03/2004) 

Efeitos 
993. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Caráter protelatório. Multa. Art. 538, pará-
grafo único, do CPC. Guardando caráter nitidamente protelatório, os embargos de declaração de-
vem ser rejeitados e, como decorrência do comando emergente do parágrafo único do art. 538 do 
CPC, deve ser aplicada multa de 1% do valor da causa. Embargos de declaração rejeitados. 
(TRT/SP 10284200300002002 - MS - Ac. SDI 2004015029 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/07/2004) 

994. Embargos declaratórios. Efeitos. Embargos declaratórios interpostos por advogado destituído 
de poderes reputam-se inexistentes e, por conseguinte, não interrompem o prazo recursal. Intem-
pestividade do apelo que se reconhece. (TRT/SP 02444200003702003 - RO - Ac. 10ªT 
20040068565 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 09/03/2004) 

995. Embargos declaratórios em ação rescisória alegando omissão quanto ao fato do julgamento 
proferido pelo v. acórdão embargado interferir em futura decisão de recurso de revista interposto 
em reclamação trabalhista conexa à que deu origem à rescisória. Requer o pronunciamento deste 
Tribunal acerca da forma de exeqüibilidade de eventuais decisões conflitantes, determinando-se, 
se for o caso, a suspensão dos efeitos do v. acórdão embargado, conforme a previsão do artigo 
265 do CPC, até que sobrevenha a decisão do C. TST. Sem razão o embargante. A decisão pro-
ferida nesta ação rescindiu parcialmente a r. sentença homologatória de acordo prolatada na re-
clamação trabalhista nº 1685/2000, proposta após aquela que encontra-se no C. TST, e cujo obje-
to limitava-se à discussão apenas do pagamento de férias em dobro, para determinar tão somente 
a exclusão da expressão "quitação ... ao extinto contrato de trabalho", sem interferir na r. sentença 
que julgou extinto o processo nº 985/2000, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 267, V, do 
CPC. Portanto, não há que se falar em suspensão dos efeitos do v. acórdão embargado até que 
seja proferido o julgamento do recurso de revista. Rejeito os embargos declaratórios. (TRT/SP 
11476200200002005 - AR - Ac. SDI 2004017064 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 13/08/2004) 

996. Embargos de declaração. Prequestionamento. Efeito modificativo. O prequestionamento de 
matéria deve se apresentar configurado no curso do apelo, com invocação precedente pelas par-
tes, visto que não traduz uma quarta hipótese para oposição dos embargos declaratórios, além 
das previstas em lei (obscuridade, contradição e omissão), tampouco tem o propósito de atribuir 
aos embargos efeito infrigente. (TRT/SP 00309200200102005 - RO - Ac. 1ªT 20040656629 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 
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997. Embargos de declaração. Efeito infringente. Embargos de declaração não têm efeito infrin-
gente, pois não existe disposição nesse sentido no artigo 535 do CPC. Aplicação de multa por 
litigância de má-fé. (TRT/SP 01328200347102003 - RO - Ac. 3ªT 20030670092 - Rel. Sérgio Pinto 
Martins - DOE 13/01/2004) 

Erro material 
998. Embargos de declaração. Erro material. Parágrafo único do art. 897-A da CLT. Demonstrado 
erro material, é o mesmo de ser corrigido, nos termos do parágrafo único do art. 897-A, da CLT. 
Embargos de declaração acolhidos. (TRT/SP 10046200300002007 - AR - Ac. SDI 2004026080 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/12/2004) 

Multa 
999. Embargos de declaração. Caráter protelatório. Multa. Art. 538, § único, do CPC. Guardando 
caráter nitidamente protelatório, os embargos de declaração devem ser rejeitados e, como decor-
rência do comando emergente do parágrafo único do art. 538 do CPC, deve ser aplicada multa de 
1% do valor da causa. Embargos de declaração rejeitados. (TRT/SP 01619200201702002 - RO - 
Ac. 7ªT 20040054394 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1000. Multa por embargos protelatórios. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, é 
para embargos manifestamente protelatórios. Pressupõe a ocorrência de abuso processual, com 
intuito de procrastinar o feito sem nenhum resultado prático. No caso dos autos, os embargos ti-
nham a finalidade de solucionar omissão a respeito de documento da defesa, que constituía prova 
das alegações, e a respeito do qual não se manifestou o juízo, o que autorizou o uso moderado 
dos embargos, sem protelação. Incabível a multa. (TRT/SP 01404200205402001 - RO - Ac. 9ªT 
20040311516 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 06/07/2004) 

1001. Multa. Embargos de declaração. Conduta protelatória. Caracterização. Art. 538, parágrafo 
único, do CPC. A utilização dos embargos declaratórios divorciada das hipóteses previstas pela 
lei, com o nítido propósito de rejulgar o recurso, inclusive reiterando as razões expendidas quando 
da interposição dos primeiros embargos, atrai a sanção prevista no parágrafo único do art. 538 do 
CPC. (TRT/SP 01798200237202017 - AI - Ac. 1ªT 20040485646 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 05/10/2004) 

1002. Embargos declaratórios. Reiteração protelatória. Multa. A simplicidade do processo traba-
lhista não chega ao ponto de dispensar o embargante, da obrigação processual de apontar de 
forma explícita, no julgado embargado, os pontos que considera obscuros, omissos ou contraditó-
rios, a teor dos artigos 897-A da CLT c/c 535 do Código de Processo Civil. É óbvio que o Juízo 
não pode ser chamado a pronunciar-se, em sede de novos embargos, de forma genérica, sobre 
toda a demanda exaustivamente apreciada. Nem mesmo o recurso ordinário, à luz do artigo 899 
da CLT, comporta semelhante elastério. Incide, na hipótese, a elevação da multa a 10% sobre o 
valor da causa, cujo prévio pagamento condiciona a interposição de qualquer outro recurso (art. 
538, parágrafo único, CPC). (TRT/SP 01129200224202002 - RO - Ac. 3ªT 20040568096 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 09/11/2004) 

1003. Embargos de declaração. Divergência jurisprudencial. Divergência jurisprudencial é funda-
mento para recurso de revista e não para embargos de declaração. O juiz não tem de apreciar 
decisão de outro tribunal, que pode até ter julgado a matéria de forma diversa. Não existe, no 
momento, súmula vinculante, muito menos de outros tribunais regionais. Embargos protelatórios. 
Aplicação de multa e litigância de má-fé. (TRT/SP 02347200300402002 - RS - Ac. 3ªT 
20040443366 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 14/09/2004) 

1004. Embargos declaratórios. Multa. Admite-se a presunção juris tantum de boa-fé na interposi-
ção dos embargos de declaração quando o ato jurídico decorrer de ação da parte integrante do 
pólo ativo da lide e houver reconhecimento judicial da dívida trabalhista em sentença. (TRT/SP 
00581200106302000 - RO - Ac. 6ªT 20040263376 - Rel. Valdir Florindo - DOE 18/06/2004) 

Procedimento 
1005. Embargos de declaração. Insurgência contra acórdão que extinguiu o feito por falta de cita-
ção do litisconsorte. Entendem os impetrantes que formularam pedido de citação ao litisconsorte 
através de edital, quando requereram "o que de direito". Cabe à parte pedir e ao Juiz decidir. Não 
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há pedido implícito, neste caso. "Determinar o que de direito" poderia significar diversas outras 
hipóteses: citação por oficial de justiça, concessão de novo prazo, etc., que não cabe ao juiz pre-
ver nem adivinhar, pois em direito não se trabalha com conjecturas. Ademais, a ciência da inter-
pretação não admite a utilização da heurística. Acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos. 
(TRT/SP 10690200200002004 - MS - Ac. SDI 2004026950 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
07/12/2004) 

1006. Embargos de declaração. Ausência de assinatura. Medida inexistente. Consideram-se ine-
xistentes, não ensejando conhecimento e tampouco interrupção do prazo legal, embargos declara-
tórios não assinados pela parte. (TRT/SP 01278200337202002 - RS - Ac. 4ªT 20040567219 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 05/11/2004) 

1007. Embargos de declaração. Questionário. O juiz não tem obrigação legal de ficar responden-
do questionário em embargos de declaração, como pretende a embargante às fls. 404/5. Quesitos 
devem ser feitos para o perito. (TRT/SP 00767200025302008 - RO - Ac. 3ªT 20040013280 - Rel. 
Sérgio Pinto Martins - DOE 10/02/2004) 

 Sentença. Contradição e obscuridade 
1008. Embargos de declaração. Contradição. Não podem ser acolhidos embargos de declaração 
fundados na alegação de contradição do julgado quando suas premissas e conclusão são coeren-
tes e claramente expostas, como é o caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. (TRT/SP 
02615198900302000 - AP - Ac. 7ªT 20040036418 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/02/2004) 

1009. Embargos de declaração. Contradição. Efeito modificativo. Nos termos do art. 897-A, verifi-
cando-se a hipótese de contradição do julgado e sendo esta colmatada pela decisão que julga os 
embargos de declaração opostos, é de ser admitido o efeito modificativo do julgado. Embargos de 
declaração acolhidos. (TRT/SP 00421200325402009 - RS - Ac. 7ªT 20040054408 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 12/03/2004) 

1010. Embargos de declaração. Contradição. Entendimento. A contradição que compromete o 
acórdão situa-se entre a fundamentação e sua conclusão com a adoção de proposições inconcili-
áveis entre si. E só existe entre decisões da própria sentença e não entre a sentença e alguma 
peça do processo (Pontes de Miranda, Comentários ao CPC, V vol., ed. Forense, 1981 pág. 335). 
(TRT/SP 12626200200002008 - MS - Ac. SDI 2004007840 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 07/05/2004) 

1011. Embargos de declaração. Contradição. Compreensão. A contradição que compromete o 
acórdão situa-se entre a fundamentação e sua conclusão com a adoção de proposições inconcili-
áveis entre si. (TRT/SP 11579200300002006 - MS - Ac. SDI 2004007883 - Rel. José Carlos da 
Silva Arouca - DOE 07/05/2004) 

1012. Embargos de declaração. Contradição. Contradição vem de ser proposições que se opõem 
comprometendo a satisfação do comando jurisdicional. (TRT/SP 20082200300002009 - DC - Ac. 
SDC 2004000510 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/03/2004) 

1013. Embargos de declaração. Contradição entre a fundamentação e a prova dos autos. A con-
tradição que viabiliza os embargos declaratórios é a que se estabelece entre a fundamentação e o 
'decisum'. Inconformismo com o julgado deve ser submetido ao órgão revisor. Embargos de decla-
ração que se rejeitam". (TRT/SP 11023200200002009 - MS - Ac. SDI 2004016459 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 13/08/2004) 

1014. Embargos de declaração. A contradição que autoriza os embargos é aquela eventualmente 
existente entre as proposições do próprio acórdão, não entre estas e os elementos dos autos ou a 
legislação. (TRT/SP 00982200027102000 - RO - Ac. 1ªT 20040459408 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 14/09/2004) 

Sentença. Omissão 
1015. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Não existindo qualquer omissão a ser sa-
nada, não podem os embargos de declaração ser acolhidos. Embargos de declaração rejeitados. 
(TRT/SP 10259200300002009 - MS - Ac. SDI 2004008600 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
18/05/2004) 
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1016. Embargos de declaração. Omissão. Efeito modificativo. Nos termos do art. 897-A, verifican-
do-se a hipótese de omissão do julgado e sendo esta colmatada pela decisão que julga os embar-
gos de declaração opostos, é de ser admitido o efeito modificativo do julgado. Embargos de decla-
ração parcialmente acolhidos. (TRT/SP 02296200105902005 - RO - Ac. 7ªT 20040054491 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1017. Embargos de declaração. Omissão. Havendo efetivamente, como na espécie, omissão no 
julgado embargado a propósito de determinada questão, deve ela ser colmatada, de modo a que 
as matérias devolvidas no recurso sejam expressamente analisadas. Embargos de declaração 
parcialmente acolhidos. (TRT/SP 02703200107102008 - RO - Ac. 7ªT 20040281099 - Rel. Anelia 
Li Chum - DOE 25/06/2004) 

1018. Embargos de declaração. Omissão. Não podem ser acolhidos embargos de declaração fun-
dados na alegação de omissão do julgado quando, contrariamente à tese do embargante, toda a 
matéria devolvida mediante a interposição de recurso foi objeto de apreciação pela decisão em-
bargada, o que se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. (TRT/SP 
02614198902102008 - AP - Ac. 7ªT 20040036388 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/02/2004) 

1019. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Não podem ser acolhidos embargos de 
declaração fundados na alegação de omissão ou de contradição do julgado quando, 
contrariamente à tese do embargante, toda a matéria devolvida mediante o ajuizamento da Ação 
Rescisória foi objeto de apreciação pelo V. Acórdão embargado, inexistindo qualquer in-
congruência entre suas premissas e conclusão. Embargos de declaração rejeitados. (TRT/SP 
12077200200002001 - AR - Ac. SDI 2004026071 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/12/2004) 

1020. Embargos de declaração em mandado de segurança. Alegada omissão quanto ao pedido 
de sobrestamento da execução. Nulidade de citação já argüida nos recursos interpostos. A em-
bargante alega que o pedido de concessão de liminar aplicava-se ao sobrestamento da execução, 
até o julgamento da ação declaratória de nulidade, e não à nulidade em si, sendo omisso o v. a-
córdão a este respeito. Ora, a paralisação da execução também foi requerida na exceção de pré-
executividade e na correição parcial, tendo sido explícito o acórdão embargado ao sustentar o 
cabimento do mandado de segurança como substituto de recurso contra decisão que acarrete 
dano de difícil reparação, e não como instrumento cabível para repetir a pretensão já deduzida, 
sem sucesso. Embargos declaratórios rejeitados. (TRT/SP 11057200200002003 - MS - Ac. SDI 
2004012585 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 15/06/2004) 

1021. Embargos de declaração em mandado de segurança. Alegada omissão. Esclarecimentos 
prestados, mantendo-se na íntegra a decisão embargada. Alega a embargante que o v. acórdão 
embargado não apreciou a alegação de que simples despacho teria reformado sentença que jul-
gou embargos à execução. Engana-se a embargante, uma vez que o indeferimento do pedido de 
utilização do convênio Bacen Jud não fez parte da mencionada sentença. Ademais, tal requeri-
mento foi indeferido "por ora". Posteriormente, o exeqüente reiterou o pedido ressalvando que, em 
caso de ser encontrado numerário suficiente para satisfazer o débito exeqüendo, desistiria da pe-
nhora mantida por força da sentença. Embargos declaratórios acolhidos tão somente para prestar 
esclarecimentos, mantendo na íntegra o v. acórdão embargado. (TRT/SP 12086200200002002 - 
MS - Ac. SDI 2004015002 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 16/07/2004) 

1022. Embargos de declaração. Omissão no julgado e prequestionamento. Aponta o embargante 
omissão no v. acórdão, que teria deixado de transcrever, na íntegra, a sentença de Primeiro Grau, 
omitindo fatos importantes e tendo em vista que o voto do Sr. Relator serviu de base para o voto 
dos outros Juizes, o vício teria influenciado no julgamento da questão. No presente caso, a trans-
crição de parte da sentença serviu para ilustrar o entendimento do Exmº Sr. Juiz Relator Floriano 
Vaz da Silva, no sentido de que a decisão rescindenda não determinou que a comunicação ou 
ciência ao empregador do estado gravídico ocorresse em data anterior ao término da relação con-
tratual. Outrossim, os julgadores de Primeiro grau convenceram-se que a confirmação da gravidez 
estava configurada pela data do atestado médico e não pela entrega oficial deste atestado ao em-
pregador. A decisão embargada foi corretamente fundamentada, não sendo a ausência de trans-
crição completa da sentença de primeiro Grau fato que determinou a improcedência da ação res-
cisória, pois os demais julgadores, na sessão de julgamento, tinham os autos ao seu dispor, para 
efetuarem consultas que entendessem necessárias. Ademais, poderiam, se quisessem, requerer 
vista dos autos. Apega-se o embargante ao voto divergente da Exmª Srª Juíza Revisora Maria 
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Aparecida Duenhas, que vem ao encontro de sua pretensão, porém, não espelha o entendimento 
da maioria, razão pela qual a ação rescisória foi julgada improcedente. Incabível o prequestiona-
mento, tendo em vista que pela previsão do Enunciado nº 297 do C. TST é imprescindível somen-
te quando o recurso que se pretende interpor é o recurso extraordinário. Rejeitados. (TRT/SP 
02765/2001-4 - AR - Ac. SDI 2004019873 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 10/09/2004) 

1023. Embargos de declaração em mandado de segurança alegando omissão relativa à aplicação 
do disposto no artigo 2º da Lei nº 5.584/70 in casu. Acolhidos tão somente para prestar esclareci-
mentos. Alega a embargante que não foi analisado o argumento relativo à previsão legal de fixa-
ção do valor da causa pelo magistrado na hipótese do mesmo ser indeterminado. De fato, tal dis-
positivo não se presta a legitimar a decisão atacada, uma vez que o valor atribuído à causa foi de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por outro lado, referido argumento não foi utilizado pela D. Autorida-
de impetrada para embasar sua decisão. Ademais, ainda que não lhe socorra a previsão legal em 
comento, sobram outras que lhe dão guarida, devidamente elencadas no v. acórdão embargado, 
não havendo que se falar em abuso ou ilegalidade de sua decisão. (TRT/SP 12598200200002009 
- MS - Ac. SDI 2004019890 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 10/09/2004) 

1024. Embargos de declaração. Omissão. Compreensão. O acórdão é omisso quando deixa de 
apreciar o que faz parte do pedido ou de elemento de defesa com força suficiente para afastá-lo 
ou alterar sua extensão. (TRT/SP 20304200300002003 - DC - Ac. SDC 2004002210 - Rel. José 
Carlos da Silva Arouca - DOE 05/11/2004) 

1025. Embargos de declaração. Omissão. Compreensão. João Oreste Dalazen traçou com preci-
são os limites da omissão: "inexistência de pronunciamento judicial sobre tema do qual deveria 
manifestar-se o acórdão", arrematando: "O fato de a fundamentação do julgado não se encontrar 
da forma como imaginariam ou gostariam os Embargantes, não importa desfundamentação ou 
omissão" (Processo ED-ROAG-517.491.1998.0, DJU 16.1.2001, pág. 554). A correção do defeito, 
dá-se mediante a integração da sentença, com novo julgamento, pois só é omissão aquilo que 
dela não faz parte. (TRT/SP 20407200300002003 - DC - Ac. SDC 2004002237 - Rel. José Carlos 
da Silva Arouca - DOE 05/11/2004) 

1026. Embargos de declaração. Omissão. Argumentos. Impropriedade. Já assumiu definitividade 
que não há obrigatoriedade de se enfrentar todos os argumentos desenvolvidos nas razões recur-
sais, bastando que o juiz defina os fundamentos adotados, atendendo a determinação do art. 83, 
inc. IX da Constituição Federal. (TRT/SP 12630200200002006 - MS - Ac. SDI 2004017072 - Rel. 
José Carlos da Silva Arouca - DOE 13/08/2004) 

1027. Embargos declaratórios opostos por José Sant'Anna Rosa que acusa o acórdão embargado 
de omisso quanto às alegações de interrupção do prazo decadencial quando da impetração do 
mandado de segurança e da natureza interlocutória da decisão proferida em agravo de instrumen-
to que, assim, não transitaria em julgado. (TRT/SP 10165200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004017099 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 13/08/2004) 

1028. Embargos de declaração - Inexiste omissão no julgado quando, como a própria embargante 
afirma, a matéria argüida de omissa está declarada no voto. Embargos acolhidos, apenas, para 
prestar esclarecimentos. (TRT/SP 01023199903102002 - RO - Ac. 1ªT 20040356765 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 13/07/2004) 

1029. Embargos de declaração - Inexiste omissão quando o v. acórdão, reconhecendo a impossi-
bilidade jurídica do pedido, não se pronuncia quanto ao pretendido vínculo empregatício. (TRT/SP 
00739200205102003 - RO - Ac. 1ªT 20040486405 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
05/10/2004) 

1030. Embargos de declaração. Preliminar argüida pelo agravado. Omissão. Inobstante a Recla-
mada não tenha apontado um valor incontroverso no momento de interposição do agravo de peti-
ção, indicou a importância de R$ 270.643,29, entendendo-a como correta. Embargos acolhidos 
para afastar a preliminar. (TRT/SP 02172199401402009 - AP - Ac. 1ªT 20040410069 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

1031. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. A obstrução do acesso aos autos deve ser 
comprovada documentalmente. Se a parte sequer informa o MM. Juízo a quo sobre tal ocorrência, 
não pode aproveitar da devolução de prazo deferida por motivos distintos à parte contrária. 
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(TRT/SP 02283200103902001 - RO - Ac. 1ªT 20040474938 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
21/09/2004) 

1032. Embargos de declaração. As decisões judiciais causadoras de algum gravame devem ser 
impugnadas através do remédio próprio do qual não se valeu a parte, caracterizando-se a sua 
omissão apontada no v. Acórdão. (TRT/SP 01458200331602006 - AP - Ac. 1ªT 20040541970 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 09/11/2004) 

1033. Embargos de declaração. Omissão. Tendo a matéria sido examinada no acórdão e não e-
xistindo omissão, os embargos têm natureza manifestamente protelatória. Aplicação de multa por 
litigância de má-fé. (TRT/SP 01609200243202002 - AI - Ac. 3ªT 20030718338 - Rel. Sérgio Pinto 
Martins - DOE 13/01/2004) 

1034. Embargos de declaração. Procedimento Sumaríssimo. Se há omissão e contradição na sen-
tença monocrática, ela é que deveria ser objeto de embargos de declaração, porém não o foi. O 
acórdão não contém, portanto, omissão ou contradição. Incidiu o autor em preclusão. (TRT/SP 
02017200304702005 - RS - Ac. 3ªT 20040270160 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 15/06/2004) 

Suspensão de prazo 
1035. Embargos declaratórios intempestivos. Interrupção do prazo recursal. Inadmissibilidade. A 
norma processual insculpida no artigo 538 do Código de Processo Civil somente tem aplicação na 
hipótese de embargos de declaração tempestivamente opostos, por uma razão lógica. Não pode a 
parte se beneficiar de sua própria inércia. (TRT/SP 00516200207502006 - RO - Ac. 1ªT 
20040655096 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

 EMBARGOS DE TERCEIRO 
Cabimento e legitimidade 
1036. Embargos de terceiro e o título executivo judicial trabalhista. O que se discute, no presente 
agravo, é a ocorrência de justificativa legal quanto ao direcionamento da execução contra a em-
bargante. O que embasa a execução é um título judicial (acordo) (fls. 24), onde a empresa IRH 
Mão de Obra de Temporária Ltda assumiu o compromisso de pagar ao reclamante, ora agravado, 
a quantia de 900,00 em três parcelas. Não consta do exame do referido documento, qualquer fi-
xação de responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, quanto à segunda reclamada, ora agra-
vante. O acordo judicial, consoante o teor do art. 831, da CLT, somente faz efeito entre os seus 
signatários, não podendo abranger outros litigantes, os quais não tenham assumido, de forma 
expressa, qualquer tipo de responsabilidade, seja solidária ou subsidiária. É inadmissível o argu-
mento posto na r. decisão de fls. 53, de que a segunda reclamada não havia sido excluída do pólo 
passivo da presente demanda. O simples fato de que a própria embargante não consta do acordo, 
seja de forma direta ou indireta, implica em dizer, enfatize-se, que não se pode lhe imputar ne-
nhum tipo de responsabilidade. Em outras palavras, o acordo envolvendo tão somente os seus 
signatários. Portanto, acolhem-se os embargos de terceiro, já que a embargante não é parte legí-
tima para compor a ação de execução, impondo-se, assim, o provimento do agravo de petição. 
Por inferência lógica, declara-se insubsistente a penhora de fls. 26. (TRT/SP 01688200207202008 
- AP - Ac. 4ªT 20040069189 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 05/03/2004) 

1037. Embargos de terceiro. Cabimento e legitimidade. A admissibilidade dos embargos de tercei-
ro exige prova da constrição judicial realizada, documento indispensável à sua propositura, bem 
como da condição de terceiro estranho à lide. (TRT/SP 01180200246502004 - AP - Ac. 10ªT 
20040068590 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 09/03/2004) 

1038. Embargos de terceiro de quem foi réu na ação principal. Impossibilidade. O réu em ação 
ordinária, na qual foi declarado sucessor ou devedor solidário ou subsidiário, não pode, após so-
frer a penhora, fazer uso de embargos de terceiro para eximir-se da obrigação contida na senten-
ça com trânsito em julgado. O exercício do direito de defesa tinha de ser manifestado na fase 
cognitiva do processo principal, nos termos do art. 5º, LV, da CF e das leis processuais. (TRT/SP 
01360200237202006 - AP - Ac. 9ªT 20040146418 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
16/04/2004) 

1039. Embargos de terceiro. Condição presumida. Não havendo evidência de que o embargante 
seja responsável solidário ou subsidiário pela dívida, como sócio ou sucessor, ou que o bem per-
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tença ou pertenceu à empresa executada, a condição de terceiro se presume pela simples posse 
do bem, conforme art. 1.046 do CPC. (TRT/SP 00085200325202001 - AP - Ac. 9ªT 20040146426 
- Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 16/04/2004) 

1040. Embargos de terceiro. Prova. Salvo prova em contrário, presume-se proprietário do veículo 
aquele em cujo nome é expedido o certificado de registro e licenciamento do veículo, sendo que a 
mera alegação de compra não elide a presunção. (TRT/SP 00060200306802007 - AP - Ac. 1ªT 
20040346980 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/07/2004) 

1041. Embargos de terceiro. Ausência de prejuízo. Improcedência. Caso a União, terceira-
embargante, não receba o montante devido estipulado no contrato, em razão da penhora em cré-
dito existente na presente execução, cabe à RFFSA ceder novos créditos que tem a receber da 
empresa MRS Logística S/A conforme cláusula quarta, não havendo prejuízo à Agravante. 
(TRT/SP 00910200307302002 - AP - Ac. 1ªT 20040436912 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

 Efeitos 
1042. Mandado de segurança. Decisão interlocutória proferida nos autos principais da execução, 
após o ajuizamento de embargos de terceiros, que tem por objeto o único bem penhorado. Grave 
erro procedimental nulo de pleno direito. Incidência do artigo 1052 do CPC, norma de aplicação 
obrigatória. O andamento do processo principal deve aguardar o desfecho dos embargos de ter-
ceiro, para então prosseguir. Segurança concedida. (TRT/SP 11211200200002007 - MS - Ac. SDI 
2004012771 - Rel. João Carlos de Araújo - DOE 29/06/2004) 

1043. Mandado de segurança. embargos de terceiro processados sem a efetiva suspensão dos 
atos expropriatórios. Direito líquido e certo violado. Utilizado o remédio específico (embargos de 
terceiro), onde se discute se a embargante/impetrante é ou não sucessora ou integrante do grupo 
econômico da executada, o ato da D. Autoridade que não observa o disposto no art. 1052, do 
CPC, viola seu direito líquido e certo de evitar a constrição de crédito junto a terceiros, já que os 
embargos, mesmo quando utilizados preventivamente, devem ser processados com a efetiva sus-
pensão da execução (com a ressalva do próprio artigo legal), inclusive com relação a atos expro-
priatórios. Segurança concedida. (TRT/SP 12662200300002002 - MS - Ac. SDI 2004010256 - Rel. 
Maria Aparecida Duenhas - DOE 01/06/2004) 

1044. Embargos de terceiro. Efeito Suspensivo. A constrição em créditos da impetrante, enquanto 
embargos de terceiro interpostos, viola direito líquido e certo em ver suspensa a execução contra 
si processada, consubstanciado no artigo 1.052 do CPC. Segurança que se concede. (TRT/SP 
11347200300002008 - MS - Ac. SDI 2004016009 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
13/08/2004) 

Prazo 
1045. Embargos de terceiro - Penhora em crédito - Constrição de dinheiro não resulta em arrema-
tação, adjudicação ou remição, de modo que o prazo de cinco dias para oposição dos embargos 
de terceiro deve ser contado a partir da ciência da penhora, não se aplicando a literalidade do 
artigo 1.048 do CPC, em face da inviabilidade prática de utilização do parâmetro nele lançado. 
(TRT/SP 01740200302602006 - AP - Ac. 7ªT 20040453396 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
17/09/2004) 

1046. Embargos de terceiro. Prazo especial (CPC, art. 1.048). O prazo do art. 884 da CLT é desti-
nado exclusivamente a quem é parte no processo (exeqüente e executado) e também aos sócios 
que, mesmo não sendo parte processual, respondem pela dívida de forma solidária ou subsidiária 
por força de lei. Se, porém, a penhora recai sobre bem de família de quem não é, nem foi parte no 
processo, o prazo deve ser aquele previsto no art. 1048 do CPC, ou seja, podem ser opostos a 
qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a sentença ou até 5 dias após a alienação 
do bem, no processo de execução, sobretudo se um dos embargantes estiver no exercício da de-
fesa de sua meação (CPC, art. 1046, § 2º e 3º). (TRT/SP 02580200202602001 - AP - Ac. 9ªT 
20040115857 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 02/04/2004) 

1047. Agravo de petição. Embargos de terceiro. Sucessão. Não instruídos os autos com os docu-
mentos que formaram a convicção do Juízo sentenciante e que, em princípio, demonstrariam o 
desacerto daquela decisão hostilizada, impõe-se seja aquela mantida por seus próprios funda-
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mentos. Agravo que se conhece e, no mérito, nega-se provimento. (TRT/SP 02548200204102009 
- AP - Ac. 1ªT 20040233329 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 01/06/2004) 

1048. Embargos de terceiro. Prazo para oposição. Primeira parte do artigo 1.048, do CPC. A 
qualquer tempo, no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, 
no caso sentença normativa. (TRT/SP 20050200400002004 - ET - Ac. SDC 2004002440 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 09/11/2004) 

1049. Embargos de terceiro. Prazo para o ajuizamento. O prazo para ajuizar ação de embargos 
de terceiro é de até cinco dias depois da arrematação, adjudicação ou remissão, consoante dis-
posto no artigo 1048 do CPC, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho. (TRT/SP 
02775200207202002 - AP - Ac. 10ªT 20040018630 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
10/02/2004) 

 Requisitos 
1050. Embargos de terceiro. Remissão a peças do processo principal. Sabe-se que, por praticida-
de, às vezes os embargos de terceiro são decididos à vista do processo que os ensejou. A sen-
tença não deve conter, entretanto, reporte às peças processuais estranhas ao processo em jul-
gamento. Idem no tocante às contestações em sede de embargos. É indispensável, quando ne-
cessária a remissão, a transposição de cópias de um processo para o outro. (TRT/SP 
00036200101902006 - AP - Ac. 6ªT 20040008368 - Rel. Lauro Previatti - DOE 30/01/2004) 

1051. Embargos de terceiro. Custas de execução. Custas a cargo de quem embarga. Regra de 
pagamento das custas com o recurso. Redefinição do momento de pagamento de acordo com a 
IN 20/2002. Pagamento exigido ao final. (TRT/SP 02787200306202000 - AP - Ac. 6ªT 
20040555750 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 26/10/2004) 

1052. Execução. Embargos de terceiro. Preparo inexigibilidade. Inexiste previsão legal de preparo, 
quando se trata de oposição de embargos de terceiro e recursos no processo de execução. O 
artigo 789-A, da CLT, dispõe que as custas de execução serão pagas "ao final", não se configu-
rando ipso facto, como preparo, e sim, como oneração processual postergada. Sua natureza jurí-
dica assemelha-se à das taxas ou emolumentos, diferindo daquela atribuída às custas destinadas 
a aparelhar os recursos interpostos no processo de conhecimento. CLT, art. 789-A; Resolução 
Administrativa nº 112/2000, XIII, TST. (TRT/SP 01041200307502006 - AP - Ac. 4ªT 20040165641 
- Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/04/2004) 

EMPREGADOR 
Poder de comando 
1053. Não pode o empregador pretender que o empregado, após a jornada, lave o seu uniforme. 
Apelo denegado. (TRT/SP 01956200203302851 - RS - Ac. 1ªT 20040371560 - Rel. Plinio Bolivar 
de Almeida - DOE 10/08/2004) 

1054. A FEBEM tem o dever de bem disciplinar os seus funcionários, principalmente os ativados 
na vigilância e guarda dos menores a seu cargo, sob pena de falência da instituição. A pena de 
advertência, permitida dentro das atribuições do empregador, é moderada e tem caráter pedagó-
gico. Apelo provido. (TRT/SP 00216200207402000 - RE - Ac. 1ªT 20040500394 - Rel. Plinio Boli-
var de Almeida - DOE 05/10/2004) 

EMPRESA (CONSÓRCIO) 
Configuração 
1055. Grupo de empresas. Configuração. Na interpretação sistemática do disposto no § 2º do arti-
go 2º da CLT, tem-se que a vinculação dos interesses empresariais corolário de objetivos sociais 
convergentes ou complementares entre si, revela a concentração econômica e, portanto, justifica 
a responsabilização solidária. (TRT/SP 01874200102002007 - RO - Ac. 2ªT 20040544170 - Rel. 
Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 26/10/2004) 

1056. Unicidade contratual. Não caracterizada. Prestação de serviços a pessoas jurídicas distin-
tas, ainda que sediadas no mesmo condomínio. Empregadores distintos, sem configuração de 
grupo econômico. (TRT/SP 01014200000902005 - RO - Ac. 1ªT 20040154763 - Rel. Plinio Bolivar 
de Almeida - DOE 20/04/2004) 
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1057. Grupo econômico. Caracterização. O grupo econômico trabalhista pode ser caracterizado 
pelo fato de haver sócio pessoa física comum, que controla as sociedades. (TRT/SP 
00105200104002006 - RO - Ac. 3ªT 20030693491 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 13/01/2004) 

1058. Mandado de segurança. Grupo econômico. Necessária ampla dilação probatória. O reco-
nhecimento da existência ou não de grupo econômico, requer ampla dilação probatória, o que não 
se coaduna com a finalidade deste remédio extraordinário, que exige para sua concessão que o 
pedido formulado se revista de inequívocas liquidez e certeza jurídicas, sem a necessidade de 
intrincada e ampla dilação probatória. Segurança que se denega. (TRT/SP 12492200300002006 - 
MS - Ac. SDI 2004011554 - Rel. Vania Paranhos - DOE 08/06/2004) 

Serviço para mais de uma empresa 
1059. A prestação de serviços através de empresa não pertencente ao mesmo grupo econômico 
impede a caracterização do empregado como pertencente à categoria do tomador. (TRT/SP 
02613199801002000 - RO - Ac. 1ªT 20040233264 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
01/06/2004) 

Solidariedade 
1060. Grupo Econômico. Inexistência. Empresa sócia da executada. Enunciado 205 do C. TST. 
Inaplicabilidade. Teoria do disregard of legal entity. Não havendo falar-se em grupo econômico, 
circunstância reconhecida pela própria Agravante, já que esta última foi sócia cotista da executada 
o que a faz solidariamente responsável pelo débito trabalhista, é de se aplicar ao caso a teoria do 
disregard of legal entity, pelo que inadequado ao caso o teor do Enunciado nº 205 do C. TST, de-
vendo a agravante, pois, permanecer no pólo passivo do processo executório, ainda que não te-
nha participado como litisconsorte passiva durante a fase processual de conhecimento. Agravo de 
petição a que se nega provimento, no aspecto. (TRT/SP 03233199631602004 - AP - Ac. 7ªT 
20040122160 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

1061. Grupo econômico. Art. 2º, parágrafo 2º, da CLT. Solidariedade existente, ainda que informal 
o grupo. A CLT não se importa com o formalismo do grupo econômico. Sua finalidade é puramen-
te jurídica, "para os efeitos da relação de emprego", conforme é o texto da lei, visando a proteção 
do trabalhador. A concentração econômica pode assumir os mais variados aspectos, inclusive a 
concentração de mando nas mãos de uma pessoa física, sem prejuízo da solidariedade (Carrion). 
(TRT/SP 02340199904602005 - RO - Ac. 9ªT 20040044658 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - 
DOE 05/03/2004) 

1062. Execução. Responsabilidade de empresa pertencente ao grupo empresarial. Se a empresa 
não fez parte da relação processual, nem houve em relação a ela trânsito julgado, não pode ser 
executada, mesmo pertencendo ao grupo econômico. Mesmo com o cancelamento do En. 205 do 
TST, o entendimento sobre o tema deve ser o mesmo. (TRT/SP 03143200343202000 - AP - Ac. 
2ªT 20040673078 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 14/12/2004) 

1063. Enunciado 205 do TST. Grupo Econômico. Hipótese de não-incidência. O § 2º do art. 2º da 
CLT não contem a delimitação de que trata o Enunciado 205. É econômica e não processual a 
solidariedade prevista naquele dispositivo legal. A inidoneidade financeira do devedor principal, 
verificada após o ajuizamento da ação, constitui exceção que afasta a incidência literal do Enunci-
ado nº 205. (TRT/SP 02733199605802006 - AP - Ac. 1ªT 20040011407 - Rel. Wilson Fernandes - 
DOE 10/02/2004) 

EMPRESA (SUCESSÃO) 
 Configuração 
1064. Mandado de segurança - sucessão trabalhista: "Incabível mandamus que objetiva a decla-
ração de inexistência de sucessão de empresa, uma vez ausente direito líquido e certo para apre-
ciação desse instituto que exige análise intensa de provas". Segurança denegada. (TRT/SP 
10750200300002000 - MS - Ac. SDI 2004007620 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 07/05/2004) 

1065. A sucessão trabalhista. A sentença entendeu que não é o caso de caracterização da suces-
são, já que o contrato de trabalho foi rescindido em fevereiro de 2001, ou seja, antes do trespas-
se. Do ponto de vista clássico, a sucessão trabalhista tem por requisitos que a unidade econômica 
passe de um para outro titular, bem que também não se tenha a solução de continuidade na pres-
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tação dos serviços. O segundo requisito envolve a continuidade da prestação laborativa do traba-
lhador, ou seja, o obreiro continua a prestar os serviços dentro da unidade que foi transferida. Cla-
ro está que a prestação dos serviços deve manter-se intacta, porém não podemos levar ao pé da 
letra esse juízo de valor. Imagine-se a situação na qual o contrato tenha sido rescindido antes da 
sucessão. Ou, ainda, dentro da nova vertente, quando se tem a alienação de parte dos negócios 
(os setores importantes e mais rentáveis) da empresa como unidade econômico-jurídica, sendo 
que nessa transferência somente parte dos empregados é aproveitada, havendo a rescisão do 
contrato dos demais. A continuidade da prestação dos empregados é relevante, mas não pode ser 
vista como essencial para todo e qualquer ato de sucessão trabalhista, sob pena de se fazer inó-
cua a prestação legal (artigos 10 e 448, da CLT). Por tais elementos, não há como se justificar a 
preliminar de ilegitimidade de parte da segunda reclamada (primeira recorrida). Reforma-se o jul-
gado. (TRT/SP 02221200203302002 - RO - Ac. 10ªT 20040667752 - Rel. Francisco Ferreira Jorge 
Neto - DOE 07/12/2004) 

1066. Embargos de terceiro. Sucessão. Não configuração. A sucessão de empregadores não se 
presume, cabendo ao reclamante provar a existência. (TRT/SP 00112200340202006 - AP - Ac. 
1ªT 20040457901 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 14/09/2004) 

1067. Embargos de terceiro. Sucessão de empresas. Não importa que os estabelecimentos situ-
em-se em locais distintos para configurar-se a sucessão. A atividade exercida pela agravante 
(serviços gerais) independe do local onde se encontre, pois os serviços prestados são realizados 
diretamente no estabelecimento do tomador de serviços. De outra parte a manutenção parcial da 
mesma razão social revela a intenção de continuar com a mesma clientela. Sucessão caracteriza-
da. (TRT/SP 03136200338102000 - AP - Ac. 1ªT 20040500378 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 05/10/2004) 

1068. Sucessão de empreendedores. Opera-se pela transferência de universalidades entre em-
presas, por título jurídico hábil, seja compra e venda, arrendamento ou aquisição de acervos em-
presariais em hasta pública. (TRT/SP 02129200202502008 - RS - Ac. 1ªT 20040655029 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

1069. Provedores de acesso à Internet. Sucessão Trabalhista. A continuidade do negócio antes 
explorado pelo sucedido não se identifica prioritariamente pela disponibilidade dos mesmos servi-
ços, senão pela aquisição do domínio do site e direcionamento dos clientes da sucedida à suces-
sora. Sucessão configurada. Responsabilidade passiva do sucessor pela dívida trabalhista da 
empresa sucedida. (TRT/SP 01117200100902006 - RO - Ac. 6ªT 20040322453 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 16/07/2004) 

1070. TV Manchete e TV Ômega (Rede TV). Sucessão. A continuidade do negócio antes explora-
da se evidencia, menos pela utilização do mobiliário instalado no local ou do pessoal, e mais pela 
transferência de know how, clientela e ponto comercial, ainda mais quando se trata da concessão 
de um canal de televisão. A TV Ômega ficou com o ponto comercial (canal de televisão) e, com 
este, a correspondente clientela que se acostumou a ter nesse canal uma empresa com aquela 
mesma atividade comercial (transmissão de imagens). Some-se a isso a intervenção da TV Ôme-
ga no acordo firmado entre a TV Manchete e seus empregados para por fim a greve e pagar os 
débitos trabalhistas. É a hipótese do artigo 448 da CLT. (TRT/SP 00896200006502000 - RO - Ac. 
6ªT 20040141114 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

1071. Banco. Sucessão trabalhista. Agravo de petição em sede de embargos de terceiro. Limita-
ção da medida. Assumindo o Banco as operações de outra casa bancária, através de autorização 
do Banco Central e, dando continuidade às atividades do sucedido, de cujo fundo de comércio se 
aproveitou, resta caracterizada a sucessão, respondendo o sucessor pelas obrigações trabalhis-
tas. Incidência da Orientação Jurisprudencial nº 261 da SBDI-1 do C. TST. O debate possível no 
âmbito do agravo de petição em sede de embargos de terceiro - é restrito aos temas elencados 
nos artigos 1046 e 1047 do Código de Processo Civil. Assim, são insuscetíveis de enfrentamento 
todas as matérias que extrapolem os limites desse remédio jurídico, tais como época própria para 
a correção monetária, alcance da execução sobre os bens do sucessor e inexigibilidade das obri-
gações vencidas. (TRT/SP 00217200306202006 - AP - Ac. 4ªT 20040396244 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 13/08/2004) 
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1072. Sucessão empresarial trabalhista ocorre quando da avença comercial celebrada entre pro-
vedores gratuitos da "internet", cujo objeto é de claro redirecionamento imediato de todos os usuá-
rios (e da lucratividade deles decorrente) de um para outro provedor. Como leciona Mauricio Go-
dinho Delgado, os termos gerais e imprecisos dos arts. 10 e 48 da CLT permitem mesmo que o 
julgador realize a adequação do tipo legal sucessório a situações fáticas novas surgidas no mer-
cado empresarial brasileiro. É a sexagenária CLT a cumprir, e muito bem, sua relevantíssima fun-
ção social. (TRT/SP 01596200000802003 - RO - Ac. 5ªT 20040198639 - Rel. Ricardo Verta Ludu-
vice - DOE 14/05/2004) 

1073. Sucessão - TV Manchete e TV Ômega: Ocorre sucessão da TV Manchete pela TV Ômega; 
o Instrumento Particular de Transferência da Concessão dos Direitos de Sons e Imagens eviden-
cia que, além da concessão da exploração dos serviços de radiodifusão de sons e imagens e das 
transmissões, receptoras e retransmissoras, faz parte do objeto do contrato a assunção pela TV 
Ômega da responsabilidade pelos passivos da TV Manchete. Salienta-se, ademais, que a TV 
Ômega adquiriu direito de utilização dos funcionários e de todos os direitos relacionados com a 
programação, como também a faculdade de utilização da marca TV Manchete, a demonstrar que 
a recorrente se utilizou dos funcionários e dos bens da TV Manchete, indicando, sem sombra de 
dúvida, que existiu a sucessão, incidindo as regras previstas nos artigos 10 e 448, da CLT. 
(TRT/SP 00775200203402001 - RO - Ac. 2ªT 20040074050 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 
09/03/2004) 

1074. Sucessão de empresas - Configuração - No Direito do Trabalho, a sucessão de empregado-
res se prende à transferência do estabelecimento, e para tanto, não é necessário que uma empre-
sa desapareça e outra ocupe o seu lugar. Para a sua configuração são necessários dois requisi-
tos: que o estabelecimento passe de um para outro titular e que a prestação de serviços pelos 
empregados não sofra solução de continuidade. (TRT/SP 02170200247202004 - AP - Ac. 10ªT 
20040003994 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 06/02/2004) 

Efeitos 
1075. Rede Ferroviária Federal. Ferroban. Execução. Limitação à data da sucessão. Tratando-se 
de execução que abrange valores vincendos, resta inadmissível o prosseguimento do processo 
executório contra a Rede Ferroviária Federal, por valores posteriores à data de sua sucessão pela 
Ferroban, mormente quando esta última não compõe o pólo passivo da lide, pelo que a execução 
deve-se limitar à iminência da alteração estrutural da empresa, ou seja, no caso concreto a 
31.12.1998. Agravo de petição patronal a que se dá provimento, no aspecto. (TRT/SP 
02293199700602009 - AP - Ac. 7ªT 20040383266 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

Manutenção de contrato 
1076. Sucessão de empresas. Desligamento do empregado e imediata colocação, ou simultânea, 
em outra empresa do mesmo grupo econômico não interrompe o contrato de trabalho. Procedente 
o apelo. (TRT/SP 01652200104802000 - RO - Ac. 1ªT 20040436815 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 14/09/2004) 

 Responsabilidade da sucessora 
1077. Agravo de petição - Responsabilidade da Ferroban pelo pagamento dos débitos trabalhistas 
anteriores ao contrato de arrendamento, quando os empregados lhes tenham prestado serviços. A 
jurisprudência pacífica do C. TST, cristalizada na Orientação Jurisprudencial nº 225 da SBDI-1, é 
no sentido de que, tendo em vista a continuidade da existência da Rede Ferroviária Federal, e a 
transitoriedade da transferência dos bens da mesma pelo arrendamento das malhas ferroviárias, a 
Ferroban é responsável pelos débitos anteriores à sucessão, desde que os contratos de trabalho 
tenham sido extintos após o ato sucessório e os empregados tenham-lhe prestado serviços, como 
no caso dos autos. Agravo de petição não provido. (TRT/SP 02316199404902000 - AP - Ac. 7ªT 
20040054220 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1078. Transferência de concessão pública. Sucessão trabalhista. A transferência de concessão 
governamental para exploração de atividade considerada pública, em que é a própria essência da 
atividade empresarial concedida e que portanto não pode ser admitida isoladamente do conjunto 
empresarial que a explora, envolve também a responsabilidade sobre os contratos de trabalho de 
seus empregados que trabalham no sistema, conforme dispõem os art. 10 e 448 da CLT. (TRT/SP 
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02071200100802006 - RO - Ac. 3ªT 20040545339 - Rel. Decio Sebastião Daidone - DOE 
26/10/2004) 

1079. Sucessão. Sucessão típica. Sucessão atípica. Art. 10 e 448, CLT. Responsabilidade: suce-
dido e sucessor - Existem duas espécies de sucessão: típica, quando o fundo de comércio, total 
ou parcial é transferido definitivamente para o sucessor e atípica, quando o fundo de comércio é 
transferido temporariamente (arrendamento), sem transferência de propriedade. Segundo o art. 
2º, CLT, empregador é a empresa. Disso resulta que o crédito trabalhista é vinculado ao patrimô-
nio, ao complexo econômico no caso do grupo econômico (art. 2º, parágrafo 2º, CLT). No caso da 
sucessão típica, o sucessor recebe todo o ativo e todo o passivo da empresa sucedida, inclusive 
sobre aqueles empregados que continuarem trabalhando para a sucessora, cujo contrato de tra-
balho foram constituídos com a sucedida. Salvo a existência de fraude, não existe dispositivo legal 
que responsabilize a sucedida. Todavia, se a sucessão for atípica (mero arrendamento), a suces-
sora temporária não responde pelos direitos do trabalhador ao tempo da sucedida. Somente res-
ponderá pelo período posterior, a partir da sucessão. O entendimento de que a sucessora seria 
responsabilizada em caso de sucessão atípica (arrendamento) abriria porta larga para a fraude. 
Suponha-se que empresas, mancomunadas, procedessem à sucessão atípica, mediante arren-
damento, tempos depois a sucessora dispensasse todos os empregados e não possuísse patri-
mônio para saldar os compromissos. Casos existirão em que a empresa sucessora (sucessão 
atípica) terá idoneidade econômica e financeira. E se não tiver, dir-se-ia: haverá fraude! A interpre-
tação deverá sempre assumir um perfil lógico, não se buscando malabarismos interpretativos. Em 
suma: empregador é a empresa (art. 2º, CLT) ou o complexo econômico (grupo econômico), caso 
do art. 2º, parágrafo 2º, CLT. O crédito trabalhista liga-se ao patrimônio da empresa e o persegue 
como o "direito de seqüela" colocado à disposição do direito real. (TRT/SP 00074200103702000 - 
RO - Ac. 6ªT 20040142250 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 23/04/2004) 

1080. Sucessão de empresas. Responsabilidade do sucessor. O fato de o reclamante não ter 
prestado serviços à empresa sucessora em nada altera a situação jurídica da sucessão empresa-
rial nos moldes trabalhistas, na medida em que os artigos 10 e 448, da CLT visam garantir ao em-
pregado a possibilidade de voltar-se contra quem possuir a empresa - não somente contra quem 
foi seu empregador originário - para facilitar-lhe e garantir-lhe o recebimento de seus créditos. 
(TRT/SP 00806200144502000 - RO - Ac. 9ªT 20040345151 - Rel. Jane Granzoto Torres da Silva- 
DOE 30/07/2004) 

1081. Sucessão trabalhista. Novação de devedor. É irrelevante se houve ou não sucessão no pla-
no do Direito Civil. No Direito do Trabalho a sucessão se concretiza com a simples troca de pro-
priedade, mesmo que a empresa seja instalada com outro nome e com novo registro nas reparti-
ções públicas. A sucessão, neste caso, equivale a uma novação de devedor, prevista no art. 362 
do CC, de aplicação subsidiária no Direito do Trabalho, conforme art. 8º da CLT. (TRT/SP 
01953200044302003 - RO - Ac. 9ªT 20040044429 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
05/03/2004) 

1082. Assunção de obrigações trabalhistas mediante assinatura de acordo coletivo. Solidariedade 
caracterizada. A lei trabalhista procura preservar sempre os direitos dos trabalhadores, indepen-
dentemente da natureza dos atos de comércio do empregador. A empresa que assume o passivo 
trabalhista de outra, mediante assinatura de acordo coletivo, ainda que não seja a sucessora le-
gal, fica sujeita às restrições dos arts. 10 e 448 da CLT. A cláusula adere aos contratos de traba-
lho como um pacto acessório, imodificável pela vontade unilateral de quem assumiu as obriga-
ções. (TRT/SP 01407200207202007 - RO - Ac. 9ªT 20040129980 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oli-
veira - DOE 06/04/2004) 

1083. Sucessão. Eletropaulo. Cisão parcial. Autonomia da vontade. Prevalece a vontade demons-
trada pela sucedida que pactua sua responsabilidade obrigacional quanto ao período anterior à 
cisão por meio de contrato, assumindo a condição de devedora subsidiária diante da responsabili-
dade integral da sucessora. (TRT/SP 01015199925202003 - RO - Ac. 6ªT 20040644523 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

1084. Sucessão fraudulenta - Usiparts S/A Sistemas Automotivos / SPSCS Industrial S/A - A exe-
cutada, em estado de insolvência, que chegou a requerer concordata preventiva, e após a trans-
formação da filial de Pouso Alegre em sociedade subsidiária integral e a transferência do respecti-
vo controle acionário à Usiminas, transferiu para a agravante, paulatinamente, não só o patrimônio 
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existente nessa cidade, mas todos os seus clientes e contratos, no Brasil e no exterior, know how, 
corpo de funcionários especializados, enfim, todo o seu ativo, somente ficou com as dívidas, e, 
deliberadamente, sem patrimônio para honrá-las, pois aquele que lhe restou constitui-se apenas 
de bens gravados. Patente, portanto, a ocorrência de sucessão de empresas, e que esta foi reali-
zada com intuito fraudatório, sendo aplicáveis, no caso vertente, as disposições contidas nos arti-
gos 9º, 10 e 448 da CLT. Assim, constata-se que a matéria não guarda semelhança com a hipóte-
se versada no Enunciado nº 205 do C. TST (aliás, recentemente cancelado pela Resolução 
121/2003), pois não diz respeito a grupo econômico. O sucessor integra o pólo passivo da ação 
no estado em que ela se encontra, inocorrendo ofensa ao princípio da ampla defesa, pois o suce-
dido pode exercer amplamente este direito na fase postulatória, restando legítima a penhora efeti-
vada, mantendo-se a sentença de origem. (TRT/SP 00447200347102009 - AP - Ac. 10ªT 
20040101058 - Rel. Rilma Aparecida Hemetério - DOE 23/03/2004) 

1085. Sucessão de empregadores. Configuração. Configura-se a sucessão da TV Manchete pela 
TV Ômega, pois o pacto destas duas pessoas jurídicas de direito privado por contrato particular de 
transferência da concessão dos direitos de sons e imagens figura-se como ato do comércio que 
tem como objeto exploração de serviços de radiodifusão de sons e imagens, através de persecu-
ção de lucros. O mencionado contrato traz expressamente a responsabilidade da TV Ômega pelos 
passivos da TV Manchete, bem como o direito de utilização dos serviços de funcionários e/ou ge-
rentes necessários à operação da emissora e de todos os que detiver relacionados com a pro-
gramação e a marca TV Manchete. O contrato ainda menciona a responsabilidade da TV Ômega 
pelo pagamento dos salários em atraso e pelo recolhimento de títulos de excelência trabalhista. 
Assim, caracterizada a sucessão. (TRT/SP 00870200220202007 - RO - Ac. 2ªT 20040372825 - 
Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 10/08/2004) 

1086. Sucessão trabalhista. Matéria sujeita a ampla dilação probatória. Inexistência de direito lí-
quido e certo. Para a concessão da segurança é necessário que a liquidez e a certeza do direito 
se imponham nitidamente, sem necessidade de qualquer prova e sem a necessidade de tarefa 
interpretativa de auto-indagação. In casu, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão da D. 
Autoridade impetrada que pudesse ou devesse ser corrigida por via de mandado de segurança. 
Isto porque, a existência ou não de sucessão entre a impetrante e a empresa executada é matéria 
que comporta discussão de direito quanto à adequação do caso às hipóteses dos artigos 10 e 448 
da CLT, sujeitando-se à ampla dilação probatória, sendo inclusive incompatível com a via estreita 
do mandamus. Segurança a que se denega. (TRT/SP 11123200300002006 - MS - Ac. SDI 
2003033767 - Rel. Vania Paranhos - DOE 20/01/2004) 

EQUIPARAÇÃO SALARIAL 
Advogado 
1087. Equiparação salarial. Advogado. Trabalho intelectual. A aferição de trabalho de igual valor 
para o empregador não exclui o profissional de trabalho intelectual. (TRT/SP 01444200207402008 
- RO - Ac. 6ªT 20030695257 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

Artista 
1088. Modelo x Artista. Equiparação. A valer a definição de Aurélio, artista é a pessoa que se de-
dica às belas-artes, e/ou que delas faz profissão ao passo que arte é a capacidade criadora do 
artista de expressar ou transmitir tais sensações ou sentimentos, O Decreto nº 82.385, de 1978 
incluía como artista a manequim, que conceituava com ranço corporativista e cartorário como a-
quela que representa e desfila usando seu corpo para exibir roupas e adereços. Valendo-me, mais 
uma vez de Aurélio, manequim é o boneco que representa homem ou mulher e é usado para es-
tudos artísticos ou científicos, ou para trabalhos de costureira ou alfaiate, ou, ainda, para exposi-
ção de roupas em lojas, vitrinas, etc. Manequim virou modelo e modelo virou artista, quando o 
Ministro do Trabalho de 1986, com excesso de arbítrio, subtraiu-a do grupo profissional dos traba-
lhadores em empresas de difusão cultural e artísticas, para incluí-los no dos artistas. (TRT/SP 
20350200300002002 - DC - Ac. SDC 2004001710 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
30/07/2004) 
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Circunstâncias pessoais 
1089. Equiparação salarial. A regra é a diversidade salarial em vista dos trabalhos desenvolvidos 
por cada empregado, pois cada ser é único, os momentos são diversos e as tarefas, em tese, 
também são desenvolvidas de acordo com as especialidades personalizadas de cada um. Entre-
tanto, a legislação pretende a uniformização salarial, em seu art. 461 da CLT, buscando o ideal de 
justiça no caso de pessoas que desenvolvem de fato e de direito idêntica função ou ainda trabalho 
de igual valor. A segunda situação aqui não se apresenta, pois o paradigma - Antonio Carlos - 
exercia a mesma função mas com um plus de tarefas, vez que desenvolvia atribuições também na 
área de Informática. Logo, não concorre a segunda situação como deveria, ou seja, trabalho de 
igual valor. Recurso ordinário da reclamada que se provê, no particular. (TRT/SP 
02716200004802009 - RO - Ac. 2ªT 20040073720 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 09/03/2004) 

 Desvio de funções (em geral) 
1090. Desvio funcional. Geral. A diferença salarial por desvio de função exige demonstração, ple-
na e robusta, do exercício efetivo de atribuições de funções diversas daquelas para as quais fora 
contratado, ensejando um plus salarial, em atenção ao comando contido no artigo 460 da CLT. 
Recurso não provido. (TRT/SP 01463200203802000 - RO - Ac. 10ªT 20040224320 - Rel. Lilian 
Gonçalves - DOE 25/05/2004) 

1091. Portuário. Desvio de função. O exercício de atribuições diversas daquelas previstas no qua-
dro de carreira para o cargo ocupado pelo empregado enseja o pagamento de diferenças salariais 
pelo desvio de função, independentemente do preenchimento de requisitos para que houvesse 
uma promoção. (TRT/SP 00533199844502007 - RO - Ac. 6ªT 20040648448 - Rel. Rafael E. Pu-
gliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

Identidade funcional 
1092. Contrato de trabalho. Empregado de grupo econômico transnacional. A submissão espon-
tânea do empregador à legislação nacional atrai sua aplicação integral, em detrimento da regra 
geral lex loci executionis - A superioridade hierárquica do equiparando em relação ao paradigma 
não lhe garante diferenças salariais, se ausente a igualdade de tarefas: é o resultado do labor que 
deve ser sopesado, em vista do conhecimento, técnica e habilidades específicas individuais (art. 
461 da CLT e 5º da CF) - Supressão de parcela salarial decorrente da prestação de serviços no 
exterior quando do retorno à origem não configura ilícito (art. 457 e 468, parágrafo único, da CLT) 
- Não se cumulam benefícios, pela superposição de normas nacionais e estrangeiras. (TRT/SP 
00559200101502007 - RO - Ac. 7ªT 20040442823 - Rel. Cátia Lungov - DOE 27/08/2004) 

1093. Isonomia funcional. Diferenças de procedimento e de setor de trabalho. Equiparação salarial 
indevida. O desempenho de idêntica função e trabalho de igual valor, quantitativa e qualitativa-
mente, sob as mesmas condições (mesmo empregador, mesma localidade) impõe igual salário 
(art. 461, caput, da CLT). Todavia, demonstrada, através da prova oral, a existência de diferenças 
de procedimento e de setores nos quais ativavam-se paradigma e paragonado, afasta-se a iso-
nomia salarial, por ausência de pressupostos legais. (TRT/SP 02615200001902002 - RO - Ac. 4ªT 
20040415451 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 27/08/2004) 

1094. Substituição eventual de superior hierárquico não elide a identidade de funções. Recurso 
improvido. (TRT/SP 00872200202502003 - RO - Ac. 1ªT 20040571984 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 26/10/2004) 

1095. Equiparação salarial. Demonstrada a identidade de função, é irrelevante a transferência do 
paradigma após determinado período para outro setor, uma vez já constituído o preço pelo traba-
lho. Devida a equiparação. (TRT/SP 02213200207702000 - RO - Ac. 6ªT 20040644418 - Rel. Ra-
fael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

1096. Equiparação. Paradigma subordinado ao equiparando. O paradigma era subordinado ao 
autor; as funções daquele estavam contidas nas deste; este exercia função técnica e administrati-
va, enquanto que aquele somente exercia as administrativas. Relação de conteúdo e continente 
na confrontação das funções. Validação do princípio da igualdade. (TRT/SP 02535200206402003 
- RO - Ac. 6ªT 20040141041 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 
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1097. Equiparação. Trabalho igual. Salário igual. Funções idênticas, sem que entre elas se inter-
ponha qualquer óbice temporal, qualitativo ou quantitativo, asseguram ao reclamante a equipara-
ção salarial com o paradigma apontado (CLT, arts. 5º e 461). (TRT/SP 02434200226202006 - RO 
- Ac. 4ªT 20040260547 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 04/06/2004) 

1098. Isonomia. Paradigma subordinado ao reclamante. Equiparação devida. Contraria qualquer 
senso de justiça e constitui manifesta afronta ao princípio de isonomia, legal e constitucionalmente 
assegurado, que o reclamante, exercendo funções equivalentes, receba salário inferior ao do pa-
radigma, mormente sendo este seu subordinado. Inteligência dos artigos 5º e 461, da CLT e 7º, 
incisos XXX e XXXI, da Constituição Federal. (TRT/SP 00862200006102000 - RO - Ac. 4ªT 
20040694172 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 

Locais de trabalho 
1099. Equiparação salarial. Mesma localidade. O artigo 461 da CLT faz referência ao trabalho na 
mesma localidade. Mesma localidade quer dizer mesma cidade. A lei não faz distinção em relação 
ao trabalho em filiais distintas na mesma cidade. Se a lei não distinguiu, não cabe ao intérprete 
fazê-lo. Não faz menção a lei que o trabalho deve ser desenvolvido no mesmo ponto comercial ou 
no mesmo estabelecimento, mas na mesma localidade. Artigo 467 da CLT. Verbas rescisórias. O 
artigo 467 da CLT, por se tratar de penalidade, deve ser interpretado restritivamente. Não é verba 
rescisória a indenização sobre os depósitos do FGTS, pois não é paga diretamente ao trabalhador 
no termo de rescisão do contrato de trabalho, mas depositada na sua conta do FGTS. Indevida, 
portanto, a aplicação do artigo 467. (TRT/SP 02430200202102006 - RO - Ac. 10ªT 20040591454 - 
Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 16/11/2004) 

 Prova 
1100. Equiparação Salarial - Ausência de demonstração do alegado exercício, pelo reclamante, 
das mesmas funções dos paradigmas. Inexistindo nos autos, como na espécie, demonstração 
segura de que o reclamante efetivamente exercesse as mesmas funções dos paradigmas, quanto 
mais com a mesma produtividade e perfeição técnica, a pretensão equiparatória deve ser indeferi-
da. Recurso ordinário não provido. (TRT/SP 00312199704502005 - RO - Ac. 7ªT 20030680594 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

1101. Equiparação Salarial. Ônus da prova. Tendo as reclamantes demonstrado o exercício das 
mesmas funções da paradigma, incide na espécie o Enunciado n° 68 do C. TST, que preceitua 
que "É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equipara-
ção salarial". Recurso ordinário patronal não provido. (TRT/SP 01335200004802002 - RO - Ac. 
7ªT 20040054041 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

Quadro de carreira 
1102. Empresa organizada em quadro de carreira. Adesão do obreiro. Diferenças por isonomia 
indevidas. (TRT/SP 01576200205802000 - RO - Ac. 1ªT 20040436696 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 14/09/2004) 

1103. Quadro de carreira. Homologação. Equiparação salarial. Para os fins previstos no § 2º do 
art. 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo 
Ministério do Trabalho, excluindo-se, apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entidades 
de direito público da administração direta, autárquica e fundacional, aprovado por ato administrati-
vo da autoridade competente (En. 6/TST). (TRT/SP 01576200205802000 - RO - Ac. 1ªT 
20040541996 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

Qualificação profissional diferente 
1104. Equiparação salarial. Maior capacidade técnica do paradigma enquanto fator excludente da 
equiparação salarial. A maior capacidade técnica do paradigma configura pressuposto objetivo 
para exclusão da equiparação salarial preconizada no art. 461, caput da CLT. Ao demandado in-
cumbe prová-la (fato impeditivo do direito) demonstrando-a de forma objetiva, através de avalia-
ções periódicas, relatórios de produtividade ou sucedâneos, tudo de acordo com critérios pré-
estabelecidos, sob pena de acolhida da pretensão. (TRT/SP 01912200202502004 - RO - Ac. 4ªT 
20040684789 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 10/12/2004) 
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Regimes diversos 
1105. Equiparação Salarial. A defesa salientou que o paradigma foi contratado com o mesmo sa-
lário que o autor e que a disparidade salarial é decorrente da jornada de trabalho. A defesa, sali-
ente-se, assevera que o paradigma sempre laborou no regime de 220 horas, sendo que em algu-
mas vezes, o reclamante cumpria jornada de 180 horas. A r. sentença entendeu que a diferença 
de jornada não justifica diferença de salário, logo, procedeu à condenação em diferenças salariais. 
O contrato de trabalho é comutativo e sinalagmático. O salário há de ser pago em função da jor-
nada executada e das tarefas contratadas. Se ao longo do contrato de trabalho, houve a redução 
de jornada, com a redução de salário, o que se pode aventar é a violação contratual da jornada 
previamente designada, contudo, é injustificável a argumentação da violação do princípio da iso-
nomia. A condenação poderia ocorrer por violação contratual (art. 468, CLT - o que não é parte da 
causa de pedir), contudo, não se tem elementos para justificar a equiparação salarial, já que o 
reclamante laborou no critério de 12 X 36, enquanto que o paradigma continuou no regime de 220 
horas. Acolhe-se o apelo patronal. (TRT/SP 02259200101002000 - RO - Ac. 4ªT 20040302843 - 
Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 25/06/2004) 

Remuneração a ser considerada 
1106. Equiparação salarial. Salário equiparado do paradigma. A decisão judicial que redefiniu o 
salário do paradigma é constitutiva da nova realidade remuneratória e essa nova expressão do 
salário é que deve ser considerada para confrontar o salário do paradigma com o do autor. 
(TRT/SP 02688200103202005 - RO - Ac. 6ªT 20040499809 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 01/10/2004) 

 Requisitos para reconhecimento 
1107. Equiparação salarial. Cargo de confiança. A equiparação tem como objeto o trabalho em si, 
envolve a comparação de funções, de atribuições. Às vezes inviável, a princípio, como nos casos 
de trabalho artístico, intelectual, esportivo. Não, porém, nos cargos de confiança, pois é condição 
que não impede a comparação, já que envolve apenas aspecto subjetivo da relação entre empre-
gador e empregado. Gerentes, diretores e chefes também se submetem, portanto, ao princípio do 
trabalho igual, salário igual. (TRT/SP 00496200202402000 - RO - Ac. 3ªT 20040594038 - Rel. 
Eduardo de Azevedo Silva - DOE 16/11/2004) 

1108. Equiparação salarial. Trabalho intelectual. Ainda que se ressinta de maior dificuldade proba-
tória e analítica, é perfeitamente cabível a equiparação salarial entre dois empregados exercentes 
de cargo intelectual (inteligência do art. 7º, XXXII da CF/88 e Orientação Jurisprudencial nº 298 da 
SDI-1 do C. TST). (TRT/SP 23170200390202009 - RO - Ac. 10ªT 20030692517 - Rel. Lilian Gon-
çalves - DOE 20/01/2004) 

1109. Equiparação salarial. Empregado de empresa prestadora de serviço e empregado de em-
presa cliente. Impossibilidade. Pela leitura dos arts. 5º e 461 da CLT, o empregador só está obri-
gado a equiparar o salário de seus empregados, não tendo obrigação de conceder aumento sala-
rial diante da existência de outros empregados recebendo salário superior, na empresa cliente, 
pelo mesmo serviço. (TRT/SP 02748200100502007 - RO - Ac. 9ªT 20040061862 - Rel. Luiz Edgar 
Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

1110. Diferenças salariais. Urp/89. Pagamento de diferenças salariais para um grupo de substituí-
dos oriundas de cumprimento de ação judicial. Inexistência de violação ao princípio da igualdade 
ou da isonomia salarial A igualdade de tratamento salarial é assegurada para situações axiologi-
camente idênticas, uma maneira de valorar, numa única regra de medida, trabalhos iguais, o que 
não está em discussão. (TRT/SP 01251200044402006 - RO - Ac. 6ªT 20040648359 - Rel. Rafael 
E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

Substituição 
1111. O comando do artigo 461 do celitário não contempla substituição eventual para determinar a 
isonomia salarial. Apelo negado. (TRT/SP 02059200205202000 - RO - Ac. 1ªT 20040655274 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 
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Tempo de serviço 
1112. Equiparação Salarial - Tempo superior a dois anos no exercício da função - Indeferimento - 
Havendo nos autos provas de que a diferença no exercício da função de "chefe de base", por par-
te do paradigma apontado, foi superior a dois anos, não há como se deferir a equiparação salarial 
pretendida, por ausência do requisito previsto no § 1º do art. 461 da CLT. Recurso do autor a que 
se nega provimento. (TRT/SP 01914200106902007 - RO - Ac. 7ªT 20040054050 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 12/03/2004) 

1113. Equiparação Salarial. A lei exige a presença de certos requisitos (art. 461, CLT), para a con-
figuração da equiparação. Paradigma com tempo superior a 2 (dois) anos traduz óbice à equipa-
ração. O fato de que ambos (paradigma e autor) trabalhavam em lugares distintos e, posterior-
mente, passaram a trabalhar no mesmo lugar não elimina o óbice temporal. (TRT/SP 
02584200102702005 - RO - Ac. 6ªT 20040111991 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
30/03/2004) 

1114. Identidade funcional. Desempenho da função há mais de dois anos. Equiparação salarial 
indevida. O desempenho de idêntica função e trabalho de igual valor, quantitativa e qualitativa-
mente, sob as mesmas condições (mesmo empregador, mesma localidade) impõe igual salário 
(art. 461, caput, da CLT). Todavia, a diferença de tempo de serviço superior a dois anos, entre 
reclamante e paradigma, afasta a isonomia salarial, por força do disposto no art. 461, § 1º. 
(TRT/SP 01506200201902000 - RO - Ac. 4ªT 20040415443 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
27/08/2004) 

1115. Equiparação. Tempo de serviço na função. O período de ano é contado do dia e mês do 
termo a quo ao mesmo dia e mês do ano subseqüente. (TRT/SP 00519200003002007 - RO - Ac. 
6ªT 20040218885 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 21/05/2004) 

 ESTABILIDADE OU GARANTIA DE EMPREGO 
Contratual 
1116. Eletropaulo. Compromisso de não despedir. O compromisso de não despedir equivale ao 
compromisso de manter a relação empregatícia, sob o sentido de uma garantia tutelar do empre-
go. As exceções criadas à relevação dessa garantia não podem compreender acontecimentos 
pretéritos ao evento da instituição da norma. (TRT/SP 01359199905802004 - RO - Ac. 6ªT 
20040515189 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

Despedimento obstativo 
1117. O art. 118 da Lei nº 8.213/91 e a dispensa obstativa. Será que é possível haver a condena-
ção do empregador pelo ato obstativo desta estabilidade provisória, indenizando o trabalhador 
pelo valor correspondente aos doze meses de sua duração e com a incidência deste período em 
férias, abono de férias, décimo terceiro salário e FGTS + 40%? Trata-se de uma questão interes-
sante e que merece algumas considerações. Na essência, o Direito do Trabalho é dinâmico e rea-
lístico. No ato de julgar o intérprete não se pode ater tão-somente aos formalismos da lei. O intér-
prete deve analisar os fatos e, quando adequá-los, posicionar-se com intuito de efetiva prestação 
jurisdicional dentro do prisma teleológico, ou seja, a própria finalidade jurídica e social do alcance 
da lei. O art. 118 pressupõe um elemento formal, ou seja, o afastamento caracterizado junto ao 
INSS, todavia, mesmo não havendo este afastamento, se ficar provado no curso da instrução pro-
cessual, além da própria doença profissional, a inércia ou o descuido do empregador quanto às 
condições de trabalho, pode e deve o juiz reconhecer a estabilidade. Todo e qualquer empregador 
é obrigado a realizar os exames médicos periódicos, dentre eles, as audiometrias. O Sr. Perito 
solicitou as audiometrias, contudo, não lhe foram entregues (fls. 76). Se a reclamada tivesse efe-
tuado as audiometrias regulares teria constatado a perda da capacidade auditiva do empregado e 
o teria afastado de suas condições de trabalho. Além de não observar as audiometrias, com a 
dispensa, o empregador obstou o direito do empregado a auferir o auxílio-doença acidentário, já 
que se o autor tivesse continuado empregado teria agravada a sua condição auditiva. O fato de o 
autor não possuir uma incapacidade permanente, a nosso ver, não desconfigura o seu direito, já 
que, como bem aponta o Sr. Perito, o reclamante possui restrições para o labor em locais ruidosos 
e no caso de uma eventual contratação teria restrições. Por tais aspectos, entendo que a dispensa 
é obstativa e que o direito deferido pelo julgado há de ser mantido. Rejeito o apelo. (TRT/SP 
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00216200031502006 - RO - Ac. 7ªT 20040384548 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
20/08/2004) 

Estabelecimento extinto 
1118. Estabilidade e a extinção da empresa. A reclamada não concorda com o julgado, já que em 
face de sua extinção, não lhe pode ser imposta nenhuma indenização a título de estabilidade, in-
vocando, para tanto o disposto no Enunciado nº 173 e na OJ. nº 86 da SDI-I, todos do TST. A ex-
tinção é um fato que implica na rescisão contratual, pois, em tese deixa de existir o fator empresa, 
logo, a própria figura do empregador; porém, o risco do empreendimento em hipótese alguma po-
de ser imputado ao trabalhador, notadamente, nas situações nas quais estava o obreiro; com a 
extinção, os seus direitos em si, ou seja, a garantia por doze meses se transforma em pecúnia, 
pois, não é responsabilidade do empregado à extinção da ré e ainda, o risco do empreendimento 
não pode ser imputável ao trabalhador. Não se trata simplesmente de direito aos salários, porém, 
de forma clara e objetiva em um fato que não pode ser imputável ao obreiro, notadamente na sua 
condição física e legal que se viu obstado por um fato alheio a sua vontade de continuar no víncu-
lo, logo, laborando e recebendo os seus salários ao menos pelo lapso temporal durante a sua es-
tabilidade. O Enunciado nº 173 do TST deve ser deixado de lado nos presentes autos. A extinção 
da empresa não elide o empregador quanto ao pagamento da indenização pelo tempo de serviço, 
multa dos 40% ou ainda quanto ao aviso prévio - Enunciado nº 44 do TST. Logo, também não 
pode ser visto como motivo plausível para justificar que a empresa não deve indenizar a estabili-
dade ou garantia que inerente ao patrimônio jurídico da pessoa de seus trabalhadores, notada-
mente, o próprio reclamante. Por sua vez, a Orientação Jurisprudencial nº 86, como a de nº 329, 
ambas da SDI-I, do TST, respectivamente, para o dirigente sindical e para o cipeiro, a nosso ver, 
não elidem o nosso entendimento. Essas estabilidades provisórias são válidas enquanto subsistir 
a atividade econômica, já que estão relacionadas com a representação profissional e com a exis-
tência da própria CIPA. Não é o caso da estabilidade por acidente de trabalho ou mesmo da pró-
pria gestante, as quais são estabilidades vinculadas a situações concretas de cada empregado e 
do seu contrato de trabalho. (TRT/SP 01753200144402008 - RO - Ac. 7ªT 20040384653 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 20/08/2004) 

1119. Garantia de Emprego. Insubsistência diante do encerramento das atividades da empresa. A 
garantia de emprego, em qualquer de suas modalidades, veda ao empregador a dispensa obstati-
va do empregado, de modo a afastar por completo o teor da fonte normativa, situação essa que 
não se verifica quando a ruptura do contrato ocorre pelo encerramento das atividades da empre-
sa. (TRT/SP 00964200206902008 - RO - Ac. 9ªT 20040502109 - Rel. Jane Granzoto Torres da 
Silva - DOE 08/10/2004) 

 Indenização. Conversão da reintegração 
1120. Conversão da reintegração do empregado estável em indenização equivalente: a exegese 
do artigo 496 da CLT, e do Enunciado nº 28 do Colendo TST deve sempre levar em conta que se 
trata de faculdade do julgador que, a princípio e por princípio, não deve ser utilizada sem robusto 
lastro em prova nos autos produzida. Isto porque o emprego (C.F., art. 7º, I) é sempre o maior 
dentre os direitos sociais dos trabalhadores, visando o escopo constitucional da melhoria de sua 
condição social. (TRT/SP 00106200233102005 - RO - Ac. 5ªT 20040052189 - Rel. Ricardo Verta 
Luduvice - DOE 05/03/2004) 

1121. Conversão de pedido de reintegração em pecúnia. Natureza indenizatória. Título que não 
compõe a base de cálculo para incidência de recolhimentos previdenciários. (TRT/SP 
01332200306902015 - AI - Ac. 1ªT 20040656777 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
10/12/2004) 

Pedido de demissão 
1122. Empregado titular de estabilidade provisória. Demissão. Pedido não homologado. Inválido. 
Irrelevante que o empregado tenha assinado o pedido de demissão, se a rescisão não foi devida-
mente homologada. A questão é de ordem pública, somente sendo admissível o pedido de dis-
pensa de trabalhador com mais de ano na empresa, quando praticado ou confirmado na presença 
da autoridade do Ministério do Trabalho ou do sindicato de classe (art. 477, § 1º, CLT). Trata-se a 
homologação, de requisito legal ad solemnitatem, ou seja, condição solene prevista em lei, que se 
revela em ritual formal essencial ou intrínseco ao ato e sua validade, sem o qual, tanto o ato em si 
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como a manifestação de vontade nele veiculada, são tidos como inexistentes, não produzindo 
qualquer efeito jurídico. Outrossim, fere o "princípio da razoabilidade" que, em plena recessão e 
forte retração dos níveis de emprego, o trabalhador egresso de acidente e titular de estabilidade 
legal provisória (art. 118, Lei 8.213/91), peça demissão, sem nada receber pelo período estabilitá-
rio. (TRT/SP 02567200031202002 - RO - Ac. 4ªT 20040247338 - Rel. Ricardo Artur Costa e Tri-
gueiros - DOE 28/05/2004) 

 Provisória. Acidente do Trabalho e Doença Profissional 
1123. Recurso ordinário. Moléstia profissional. Não caracterização. Garantia de emprego não re-
conhecida. Havendo nos autos, como na espécie, laudo pericial minuciosamente elaborado, que 
concluiu de forma peremptória pela inexistência de nexo causal entre a doença do reclamante 
(cifose dorsal - moléstia crônico degenerativa) e as atividades por ele desenvolvidas na empresa 
reclamada, descabe falar-se em existência de verdadeira moléstia profissional, e, conseqüente-
mente, em reconhecimento da garantia de emprego prevista na Convenção Coletiva da categoria. 
Recurso ordinário não provido. (TRT/SP 02881199943102007 - RO - Ac. 7ªT 20040383193 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

1124. Concessão de auxílio-doença acidentário, por moléstia profissional, requerido no curso do 
aviso prévio não gera estabilidade, prevista no artigo 118 da Lei 8.213/91, ainda que, a data de 
início do benefício, tenha retroagido para o primeiro dia do aviso prévio. (TRT/SP 
02014199906002004 - RO - Ac. 10ªT 20040506961 - Rel. Magda Aparecida Kersul de Brito - DOE 
05/10/2004) 

1125. O portador de doença profissional tem assegurado o direito à garantia no emprego, inde-
pendentemente de afastamento previdenciário. O fato de o empregado não ter sido afastado do 
trabalho por mais de 15 (quinze) dias, não obsta o reconhecimento da estabilidade prevista no art. 
118 da Lei 8.213/91. O afastamento previdenciário mencionado na norma legal refere-se, neces-
sariamente, ao acidente do trabalho. As doenças profissionais, que se equiparam ao acidente do 
trabalho, por força do disposto no art. 20 da citada lei, não estão subordinadas à mesma exigência 
legal, uma vez que a doença profissional, de ação lenta e insidiosa, não se instala mediante um 
acontecimento único e isolado. Constatado o nexo causal da doença profissional com as ativida-
des laborativas desempenhadas junto ao empregador, por competente prova pericial, faz jus o 
empregado à estabilidade no emprego prevista na legislação analisada. (TRT/SP 
02561199904602003 - RO - Ac. 4ªT 20040159579 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
27/04/2004) 

1126. 1) A conversão da estabilidade no emprego prevista no art. 118 da Lei 8.213/91 não afasta 
o direito às férias do período. O art. 118 da Lei 8.213/91 garante, por 12 (doze) meses, a manu-
tenção do contrato de trabalho do segurado que sofreu acidente do trabalho. Na impossibilidade 
de reintegração, o período estabilitário deve ser convertido em indenização. A indenização deve 
corresponder aos créditos que o empregado teria direito se o contrato estivesse em vigor, o que 
inclui as férias do período, com o acréscimo do terço constitucional. Entendimento contrário pres-
tigia o desrespeito à garantia preconizada, não podendo ter o aval do Judiciário. 2) A extinção do 
estabelecimento do empregador não é causa de perda da estabilidade no emprego decorrente de 
acidente do trabalho. A extinção do estabelecimento do empregador não é causa de perda da 
estabilidade no emprego decorrente de acidente do trabalho. Nem o art. 118 da Lei 8.213/91, nem 
tampouco a norma coletiva da categoria, respaldam o entendimento defendido. O encerramento 
das atividades produtivas/fabris do empregador insere-se como risco do negócio e não caracteriza 
motivo de força maior, segundo o caput do art. 501 da CLT. 3) Incidência da multa prevista no § 8º 
do art. 477 da CLT, em caso de parcelamento das verbas rescisórias. Se as partes nada dispuse-
ram sobre a isenção do pagamento da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT, a celebração de 
acordo para quitação dos haveres rescisórios de forma parcelada, por si só, não exclui a aplicação 
da referida sanção. (TRT/SP 01015200238202000 - RO - Ac. 4ªT 20040177143 - Rel. Paulo Au-
gusto Camara - DOE 30/04/2004) 

1127. Estabilidade provisória. Artigo 118 da Lei 8.213/91. O artigo 118 da Lei 8.213/91 estabelece 
que 'o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia, pelo prazo mínimo de doze meses, 
à manutenção do seu contrato de trabalho a empresa, após a cessação do auxílio-doença aciden-
tário, independentemente da percepção de auxílio-acidente.' Para a aquisição do direito à estabili-
dade é necessário que o empregado afastado ultrapasse os primeiros 15 dias de interrupção do 
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contrato de trabalho, adentrando no período de suspensão contratual, quando então perceberá o 
auxílio-doença, condição indispensável para a configuração estabilitária. (TRT/SP 
00456200231102007 - RO - Ac. 1ªT 20040459343 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

1128. Estabilidade Provisória. Artigo 118 da Lei 8.213/91. Para o surgimento do direito à estabili-
dade prevista no referido artigo é indispensável o recebimento de auxílio-doença. (TRT/SP 
00799200207102000 - RO - Ac. 1ªT 20040266251 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
22/06/2004) 

1129. Acidente de trabalho. Estabilidade. Art. 118 da Lei 8.213/91. O fato de o autor não ter se 
afastado, nem percebido o benefício previdenciário, não quer significar, necessariamente, que não 
seja portador de doença profissional. O que dá direito à estabilidade não é o afastamento previ-
denciário ou a percepção do benefício previdenciário, mas o fato objetivo do acidente de trabalho 
(ou doença profissional equiparada). O bem jurídico tutelado é a condição do trabalhador aciden-
tado, não a existência de uma formalidade previdenciária. A OJ-SDI 220 não despreza a realida-
de. (TRT/SP 00216200126102000 - RO - Ac. 6ªT 20040499477 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 01/10/2004) 

1130. Doença profissional. Perda auditiva. Sentido de incapacidade funcional. Em se tratando de 
doença profissional, a perda da audição está diretamente relacionada com o ambiente e condi-
ções de trabalho. A diminuição da capacidade auditiva afeta um dos sentidos. A perda da capaci-
dade auditiva, ainda que parcial, faz concluir a incapacidade do empregado continuar trabalhando 
nas mesmas condições, a não ser que se queira produzir-se a total surdez. A incapacidade para a 
função não é simplesmente física, mas uma incapacidade predisposta a proteger a saúde do em-
pregado, retirando-o do ambiente agressivo. É irrelevante o grau de perda da capacidade auditiva 
para o reconhecimento da doença profissional (art. 86, parágrafo 4º, da Lei 8.213/91). (TRT/SP 
02670199838202008 - RO - Ac. 6ªT 20040499795 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
01/10/2004) 

1131. Doença profissional. A estabilidade por acidente de trabalho (Lei 8.213/91, 118) ou doença 
a ele equiparada (Lei 8.213/91, 20) pressupõe afastamento por mais de 15 dias com percepção de 
auxílio doença acidentário (nexo causal entre a doença ou acidente com o trabalho), não sim-
plesmente o auxílio doença que independe desse nexo causal. Este último é identificado pelo có-
digo 031, enquanto que aquele corresponde ao código 091 (OS/MPAS 78, de 09.03.1992). A situ-
ação jurídica deste último abona a estabilidade; o outro não. A autora auferiu o benefício do códi-
go 091, comprovando-se o fato pelo documento de fl. 16. (TRT/SP 01016200106202004 - RO - 
Ac. 6ªT 20040322682 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/07/2004) 

1132. Estabilidade. Doença profissional. Afastamento por tempo inferior a 15 dias. Ausência de 
caracterização de pressuposto essencial fixado pelo art. 118 da Lei 8.213/91. (TRT/SP 
02531199706002001 - RO - Ac. 6ªT 20030695338 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
13/02/2004) 

1133. Estabilidade acidentária. A proteção do art. 118 da Lei 8.213/91 não é posta em favor de 
quem adoece, mas do acometido por doença profissional. E não é qualquer quadro de doença 
profissional que interessa à tutela do art. 118, senão somente o que tenha evoluído para determi-
nar afastamento por mais de 15 dias. Quis o legislador, com isso, tarifar uma conseqüência mais 
significativa (estabilidade por 12 meses) apenas para um quadro de doença mais complexo. 
(TRT/SP 02241200001202000 - AI - Ac. 6ªT 20040052731 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
27/02/2004) 

1134. Doença profissional. Surdez. Estabilidade. Perda auditiva com nexo causal confirmado por 
perícia. Incapacidade profissional definida pelo valor humano do trabalho, que exige relação har-
mônica do trabalhador com o meio externo. Repudia o senso comum manter o empregado traba-
lhando em local que lhe é agressivo, até que chegue à total surdez. (TRT/SP 
01125199904702003 - RO - Ac. 6ªT 20040091060 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
19/03/2004) 

1135. Estabilidade. Surdez. Art. 118 da Lei 8.213/91. Preenchimento errado da CAT. Direito à re-
integração. Provado na ação acidentária ser o empregado portador de doença do trabalho adqui-
rida na empresa (nexo etiológico), com deferimento do auxílio-acidente, não há como acolher a 
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alegação de que por ter sido preenchida a CAT no curso do aviso prévio indenizado, o reclamante 
não se enquadraria nos requisitos para a estabilidade provisória legal (Art. 118, Lei 8.213/91). Em 
seu trabalho, o reclamante era submetido a ruídos intensos, acima dos limites de tolerância, e 
sequer dispunha de EPIs. Entrou são na empresa e dela saiu quase surdo (disacusia sensorial de 
grau severo), com patologia irreversível e progressiva que definitivamente restringiu suas perspec-
tivas em face do mercado de trabalho. A empresa não o afastou oportunamente, só vindo a fazê-
lo no prazo de aviso prévio. O reconhecimento pela Vara de Acidentes da doença profissional, do 
nexo causal, da existência de seqüelas, e o deferimento do auxílio-acidente são suficientes para 
que se acolha a incidência da garantia a que alude o art. 118 da Lei 8.213/91. O óbice da empre-
sa, ao deixar de comunicar oportunamente a moléstia à Previdência Social, configura prática abu-
siva que não tolhe o direito à garantia legal. Recurso do autor a que por maioria se dá provimento. 
(TRT/SP 03330199903402007 - RO - Ac. 4ªT 20040202490 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 07/05/2004) 

1136. Estabilidade do art. 118 da Lei 8.213/91. Não há falar em concessão da estabilidade previs-
ta no art. 118 da Lei 8.213/91 quando não preenchidos, cumulativamente, os requisitos nele elen-
cados, ou seja, que a trabalhadora tenha sido vítima de acidente (ou doença) do trabalho, do qual 
resulte sua incapacidade para o trabalho a partir do 16º dia, contado do infortúnio, com o recebi-
mento de auxílio-doença acidentário e posterior cessação do benefício previdenciário, com o re-
torno ao trabalho após a alta concedida pela Previdência Social. Ausentes todos esses requisitos, 
sem exceção, não há que se cogitar na reintegração ou indenização compensatória. Recurso pa-
tronal a que se dá provimento. (TRT/SP 00995200204202000 - RO - Ac. 2ªT 20040285728 - Rel. 
Rosa Maria Zuccaro - DOE 22/06/2004) 

1137. Moléstia do Trabalho - Concessão do benefício previdenciário - Estabilidade do artigo 118 
da Lei 8.213/91 - Documento emitido pelo INSS informando a concessão de Auxílio-Doença Pre-
videnciário, espécie 31, da tabela previdenciária, induz à conclusão que a reclamante apresentava 
patologia conexa ao trabalho, e que lhe acarretou real incapacidade laborativa em relação à sua 
atividade profissional habitual, ainda mais, quando tal fato é ratificado por laudo de exame médico 
pericial em ação acidentária. Impõe-se, pois, o reconhecimento da estabilidade provisória prevista 
no artigo 118 da Lei 8.213/91. Recurso a que se dá provimento parcial. (TRT/SP 
03079200007702003 - RO - Ac. 8ªT 20040217510 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
18/05/2004) 

1138. Estabilidade por doença profissional. Necessidade de fundamentação. Para que o empre-
gado faça jus à garantia de emprego por doença profissional há necessidade de fundamentação 
na inicial a respeito da norma aplicável, como a coletiva ou o artigo 118 da Lei nº 8.213. Entretan-
to, nada disso se encontra nos autos. (TRT/SP 02237200007702008 - RO - Ac. 3ªT 20040126891 
- Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 23/03/2004) 

1139. Garantia de emprego do acidentado. Demora na propositura da ação. O artigo 118 da Lei nº 
8.213/91 garante o emprego ao acidentado e não indenização. Logo, o emprego é o bem tutelado, 
que foi desconsiderado pelo reclamante, obstando, inclusive, a oportunidade de a empresa lhe 
oferecer o emprego de volta, frustrando o objetivo do legislador. Constitui abuso de direito de pos-
tular o fato de o reclamante não pedir reintegração, pois pretende receber sem trabalhar. Assim, 
por esse ângulo já não faz jus à indenização do artigo 118 da Lei nº 8.213/91. (TRT/SP 
01262200201802009 - RO - Ac. 3ªT 20040462824 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 14/09/2004) 

1140. Estabilidade (artigo 118 Lei 8.213/91). Doença ocupacional. Desnecessidade do afastamen-
to. Há que se considerar, portanto, que nos casos de moléstia adquirida em razão do trabalho 
executado, o afastamento do empregado previsto no artigo 118 da Lei 8.213/91 em comento, não 
representa condição sine qua non para o reconhecimento da estabilidade, uma vez que ao contrá-
rio do acidente de trabalho em que o infortúnio se perfaz em data certa, a doença profissional vai 
se alojando e espalhando seus efeitos maléficos no organismo de forma paulatina, não exsurgindo 
para o trabalhador, de imediato, a necessidade de se afastar, o que só vai acontecer quando os 
sintomas da enfermidade são notadamente sentidos e o comprometimento da saúde já é flagran-
te. (TRT/SP 00691200104302008 - RO - Ac. 6ªT 20040650353 - Rel. Valdir Florindo - DOE 
03/12/2004) 

1141. Ação Rescisória. Gozo de auxílio-doença acidentário e não auxílio-acidente. Direito à garan-
tia de emprego prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/91. Violação à literal disposição de lei. Pro-
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cedência da ação. Na hipótese dos autos, o r. decisum rescindendo, ao condicionar a garantia de 
emprego a existência de seqüela e conseqüente recebimento do auxílio-creche, viola o artigo 118 
da Lei nº 8.213/91 em sua literalidade, uma vez que referido dispositivo legal estabelece que: "O 
segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a 
manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença aciden-
tário, independentemente de percepção do auxílio-acidente". Ação Rescisória julgada procedente. 
(TRT/SP 01607/2000-1 - AR - Ac. SDI 2004008030 - Rel. Vania Paranhos - DOE 25/05/2004) 

 Provisória. Dirigente sindical, membro da CIPA ou de associação 
1142. Mandado de segurança. Reintegração ao emprego de dirigente sindical. Pedido julgado 
improcedente em reclamação trabalhista. A ação mandamental não substitui o remédio processual 
adequado para impugnação de sentença. Inteligência do art. 5º, II, da Lei 1.533/51. A irresignação 
do impetrante em relação ao decidido não configura direito líquido e certo à concessão da segu-
rança vindicada, devendo ser manifestada por intermédio de recurso próprio. Mandado de segu-
rança não concedido. (TRT/SP 10259200300002009 - MS - Ac. SDI 2003034429 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 06/02/2004) 

1143. Estabilidade Provisória. Dirigente sindical. Requisitos. Inteligência do artigo 543, parágrafo 
5º, da CLT e da Orientação Jurisprudencial 34, da SDI-I do C. TST. Indispensável a comunicação 
da empresa, no prazo de vinte e quatro horas da eleição e posse do empregado, como membro 
da diretoria, como requisito da estabilidade provisória garantida pelo artigo 8º, VIII, da Constituição 
da República. Não pode, entretanto, a empresa dispensar este empregado, após a ciência de sua 
eleição e posse, ainda que posteriormente ao decurso do referido prazo, visto que o ato revela o 
intuito de obstar o direito. (TRT/SP 01698199900502005 - RO - Ac. 5ªT 20030705635 - Rel. Fer-
nando Antonio Sampaio da Silva - DOE 16/01/2004) 

1144. Membro da CIPA. Extinção do Estabelecimento. No âmbito de abrangência da garantia de 
emprego do reclamante, como membro da CIPA, a empresa não mais mantém unidade produtiva, 
cessando automaticamente o benefício. De ser lembrado que o espírito do legislador foi proteger 
não o empregado individualmente considerado, mas sim, todos os trabalhadores da unidade - 
estabelecimento -, de modo a limitar o poder de mando do empregador frente às irregularidades 
constatadas e às reivindicações externadas. (TRT/SP 00207200205102006 - RO - Ac. 9ªT 
20040220880 - Rel. Jane Granzoto Torres da Silva- DOE 28/05/2004) 

1145. 1. Antecipação da tutela. Art. 273 do CPC. Inteligência. Fora de qualquer dúvida pensou-se 
a antecipação da tutela como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional, com a reparação 
da lesão de direito evidente, desestimulando, assim práticas abusivas da parte mais forte numa 
relação de emprego. Deste modo, desde que exista prova inequívoca e verossimilhança da alega-
ção além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, cumpre ao juiz antecipar a 
tutela disciplinada no artigo 273 do Código de Processo Civil. 2. Cipeiro. Suplente. Garantia de 
emprego. A CIPA presta-se para preservar o ambiente de trabalho, de modo que a eleição para 
representar os companheiros de trabalho constitui encargo que exige como contrapartida a prote-
ção do emprego, como forma de preservar a autenticidade de atuação e impedir retaliações. A 
redação defeituosa do inciso II, letra a do artigo 10 do ADCT deve ser lida com visão social, pe-
cando pela incongruência admitir que o trabalhador tivesse garantido o emprego com o registro de 
sua candidatura, que, porém, perderia, se eleito para cargo de direção. Como especifica a NR 5, à 
representação profissional só foi reservado o cargo de vice-presidente, possível também, ocupar o 
cargo de secretário, desde que escolhido de comum acordo, pelos representantes do empregador 
e dos empregados. Deste modo, negar a garantia aos demais cipeiros, inclusive suplentes, impor-
taria em restringir o alcance da garantia. (TRT/SP 11738200300002002 - MS - Ac. SDI 
2004000480 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 06/02/2004) 

1146. Membro da CIPA. Estabilidade provisória. Dificuldade financeira da empresa. Lógica da 
gradação dos despedimentos. A estabilidade do membro da CIPA, ao contrário das demais garan-
tias, prevê a possibilidade do esvaziamento dessa, se comprovada a situação financeira, precária, 
do empregador (art. 165, CLT). Todavia, embora não haja no nosso ordenamento uma sistemati-
zação para o despedimento com regras de preferência para a idade ou garantia de emprego, exis-
te uma lógica nessa ordem. A situação financeira justificadora do término do contrato do empre-
gado não pode alcançar, especialmente, aquele detentor de estabilidade, cujo objetivo é dar assis-
tência aos demais trabalhadores, no âmbito do local de trabalho, zelando pelas condições em que 
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esse é desenvolvido. Tal procedimento fere a lógica da gradação dos despedimentos, não se justi-
ficando. Portanto, ainda que constatado que o prejuízo financeiro levou a empresa a não operar 
ou a operar com número reduzido de empregados, a prioridade há de ser para os demais traba-
lhadores e não para os que exercem funções com garantia de emprego. (TRT/SP 
02932200101502004 - RO - Ac. 1ªT 20040366744 - Rel. Lizete Belido Barreto Rocha - DOE 
03/08/2004) 

1147. CIPA. Mandatos. Limitação legal. Ausência de garantia de emprego. O empregado pode ser 
eleito membro da CIPA por dois mandatos consecutivos, conforme autorizado pelo § 3º, do artigo 
164, da CLT. Tem, no caso, adquirida a garantia de emprego por um ano após o término do se-
gundo mandato. Caso exerça o empregado, contudo, terceiro mandato consecutivo, não possui 
garantia de empregado após o término deste, porquanto exercido em afronta à limitação legal do 
dispositivo ora invocado. (TRT/SP 03109200006902007 - RO - Ac. 3ªT 20040527136 - Rel. Mércia 
Tomazinho - DOE 19/10/2004) 

1148. Cipeiro. Prazo para propositura de ação. Indenização. O escopo da lei é assegurar a garan-
tia de emprego ao membro integrante da CIPA, até porque necessária ao exercício do seu mister 
isento de eventual coação patronal, e não o de prestigiar mero pagamento de salários sem a devi-
da contraprestação laboral. Não obstante a observância ao biênio prescricional previsto no art. 7º, 
inciso XXIX, alínea b da Constituição Federal, expirado o prazo da garantia sem qualquer embar-
go do titular do direito, cessa a obrigação do empregador, porquanto, presume-se o total desinte-
resse pela manutenção do posto de trabalho e a busca, tão somente, pelo benefício pecuniário. 
(TRT/SP 01852200106102002 - RO - Ac. 4ªT 20040684479 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
10/12/2004) 

1149. Garantia estabilitária de cipeiro. Mudança de domicílio dentro da mesma região metropolita-
na para município lindeiro não caracteriza extinção do posto de trabalho. Desativação da unidade 
fabril não comprovada. Apelo negado. (TRT/SP 00396200326202008 - RO - Ac. 1ªT 20040655266 
- Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

Provisória. Em geral 
1150. Estabilidade ou garantia de emprego. Provisória. Em geral. O objetivo da norma concerne à 
garantia de permanência no emprego, para readaptação às funções compatíveis com seu estado 
físico após o afastamento e, por óbvio, não se aplica às hipóteses em que o beneficiário já ostenta 
a condição de aposentado por invalidez, sendo, portanto, considerado inapto para qualquer traba-
lho, sob pena de reversão do benefício previdenciário. Recurso provido. (TRT/SP 
02190199646202009 - RO - Ac. 10ªT 20040224079 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 25/05/2004) 

1151. Portador do vírus HIV - Presunção de dispensa discriminatória - Garantia de emprego - Via-
bilidade. Inconcebível que o direito potestativo do empregador em resilir o contrato de trabalho 
possa ferir o direito fundamental à dignidade da pessoa humana insculpido no inciso III do artigo 
1º da Constituição Federal, inclusive porque, impediente da percepção dos benefícios previstos na 
Lei nº 7.670/88, aflora a presunção, se não cabalmente demonstrada qualquer motivação discipli-
nar, econômica ou financeira para a consumação do ato, de que a dispensa de empregado que 
ostenta Síndrome de Imunodeficiência Adquirida tem cunho discriminatório, até porque a situação 
posta faz erigir o conceito absoluto da natureza alimentar, eminentemente protecionista, do pro-
cesso no âmbito da Justiça do Trabalho. Desta forma, com espeque nos artigos 5º, inciso XLI e 
193, da Carta Magna, de rigor a reintegração ao emprego que, vale lembrar, envolve as duas par-
tes - uma trabalhará; a outra ofertará contraprestação pelos serviços. A notoriedade do caráter 
cíclico da moléstia - comportando melhora da higidez sob rigoroso controle medicamentoso - não 
impede firmar referida convicção, daí porque imprescindível à estruturação tida por essencial para 
a sobrevida do trabalhador. (TRT/SP 00936200202202007 - RO - Ac. 2ªT 20040190514 - Rel. 
Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 11/05/2004) 

1152. Portador do vírus HIV - Presunção de dispensa discriminatória - Garantia de emprego - Via-
bilidade. Inconcebível que o direito potestativo do empregador em resilir o contrato de trabalho, 
por si impediente da percepção dos benefícios previstos na Lei nº 7.670/88, possa ferir o direito 
fundamental à dignidade da pessoa humana insculpido no inciso III do artigo 1º da Constituição 
Federal. Sob esta perspectiva, se não há, em razão do empregado que porta Síndrome de Imuno-
deficiência Adquirida - AIDS, traço de discriminação, corolário é a maior tolerância do empregador, 
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exatamente por conta da condição física do outro, especialmente se não lhe compromete a apti-
dão laborativa. Portanto, aflora a presunção lógica de absoluta falta de humanidade, acaso não 
suscitada motivação de ordem disciplinar, econômica ou financeira para a consumação do ato 
rescisório, que passa a ostentar cunho discriminatório. A situação posta faz erigir o conceito abso-
luto da natureza alimentar, eminentemente protecionista, do processo no âmbito da Justiça do 
Trabalho. Desta forma, com espeque nos artigos 5º, inciso XLI e 193, da Carta Magna, de rigor a 
reintegração ao emprego. A notoriedade do caráter cíclico da deficiência - comportando melhora 
da higidez sob rigoroso controle medicamentoso - não impede firmar referida convicção, daí por-
que imprescindível à estruturação tida por essencial para a sobrevida do trabalhador. (TRT/SP 
00458200205602002 - RO - Ac. 2ªT 20040613156 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - 
DOE 23/11/2004) 

1153. Cargo de confiança. A Lei nº 9.504, de 1997, excetua no artigo 73, V, a proibição de demis-
são no período eleitoral dos que exerçam cargo de confiança. Apelo denegado. (TRT/SP 
01204200000302004 - RO - Ac. 1ªT 20040655070 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

1154. Ouvidor. Mandato de dois anos. Previsão de estabilidade em regulamento. A previsão de 
estabilidade durante o exercício das funções de ouvidoria afasta a possibilidade de dispensa ad 
nutum, independentemente do cargo ser de confiança. (TRT/SP 01126200301402004 - RE - Ac. 
6ªT 20040650701 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

1155. Garantia de emprego. Pagamento de indenização. A garantia de emprego do cipeiro é pro-
visória. É prevista apenas um ano após o término do mandato. A empresa pagou as verbas perti-
nentes a todo o período de garantia de emprego dos autores. Estes não demonstraram nenhuma 
diferença em relação às verbas pagas pela empresa. Insistem apenas em que têm direito ao em-
prego. O contrato de trabalho dos autores não é eterno ou indefinido, com garantia permanente de 
emprego, mas provisória, limitada no tempo. Se a empresa pagou as verbas pertinentes ao perío-
do, não há mais nenhum direito. (TRT/SP 00235200236102005 - RO - Ac. 3ªT 20040378378 - Rel. 
Sérgio Pinto Martins - DOE 10/08/2004) 

 Provisória. Gestante 
1156. Estabilidade de gestante. A criança nasceu em 27.08.2001. Quando houve a dispensa em 
dezembro de 2000, a reclamante estava no primeiro mês, logo, mal teria condições de saber a 
respeito da sua própria gravidez. Já é por demais questionável, pois, que a própria reclamante 
tivesse a plena confirmação da gravidez na vigência do contrato de trabalho. Por outro lado, se 
não bastassem tais assertivas, a reclamante esperou quase o decurso da própria estabilidade 
para vir a juízo postular os seus direitos, já que ingressou com a demanda somente em 
03.09.2001, sendo que a dispensa ocorreu em dezembro de 2000. O empregador não pode ser 
responsabilizado por uma estabilidade, cujo fato gerador (confirmação da gravidez) não se 
concretizou na vigência do contrato. Rejeito o apelo. (TRT/SP 02060200105202004 - RO - Ac. 4ªT 
20040356684 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 23/07/2004) 

1157. Estabilidade de gestante e a sua confirmação. Quanto ao teor do art. 10, II, b, a doutrina 
aponta duas posições quanto à expressão confirmação: a) a primeira, de cunho objetivo, ou seja, 
quando a empregada tem conhecimento da sua gravidez, não se indagando a respeito da ciência 
do empregador; b) a segunda, onde se exalta o teor subjetivo entendendo-se a confirmação como 
a ciência a ser dada ao empregador. Mesmo quando se privilegia a primeira corrente, a nosso ver, 
é importante que a confirmação da gravidez tenha ocorrido na vigência do contrato de trabalho. A 
reclamante, no seu relato, consoante fls. 18, somente veio a ter a exata confirmação da gravidez 
logo após o término do contrato de trabalho. Por outro lado, a confirmação por parte do emprega-
dor somente ocorreu junto à comissão de conciliação prévia. Vale dizer, mesmo que se aplicás-
semos a teoria objetiva, não há como se justificar a estabilidade, já que a confirmação deu-se a-
pós o término do contrato, logo, não se tem nenhuma justificativa para se falar em dispensa obsta-
tiva. Mantenho o julgado. (TRT/SP 01118200346502003 - RO - Ac. 4ªT 20040605013 - Rel. Fran-
cisco Ferreira Jorge Neto - DOE 26/11/2004) 

1158. Estabilidade. Gestante. Não há falar-se em reintegração ou em indenização compensatória 
do período estabilitário quando da empregada a iniciativa da rescisão. (TRT/SP 
01657199800802007 - RO - Ac. 6ªT 20040341709 - Rel. Lauro Previatti - DOE 13/08/2004) 
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1159. Gestante. Falta de registro e dispensa sem justa causa. Direito à indenização do período de 
garantia de emprego. OJ n. 88 da SDI-1 do C. TST. Em caso de relação de emprego sem registro 
e com dispensa sem justa causa, aplica-se o disposto no art. 129 do CC, segundo o qual deve o 
juiz considerar verificada a condição prevista no art. 10, II, b, do ADCT (gravidez confirmada e 
estabilidade), face ao prejuízo da gestante perante a Previdência Social. (TRT/SP 
00234200225102005 - RO - Ac. 9ªT 20040476787 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
24/09/2004) 

1160. Gestante. Reintegração. Oferecimento do emprego em audiência. O procedimento do pro-
cesso na instância trabalhista dá-se basicamente de forma oral e assim, ainda que a contestação 
seja apresentada por escrito, é na audiência realizada que os fatos ali constantes devem se tornar 
efetivos. Assim, não é possível considerar a menção existente no corpo da peça defensiva da re-
clamada como verdadeiro oferecimento de reintegração ao emprego, uma vez que na audiência 
realizada a reclamada não ofereceu a reintegração à reclamante e assim, as afirmativas feitas 
nesse sentido na contestação apresentada se caracterizam tão somente como palavras soltas, 
sem qualquer base segura que permita reconhecer efetividade das mesmas. (TRT/SP 
00326200203402003 - RO - Ac. 3ªT 20040264623 - Rel. Mércia Tomazinho - DOE 01/06/2004) 

1161. Estabilidade da gestante. Garantia incondicionada. Responsabilidade objetiva do emprega-
dor. OJ nº 88/SDI-1- C. TST. Nova redação. A meta estabelecida na alínea b, II, do art. 10 do 
ADCT da CF, sempre foi a de conferir garantia objetiva de emprego à gestante desde a confirma-
ção da gravidez. Com a expressão "confirmação", quis o legislador referir-se à data da concepção. 
Portanto o escopo da norma é mesmo o de impedir a dispensa, sem justo motivo, da trabalhadora 
grávida. A responsabilidade da empresa é objetiva, pouco importando a ciência do empregador 
quanto ao fato, porque além da óbvia proteção à gestante, o maior bem jurídico tutelado é o nasci-
turo, cujos direitos encontram-se preservados desde a concepção (art. 4º, CCB/1916, e art. 2º do 
NCC). A proteção objetiva que dimana da lei civil e da Constituição Federal, no caso da tutela à 
gestante e ao nascituro, marcha em perfeita harmonia com a teoria da responsabilidade em face 
do risco da atividade (art. 2º da CLT). Com efeito, se alguém resolve desenvolver determinada 
atividade econômica, deve assumir os riscos dessa iniciativa, decorrentes da contratação de mão-
de-obra, afastamentos, acidentes, doenças profissionais, gravidez e outros. A estabilidade provi-
sória da gestante não pode, assim, estar condicionada à comprovação de ciência, sob pena de se 
inviabilizar esse direito fundamental, cujo gozo dependeria sempre da boa-fé do empregador. A-
companhando posicionamento do E. STF, a SDI-1 do C. TST consagrou a tese objetivista, dando 
nova redação à Orientação Jurisprudencial nº 88 que afasta a possibilidade de restrição do direito 
através de norma coletiva. No mesmo sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 30, da SDC do C. 
TST. Assim, por se tratar de direito indisponível, qualquer previsão que restrinja a estabilidade 
provisória da gestante padece de inconstitucionalidade. Por fim, em audiência, já tendo conheci-
mento do estado gestacional da reclamante, bem poderia a empregadora tê-la reintegrado, pro-
vando sua boa-fé. Recurso a que se dá provimento. (TRT/SP 01578200106102001 - RO - Ac. 4ªT 
20040419228 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/08/2004) 

1162. Gestante. Garantia provisória de emprego. Exegese do art. 10, II, b 8221; do ADCT da 
CF/1988 e da OJ nº 88, da SDI-1/TST. Mormente quando a ação é proposta após o nascimento 
do filho e a autora recusa sem justificativa reintegração em audiência, desmerece mesmo agasa-
lho jurisdicional demanda trabalhista que nada mais visa do que verbas pecuniárias, colidindo 
frontalmente com a função social que emana do dispositivo supra referido da Carta Republicana 
em vigor. (TRT/SP 01058200407102009 - RS - Ac. 5ªT 20040601360 - Rel. Ricardo Verta Luduvi-
ce - DOE 12/11/2004) 

1163. Garantia de Emprego. Gestante. Responsabilidade objetiva do empregador. A dicção cons-
titucional quanto à garantia de emprego à gestante (ADCT, art. 10º, II, b) não impõe qualquer con-
dição à obtenção da proteção, não cabendo ao intérprete fazê-lo. A estabilidade da gestante está 
garantida mediante o fato objetivo gravidez no curso do contrato de trabalho, mesmo se ocorrida 
durante a projeção do prazo do aviso prévio, porquanto esse período integra o contrato de traba-
lho para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 487, parágrafo 1º, da CLT. A expressão "ci-
ência" não está a exigir uma atitude da empregada em levar ao conhecimento, mas refere-se à 
constatação biológica. Nesse sentido a jurisprudência atual do TST que consagrou a responsabili-
dade objetiva (OJ/TST nº 88 da SDI - 1). Frise-se, por oportuno, que nem mesmo a ausência de 
ressalva no TRCT a respeito da estabilidade não retira o direito da empregada, posto que além da 
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quitação ser tão-somente em relação às parcelas e aos valores mencionados no termo rescisório, 
a possibilidade de acionar o Poder Judiciário com o fito de obter a reparação de direito que se 
entende desrespeitado é prerrogativa garantida constitucionalmente (artigo 5º, incisos XXXIV, 
letra a e XXXV). Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 00016200202702000 - RO 
- Ac. 8ªT 20040260270 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 08/06/2004) 

1164. Gestante. Estabilidade. Teoria objetiva. Confirmação da gravidez. O constituinte consagrou 
a proteção à gestante e ao nascituro, independentemente de considerações subjetivas sobre o 
conhecimento ou não da gravidez pelo empregador, sendo certo que a garantia de emprego se 
inicia com a "confirmação da gravidez" e não com a confirmação por parte da empregada do esta-
do gravídico junto ao empregador. (TRT/SP 00276200441102005 - RS - Ac. 6ªT 20040460139 - 
Rel. Valdir Florindo - DOE 03/09/2004) 

Reintegração 
1165. Mandado de segurança. Execução provisória. Estabilidade decorrente de norma coletiva. 
Reintegração em sede de execução provisória. Reconhecido o direito do empregado à estabilida-
de decorrente de norma coletiva e determinada, por v. acórdão da 10ª Turma deste C. TRT, sua 
reintegração no emprego, é cabível a imediata execução dessa ordem, conforme determinou a D. 
Autoridade, independentemente do trânsito em julgado da decisão, uma vez que os recursos tra-
balhistas têm efeito meramente devolutivo. Ademais, com o advento das regras contidas nos arts. 
273 e 461, parágrafo 3º, do CPC, restou ultrapassada a tese que elegia o descabimento da exe-
cução provisória de obrigação de fazer. Segurança que se denega, por não vislumbrada ilegalida-
de ou caracterizado abuso de poder. (TRT/SP 10788200300002002 - MS - Ac. SDI 2004008278 - 
Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 18/05/2004) 

1166. Reintegração. Empregado portador do vírus HIV. A especificidade da matéria debatida re-
quer um exame mais complexo dos princípios que regem o ordenamento jurídico, expressamente 
previstos no artigo 1º da Constituição Federal, em especial no seu inciso III. Deve-se ter em mente 
que o respeito à dignidade da pessoa humana constitui princípio basilar da República Federativa 
do Brasil, cuja observância impõe-se obrigatória, sob pena de se negar validade ao próprio texto 
constitucional. A alegação defensiva no sentido de que a dispensa não teria sido arbitrária ou dis-
criminatória porque a reclamada tinha conhecimento da moléstia de que é portador o empregado 
antes mesmo deste ter sido submetido a exame médico, demonstra, de maneira clara, a violação 
ao preceito legal da isonomia previsto no art. 5º da Carta Magna. Decreto de reintegração que se 
mantém. (TRT/SP 02025200203302008 - RO - Ac. 8ªT 20040038348 - Rel. Rovirso Aparecido 
Boldo - DOE 17/02/2004) 

1167. Garantia de emprego. Doente de AIDS. O doente de AIDS não tem direito à garantia de 
emprego, por falta de previsão legal nesse sentido. Não foi provada discriminação para o autor ser 
reintegrado. (TRT/SP 01331200206402005 - RO - Ac. 3ªT 20040030932 - Rel. Sérgio Pinto Mar-
tins - DOE 17/02/2004) 

1168. AIDS. Discriminação sofrida pelo portador do vírus HIV - Reintegração devida. Apesar de o 
Governo, bem como a iniciativa privada, contarem com programas de tratamento e prevenção, 
tais fatores não são suficientes para aplacar a discriminação sofrida pelo aidético, que, na maioria 
das vezes, é tratado de maneira preconceituosa, ficando em segundo plano sua condição de ci-
dadão. A propósito, não é demais lembrar que o portador do vírus HIV não precisa apenas de me-
dicamentos, como também, e principalmente, de suporte emocional e psicológico, para garantir 
sua qualidade de vida, bem como de seus familiares, amigos, e colegas de trabalho. Por outro 
lado, setores da doutrina e da jurisprudência mais presentemente entendem que, se o emprega-
dor tinha conhecimento da condição de soropositivo do empregado, tal fato gera a presunção da 
arbitrariedade da demissão. Caso contrário, desde que não comprovado qualquer ato ilícito de sua 
parte, terá exercido de maneira regular seu direito potestativo de dispensar imotivadamente o tra-
balhador. (TRT/SP 00724200203402000 - RO - Ac. 6ªT 20030707590 - Rel. Valdir Florindo - DOE 
20/01/2004) 

Serviço militar 
1169. Alistamento Militar - Alcance da Lei. A norma consolidada determina a impossibilidade de 
alteração contratual ou de despedimento do empregado quando este estiver afastado para satis-
fazer as exigências do Serviço Militar, hipótese que implica em suspensão do contrato de trabalho. 
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O alistamento estritamente considerado não se equivale ao efetivo engajamento ao serviço militar 
e portanto, não há amparo legal à pretensão. (TRT/SP 01828200002502009 - RO - Ac. 10ªT 
20040525494 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 19/10/2004) 

EXCEÇÃO 
 Litispendência 
1170. Litispendência - Ação coletiva em que o Sindicato age como substituto e ação individual de 
substituído, ambas postulando adicional de periculosidade. A legitimidade extraordinária deve ser 
exercida para facilitar o acesso à justiça através da coletivização da defesa dos direitos individuais 
dos integrantes da categoria, não em detrimento do trabalhador que opta pelo exercício individual 
do direito de ação (art. 5°, inciso XXXV, da CF), escolhe seu advogado e luta pelos seus interes-
ses individuais. Preliminar rejeitada. (TRT/SP 00376200231502007 - RO - Ac. 8ªT 20040167270 - 
Rel. Cátia Lungov - DOE 27/04/2004) 

1171. Distribuição de várias reclamações iguais, a juízos diferentes. Mesmas partes. Litigância de 
má-fé. A distribuição de várias reclamações a juízes diferentes, no mesmo dia, com a expectativa 
de escolha posterior do juízo mais favorável, constitui prática a ser combatida na Justiça do Traba-
lho com a penalidade prevista nos arts. 14, II, e 17, V, do CPC. A justificativa de que houve desis-
tência posterior das reclamações excedentes, antes das audiências, não apaga a má-fé. A desis-
tência ou a extinção dos processos por litispendência é ato necessário, por força de lei, e não um 
ato de lealdade processual. A alegação de que a distribuição das reclamações simultâneas se deu 
por erro do distribuidor não tem sustentação, porque a lei exige que cada reclamação seja acom-
panhada da segunda via (CLT, art. 841). (TRT/SP 02933200107702005 - RO - Ac. 9ªT 
20040044470 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

1172. Ação civil pública e ação individual. Litispendência não caracterizada. A legitimidade extra-
ordinária conferida ao Ministério Público e às associações de classe para propositura de ação civil 
pública ou ações coletivas (art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável subsidiariamen-
te ao processo trabalhista por força do art. 769 da CLT) tem por objetivo facilitar o acesso à Justi-
ça e não criar obstáculo ao trabalhador que opta pelo exercício individual do direito de ação cons-
titucionalmente garantido (art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal em vigor). O art. 104 da Lei 
nº 8.078/90 preconiza que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individu-
ais. A higidez do pronunciamento jurisdicional, isento de eventual contradição com outros julga-
dos, é garantida pela lei sob comento, cujo artigo 103 estabelece os contornos da coisa julgada no 
âmbito da coletivização de direitos. (TRT/SP 01037200130102004 - RO - Ac. 4ªT 20040415400 - 
Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 27/08/2004) 

1173. Mandado de segurança. Litispendência. A identidade de demandas que caracteriza a litis-
pendência é a identidade jurídica, quando idênticos os pedidos, visando ambos o mesmo efeito 
jurídico. In casu, há identidade de partes e de causa de pedir, contudo os pedidos são distintos. 
Exceção de litispendência rejeitada. (TRT/SP 11530200300002003 - MS - Ac. SDI 2004000463 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 06/02/2004) 

1174. Litispendência. Extinção sem julgamento de mérito. A litispendência ocorre quando se repe-
te ação que está em curso (CPC, art. 301, parágrafo 3º), mas não prevalece em relação aos pedi-
dos idênticos que tenham sido julgados extintos sem apreciação do mérito (CPC, art. 267), pois 
quanto a estes não está mais em curso a ação, ensejando sua apreciação na ação em que per-
manecem como controvertidos. (TRT/SP 00020200025102007 - RO - Ac. 6ªT 20040644256 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

EXECUÇÃO 
Adjudicação 
1175. Embargos à adjudicação. Apreciação de incidente processual. Inexistência de exame do 
mérito. Não cabimento de Ação Rescisória. Os embargos à adjudicação insurgem-se contra inci-
dente processual e não têm característica de ação, ao contrário dos embargos à execução ou 
embargos de terceiro, por exemplo. Inexistindo apreciação de mérito no julgamento dos embargos 
à adjudicação, incabível a proposição de ação rescisória. (TRT/SP 10517200200002006 - AR - 
Ac. SDI 2004015320 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 20/07/2004) 
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1176. Embargos à adjudicação e as suas matérias. 1. A penhora foi lavrada em 5 de setembro de 
2002, com a realização da hasta pública em 14 de janeiro de 2003, onde os bens foram adjudica-
dos pelo Sr. Perito Judicial. 2. Em fevereiro de 2003, a executada, alegando impenhorabilidade 
dos bens e a existência de um bem da qual não é a proprietária, opõe embargos à adjudicação. 3. 
A matéria recursal foi rejeitada sob o fundamento de que a mesma deveria ter sido ventilada em 
embargos à execução. 4. Como se sabe, é lícito ao devedor oferecer embargos à arrematação ou 
à adjudicação, fundados em nulidade da execução, pagamento, novação, transação, ou prescri-
ção, desde que supervenientes à penhora (art. 746, CPC). Os embargos à arrematação e à adju-
dicação representam o meio processual de oposição aos atos expropriatórios (= alienação judici-
al). A legitimidade ativa é do devedor, ou seja, quem é o sujeito passivo na execução trabalhista. 
5. Postas tais considerações, como a matéria posta nos embargos à adjudicação não é pertinente 
com as hipóteses cabíveis para sua oposição, correto o teor de fls. 200. Em outras palavras, as 
matérias são anteriores à penhora, logo, deveriam ter sido opostas nos embargos à execução. 
Rejeito, pois, o agravo de petição da executada. (TRT/SP 00616199838302004 - AP - Ac. 4ªT 
20040069243 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 05/03/2004) 

1177. Adjudicação e o lanço vil. O pedido do exeqüente foi indeferido sob o fundamento de que o 
valor era ínfimo, notadamente, pela natureza do bem penhorado (imóvel). Não será aceito lanço 
que, em segunda praça ou leilão ofereça preço vil (art. 692, CPC). O art. 888, § 1º, da CLT, dispõe 
que a arrematação será realizada pelo maior lanço, tendo o exeqüente a devida preferência quan-
to à adjudicação. Pode o Juiz recusar o valor do lanço, por entendê-lo vil? A solução deve ser efe-
tuada em função do caso concreto. Não se pode permitir a proliferação da indústria dos arrema-
tantes. O valor, mesmo inferior ao da avaliação, deve ser razoável para a satisfação parcial do 
crédito. Quando isso não é possível, não pode o juiz acatar o valor. Geralmente, se fixa o valor 
mínimo do lanço em 20% da avaliação dos bens penhorados. Como se denota, a solução deve 
ficar ao prudente arbítrio do magistrado trabalhista. O valor da avaliação está em torno de R$ 
38.000,00 (fls. 227). O valor do lanço para fins de adjudicação foi em torno de R$ 11.000,00. Esse 
montante corresponde a 28,95% do valor da avaliação. A meu ver, esse montante não pode ser 
considerado como vil. Portanto, acolho o valor do lanço dado, homologando, assim, o pedido de 
adjudicação do exeqüente. (TRT/SP 00570199200402001 - AP - Ac. 1ªT 20040144016 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 20/04/2004) 

1178. Praça e leilão. Adjudicação pelo credor. CPC, art. 714. Não tendo havido arrematação do 
bem, por recusa dos lances oferecidos pelos licitantes, a adjudicação só pode ser deferida ao cre-
dor pelo valor correspondente ao da avaliação (CLT, art. 889, e Lei n. 6.830/80, art. 24). Não pode 
o credor requerer adjudicação com base no lance mínimo fixado pelo juízo, mas não aceito por 
nenhum dos licitantes. (TRT/SP 00501199731602007 - AP - Ac. 9ªT 20040146434 - Rel. Luiz Ed-
gar Ferraz de Oliveira - DOE 16/04/2004) 

1179. Mandado de segurança. Substituição de bem adjudicado. Ausência de violação a direito. 
Líquido e certo. Nos termos da legislação processual civil, a substituição de bem penhorado so-
mente é possível antes da arrematação ou adjudicação, e por dinheiro (art. 668, CCP). Logo, não 
há falar em violação de direito, máxime líquido e certo, na decisão que indeferiu a substituição de 
bens após a adjudicação. Segurança que se denega. (TRT/SP 13016200200002001 - MS - Ac. 
SDI 2004020065 - Rel. Nelson Nazar - DOE 10/09/2004) 

1180. Mandado de segurança - Adjudicação extemporânea - Embargos à Adjudicação considera-
dos intempestivos - Suspensão dos efeitos da carta expedida até o julgamento do agravo de peti-
ção interposto pelo impetrante. Comprovado nos autos que a questão envolvendo a intempestivi-
dade dos embargos à adjudicação opostos pela impetrante está sendo objeto de agravo de peti-
ção, necessário se faz, in casu, a concessão da segurança para sobrestar os efeitos da carta de 
adjudicação expedida, até que o recurso seja julgado, evitando-se, com isso, prevenir eventuais 
danos que possam ser causados às partes, na hipótese de remoção indevida do bem. Segurança 
que se concede. (TRT/SP 11382200300002007 - MS - Ac. SDI 2004011775 - Rel. Nelson Nazar - 
DOE 08/06/2004) 

1181. Execução. Adjudicação. Na execução trabalhista, não há disposição fixando que a adjudi-
cação deve ser pelo valor da avaliação, mas pelo maior lance. Aplicação do parágrafo 1º do art. 
888 da CLT. (TRT/SP 01886200004102014 - AP - Ac. 6ªT 20040424205 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 03/09/2004) 
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1182. Adjudicação. Anulação. Preço Vil. Justiça não é "loja". O preço vil não constitui elemento 
ensejador da anulação da adjudicação. A CLT (artigo 888) não fixa parâmetros para a aceitação 
da adjudicação. Compete ao Juiz, unicamente, verificar a razoabilidade do valor oferecido, aquila-
tando se o preço obtido é ou não vil, e não ao agravante, que se pretendesse salvaguardar seu 
patrimônio deveria valer-se, no momento oportuno, da remição facultada pela lei. A adjudicação 
reflete o valor de mercado, a desvalorização ocorrida no interstício entre a penhora e a hasta pú-
blica, e ainda, o estado de conservação do bem apenhado, além de outras circunstâncias. Não faz 
sentido que, tendo o agravante deixado de pagar o débito, venha exigir que seus bens só sejam 
alienados por preço que lhe pareça conveniente. Definitivamente, esta Justiça não é uma "loja". 
Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 01129200201802002 - AP - Ac. 4ªT 
20040201656 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 07/05/2004) 

1183. Adjudicação. Preço vil. A interpretação sistemática do parágrafo 3º do artigo 888 da CLT em 
conjunto com o parágrafo 1º do mesmo dispositivo mostra que a adjudicação deve ser feita pelo 
maior lance para efeito de arrematação. Não havendo omissão na CLT não se aplica o artigo 714 
do CPC (art. 889 da CLT). Logo, não há nulidade. (TRT/SP 02595199431602006 - AP - Ac. 3ªT 
20040149719 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 20/04/2004) 

Arrematação 
1184. Mandado de segurança. Arrematação. Preço vil. Não caracterizando preço vil aquele pelo 
qual foram arrematados os bens penhorados, por representarem aproximadamente 25% do valor 
do débito trabalhista, não se pode falar em direito líquido e certo a que seja decretada a nulidade 
da arrematação e da expedição da respectiva carta. Mandado de segurança que não se concede. 
(TRT/SP 10262200300002002 - MS - Ac. SDI 2004014456 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/07/2004) 

1185. Mandado de segurança - Designação de praça e leilão imediatamente após a prolação de 
Acórdão Regional que determinou, em sede de julgamento de agravo de petição, a realização de 
novos cálculos de liquidação - Violação de direito líquido e certo da executada. Fere direito líquido 
e certo da impetrante-executada o ato do Exmo. Juízo da Execução que, logo após a prolação do 
Acórdão Regional que anulou, em sede de julgamento de agravo de petição, os atos processuais 
praticados após à apresentação dos cálculos oferecidos do Sr. Perito nomeado, determina a reali-
zação de praça e leilão de bens penhorados. Mandado de segurança concedido. (TRT/SP 
10319200300002003 - MS - Ac. SDI 2004014472 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/07/2004) 

1186. Mandado de segurança - Arrematação de bem hipotecado à instituição bancária - Transfe-
rência do bem sem o ônus real - Segurança que se denega. Na execução do crédito trabalhista, a 
arrematação de bem hipotecado à instituição bancária não extingue a hipoteca. A arrematação "só 
extinguirá a hipoteca (Cod. Civil, art. 849, II) quando ocorrer na execução do próprio crédito hipo-
tecário" (Manoel Antonio Teixeira Filho, "Execução no Processo do Trabalho", LTr, São Paulo, 
2001, p. 437). Não se concede a segurança para determinar a transferência do bem arrematado 
livre e desimpedido, quando há ônus real a gravá-lo. (TRT/SP 12414200200002000 - MS - Ac. 
SDI 2004003497 - Rel. Floriano Vaz da Silva - DOE 30/03/2004) 

1187. Execução. Locação de imóvel. Desocupação. A imissão na posse não é condição ou requi-
sito precedente à transferência da propriedade por arrematação ou adjudicação, sendo arbitrária 
sua determinação antes do leilão. Os contratos de locação, ou quaisquer outros firmados de boa-
fé com terceiros devem ser respeitados mesmo após adjudicação ou arrematação, porque a pos-
se não confunde com a propriedade e o locatário não está obrigado a pesquisar a situação finan-
ceira do locador antes de alugar um imóvel. Ainda que a locação seja posterior à penhora, não há 
dispositivo legal que a proíba e não pode ser considerada ato atentatório à execução, a menos 
que haja determinação judicial proibindo-a. Até a data do leilão, a executada pode remir e neste 
caso, desfaz-se a constrição que recaía sobre o imóvel, não remanescendo qualquer direito do 
credor sobre ele. A expropriação judicial de bem do devedor não surte efeito contra terceiro 
possuidor de boa-fé. O direito do terceiro locatário de imóvel prevalece e deve ser respeitado em 
caso de qualquer transferência da propriedade. (TRT/SP 00042200202202010 - AP - Ac. 4ªT 
20040202440 - Rel. Manoel Antonio Ariano - DOE 07/05/2004) 

1188. Pedido de cancelamento de arrematação, formulado pelo devedor, em razão de alienação e 
entrega dos bens em outro processo de execução - Por disposição expressa do art. 694 do CPC, 
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considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação, desde que assinado o respectivo au-
to, não podendo, assim, ser desfeita a pedido do devedor, por simples despacho de cancelamen-
to, mormente quando é evidente a sua incúria, por ter permitido a pluralidade de penhoras e de 
atos expropriatórios, absolutamente silente. O próprio bom senso afasta a existência de direito 
líquido e certo a ser protegido. Segurança que se denega. (TRT/SP 10696200300002002 - MS - 
Ac. SDI 2004013220 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 16/07/2004) 

1189. A ordem de imissão na posse de imóvel, passada em favor do arrematante após cumprida 
toda a seqüência de atos expropriatórios típicos e próprios do processo de execução, é mera de-
corrência deste, não ferindo qualquer direito líquido e certo dos devedores, mormente quando 
devidamente cientificados de todos esses atos, resguardando-se-lhes, sempre, o direito de defe-
sa, plenamente exercitado, sem qualquer ofensa ao princípio constitucional do devido processo 
legal. Considere-se, mais, que não se justifica a concessão da segurança para decretar a nulidade 
de atos praticados no processo de execução, por se tratar de providência dependente de dilação 
probatória que, por isso mesmo, escapa aos estreitos limites do writ devendo ser buscada no pró-
prio Juízo da execução, com os meios de defesa e os recursos legalmente assegurados. Segu-
rança que se denega. (TRT/SP 10129200400002007 - MS - Ac. SDI 2004013417 - Rel. Maria A-
parecida Duenhas - DOE 29/06/2004) 

1190. Mandado de segurança. Arrematação de bem imóvel. Lanço que representa 21,33% do 
valor da avaliação. Preço vil. O preço vil não decorre apenas da comparação entre o preço oferta-
do e o valor da dívida, devendo ser considerado o valor real do bem imóvel, ao tempo da aliena-
ção forçada, para propiciar o melhor equacionamento à satisfação do crédito, bem como evitar 
prejuízos ao devedor, não devendo ser referendado pelo juízo. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 13005200300002002 - MS - Ac. SDI 2004014111 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
16/07/2004) 

1191. I - Responsabilidade do depositário judicial por multas e impostos incidentes sobre veículo 
penhorado a partir da sua nomeação. Inteligência dos artigos 148 e 150, ambos do CPC. II - En-
cargos anteriores à nomeação do depositário judicial ficam a cargo do arrematante, quando o ô-
nus real sobre o bem não consta do edital, assistindo-lhe o direito de desfazer a arrematação no 
prazo de três dias seguintes à assinatura do auto de arrematação, oportunidade que deverá pro-
var a existência de ônus real sobre o bem não mencionado no edital conforme disposto no artigo 
694, III, do CPC. Agravo de petição desprovido. (TRT/SP 00510199905002019 - AP - Ac. 1ªT 
20040346972 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/07/2004) 

1192. Mandado de segurança - Transferência do saldo da arrematação para o juízo de outra exe-
cução - A transferência de numerário de um Juízo a Outro, não importa em transferência de com-
petência, o que afasta violação ao art. 877/CLT. De outra parte, inocorre malferimento aos princí-
pios constitucionais quando, em execução, não existe lide, mas título exeqüendo. Segurança que 
se denega. (TRT/SP 11251200300002000 - MS - Ac. SDI 2003035301 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 06/02/2004) 

1193. Hasta pública. Despesa. O litigante não responde por despesa que não deu causa, muito 
menos depois de estar quitada a dívida. (TRT/SP 01774200204202009 - AP - Ac. 6ªT 
20040555784 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 26/10/2004) 

1194. Preço vil. Preço vil é o que não se presta a cobrir parte razoável da dívida, tal como ocorre 
com a própria escusa da penhora (CPC, art. 659, parágrafo 2º). Conhece-se o preço vil pela con-
frontação com a expressão da dívida, não pela suposição que o devedor faz sobre o valor dos 
seus bens. O devedor não deve esperar a realização de bons negócios em hasta pública. 
(TRT/SP 01319199538102000 - AP - Ac. 6ªT 20040203950 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 14/05/2004) 

1195. Nulidade da penhora e arrematação. Terceiro embargante - O arrematante pretendeu adqui-
rir o bem que constava do auto de penhora e do edital, 3/3 do imóvel, não podendo ser obrigado a 
receber 2/3, porque o imóvel não pertencia integralmente a sócios da executada. O auto de pe-
nhora e o edital que precede a arrematação devem conter a descrição do bem penhorado com 
suas características, exigência legal prevista no inciso III, do artigo 665 e I, do artigo 686, do CPC. 
Inobservado tal requisito, não há nem mesmo, ante o princípio da economia e da celeridade pro-
cessual, aproveitar-se de ato irremediavelmente nulo. Terceiro embargante, proprietário de parte 
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do imóvel em questão, não é parte legítima na execução. (TRT/SP 02579200301802003 - AP - 
Ac. 6ªT 20040650744 - Rel. Rita Maria Silvestre - DOE 03/12/2004) 

1196. Mandado de Imissão na posse de bem arrematado. Competência da Justiça do Trabalho. É 
da competência da Justiça do Trabalho a "solução dos litígios que tenham origem no cumprimento 
de suas próprias sentenças, inclusive coletivas", nos exatos termos da parte final do artigo 114 da 
Constituição Federal, cumprindo ao juízo da execução trabalhista, após a outorga do título de pro-
prietário do bem arrematado, imitir o arrematante em sua posse efetiva e dirimir quaisquer diver-
gências entre arrematante e depositário, ainda que o litígio não se estabeleça entre trabalhador e 
empregador. Deve o arrematante obter a imissão mediante simples mandado contra o depositário 
judicial, no próprio processo em que obteve carta de arrematação, vez que o registro desta no 
cartório competente não conclui a coisa julgada que só se aperfeiçoa com a imissão do arrema-
tante na posse do imóvel. (TRT/SP 01531/2001-1 - MS - Ac. SDI 2003032140 - Rel. Sonia Maria 
Prince Franzini - DOE 20/01/2004) 

1197. Mandado de segurança. Arrematação. Alegação de preço vil. Agravo de petição não julga-
do. Remoção dos bens ao depositário judicial. Admissibilidade. A pendência de agravo de petição 
para discussão de arrematação por preço vil não garante à executada o direito líquido e certo de 
permanecer na posse dos bens penhorados e já arrematados, mormente em se considerando os 
termos do art. 888, parágrafo 1º, da CLT, segundo o qual a arrematação se dá pelo valor do maior 
lance e não pelo preço da avaliação. (TRT/SP 12450200200002004 - MS - Ac. SDI 2004006100 - 
Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 14/05/2004) 

1198. Arrematação perfeita e acabada. Mandado de imissão na posse. Competência da Justiça do 
Trabalho. Incabível mandado de segurança. De acordo com a parte final do artigo 114 da 
Constituição Federal, a Justiça do Trabalho é competente para conciliar e julgar os litígios que 
tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas, pelo que 
competente para imitir o arrematante na posse do imóvel arrematado. Todavia, "incabível o 
mandado de segurança para obstar o cumprimento de mandado de imissão na posse expedido 
em arrematação de imóvel perfeita e acabada". Segurança que se denega. (TRT/SP 
12636200300002004 - MS - Ac. SDI 2004015681 - Rel. Vania Paranhos - DOE 20/07/2004) 

Arresto 
1199. Mandado de segurança. Mandado de arresto. Ato não abusivo: Não configura arbitrária de-
terminação de arresto de crédito em dinheiro da empresa executada junto à terceiro, posto que há 
fundado receio de dano à eficácia do direito reconhecido na fase de conhecimento. Segurança 
denegada. (TRT/SP 10117200400002002 - MS - Ac. SDI 2004022785 - Rel. Dora Vaz Treviño - 
DOE 05/10/2004) 

1200. Mandado de segurança contra medida cautelar de arresto. A concessão ou não de medida 
liminar de arresto está calcada no princípio do livre convencimento do juiz, só comportando even-
tual reparação pela via mandamental em situações excepcionais, desde que demonstrada, de 
plano, flagrante violação a direito líquido e certo. Segurança que se denega. (TRT/SP 
10395200400002000 - MS - Ac. SDI 2004024060 - Rel. Nelson Nazar - DOE 09/11/2004) 

 Bens do cônjuge 
1201. Comunhão parcial e os bens adquiridos por recursos próprios de um dos cônjuges. Penhora 
declarada improcedente em sede de embargos de terceiro, pela inexistência da fraude à execução 
com a partilha de bens do casal. 1. Considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de 
bens quando corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, consoante o teor 
do art. 593, caput, II, CPC, o qual é aplicável, de forma subsidiária, à execução trabalhista (art. 
769, CLT). O marido da embargante, como sócio da executada, quando a pessoa jurídica não 
mais possui bens, responde com o seu patrimônio pessoal, notadamente, ante a aplicação da 
teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Está evidente pelo exame dos 
autos que não há outros bens da executada, logo, é justificável a execução do patrimônio pessoal 
do sócio, no caso, do ex-marido da embargante. 3. Para que haja a configuração da fraude à exe-
cução é necessária à análise de dois tópicos: a) a metade (50%) do imóvel pertencia ao patrimô-
nio do sócio, ex-marido da embargante; b) tem-se a concretização da oneração e da possibilidade 
de se levar à insolvência o devedor, no caso, o sócio, ex-marido da embargante. A embargante 
alega que o imóvel foi adquirido com recursos advindos da herança deixada pelo seu pai. 4. O 
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estudo dos autos indica que a embargante, em função dos bens deixados pelo seu pai, mesmo 
antes da efetiva partilha, teve acesso a bens em dinheiro, o que possibilitou a compra do imóvel 
mencionado nos autos. Portanto, pode-se afirmar que o imóvel foi adquirido com recursos vindos 
da herança deixada pelo genitor da embargante. O casal tinha o regime da comunhão parcial (fls. 
11). Pela legislação vigente à época (art. 269, I, do Código Civil), no regime da comunhão parcial 
excluem-se da própria comunicação de bens, os que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 
sobrevierem, na constância do matrimônio por doação ou por sucessão. Em função desse aspec-
to, já em 1995, quando houve a separação e respectiva partilha, é que tais bens ficaram com a ex-
esposa do sócio, no caso a embargante. Como o bem, mesmo antes da própria partilha, não se 
comunicava com o esposo, quando da efetiva aquisição, o mesmo não era parte integrante do 
patrimônio do sócio, quando do ajuizamento da ação de conhecimento. Portanto, não se pode 
justificar a fraude à execução, já que o bem não era do sócio, logo, a partilha havida não se en-
quadra na hipótese do art. 593, II, do CPC. Por tais fundamentos, acolhem-se as razões recursais 
e exclui-se a metade (50%) penhorada, já que o bem era de propriedade exclusiva da embargan-
te. (TRT/SP 00092200300602006 - AP - Ac. 1ªT 20040143869 - Rel. Francisco Ferreira Jorge 
Neto - DOE 20/04/2004) 

1202. Execução por dívida trabalhista. CPC, arts. 592, IV, e 596. Regime de comunhão universal. 
Responsabilidade subsidiária do casal, independentemente de constarem ou não da sentença. A 
lei não exige a participação nominal dos sócios e de suas esposas na relação processual para dar 
validade à penhora sobre imóvel. A responsabilidade surge, subsidiariamente, nos autos do pró-
prio processo onde a sentença condenatória foi proferida contra a empresa da qual o marido é 
sócio. O sócio está, ex vi lege, inserido no título executivo, assim como sua esposa, para efeito do 
art. 568, I, do CPC, inclusive sobre bens próprios ou reservados ou de meação, quando a lei o 
permitir. (TRT/SP 02585200046502008 - AP - Ac. 9ªT 20040182856 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira - DOE 07/05/2004) 

1203. Embargos de terceiro. Prova da propriedade do bem imóvel na qualidade de meação por 
sociedade conjugal de fato. Para oposição contra a penhora de bem imóvel por motivo de mea-
ção, é necessária a prova inequívoca da propriedade acostada na peça preambular, mediante 
inscrição em registro imobiliário público, em face do princípio da continuidade inerente ao direito 
de propriedade. A declaração do juízo da família de vínculo em união consensual, per se, não 
gera presunção iuris et de iure de co-propriedade, restando necessária a prova da partilha, que 
deveria ter sido exercida pela embargante, como já fora frisado por aquele juízo quando da prola-
ção da sentença, em face do complexo probatório que envolve a matéria, situação omissa nos 
autos. (TRT/SP 00773200307102003 - AP - Ac. 2ªT 20040180659 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - 
DOE 04/05/2004) 

1204. Penhora. Ineficácia. Embargos de terceiro. Propostos embargos de terceiro pela mulher do 
executado, faz-se clara sua ciência da penhora do imóvel, tornando dispensável sua formal inti-
mação, prevista no artigo 669, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Entendo que a finali-
dade do dispositivo legal foi alcançada, ainda que por meio diverso, e, uma vez que a lei não pre-
vê forma determinada a este ato processual, deve ser reputado válido nos termos do artigo 154 do 
mesmo Código. (TRT/SP 00986200337102000 - AP - Ac. 1ªT 20040436742 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 14/09/2004) 

1205. Embargos de terceiro. Bem imóvel. Meação. Cônjuge. Os bens e as dívidas dos cônjuges 
no casamento sob o regime da comunhão universal comunicam-se. Não cabe o resguardo da me-
ação, porquanto a dívida trabalhista contraída pelo marido veio em proveito do casal, responden-
do os bens pela totalidade do débito. Penhora mantida. (TRT/SP 00103200307302000 - AP - Ac. 
6ªT 20040514670 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

1206. Execução. Imóvel do casal. Penhora mantida. Na qualidade de esposa do sócio executado, 
no convívio familiar, a agravante aproveitou-se dos lucros da empresa, ainda que de forma indire-
ta ou latente. Penhora mantida. Inteligência que se extrai do artigo 592, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. (TRT/SP 02748200301602002 - AP - Ac. 4ªT 20040396309 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 13/08/2004) 

1207. Execução. Bem do casal. Aquisição por meio de herança do sócio-executado. Penhora 
mantida. O bem apenhado foi adquirido pelo cônjuge mediante herança do genitor deste, sem que 
a esposa tenha tido qualquer participação, com renda ou recursos próprios, na sua aquisição. As-
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sim, não há como salvaguardar a meação da agravante, que na qualidade de esposa do sócio 
executado, no convívio familiar, aproveitou-se dos lucros da empresa, ainda que de forma indireta 
ou latente. Penhora mantida. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 
01625200305202008 - AP - Ac. 4ªT 20040165706 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
27/04/2004) 

1208. Execução. Conta bancária do casal. Penhora mantida. Não há como salvaguardar a mea-
ção da agravante em face da indivisibilidade do numerário existente na conta conjunta do casal. 
Ademais, na qualidade de esposa do sócio executado, no convívio familiar, a agravante aprovei-
tou-se dos lucros da empresa, ainda que de forma indireta ou latente. Penhora mantida. Inteligên-
cia que se extrai do artigo 592, inciso IV, do Código de Processo Civil. (TRT/SP 
01053200302602000 - AP - Ac. 4ªT 20040279590 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
18/06/2004) 

Bens do sócio 
1209. Mandado de segurança. Bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sócios que 
se retiraram da empresa-reclamada há muitos anos. Caso específico em que se reconhece a exis-
tência de direito líquido e certo dos impetrantes. Cuidando-se, como na espécie, de sócios que se 
retiraram da empresa-reclamada há mais de 15 (quinze) anos, inclusive formalizando regularmen-
te esse afastamento junto ao órgão competente, revela-se líquido e certo o direito dos mesmos de 
não responderem com os seus bens particulares pelos débitos trabalhistas daquela pessoa-
jurídica. Interpretação e aplicação, a esse caso peculiar, da regra do artigo 1.032 do novo Código 
Civil Brasileiro. Mandado de segurança concedido. (TRT/SP 11980200300002006 - MS - Ac. SDI 
2004019997 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

1210. Agravo de petição. Embargos de terceiro. Penhora de valores de ex-sócio da empresa re-
clamada. Validade. Não há falar-se em invalidade da penhora incidente sobre o patrimônio de ex-
sócio da empresa reclamada, se ele integrou o quadro societário desta durante praticamente todo 
o tempo de vigência do contrato de trabalho do reclamante, e não informou ao Juízo da Execução 
a existência de bens penhoráveis de propriedade de referida empresa ou de seus atuais sócios. 
Agravo de petição não provido. (TRT/SP 02771200202102001 - AP - Ac. 7ªT 20040383258 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

1211. Agravo de petição. Penhora de numerário de ex-sócio da reclamada. Não há falar-se em 
invalidade da penhora incidente sobre numerário de propriedade de ex-sócio da reclamada, na 
hipótese de terem se mostrado infrutíferas as tentativas de penhora de bens de propriedade des-
ta, ou de um de seus atuais dois sócios, especialmente se o referido ex-sócio, como na espécie, 
integrou o quadro societário da demandada durante determinado período de vigência do contrato 
de trabalho do obreiro-exeqüente, e não especificou, como necessário, eventuais bens de propri-
edade da outra sócia da empresa que pudessem ser penhorados. Agravo de petição provido. 
(TRT/SP 02321200205702009 - AP - Ac. 7ªT 20040383282 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
17/09/2004) 

1212. Mandado de segurança. Execução. Determinação de bloqueio de valores existentes em 
contas bancárias de ex-sócia da empresa demandada - Inocorrência de violação a direito líquido e 
certo. Não configura violação a direito líquido e certo de ex-sócia da empresa demandada a de-
terminação de bloqueio de valores existentes em suas contas-correntes, na hipótese, como a ver-
tente, de este ente empresarial e seus atuais sócios não possuírem bens suficientes à satisfação 
do crédito exeqüendo, especialmente se a impetrante integrou o quadro societário durante a vi-
gência do contrato de trabalho da obreira-litisconsorte. Mandado de segurança não concedido. 
(TRT/SP 11749200300002002 - MS - Ac. SDI 2004022017 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
05/10/2004) 

1213. Agravo de petição. Responsabilidade do sócio da reclamada. Não provimento. Tendo resta-
do provado nos autos, que o agravante, à época da vigência do contrato de trabalho do autor, era 
sócio majoritário de empresa que fazia parte do quadro societário da reclamada, não prospera sua 
alegação de terceiro no feito, devendo responder com seu patrimônio pelos créditos devidos ao 
obreiro, judicialmente reconhecidos. Agravo do executado a que se nega provimento. (TRT/SP 
01791200200402000 - AP - Ac. 7ªT 20040383290 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 
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1214. Mandado de segurança. Bloqueio de conta-corrente. Sócio. Pólo passivo. Ilegalidade. Ine-
xistência. Não há qualquer direito líquido e certo a amparar os impetrantes quando, embora não 
tenham participado do pólo passivo da demanda trabalhista, em sua fase cognitiva, têm sua con-
ta-corrente bloqueada pelo juízo executor, pois, sendo sócios e não terceiros, são parte no pro-
cesso e, à luz da teoria da despersonalização da pessoa jurídica, aplicável ao caso, respondem 
com seus bens pessoais pelo débito trabalhista reconhecido em favor do litisconsorte, exeqüente 
na ação trabalhista primígena. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 
11852200300002002 - MS - Ac. SDI 2004019636 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

1215. Mandado de segurança. Execução. Determinação de bloqueio de valores existentes em 
contas bancárias da executada e de seus sócios. Inocorrência de violação a direito líquido e certo. 
Não configura violação a direito líquido e certo da empresa executada e de seus sócios a determi-
nação de bloqueio de valores existentes em suas contas-correntes, especialmente se aquela pri-
meira, como na espécie, quando do início da fase de execução, não cuidou de indicar bens livres 
e desembaraçados à penhora. A regra do artigo 620 do CPC, que preceitua que "Quando por vá-
rios meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos 
gravoso para o devedor", deve ser interpretada em consonância com a norma do artigo 612, do 
mesmo Codex, que estatui que a execução se processa no interesse do credor. Mandado de se-
gurança não concedido. (TRT/SP 13008200300002006 - MS - Ac. SDI 2004020375 - Rel. Anelia 
Li Chum - DOE 19/10/2004) 

1216. Mandado de segurança. Bloqueio de conta-corrente. Sócio. Pólo passivo. Ilegalidade. Ine-
xistência. Não há qualquer direito líquido e certo a amparar o impetrante quando, embora não te-
nha participado do pólo passivo da demanda trabalhista, em sua fase cognitiva, tem sua conta-
corrente bloqueada pelo juízo executor, pois, sendo sócio e não terceiro, é parte no processo e, à 
luz da teoria da despersonalização da pessoa jurídica, responde com seus bens pessoais pelo 
débito trabalhista reconhecido em favor do litisconsorte, exeqüente na ação trabalhista primígena. 
Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 10297200300002001 - MS - Ac. SDI 
2004009622 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 18/05/2004) 

1217. Mandado de segurança. Bloqueio de contas bancárias de ex-sócios. Execução definitiva. 
Cabimento. Não pode ser tida como ilegal ou violadora de direito líquido e certo a determinação 
judicial, em execução definitiva, para o bloqueio de contas bancárias de ex-sócios, eis que não 
comprovada a existência de bens em nome da executada suficientes para garantir a satisfação do 
crédito obreiro. Segurança não concedida. (TRT/SP 10284200300002002 - MS - Ac. SDI 
2003034453 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 06/02/2004) 

1218. Mandado de segurança. Execução incidente sobre bens dos sócios. Imóvel da reclamada 
onerado com cláusula de usufruto. Se a decisão que julgou o agravo de petição, transitada em 
julgado, reconheceu que o usufruto que onera o imóvel da reclamada deve ser ressalvado no auto 
de penhora e demais atos que se seguirem, já que a penhora não o atinge, plenamente regular a 
consulta ao exeqüente acerca do seu interesse no prosseguimento da execução do referido bem, 
face à desvalorização do mesmo e conseqüente perda de interesse em hasta pública. Havendo a 
recusa do exeqüente, constatação da insolvência da reclamada e requerimento para executar os 
bens dos sócios, não há que ser reformado o seu deferimento, face à descaracterização da per-
sonalidade jurídica da empresa. Somando-se a isso a existência de confusão patrimonial entre os 
bens da reclamada e da impetrante (sua diretora-presidenta) e do desvio de finalidade da associ-
ação, conclui-se pela responsabilidade da sócia para responder pela execução, com base no arti-
go 50 do novo Código Civil. (TRT/SP 11659200300002001 - MS - Ac. SDI 2004021363 - Rel. Del-
vio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

1219. Mandado de segurança. Penhora em conta bancária de sócio: "Infrutífero o praceamento de 
bem da empresa, é legítima a constrição em numerário existente em conta-corrente dos sócios, 
quando inexiste prova de que a executada possui bens que despertem interesse na arrematação 
(art. 596 - CPC)". Segurança denegada. (TRT/SP 10971200300002008 - MS - Ac. SDI 
2004014561 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 16/07/2004) 

1220. Mandado de segurança. Penhora de bens de sócio da empresa que teve decretada sua 
insolvência civil: Impõe-se a penhora em bens do sócio de empresa, cuja insolvência foi declarada 
judicialmente após o término da relação contratual, encontrando-se o feito trabalhista na fase de 
execução, posto que o trabalhador não compartilha do risco da atividade social. Segurança con-
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cedida. (TRT/SP 10135200300002003 - MS - Ac. SDI 2004015401 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
13/08/2004) 

1221. Mandado de segurança. Responsabilidade subsidiária: Não é arbitrário ato que determina o 
prosseguimento da execução contra empresa, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida 
em sentença, quando não localizada a empresa-executada, principal devedora do crédito exe-
qüendo, estando garantido à parte responsabilizada o direito de regresso. Mandado de segurança 
denegado. (TRT/SP 10024200400002008 - MS - Ac. SDI 2004022742 - Rel. Dora Vaz Treviño - 
DOE 19/10/2004) 

1222. Mandado de segurança denegado. Despersonalização da pessoa jurídica: Não encontrados 
bens da executada passíveis de penhora, penhoram-se bens de ex-sócio, dado o princípio da 
despersonalização da pessoa jurídica, salientando que, à época da contratação do reclamante-
impetrante, era acionista da empresa. Segurança concedida. (TRT/SP 10070200400002007 - MS 
- Ac. SDI 2004022769 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 05/10/2004) 

1223. Mandado de segurança. Penhora em conta bancária de ex-sócio. Execução definitiva: Não 
é arbitrário ato que determina a constrição em conta-bancária de ex-sócio, uma vez constatada a 
insuficiência de bens da empresa-executada a garantir a satisfação do débito trabalhista, em exe-
cução definitiva, e tendo em vista que tanto a relação empregatícia como o ajuizamento da recla-
matória se desenvolveram enquanto o impetrante possuía a qualidade de sócio cotista da execu-
tada. Mandado de segurança denegado. (TRT/SP 10172200300002001 - MS - Ac. SDI 
2004015410 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

1224. Mandado de segurança. Penhora em conta bancária de ex-sócio. Execução definitiva: "Não 
é arbitrário ato que determina a constrição em conta bancária de ex-sócio, uma vez constatada a 
insuficiência de bens da empresa-executada a garantir a satisfação do débito alimentar, em exe-
cução definitiva, especialmente quando se constata que o impetrante usufruiu, por largos anos, 
dos serviços do obreiro". Mandado de segurança denegado. (TRT/SP 12841200200002009 - MS - 
Ac. SDI 2003032523 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/01/2004) 

1225. Mandado de segurança. Penhora em conta-corrente de sócio de uma das executadas. Pe-
nhora incidente sobre cachê: "Incabível mandado de segurança que visa a desconstituir penhora 
em conta-bancária de sócio de uma das executadas, que fez parte integrante da ação trabalhista, 
se não há nomeação à penhora de bens das executadas. Ainda não vinga mandamus, sob fun-
damento de que foi constritado numerário obtido pelo sócio, em decorrência de prestação de ser-
viços a terceiros (cachê), se os documentos acostados não mostram nexo causal entre os cachês 
auferidos e os extratos bancários". Segurança denegada. (TRT/SP 13051200200002000 - MS - 
Ac. SDI 2003035514 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

1226. Mandado de segurança. Bloqueio de numerário em conta-bancária de sócios e de coligada: 
"Não é arbitrário o bloqueio de numerário em conta-bancária de sócios da executada e de coliga-
da constituída após a propositura da reclamatória e com igual objeto social, desde que evidencia-
do que a executada procura eximir-se da responsabilidade pelo encargo trabalhista". Segurança 
denegada. (TRT/SP 10550200300002007 - MS - Ac. SDI 2004007590 - Rel. Dora Vaz Treviño - 
DOE 07/05/2004) 

1227. Mandado de segurança. Penhora de bem imóvel de ex-sócio que realizou sua doação aos 
filhos: "Incabível mandamus para desconstituir penhora de imóvel doado se, ao tempo da doação, 
pendia execução contra a empresa de que o impetrante foi sócio, tendo usufruído dos serviços do 
laborista-exeqüente por longo período contratual". Segurança denegada. (TRT/SP 
10760200300002005 - MS - Ac. SDI 2004008260 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 25/05/2004) 

1228. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente dos sócios. O processo de execução 
tem por objetivo a consecução da efetividade da sentença, contexto também orientado pelos prin-
cípios da celeridade e economia processual, incumbindo ao juiz zelar pelo rápido andamento da 
execução, conforme os artigos 765 e 878 da CLT. Portanto, encontra respaldo legal o bloqueio em 
conta corrente dos sócios, em não se encontrando bens de titularidade da executada, eis que o-
bedece a ordem de preferência indicada no artigo 655 do CPC, razão pela qual inocorre direito 
líquido e certo a ser amparado pelo writ. Segurança denegada. (TRT/SP 11959200200002000 - 
MS - Ac. SDI 2004008065 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 18/05/2004) 
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1229. Execução. Responsabilidade de ex-sócio. Tendo se desligado da sociedade antes da ad-
missão do exeqüente, não pode o ex-sócio ser responsabilizado pelo crédito exeqüendo. Segu-
rança concedida. (TRT/SP 12687200200002005 - MS - Ac. SDI 2004009487 - Rel. Delvio Buffulin 
- DOE 18/05/2004) 

1230. Desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Desnecessidade da comprovação 
de fraude em sede trabalhista. A desconsideração episódica da personalidade jurídica da socie-
dade para atingir crédito de sócio não configura ato de abuso ou arbítrio. Não somente o art. 28 do 
Código de Defesa do Consumidor a autoriza, como o novo Código Civil, na senda aberta pelas 
doutrinas alemã e americana adotou-a. Nesse sentido, é cristalino o comando que emerge do seu 
art. 50: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou 
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obri-
gações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
O intérprete não pode se apropriar da norma jurídica com a rudeza do homem insensível e incau-
to. Ao contrário, compete-lhe buscar o sentido muitas vezes poroso e intocado, expressá-lo já que 
preexistente, conformá-lo à realidade latente. Eros Roberto Grau, esse insuspeito estudioso do 
direito, trazendo à colação lição límpida de Vittorio Frosini destaca "que a interpretação jurídica 
não é a aplicação mecânica de um mandamento, mas uma atividade criadora no sentido próprio 
do termo.” E adiante, esclarece: “A interpretação não é um simples desenvolvimento de um texto 
escrito a outro, que permanece em um nível meramente discursivo; o juiz extrai a mensagem le-
gislativa de um contexto, a reúne com outras, em um novo contexto, remodelando-a." Ao dar con-
cretude ao comando legal, o juiz não praticou com esse desnudamento qualquer tipo de arbitrari-
edade. Ao contrário, o sentido último da decisão foi buscar dar eficácia ao comando condenatório, 
quando é notório que, não raro, a execução se apresenta com dimensão de verdadeira vis crucis 
perante o exeqüente. Afigura-se, por isso, legal e legítima a desconsideração da personalidade 
jurídica da empresa, com a persecução de bens do sócio agravante, especialmente ante a espe-
cial proteção que se estende ao crédito trabalhista (arts. 1º, I e IV, CF, 10 e 448 da CLT, 28 CDC, 
50 do C. Civil Atual e art. 186 do CTN ). (TRT/SP 00088200244602009 - AP - Ac. 5ªT 
20040069910 - Rel. Edivaldo de Jesus Teixeira - DOE 12/03/2004) 

1231. Penhora. Bens de ex-sócio. Possibilidade. O empregado não corre o risco do empreendi-
mento, já que, em regra, também não participa do lucro. Em não havendo bens da sociedade que 
suportem a execução forçada ou não sendo aceita pelo exeqüente a indicação feita pela executa-
da (CPC, art. 656), deve o sócio responder pelos débitos trabalhistas da ré, do qual deve partici-
par com seus bens particulares. O art. 596, parágrafo 1º, do CPC, há de ser interpretado em con-
sonância com o art. 656 do mesmo diploma legal. (TRT/SP 02801199602202010 - AP - Ac. 6ªT 
20040025513 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

1232. Prazo para a responsabilidade subsidiária no sócio. 1. O sócio, mesmo que não tenha sido 
parte na relação processual da ação de conhecimento e que não conste do título executivo judici-
al, pode ter a sua responsabilidade reconhecida na ação de execução. Trata-se de uma respon-
sabilidade extraordinária superveniente derivada, a qual está respaldada na teoria da desconside-
ração da personalidade jurídica, bem como no que dispõe no art. 592, II, do Código de Processo 
Civil. 2. Há duas vertentes doutrinárias para a aplicação da teoria da desconsideração. Pelo pris-
ma subjetivo, tem-se a sua aplicação a partir do momento em que a pessoa jurídica deixa de ter 
bens, não adimplindo com as suas obrigações sociais, notadamente, as de cunho alimentar, como 
é o caso dos débitos trabalhistas. Por essa inferência objetiva, o sócio há de ser executado, em 
caso de ser a pessoa jurídica inadimplente com os débitos trabalhistas. Pelo que consta dos au-
tos, como o sócio não indicou bens livres e desembaraçados da pessoa jurídica, pode-se dizer 
que é o caso de aplicação da teoria da desconsideração nos presentes autos. 3. A ação principal 
foi ajuizada em 11.02.1998. A demanda trabalhista pressupõe o período contratual de 14.03.1993 
a 15.01.1998. O documento de fls. 7 indica que houve uma alteração social na pessoa jurídica, 
sendo que o embargante retirou-se da sociedade em maio de 1996, ou seja, cerca de quase dois 
anos antes da propositura da ação principal. A responsabilidade subsidiária do sócio há de ter um 
limite temporal para sua concretização, sob pena de ser eterna. Por aplicação da inteligência do 
art. 1003, parágrafo único do Código Civil, o ex-sócio responde pelo prazo de até dois anos a par-
tir da averbação da alteração societária. Como a respectiva alteração societária ocorreu em 5/96 e 
foi registrada na Junta Comercial em 15.07.96 (fls. 7), de forma concreta, tem-se o decurso do 
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prazo de dois anos, o que a nosso ver, inviabiliza a responsabilidade do sócio retirante. Por tais 
fundamentos, acolhe-se o apelo para declarar que o ex-sócio, ora embargante, não mais poderá 
ser responsabilizado na ação de execução. (TRT/SP 01552200305202004 - AP - Ac. 1ªT 
20040143613 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 20/04/2004) 

1233. Massa falida - Execução contra os sócios - Possibilidade diante do disposto nos artigos 50 
do Código Civil Brasileiro e 592, II, e 596, do Código de Processo Civil, é possível que a execução 
prossiga contra os sócios da empresa falida, ainda que não exista prova de fraude, mas somente 
após a comprovação da inexistência de bens da massa falida, ou por já ter sido encerrado o pro-
cesso falimentar. O não pagamento de direitos trabalhistas gera a presunção de má gestão em-
presarial, desvio de finalidade ou até mesmo confusão patrimonial. A responsabilidade deve ser 
objetiva. Recurso que provejo parcialmente. (TRT/SP 01290199537102000 - AP - Ac. 6ªT 
20040341350 - Rel. Jonas Santana de Brito - DOE 23/07/2004) 

1234. Desconsideração da personalidade jurídica. Compreensão. A desconsideração da persona-
lidade jurídica hoje já não se situa como simples exercício de doutrina, pois o Código de Defesa 
do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no artigo 28 - palavras de Requião - 
expressamente expõe a teoria dispondo: "O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da 
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houve abuso de direito, excesso de poder, in-
fração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social". A Lei nº 8.884, de 11 
de junho de 1994, que dispõe sobre a repressão às infrações contra a ordem econômica, no art. 
18, dispõe: "A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser 
desconsiderada, quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da 
lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento da atividade da pessoa 
jurídica provocada por má administração" (Curso de Direito Comercial, 1º vol., Ed. Saraiva, 1998, 
págs. 349 e 351). (TRT/SP 10196200300002000 - MS - Ac. SDI 2004024800 - Rel. José Carlos da 
Silva Arouca - DOE 16/11/2004) 

1235. 1. Sócio retirante. Responsabilidade. Aplicação subsidiária da Lei de Falências. A participa-
ção como sócio de empresa não perpetua a responsabilidade pelos encargos sociais e tributários. 
A falta de previsão legal para determiná-la, possível a aplicação subsidiária da Lei de Falências 
(Dec. lei n° 7.661, de 21.6.45) que no parágrafo único do artigo 5°, responsabiliza os sócios reti-
rantes há menos de dois anos, no caso de não terem solvido, até a data da declaração da falên-
cia, as obrigações sociais existentes ao tempo da retirada. 2. Mandado de segurança. Previsão de 
recurso. Cabimento. O artigo 5°, II da Lei n° 1.533, de 1951 nos diz que "Não se dará mandado de 
segurança quando se tratar de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis 
processuais ou possa ser modificado por via de correição". Mas já se pacificou a tese segundo a 
qual "Caberá mandado de segurança contra ato judicial quando este só for impugnável por recur-
so sem efeito suspensivo, e desde que demonstrado que ocorrerá dano irreparável” (RE 
76.909/73, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, de 5.1.73, in Barbi, pág. 51), além do que a lei ordi-
nária não pode restringir o alcance constitucional da medida. (Também, RE 92.107. Min. Oscar 
Correa, de 14.9.82, abrandamento da Súmula 267 do STF). O artigo 5° da Constituição, no inciso 
LXIX é taxativo ao dispor: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições 
do Poder Público". (TRT/SP 10927200300002008 - MS - Ac. SDI 2003030768 - Rel. José Carlos 
da Silva Arouca - DOE 13/01/2004) 

1236. Ex-sócio. Responsabilidade. Limite. CC. Art. 1032. Inteligência. Responde pelo débito, o 
devedor, no caso a empresa, que será citada para pagar ou nomear bens à penhora no prazo de 
vinte e quatro horas (CPC, art. 652). Extinta a empresa, ainda que de fato ou quando insolvente, 
respondem pela execução os sócios (CPC, art. 592, II). Mas os sócios atuais, que se obrigam pelo 
passivo da empresa. Naturalmente, a obrigação do sócio que se retira, não se perpetua, sob pena 
de afetar a segurança dos negócios e das pessoas. À míngua de previsão legal, tinha aplicação 
subsidiária a lei de falências, Decreto-lei nº 7.661 de 1945, que no parágrafo único do art. 5º res-
ponsabiliza os sócios que há menos de dois anos se tenham desligado da sociedade, no caso de 
não terem sido solvidas até a data da declaração da falência, as obrigações sociais existentes ao 
tempo da retirada. Agora a situação é resolvida pelo artigo 1.032 do Código Civil, taxativo ao dis-
por: "A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilida-
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de pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; 
nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a 
averbação". (TRT/SP 12808200200002009 - MS - Ac. SDI 2004005112 - Rel. José Carlos da Silva 
Arouca - DOE 16/04/2004) 

1237. Sócio. Execução. Não se justifica a resistência à satisfação do julgado, quando o devedor já 
se dissolveu de fato ou de direito e o sócio executado deixa de indicar bens livres e desembara-
çados para resolver o débito. (TRT/SP 10030200300002004 - MS - Ac. SDI 2004005180 - Rel. 
José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 

1238. Despersonalização da pessoa jurídica da empresa. Compreensão. Se a empresa que se 
vale do trabalho realizado e mesmo assim não o retribui na forma determinada por lei de proteção 
social e se mantém inadimplente sem qualquer justificação razoável, seus sócios, responsáveis 
direta ou indiretamente pela situação anormal, agem com induvidoso abuso de direito, devendo 
assim responder com seus bens particulares pela satisfação do débito que se negam, com dolo ou 
culpa, a satisfazer. (TRT/SP 12616200300002003 - MS - Ac. SDI 2004006356 - Rel. José Carlos 
da Silva Arouca - DOE 07/05/2004) 

1239. Execução. Bens do sócio. Não se pode olvidar que, dentro da sistemática processual, a 
constrição dos bens dos sócios somente é justificável quando excutidos os bens da sociedade, 
tratando-se de inequívoca responsabilidade patrimonial secundária. Agravo provido. (TRT/SP 
00939199625102003 - AP - Ac. 10ªT 20040133855 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 06/04/2004) 

1240. Reclamação trabalhista contra empresa e sócios, ou ex-sócios. Impossibilidade. Os sócios 
de uma sociedade comercial não precisam ser chamados ao processo, porque a responsabilidade 
deles é objetiva, decorrente da aplicação do disposto no art. 596 do CPC. Ainda que seus nomes 
não constem da sentença, eles são legalmente responsáveis pela dívida da sociedade, face ao 
disposto no art. 568, I, e 592, II, do CPC, e 990 do CC. (TRT/SP 03061199906302004 - RO - Ac. 
9ªT 20040404360 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 27/08/2004) 

1241. Execução contra bens de sócios. Sócios atuais e ex-sócios. Legitimação passiva de ambos. 
CPC, art. 596 e CC, art. 990. Não há que se distinguir entre sócios atuais e ex-sócios, porque a 
posição do sócio retirante e do novo sócio é a mesma. Aquele que ingressa na sociedade no cur-
so de sua existência torna-se responsável pelas obrigações assumidas anteriormente e aquele 
que se retirou e integrou o quadro societário no viger do contrato de trabalho aproveitou-se dire-
tamente da força laborativa do empregado para enriquecer seu patrimônio. (TRT/SP 
03066199607502004 - AP - Ac. 9ªT 20040081138 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
19/03/2004) 

1242. Penhora sobre imóvel de mulher de ex-sócio. Bem adquirido em partilha e vendido posteri-
ormente. Fraude de execução inexistente. Em se tratando de execução contra sociedade comer-
cial, só se pode falar em fraude de execução quando os bens alienados irregularmente são de 
propriedade da empresa ou dos sócios, conforme art. 596 do CPC e arts. 592 e 593 do CC. Sendo 
o bem da mulher de ex-sócio, do qual se separou e ficou com o imóvel na partilha, a venda poste-
rior do imóvel perde a característica de fraude de execução, se a mulher não participou como só-
cia da sociedade comercial. A venda é exercício regular de um direito. (TRT/SP 
00679200347102007 - AP - Ac. 9ªT 20040211589 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
21/05/2004) 

1243. Mandado de segurança. Penhora que recai sobre bem imóvel da sócia gravado por hipote-
ca. Subsiste o direito de seqüela do impetrante. Crédito trabalhista superprivilegiado. 1 - Na hipo-
teca o devedor sofre restrições no seu direito de propriedade, mas conserva certos poderes, den-
tre eles o direito de alienar o bem. Ora diante dessa possibilidade afigura-se possível a penhora e 
praceamento do bem. 2 - Numa eventual arrematação do bem, o impetrante sendo credor hipote-
cária pode perseguir o seu crédito gravado no bem, seja quem for o adquirente. Subsiste, portan-
to, o seu direito de seqüela. 3 - É perfeitamente legal a penhora e o praceamento do bem imóvel 
hipotecado, privilegiando o crédito trabalhista. Entretanto, consigne-se que o bem imóvel perma-
nece gravado pelo ônus hipotecário. Segurança parcialmente concedida. (TRT/SP 
11185200300002008 - MS - Ac. SDI 2003032612 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
20/01/2004) 
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1244. Mandado de segurança. Desconsideração da personalidade jurídica. Penhora de numerário 
existente em conta corrente do sócio da empresa executada. 1- A desconsideração da personali-
dade jurídica aplicada pelo D. magistrado tem amparo no art. 1.024 do Código Civil pois, verifica-
da a incapacidade financeira da sociedade para pagar os seus débitos, admite-se que a execução 
avance no patrimônio dos sócios. 2- A ordem de penhora de numerário existente na conta corren-
te observou a gradação legal prevista no art. 655 do CPC. Segurança que se denega. (TRT/SP 
11303200300002008 - MS - Ac. SDI 2004025466 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/12/2004) 

1245. Mandado de segurança. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Constri-
ção de numerário existente na conta corrente do impetrante. 1- É absolutamente legal a desconsi-
deração da personalidade jurídica da empresa quando esta não apresenta força financeira capaz 
de suportar a execução, conforme art. 28 da Lei nº 8.078/90 e art. 1.024 do Código Civil. Nessa 
circunstância o juiz pode determinar que a execução avance no patrimônio dos sócios para satis-
fazer as dívidas da sociedade executada. 2- Não restou configurada a natureza pública do nume-
rário, mesmo porque não é a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo que paga 
diretamente as supostas despesas do gabinete. Esses valores são depositados diretamente na 
conta corrente do impetrante, incorporando-se portanto, ao seu patrimônio. Segurança denegada. 
(TRT/SP 13786200300002005 - MS - Ac. SDI 2004018664 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
13/08/2004) 

1246. Mandado de segurança. Desconsideração da personalidade jurídica. Penhora em conta 
corrente de acionista de sociedade anônima. A desconsideração da personalidade jurídica aplica-
da pelo D. Magistrado tem amparo no art. 28 da Lei nº 8078/90 e art. 1024 do Código Civil, permi-
tindo que a execução avance no patrimônio dos sócios para satisfazer as dívidas trabalhistas 
quando a executada assim não fizer. No caso de sociedade anônima a falta de pagamento dos 
créditos de natureza alimentar significa infração de lei, justificando a responsabilidade do acionis-
ta. Assim, é perfeitamente lídima a execução sobre patrimônio dos acionistas, os quais segura-
mente se beneficiaram do trabalho realizado pela ora litisconsorte à época do contrato de traba-
lho. (TRT/SP 10842200300002000 - MS - Ac. SDI 2003033031 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - 
DOE 13/01/2004) 

1247. Mandado de segurança. Penhora de conta corrente do responsável subsidiário - Legítima a 
execução contra o devedor subsidiário, quando ineficaz em face do devedor principal; se restou 
infirmado que o principal devedor não possuía bens para garantir a execução, não há como repu-
tar como abusiva ou ilegal a determinação subseqüente, de prosseguimento - a partir de então - 
em face do responsável subsidiário. Igualmente legítima a apreensão de numerário em sua conta 
corrente, pois respeitada a gradação legal prevista no art. 655, do CPC. (TRT/SP 
11052200300002001 - MS - Ac. SDI 2004017366 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
21/09/2004) 

1248. Mandado de segurança. Penhora de numerário em conta do sócio, quando ineficaz o pros-
seguimento em face da empresa executada. Legítima a execução contra o sócio, com a determi-
nação de apreensão do patrimônio particular das pessoas físicas envolvidas na sociedade, quan-
do verificada a inidoneidade da empresa devedora para fazer frente ao crédito trabalhista fixado 
por sentença. Aplicação na Justiça do Trabalho da legitimação excepcional do sócio (art. 592, 
inciso II, do CPC) e da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa. 
(TRT/SP 12413200300002007 - MS - Ac. SDI 2004019687 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
10/09/2004) 

1249. Citada a pessoa jurídica - sociedade comercial limitada - para a execução e verificada a sua 
inidoneidade para fazer frente ao crédito trabalhista fixado por sentença, incide na hipótese o prin-
cípio da desconsideração da personalidade jurídica, legitimando-se a apreensão do patrimônio 
particular das pessoas físicas envolvidas na sociedade, mesmo as que dela já se tenham já retira-
do, desde que a compusessem à época da relação material ensejadora do crédito. Segurança que 
se denega. (TRT/SP 10610200300002001 - MS - Ac. SDI 2003032981 - Rel. Maria Aparecida Du-
enhas - DOE 13/01/2004) 

1250. Mandado de segurança. Execução de bens do sócio. Dissolução irregular de sociedade 
limitada com débitos trabalhistas pendentes. Inexistência de ilegalidade. Não vislumbrada ofensa 
a direito líquido e certo a constrição de bens de sócio, cuja sociedade encerrou irregularmente 
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suas atividades, estando pendente crédito trabalhista, de natureza alimentar. Aplicação na Justiça 
do Trabalho da legitimação excepcional do sócio (art. 592, inciso II, do CPC) e da Teoria da Des-
consideração da Personalidade Jurídica da Empresa (parágrafo 5º, art. 28, do Código de Defesa 
do Consumidor), com respaldo nos artigos 8º e 769, ambos da CLT. (TRT/SP 
10104200300002002 - MS - Ac. SDI 2004000790 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
20/02/2004) 

1251. Mandado de segurança. Penhora de bens dos sócios - Verificada a inidoneidade da empre-
sa-executada para fazer frente ao crédito trabalhista fixado por sentença, legítima a apreensão do 
patrimônio particular de pessoa física envolvida na sociedade, ainda que apenas de fato. Aplica-
ção dos princípios da primazia da realidade e da desconsideração da personalidade jurídica. 
(TRT/SP 10699200300002006 - MS - Ac. SDI 2004011287 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
29/06/2004) 

1252. Mandado de segurança. Penhora de bens dos sócios da devedora subsidiária - Legítima a 
execução contra a devedora subsidiária, quando ineficaz em face da devedora principal. Igual-
mente legítima a apreensão do patrimônio particular das pessoas físicas envolvidas na sociedade, 
quando verificada sua inidoneidade para fazer frente ao crédito trabalhista fixado por sentença. 
Aplicação do princípio da desconsideração da personalidade jurídica. (TRT/SP 
12985200200002005 - MS - Ac. SDI 2004006720 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
07/05/2004) 

1253. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente da executada e de seus sócios - Não 
fere direito líquido e certo a ordem de bloqueio de conta corrente da executada, especialmente se 
respeitada a ordem do art. 655, do CPC, e não demonstrado - de forma inconteste - o comprome-
timento abusivo do capital de giro da empresa, de maneira a afetar o desenvolvimento regular de 
suas atividades. Igualmente, legítima a apreensão do patrimônio particular de pessoa física envol-
vida na sociedade, quando verificada a inidoneidade da empresa-executada para fazer frente ao 
crédito trabalhista fixado por sentença. Aplicação do princípio da desconsideração da personali-
dade jurídica. Não vislumbrada, outrossim, a ofensa ao princípio da execução menos onerosa ao 
devedor, porquanto o artigo 620 do CPC não é aplicável ao processo do trabalho com o mesmo 
sentido dado pela norma processual civil, a qual não protege o devedor de dívida alimentar traba-
lhista, que é especialíssima e tem por objeto principal a sobrevivência do empregado e de sua 
família. (TRT/SP 13032200300002005 - MS - Ac. SDI 2004010345 - Rel. Maria Aparecida Due-
nhas - DOE 15/06/2004) 

1254. O disposto no parágrafo único do artigo 1003 do C.C. não tem aplicação no processo traba-
lhista, pois refere-se exclusivamente às obrigações para com a sociedade e terceiros, assumidas 
na condição de sócio. (TRT/SP 02820200202402005 - AP - Ac. 5ªT 20040451997 - Rel. Neli Bar-
buy Cunha Monacci - DOE 10/09/2004) 

1255. Mandado de segurança. Penhora de bens pertencentes a sócio da empresa executada. É 
entendimento pacificado nesta Justiça Especializada que, inexistindo bens da empresa executada 
capazes de garantir o crédito objeto de execução, os sócios respondem com o patrimônio próprio, 
em face da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Na hipótese dos autos, restou 
comprovada a ausência de patrimônio da empresa executada, para satisfação do crédito exe-
qüendo. Sendo assim, não há falar em violação a direito, máxime líquido e certo, na decisão que 
determinou a constrição de patrimônio do impetrante, sócio da empresa executada. Segurança 
que se denega. (TRT/SP 11768200300002009 - MS - Ac. SDI 2004007735 - Rel. Nelson Nazar - 
DOE 07/05/2004) 

1256. Mandado de segurança. 1. Ingresso de sócio na empresa executada após o desligamento 
do empregado. Responsabilidade subsidiária pelo crédito exeqüendo. O fato de o impetrante ha-
ver ingressado no quadro societário da empresa executada somente após o desligamento do em-
pregado, não o exclui da responsabilidade, ainda que subsidiária, pelo crédito objeto de execução, 
mormente se a pessoa jurídica não possui bens que possam suportar a execução forçada. 2. Pe-
nhora em dinheiro. A ordem estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil não é meramen-
te enunciativa, só podendo ser alterada com a concordância expressa do credor, não havendo 
cogitar de direito líquido e certo à impetrante que deseja substituir garantia em dinheiro por penho-
ra em outros bens. Segurança que se denega. (TRT/SP 12551200300002006 - MS - Ac. SDI 
2004021746 - Rel. Nelson Nazar - DOE 05/10/2004) 
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1257. Mandado de segurança. Penhora de bens pertencentes a ex-sócio da empresa executada. 
É entendimento pacificado, nesta Justiça Especializada, que, inexistindo bens da empresa execu-
tada capazes de garantir o crédito objeto de execução, os sócios e ex-sócios (respeitada, quanto 
a estes últimos, a limitação temporal imposta pelo art. 1003 do Código Civil) respondem com o 
patrimônio próprio, em face da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Segurança 
que se denega. (TRT/SP 13702200300002003 - MS - Ac. SDI 2004026780 - Rel. Nelson Nazar - 
DOE 07/12/2004) 

1258. Mandado de segurança. Execução. Responsabilidade de ex-sócio. O sócio retirante res-
ponde subsidiariamente por atos de gestão em face da moderna teoria da despersonalização da 
pessoa jurídica. Ocorre, todavia, que não existe responsabilidade perpétua. O direito consagra a 
existência de prescrição e decadência, visando à tranqüilidade social. Não havendo na atual or-
dem jurídica norma explícita sobre o limite temporal da responsabilidade do sócio retirante, quanto 
aos créditos trabalhistas, cabe ao intérprete buscar limites sistêmicos que deverão ser aplicados 
aos litígios. O primeiro deles concerne ao prazo prescricional consignado no inciso XXIX, do art. 
7º, da CF (dois anos após a extinção do contrato de trabalho do empregado). O segundo diz res-
peito ao contido no parágrafo único do art. 1.003, do Código Civil Brasileiro, o qual fixou, no tocan-
te à responsabilidade do sócio retirante, o prazo de dois anos. (Cf.: "Art. 1.003: A cessão total ou 
parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos 
demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos 
depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessio-
nário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.") Em suma: se a 
reclamação não se iniciou no período contemporâneo à gestão do sócio, muito menos nos dois 
anos subseqüentes à sua saída, não há como responsabilizá-lo, subsidiária ou solidariamente, por 
eventual débito trabalhista. Segurança que se concede. (TRT/SP 10981200400002004 - MS - Ac. 
SDI 2004026926 - Rel. Nelson Nazar - DOE 07/12/2004) 

1259. Mandado de segurança. Responsabilidade subsidiária. Constatado que a principal devedora 
não possui condições de quitar o crédito reconhecido pela sentença transitada em julgado, não 
representa qualquer violação a direito líquido e certo o prosseguimento da execução contra a re-
clamada condenada subsidiariamente. Segurança que se denega. (TRT/SP 12417200300002005 
- MS - Ac. SDI 2004010191 - Rel. Nelson Nazar - DOE 25/05/2004) 

1260. Mandado de segurança. Sócio retirante. Presunção de ato de gestão. O sócio retirante de 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada responde, embora subsidiariamente, pelas 
obrigações trabalhistas contemporâneas com sua gestão. A responsabilidade, por seu turno, é 
objetiva e decorre da presunção de que a violação de direito se deu com a participação do sócio 
quotista. Trata-se de presunção que faz subsistir, para o sócio, a responsabilidade por ato de ges-
tão, mormente se a sociedade não possui bens que possam suportar a execução forçada. Segu-
rança que se denega. (TRT/SP 13033200300002000 - MS - Ac. SDI 2004010353 - Rel. Nelson 
Nazar - DOE 25/05/2004) 

1261. Execução de bem do sócio. O reclamante tem garantido o direito de perseguir os bens do 
sócio retirante, mesmo que não o conste da sentença exeqüenda, se ocorrer o inadimplemento da 
real empregadora e o esvaziamento do patrimônio dos sócios contemporâneos (art. 596 do Códi-
go de Processo Civil), já que os créditos trabalhistas não ficam desprotegidos das alterações con-
tratuais, pela aplicação da teoria da despersonalização da pessoa jurídica societária (disregard of 
legal entity). (TRT/SP 02756199800802006 - RO - Ac. 4ªT 20040684576 - Rel. Paulo Augusto 
Camara - DOE 10/12/2004) 

1262. Desconsideração da personalidade jurídica do empregador. Falência. Desconsiderada a 
personalidade jurídica do empregador, a ação executiva corre contra os sócios. A notícia de falên-
cia em momento posterior àquele ato não tem o condão de reverter aquela decisão, principalmen-
te se já houverem sido penhorados os bens dos sócios, vislumbrando-se com a reversão manifes-
to prejuízo ao exeqüente. Dá-se provimento ao Agravo, para determinar o prosseguimento da e-
xecução na pessoa dos sócios da executada. (TRT/SP 00347199906702003 - AP - Ac. 2ªT 
20040407971 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 10/09/2004) 

1263. 1. Disregard of legal entity. Incompatibilidade com o Juízo Falimentar. Modificação de com-
petência rejeitada. Alteração de pólo passivo na execução. 2. Adjudicação. Valor da arrematação 
ou da execução. 1. Compete ao Juiz do Trabalho prosseguir no feito de execução trabalhista em 
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que se desconsiderou a personalidade jurídica do empregador em momento processual anterior à 
prova da decretação da falência, sem que o sócio executado tenha manifestado oposição ao ato. 
Uma vez desconsiderada a personalidade jurídica a execução não mais corre contra a empresa, e 
sim contra os sócios, modificando o pólo passivo da demanda. 2. A adjudicação pode ser levada a 
efeito até após a arrematação, no mesmo dia em que esta se der, e o valor a ser considerado é 
aquele do maior lanço. (TRT/SP 01272199607102004 - AP - Ac. 2ªT 20040180713 - Rel. Paulo 
Sérgio Spósito - DOE 04/05/2004) 

1264. 1. Embargos de Execução. Ilegitimidade de parte. Matéria alegável. 2. Responsabilidade do 
sócio e limitação bienal imposta pelo Código Civil de 2002. 3. Prescrição intercorrente quando já 
iniciada a execução. 1. Os parágrafos 1º, 3º e 5º do artigo 884 da CLT não traduzem em numerus 
clausus quanto à matéria objeto de defesa à constrição judicial. Por corolário, é admissível a defe-
sa processual indireta fundada na ilegitimidade da parte para responder ao título. 2. Admite-se no 
processo do trabalho a desconstituição da personalidade jurídica do empregador. Todavia, a limi-
tação bienal insculpida no artigo 1032 do NCCB não se aplica em seara trabalhista, uma vez que 
colide frontalmente com os dispositivos 10 e 448 da CLT, não se operando a subsidiariedade de 
que trata o parágrafo único do artigo 8º da CLT por não preenchidos os requisitos de omissão do 
texto celetista e compatibilidade do texto comum aos princípios trabalhistas. 3. Suspende-se a 
execução por falta de localização do devedor ou de bens que garantam a execução, não correndo 
a prescrição. Decorrido o prazo de um ano sem que se localize o devedor ou sejam encontrados 
bens penhoráveis, o juiz determinará o arquivamento dos autos. Caso sejam encontrados o deve-
dor ou os bens, os autos serão desarquivados para prosseguimento normal. (TRT/SP 
00926199344302003 - AP - Ac. 2ªT 20040269005 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 15/06/2004) 

1265. Mandado de segurança. Bens dos sócios. Alugueres - A previsão de penhora em crédito 
junto a terceiros tem previsão legal (CPC, art. 671). O fato de os bens da devedora não terem 
despertado interesse em Hasta, autoriza o prosseguimento da execução em bens dos sócios. Se-
gurança que se denega. (TRT/SP 11023200300002000 - MS - Ac. SDI 2004013590 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

1266. Mandado de segurança. Ordem de penhora em bens dos sócios. Legalidade. Infrutíferas as 
tentativas de localização de bens da empresa, a penhora de bens dos sócios é medida que se 
impõe. (TRT/SP 11252200300002004 - MS - Ac. SDI 2004013654 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida 
- DOE 02/07/2004) 

1267. Mandado de segurança. Execução definitiva. Continuidade da execução na pessoa de ex-
sócios. Responsabilidade que se afasta pela conjugação de dois elementos: Retirada da socieda-
de e decurso do prazo de dois anos da averbação da modificação do contrato social, nos termos 
do artigo 1.003, parágrafo único e do artigo 1.032 da Lei 10.406/2002. Segurança que se concede. 
(TRT/SP 11402200300002000 - MS - Ac. SDI 2004013670 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
02/07/2004) 

1268. Mandado de segurança. Tentativas infrutíferas do exeqüente de encontrar bens passíveis 
de penhora. Indicação de penhora de 1/8 da parte ideal de imóvel da sócia da executa. Indeferi-
mento pelo juízo que fere direito líquido e certo do exeqüente, pois a execução se processa no 
interesse do credor (artigo 612/CPC). Segurança que se concede. (TRT/SP 12194200300002006 
- MS - Ac. SDI 2004013743 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

1269. Mandado de segurança. Penhora de várias contas bancárias dos sócios. I - Alcance de uma 
conta bancária na qual são creditados os salários. CPC, art. 649, IV, violado. II - Execução inte-
gralmente satisfeita com o bloqueio e penhora em única conta bancária. Segurança parcialmente 
concedida. (TRT/SP 12247200300002009 - MS - Ac. SDI 2004013760 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 02/07/2004) 

1270. Não satisfeita a obrigação pelo devedor principal - pessoa jurídica - desde logo se permite a 
execução contra o devedor subsidiário, e não o redirecionamento da execução contra os sócios 
do devedor principal. A não ser assim, simplesmente não terá fim a execução, abrindo-se portas 
largas para que se acomode o devedor subsidiário, frustrando o próprio comando judicial. Agravo 
de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 01536199901402008 - AP - Ac. 1ªT 20040127340 
- Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 06/04/2004) 
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1271. Execução. Penhora de bem particular dos sócios da empresa executada. Falência. O encer-
ramento irregular da sociedade enseja a desconsideração da personalidade jurídica e a persecu-
ção dos bens particulares dos sócios para a satisfação do crédito trabalhista, mesmo que tenha 
culminado com a falência. Aplicação dos artigos 10, Decreto nº 3.708/19 c/c 28, da Lei 8.078/90 e 
50, do Código Civil. (TRT/SP 01286200202502006 - AP - Ac. 6ªT 20040644787 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

1272. Penhora em bens do sócio. Chegando o feito à fase de execução e não apresentando a 
empresa liquidez mínima à satisfação da dívida, os bens dos sócios ficam ao alcance da atividade 
expropriatória. CPC, art. 592, II e V. (TRT/SP 00106200304202005 - AP - Ac. 6ªT 20030695516 - 
Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

1273. Execução. Sociedades anônimas. Gestores. Responsabilidade subsidiária. Desconsidera-
ção da personalidade jurídica. Respondem na execução, - subsidiariamente, pelos débitos traba-
lhistas das sociedades anônimas, - e solidariamente, com os acionistas, os gestores, diretores, ou 
administradores, acionistas ou não, independentemente do nomen juris que ostentem. Aplicam-se 
no Processo Trabalhista, por compatíveis (art. 8º, § único, CLT), as regras hauridas no Direito 
Comum (Lei das Sociedades Anônimas, Código de Defesa do Consumidor, Novo Código Civil) e 
no Código Tributário Nacional, que positivam a teoria da desconsideração da personalidade jurídi-
ca (disregard of legal entity). Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 
00659200002302010 - AP - Ac. 4ªT 20040244142 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
28/05/2004) 

1274. Sociedades anônimas. Gestores. Responsabilidade subsidiária. Desconsideração da perso-
nalidade jurídica. Respondem na execução, - subsidiariamente, pelos débitos trabalhistas das 
sociedades anônimas, - e solidariamente, com os acionistas, os gestores, diretores, ou adminis-
tradores, acionistas ou não, independentemente do nomen juris que ostentem. Aplicam-se no Pro-
cesso Trabalhista, por compatíveis (art. 8º, parágrafo único, CLT), as regras hauridas no Direito 
Comum (Lei das Sociedades Anônimas, Código de Defesa do Consumidor, Novo Código Civil) e 
no Código Tributário Nacional, que positivam a teoria da desconsideração da personalidade jurídi-
ca (disregard of legal entity). Não há como cogitar, sob pena de inversão total dos valores funda-
mentais tutelados pela Constituição Federal (artigo 1º, incisos III e IV) que simples consumidor 
seja destinatário de ampla proteção, podendo perseguir o patrimônio dos administradores (art. 28 
do CDC), e não se dê essa mesma garantia a quem efetivamente produziu os bens e serviços 
com sua força de trabalho. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 
00083200303702003 - AP - Ac. 4ªT 20040396317 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
13/08/2004) 

1275. Responsabilidade subsidiária. Execução contra sócios da contratante. Opção do exeqüente. 
A execução passa a direcionar-se contra a empresa responsável subsidiária, sempre que a pes-
soa jurídica responsável principal mostrar-se inidônea a saldar os créditos trabalhistas. Prevista a 
subsidiariedade no título exeqüendo, não se faz obrigatório que a execução prioritariamente tenha 
que ser exaurida contra os sócios da primeira empresa, como conditio sine qua non para que a 
constrição se enderece aos bens da empresa responsável subsidiária. Em face da condenação 
subsidiária, a conveniência e o momento do soerguimento do véu corporativo (disregard doctrine) 
e direcionamento da constrição aos bens dos sócios da empresa contratante constitui opção do 
exeqüente, e não da tomadora dos serviços (devedora subsidiária), já que a execução se proces-
sa no interesse do credor (art. 612, caput, do CPC) e da própria Justiça, a quem incumbe velar 
pelo cumprimento eficaz de suas decisões. (TRT/SP 00644199825302001 - AP - Ac. 4ªT 
20040641907 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 26/11/2004) 

1276. Sócio retirante - Responsabilidade. A pessoa jurídica da empresa não se confunde com a 
pessoa física dos sócios ou acionistas. Estes, entretanto, não se eximem da responsabilidade, se 
aquela não possui bens bastante para satisfazer o crédito ou se furta a responder pela execução, 
pois conforme jurisprudência assente em nossos Tribunais, tais fatos, por si só, configuram atos 
de má gestão ou abuso de poder e autorizam a aplicação da teoria da despersonalização da pes-
soa jurídica do empregador (Disregard of Legal Entity), inexistindo impedimento legal - em que 
pese a responsabilização primeira dos atuais sócios - para que a execução se volte contra o sócio 
ou acionista retirantes, desde que estes tenham se beneficiado da mão-de-obra do ex-empregado, 
pois o crédito trabalhista, de natureza exclusivamente alimentar e caráter privilegiadíssimo, não 
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pode se submeter a questões decorrentes de alterações na estrutura jurídica da empresa, neces-
sitando ser satisfeito sem maiores delongas, aplicando-se, na hipótese, os termos dos artigos 10 e 
448 da CLT. (TRT/SP 03041200320102000 - AP - Ac. 10ªT 20040625898 - Rel. Rilma Aparecida 
Hemetério - DOE 30/11/2004) 

1277. Os riscos fazem parte do empreendimento da empresa, sendo o cumprimento da coisa jul-
gada expressão do poder soberano do Estado, não havendo, destarte, como afastar a responsabi-
lidade de ex-sócios para responder à execução, inclusive com seus próprios bens, independente-
mente de despersonalização da pessoa jurídica, quando a execução se arrasta há tempos, sem 
que se tenha logrado êxito na tentativa de penhora on line em contas da executada e de seus só-
cios. Segurança concedida. (TRT/SP 13433200300002005 - MS - Ac. SDI 2004020456 - Rel. So-
nia Maria Prince Franzini - DOE 21/09/2004) 

1278. Responsabilidade subsidiária de ex-sócio. Tratando-se de dívida trabalhista contraída con-
comitante à participação na sociedade, não são apenas os bens dos atuais sócios que estão sujei-
tos à constrição judicial (art. 592, II, do CPC), depois de exauridas as possibilidades de execução 
contra o devedor principal - executada (art. 596 e § 1º, do CPC), mas, também, do sócio que se 
retirou da sociedade (art. 339 do Código Comercial), quando excutidos os bens daqueles. 
(TRT/SP 02585200204202003 - AP - Ac. 2ªT 20030693327 - Rel. Sônia Maria Forster do Amaral - 
DOE 13/01/2004) 

1279. Execução. Penhora em conta corrente de ex-sócio. Tratando-se de execução definitiva não 
garantida pela executada e sendo o dinheiro, o primeiro na ordem legal de preferência preconiza-
da no art. 655 do Código de Processo Civil, não se configura ilegal a determinação de penhora em 
conta corrente de ex-sócio. (TRT/SP 12456200200002001 - MS - Ac. SDI 2004001427 - Rel. So-
nia Maria Prince Franzini - DOE 05/03/2004) 

1280. Mandado de segurança. Execução definitiva. Prosseguimento da execução na pessoa do 
ex-sócio da executada. Penhora em conta corrente. Ausência de bens em nome da executada e 
dos atuais sócios. Responsabilidade pelos riscos do negócio. Propositura da reclamação em perí-
odo inferior a dois anos da data do desligamento do sócio. Observação da ordem legal de prefe-
rência contida no artigo 655 do CPC. Inexistência de ofensa a direito e liquido e certo. Não encon-
trados bens em nome da executada e dos atuais sócios, não há ilegalidade no prosseguimento da 
execução na pessoa do ex-sócio, pertencendo este ao quadro societário na época da prestação 
dos serviços pelo exeqüente. Não tendo sido oferecidos bens à garantia da execução, o direito à 
indicação é devolvido ao exeqüente (art. 657 do CPC), sendo o dinheiro, o primeiro na ordem de 
gradação legal preconizada no art. 655 do Código de Processo Civil, não se configura, a penhora 
em contas bancárias, ofensa a direito líquido e certo. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12376200200002006 - MS - Ac. SDI 2004006097 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
14/05/2004) 

1281. Mandado de segurança. Execução definitiva. Frustradas as tentativas de localização de 
bens da executada e sócios remanescentes. Prosseguimento da execução na pessoa do ex-sócio 
da empresa. Sócio à época da prestação de serviços pela reclamante. Responsabilidade pelos 
riscos do negócio. Inexistência de ofensa a direito e liquido e certo. Não garantida a execução 
pela empresa executada ou sócios remanescentes, não há ilegalidade no prosseguimento da exe-
cução na pessoa do ex-sócio, sócio na época em que a reclamante prestou serviços na empresa, 
ante sua responsabilidade subsidiária (aplicação do art. 592, II, do CPC). Segurança que se de-
nega. (TRT/SP 12642200200002000 - MS - Ac. SDI 2004007441 - Rel. Sonia Maria Prince Fran-
zini - DOE 14/05/2004) 

1282. Bens dos sócios. Despersonalização da pessoa jurídica. O crédito exeqüendo tem natureza 
alimentar e os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do empregador, aplicando-
se, portanto, ao direito do trabalho a multireferida teoria da despersonalização da pessoa jurídica, 
teoria essa também prevista no artigo 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem 
como no artigo 50 do atual Codex Civil. (TRT/SP 01638199802402000 - AP - Ac. 6ªT 
20040472633 - Rel. Valdir Florindo - DOE 24/09/2004) 

1283. Responsabilidade subsidiária do sócio na execução da sociedade. O fato de o sócio não 
constar do título executivo como devedor ou mesmo de não fazer parte do pólo passivo da recla-
mação trabalhista na fase cognitiva não significa ausência de responsabilidade para efeito de exe-
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cução, pois o artigo 596 do Código de Processo Civil prevê responsabilização do sócio a título 
subsidiário, independentemente de constar do título executivo. De resto, o artigo 592, inciso II, do 
estatuto processual civil, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho, permite o entendimen-
to de que os sócios atuais e os ex-sócios à época da vigência do contrato de trabalho têm respon-
sabilidade na execução da sociedade, quando os bens dessa mostram-se insuficientes para o 
pagamento de débitos trabalhistas, pois o não pagamento de tais haveres constitui violação à lei e 
os empregados nunca assumem o risco do empreendimento. (TRT/SP 12878200200002007 - MS 
- Ac. SDI 2003033899 - Rel. Vania Paranhos - DOE 20/01/2004) 

1284. Responsabilidade subsidiária do sócio na execução da sociedade. Tendo ou não o sócio 
participado da relação processual na fase de conhecimento, responde ele pelas dívidas da em-
presa, quando os bens dessa mostram-se insuficientes para o pagamento de débitos trabalhistas, 
caracterizando o fenômeno denominado pela doutrina como disregard of legal entity. (TRT/SP 
12351200300002003 - MS - Ac. SDI 2004019202 - Rel. Vania Paranhos - DOE 03/09/2004) 

1285. Penhora dos bens dos sócios. Legitimidade. É legítima a penhora dos bens de sócios da 
reclamada nos autos principais, pois os mesmos respondem pelas dívidas da empresa, quando 
esta não possuir outros bens que possam levar a bom termo a execução; em sendo assim, irrele-
vante é o fato de terem participado ou não da relação processual na fase de conhecimento. Tal 
fenômeno é denominado pela doutrina como disregard of the legal entity: nos casos em que a 
empresa não oferecer condições de solvabilidade de seus compromissos, sua personalidade jurí-
dica é desconstituída a fim de que os sócios sejam responsabilizados pela satisfação dos débitos. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 12621200300002006 - MS - Ac. SDI 2004017919 - Rel. Va-
nia Paranhos - DOE 27/08/2004) 

1286. Penhora dos bens de ex-sócio. Reclamação trabalhista interposta depois de dois anos de 
sua retirada da sociedade. Ilegitimidade. É ilegítima a penhora dos bens de ex-sócio da reclamada 
nos autos principais, quando a reclamação trabalhista foi interposta depois de dois anos da retira-
da do mesmo da sociedade, de acordo com o novo diploma civil, mormente considerando-se que 
a participação do ex-sócio no quadro societário da reclamada coincidiu em alguns dias com a vi-
gência do contrato de trabalho do reclamante. Segurança que se concede. (TRT/SP 
12623200300002005 - MS - Ac. SDI 2004019350 - Rel. Vania Paranhos - DOE 03/09/2004) 

Bens inexistentes. Suspensão do processo 
1287. Processo de execução. Atos. Cabe ao Juiz dar um direcionamento racional ao prossegui-
mento da execução, evitando atos inócuos e desnecessários. A indicação de bens à penhora é 
incumbência do credor (CPC, art. 657) e a inexistência de bens penhoráveis coloca o processo 
sob o regime do art. 40 da Lei nº 6.830/80. (TRT/SP 00568199930202000 - AP - Ac. 6ªT 
20040644540 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

Bens. Informação da Receita Federal 
1288. Mandado de segurança. Ofício à Delegacia da Receita Federal. Processo executório. Art. 
612 do CPC. A execução se dá no interesse do credor, sendo essa a dicção do art. 612 do CPC, 
pelo que, diligenciando debalde a impetrante, autora na ação trabalhista originária, por mais de 
cinco anos, no sentido de buscar o paradeiro dos executados, deve o Judiciário tomar a iniciativa, 
requerida, aliás, pela parte, no sentido de expedir ofício a Órgão da Administração que possa for-
necer informações necessárias à consumação do processo executório. Mandado de segurança 
concedido. (TRT/SP 10067200300002002 - MS - Ac. SDI 2004009550 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 18/05/2004) 

1289. Mandado de segurança. Expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que in-
forme o atual endereço da executada. Revela-se líquido e certo o direito do trabalhador de buscar, 
mediante atos a serem praticados pelo Juízo Executor, os meios necessários à localização do ex 
adverso executado, desde que, como na espécie, tenha esgotado as tentativas que estavam ao 
seu alcance. Mandado de segurança concedido. (TRT/SP 11008200300002001 - MS - Ac. SDI 
2004018974 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 03/09/2004) 

1290. Concessão parcial da segurança tão somente para desbloquear conta bancária em que são 
depositados benefícios previdenciários. Mantida a ordem de expedição de ofício à Receita Federal 
para apurar a existência de bens da impetrante. Descaracterizada a irresponsabilidade da mesma 
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em virtude do disposto no artigo 1003, parágrafo único, do Código Civil. Restando provado pelo 
confronto entre o comprovante de recebimento de benefícios e o extrato bancário, que a conta 
corrente destina-se ao depósito de benefícios previdenciários da impetrante, exclusivamente, é 
forçoso o seu desbloqueio, com fulcro no artigo 649, VII, do CPC. Por outro lado, verificou-se que 
não decorreu o prazo de dois anos previsto no parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil, 
desde a retirada da impetrante da sociedade até a distribuição da reclamação trabalhista, devendo 
a mesma permanecer no pólo passivo da execução. Causa, no mínimo, estranheza o fato da re-
clamada compor-se em audiência, para depois inadimplir o acordo, já na primeira parcela, que, 
aliás, não representa valor considerável (R$700,00). Diante disso, não há que se criticar a atitude 
da D. Autoridade impetrada que determina a execução simultânea da sociedade e respectivos 
sócios, determinando a expedição de ofício à Receita Federal com o intuito de obter informações 
acerca da existência de bens pertencentes a qualquer um deles, sendo forçoso denegar a segu-
rança neste aspecto. (TRT/SP 10510200400002006 - MS - Ac. SDI 2004025890 - Rel. Delvio Buf-
fulin - DOE 07/12/2004) 

1291. Pedido de expedição de ofício à Receita Federal - É sabido que os poderes públicos em 
geral, não fornecem informações com a facilidade que se supõe. Por esse motivo, torna-se neces-
sária a intervenção do Poder Judiciário. Segurança que se concede. (TRT/SP 
10399200200002006 - MS - Ac. SDI 2004000544 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 20/01/2004) 

1292. Mandado de segurança. Indeferimento do pedido de expedição de ofício à Delegacia da 
Receita Federal com o fim de obter os atuais endereços dos sócios da executada. Execução defi-
nitiva. Impossibilidade de localização da executada e de seus sócios. Violação a direito líquido e 
certo do impetrante. Ante a dificuldade em localizar a executada e seus sócios e sendo a diligên-
cia requerida essencial para o prosseguimento da execução, face o caráter sigiloso das informa-
ções contidas nas declarações a serem fornecidas tornando inviável a obtenção das informações 
pelas vias normais, o indeferimento da expedição de ofício impede o prosseguimento da execução 
e à satisfação da obrigação reconhecida, violando, desta forma, direito líquido e certo do impetran-
te. Segurança que se concede. (TRT/SP 00396/2001-8 - MS - Ac. SDI 2003030873 - Rel. Sonia 
Maria Prince Franzini - DOE 13/01/2004) 

1293. Execução - Localização de bens do executado - Diligências da parte infrutíferas - Indeferi-
mento da expedição de ofícios - Segurança concedida. Sendo a diligência requerida essencial 
para o deslinde da execução, vez que, esgotadas as tentativas da parte, o indeferimento da expe-
dição de ofício a órgãos públicos objetivando a informação do endereço dos sócios da empresa 
obstaculiza a execução e a satisfação da obrigação reconhecida pela r. sentença de origem, vio-
lando direito líquido e certo do impetrante. (TRT/SP 11200200300002008 - MS - Ac. SDI 
2004017382 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 27/08/2004) 

Bloqueio. Conta bancária 
1294. Mandado de segurança - Bloqueio de contas bancárias de ex-sócio - Violação de direito 
líquido e certo não configurada. A despeito de ter o bloqueio judicial recaído em conta bancária 
por intermédio da qual o impetrante recebe salários, restou evidenciada a existência de créditos 
diversos, sobre os quais não incide a vedação legal contida no art. 649, IV, do CPC. Segurança 
não concedida. (TRT/SP 11727200200002001 - MS - Ac. SDI 2004005988 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 07/05/2004) 

1295. Mandado de segurança. Execução. Determinação de bloqueio de valores existentes em 
contas bancárias da executada. Inocorrência de violação a direito líquido e certo. Não configura 
violação a direito líquido e certo da empresa executada a determinação de bloqueio de valores 
existentes em suas contas-correntes, até o limite da execução, tendo em vista que foi observada a 
ordem prevista no artigo 655 do CPC e a impetrante não indicou bens aptos a satisfazer o crédito 
do exequente. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 10145200300002009 - MS - Ac. 
SDI 2004021231 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 28/09/2004) 

1296. Mandado de segurança. Penhora. Dinheiro. Bloqueio de conta-corrente bancária. Cetesb. 
Precatório. Tratando-se a Cetesb de sociedade por ações, não está abrangida pelas determina-
ções constitucionais acerca da execução por precatório, pelo que nenhuma ilegalidade há na 
constrição de dinheiro, mediante bloqueio de conta-corrente bancária, mormente quando nada 
dispõe o ato administrativo que a criou sobre a impenhorabilidade de seus bens e quando a pró-
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pria Impetrante indicou vários bens à penhora, no processo executório originário. Mandado de 
segurança não concedido. (TRT/SP 10986200300002006 - MS - Ac. SDI 2004020146 - Rel. Ane-
lia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

1297. Mandado de segurança. Bloqueio em conta bancária: Não se afigura arbitrário ato judicial 
que determina a penhora em conta bancária de empresa que deixou de recolher as cotas previ-
denciária e fiscal a que foi condenada e de que teve oportuna ciência. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 10268200300002000 - MS - Ac. SDI 2004014464 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
16/07/2004) 

1298. Mandado de segurança. Penhora em conta bancária: "Concede-se parcialmente a seguran-
ça para excluir tão-somente os valores depositados pela Previdência Social. Não demonstrada a 
origem do crédito das demais importâncias consignadas na conta-bancária, inviável a ordem obje-
tivada". Segurança denegada. (TRT/SP 12683200200002007 - MS - Ac. SDI 2003035506 - Rel. 
Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

1299. Mandado de segurança. Penhora de numerário em conta-bancária de associação civil sem 
fins lucrativos: "Não é arbitrária a penhora de numerário em conta-corrente bancária de associa-
ção de classe, que não desenvolve atividade lucrativa, especialmente, quando não há prova de 
que o bloqueio a impeça de cumprir sua finalidade social". Segurança denegada. (TRT/SP 
10234200300002005 - MS - Ac. SDI 2004017307 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

1300. Mandado de segurança. Penhora em conta bancária. Sócio. Execução definitiva: Concede-
se parcialmente a segurança para excluir da penhora tão-somente os proventos creditados na 
conta bancária do impetrante. Não demonstrada a origem do crédito das demais importâncias 
consignadas na conta-bancária, inviável a ordem objetivada. Segurança parcialmente concedida. 
(TRT/SP 10054200300002003 - MS - Ac. SDI 2004022440 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
05/10/2004) 

1301. Execução definitiva. Bloqueio de numerário existente em conta corrente. Empresa do mes-
mo grupo econômico: Não configura abuso de direito a ordem judicial que determina a penhora de 
numerário existente em conta bancária de empresa que, além de pertencer ao mesmo grupo eco-
nômico da empregadora, figurou no pólo passivo da ação trabalhista, no processo de conhecimen-
to". Segurança denegada. (TRT/SP 12203200300002009 - MS - Ac. SDI 2004022580 - Rel. Dora 
Vaz Treviño - DOE 05/10/2004) 

1302. Mandado de segurança. Penhora de numerário em conta-corrente: "Não é abusivo ato judi-
cial, que determina a penhora em numerário da executada para satisfação da totalidade do crédito 
do exeqüente. Não existe amparo na lei determinação para realizar a constrição do quantum em 
parcelas mensais, especialmente quando o julgado verifica, na aplicação da lei, e face ao que 
dispõe o art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, que o valor apenhado não impedirá a em-
presa de continuar sua atividade social". Segurança denegada. (TRT/SP 10978200300002000 - 
MS - Ac. SDI 2004000390 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

1303. Mandado de segurança. Penhora em conta bancária. Sócio minoritário. Execução definitiva: 
"Não é arbitrário ato que determina a constrição em conta-bancária de sócio minoritário, diretor da 
executada, constatada a insuficiência de bens da empresa para garantir a satisfação do crédito 
trabalhista, apurado em execução definitiva". Mandado de segurança denegado. (TRT/SP 
11449200300002003 - MS - Ac. SDI 2004004086 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 19/03/2004) 

1304. Mandado de segurança. Penhora em conta bancária: "Concede-se parcialmente a seguran-
ça para excluir da penhora em dinheiro os valores depositados na conta bancária, sob a denomi-
nação de "renda saldada diferida", que corresponde a benefício de previdência privada. Não de-
monstrado, com extrato bancário, que a conta é alimentada exclusivamente por essa prestação, 
inviável o seu desbloqueio integral, na forma objetivada na vestibular". Segurança parcialmente 
concedida. (TRT/SP 10875200300002000 - MS - Ac. SDI 2004007271 - Rel. Dora Vaz Treviño - 
DOE 07/05/2004) 

1305. Mandado de segurança. Existência de agravo de petição. Bloqueio de numerário: "Em ha-
vendo recurso específico, incabível mandamus, se não demonstrado cabalmente que, do ato im-
pugnado, pode resultar perecimento de direito ou dano de difícil reparação. Não é arbitrário ato 
judicial que determina o bloqueio de numerário para garantir a execução, considerando que: 1º) a 
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execução é definitiva; 2º) os bens nomeados não foram aceitos pelo credor; 3º) o exeqüente-
reclamante vem buscando a satisfação de seu crédito há longos anos; 4º) a execução se proces-
sa no interesse do credor (art. 612 - CPC); 5º) é o meio mais rápido e econômico para a execução 
do julgado (art. 620 - CPC); 6º) dinheiro figura em primeiro lugar, na ordem preferencial para a 
nomeação de bens à penhora (art. 655, inc. I - CPC); 7º) não há prova de que, com a penhora em 
dinheiro, ficou inviabilizado o prosseguimento da atividade social desenvolvida pela empresa". 
Segurança denegada. (TRT/SP 12895200200002004 - MS - Ac. SDI 2004010620 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 01/06/2004) 

1306. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. Visa à execução o cumprimento da 
efetividade da sentença, orientado pelos princípios da celeridade e economia processual, incum-
bindo ao juiz zelar pelo rápido andamento da execução, conforme os artigos 765 e 878 da CLT. 
Portanto, nada há de ilegal no bloqueio em conta corrente do executado, eis que obedece a or-
dem de preferência indicada no artigo 655 do CPC, razão pela qual não há que se falar em direito 
líquido e certo a ser amparado pelo writ. Segurança denegada. (TRT/SP 10702200300002001 - 
MS - Ac. SDI 2004011295 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 08/06/2004) 

1307. Execução. Intuito protelatório. Caracterização. O devedor não faz nenhum favor quando 
cumpre espontaneamente a decisão condenatória. Se não a cumpre, sabe ou deve saber que terá 
início a execução forçada em tantos bens quantos sejam necessários para a satisfação do crédito 
exequendo. De tal sorte, não o favorece a alegação defensiva e obviamente protelatória de que a 
penhora conduzirá à sua quebra. (TRT/SP 10251200300002002 - MS - Ac. SDI 2004014871 - Rel. 
José Carlos da Silva Arouca - DOE 20/07/2004) 

1308. Penhora x satisfação de compromissos rotineiros. Alegação protelatória. O devedor não faz 
nenhum favor quando cumpre espontaneamente a decisão condenatória. Se não a cumpre, sabe 
ou deve saber que terá início a execução forçada em tantos bens quantos sejam necessários para 
a satisfação do crédito exequendo. De tal sorte, não o favorece a alegação defensiva e obviamen-
te protelatória de que o numerário penhorado presta-se à satisfação dos compromissos de rotina. 
(TRT/SP 12199200300002009 - MS - Ac. SDI 2004014693 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 20/07/2004) 

1309. Mandado de segurança. Penhora de numerário existente em conta corrente. O Juízo a quo 
em atendimento ao requerimento do ora litisconsorte deferiu a penhora sobre valor existente na 
conta corrente do impetrante em substituição à penhora do bem imóvel. A decisão foi acertada 
pois o bem imóvel figura no inciso VIII do art. 655 do CPC, enquanto que dinheiro aparece no inci-
so I do mesmo diploma legal, tendo portanto preferência sobre aquele bem. Segurança denegada. 
(TRT/SP 12646200200002009 - MS - Ac. SDI 2004018290 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
13/08/2004) 

1310. Mandado de segurança. Penhora de numerário existente em conta corrente. Diante da ine-
ficácia da constrição inicialmente levada a efeito, pois infrutíferas as três hastas públicas realiza-
das, não constitui ilegalidade ou arbitrariedade determinação judicial de penhora sobre valor exis-
tente em conta corrente da executada, mesmo porque o dinheiro figura no inciso I do art. 655 do 
CPC tendo, portanto, preferência sobre todos os demais bens. Segurança denegada. (TRT/SP 
11187200300002007 - MS - Ac. SDI 2004026403 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/12/2004) 

1311. Mandado de segurança. Penhora de numerário em conta corrente. Execução provisória. A 
determinação insculpida no art. 620 do CPC, no sentido de que a execução há de pautar-se pelo 
menor sacrifício do executado, não significa, senão, que há limitação na atividade expropriatória 
do Estado. O princípio do menor sacrifício do executado consiste em limitar os atos estatais de 
expropriação de bens do devedor ao estritamente necessário e suficiente para a efetiva garantia 
da execução. A ordem de preferência de bens a serem penhorados deve obedecer o rigor legal-
mente exigido quanto à gradação estabelecida no art. 655 do CPC, por tratar-se de norma de or-
dem pública e aplicação cogente. Segurança que se denega. (TRT/SP 12317200300002009 - MS 
- Ac. SDI 2004016971 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 13/08/2004) 

1312. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente. Acordo firmado entre as partes. Viola 
direito líquido e certo do impetrante a decisão judicial que, mesmo ante a notícia de acordo firma-
do entre as partes, determina que as contas correntes bloqueadas apenas sejam liberadas após a 

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 199 
 

total quitação do processo. Segurança que se concede. (TRT/SP 12432200300002003 - MS - Ac. 
SDI 2004023196 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 12/11/2004) 

1313. Mandado de segurança. Penhora de conta salário do sócio da empresa executada. O ato 
constritivo que recai sobre o salário do executado compromete a sua sobrevivência e, portanto, 
destoa do objetivo do processo de execução, qual seja, obter a satisfação de um crédito sem reti-
rar o indispensável à sobrevivência do devedor. Razão assiste ao impetrante eis que a sua pre-
tensão encontra amparo no art. 649, IV, do CPC ao tratar da impenhorabilidade absoluta dos salá-
rios. Segurança concedida. (TRT/SP 13658200300002001 - MS - Ac. SDI 2004021088 - Rel. Mar-
celo Freire Gonçalves - DOE 28/09/2004) 

1314. Mandado de segurança. Penhora de numerário existente nas contas correntes do sindicato. 
Alegação de que a penhora recairia sobre depósitos feitos pelo órgão gestor de mão-de-obra des-
tinados aos estivadores. É importante atentar que em mandado de segurança a prova é pré-
constituída, ou seja, cumpre ao impetrante comprovar todas as suas alegações no momento da 
impetração do mandado de segurança. Não se sabe sequer em quais contas foram efetivados os 
bloqueios e se dentre elas estaria a conta destinada a receber os valores dos estivadores. Ainda 
assim, não se poderia apurar por meio de extratos pormenorizados se a constrição recairia exa-
tamente sobre os recursos dos estivadores ou sobre outras receitas do impetrante. Ou seja, não 
há qualquer prova de que a penhora recairá exatamente sobre os recursos dos estivadores. Segu-
rança denegada. (TRT/SP 13027200300002002 - MS - Ac. SDI 2004011813 - Rel. Marcelo Freire 
Gonçalves - DOE 15/06/2004) 

1315. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente de ex-sócia da empresa, na qual alega 
serem creditados salários. Não comprovado que a conta-corrente objeto de bloqueio se destine ao 
crédito de salários, não há se falar em impenhorabilidade com fulcro no art. 649, IV, do Código de 
Processo Civil, de aplicação subsidiária. Quanto à ordem de bloqueio, propriamente dita, também 
não houve violação a direito líquido e certo, pois uma vez desconsiderada a personalidade jurídica 
da empresa, as conseqüências imediatas atingem não apenas os sócios atuais, mas também os 
anteriores, desde que - como a impetrante - tenham composto a sociedade à época do contrato 
de trabalho litigioso, porque diretamente envolvida na relação material que originou o crédito exe-
cutado. Segurança que se denega. (TRT/SP 11535200300002006 - MS - Ac. SDI 2004024303 - 
Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

1316. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente da executada. Legalidade - Não existe 
ilegalidade ou abuso de direito na ordem de bloqueio de conta corrente da executada, e conse-
qüente penhora em dinheiro, até valor certo e determinado, mormente quando a execução é defi-
nitiva. O ato impugnado está em perfeita consonância com o artigo 765 da CLT, bem como com a 
gradação estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil. Aplicável à hipótese a OJ nº 60 
da SDI-2 do C. TST. Segurança que se denega. (TRT/SP 13598200300002007 - MS - Ac. SDI 
2004024630 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

1317. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente da executada e de seus sócios - Não 
fere direito líquido e certo a ordem de bloqueio de conta corrente da executada, especialmente se 
respeitada a ordem do art. 655, do CPC, e não demonstrado - de forma inconteste - o comprome-
timento abusivo do capital de giro da empresa, de maneira a afetar o desenvolvimento regular de 
suas atividades. Igualmente, legítima a apreensão do patrimônio particular de pessoa física envol-
vida na sociedade, quando verificada a inidoneidade da empresa-executada para fazer frente ao 
crédito trabalhista fixado por sentença. Aplicação do princípio da desconsideração da personali-
dade jurídica. Não vislumbrada, outrossim, a ofensa ao princípio da execução menos onerosa ao 
devedor, porquanto o artigo 620 do CPC não é aplicável ao processo do trabalho com o mesmo 
sentido dado pela norma processual civil, a qual não protege o devedor de dívida alimentar traba-
lhista, que é especialíssima e tem por objeto principal a sobrevivência do empregado e de sua 
família. Segurança denegada. (TRT/SP 13878200300002005 - MS - Ac. SDI 2004024656 - Rel. 
Maria Aparecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

1318. A ordem de penhora de dinheiro, pelo bloqueio de conta-corrente até valor certo e determi-
nado, não viola direito líquido e certo do executado, mormente quando, em execução já definitiva, 
haja expressa recusa do credor ao bem já penhorado. Segurança que se denega. (TRT/SP 
10426200300002001 - MS - Ac. SDI 2004002148 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
30/03/2004) 
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1319. A ordem de penhora de dinheiro, pelo bloqueio de conta-corrente até valor certo e determi-
nado, não viola direito líquido e certo do executado, mormente quando a execução é definitiva e já 
estejam descartados outros modos que, em tese, lhe poderiam ser menos gravosos. Segurança 
que se denega. (TRT/SP 10191200300002008 - MS - Ac. SDI 2004006771 - Rel. Maria Aparecida 
Duenhas - DOE 14/05/2004) 

1320. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente da executada - Não fere direito líquido 
e certo a ordem de penhora de dinheiro, pelo bloqueio de conta corrente da executada, se os valo-
res constritos não se mostraram abusivos ou comprometedores ao desenvolvimento regular das 
atividades da empresa. Segurança que se denega. (TRT/SP 10604200300002004 - MS - Ac. SDI 
2004006836 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 07/05/2004) 

1321. Tratando-se de conta bancária conjunta, impossível a separação dos haveres de um e outro 
titular. A ordem de bloqueio, portanto, embora decorrente de execução que se processa apenas 
contra um dos titulares, não fere direito líquido e certo do co-titular, especialmente quando não se 
apresenta nenhuma prova da origem dos depósitos. Segurança que se denega. (TRT/SP 
11146200300002000 - MS - Ac. SDI 2004006267 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
07/05/2004) 

1322. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente da executada - sociedade anônima - e 
de seu diretor. Legalidade - No caso das sociedades anônimas, afigurando-se impraticável invocar 
a responsabilidade dos acionistas, a responsabilidade há de ser dos gestores (diretores, adminis-
tradores etc.), que responderão solidariamente com seus bens particulares, pela satisfação dos 
direitos trabalhistas dos empregados da sociedade, quando insuficiente o patrimônio da sociedade 
anônima. Não existe ilegalidade ou abuso de direito na ordem de bloqueio de conta corrente da 
executada - sociedade anônima - e de seu diretor, e conseqüente penhora em dinheiro, até valor 
certo e determinado, mormente quando a execução é definitiva e já estejam descartados outros 
modos que, em tese, lhe poderiam ser menos gravosos. O ato impugnado está em perfeita con-
sonância com o artigo 765 da CLT, bem como com a gradação estabelecida no artigo 655 do Có-
digo de Processo Civil. Aplicável à hipótese a OJ nº 60 da SDI-2 do C. TST. Segurança que se 
denega. (TRT/SP 10796200300002009 - MS - Ac. SDI 2004007638 - Rel. Maria Aparecida Due-
nhas - DOE 07/05/2004) 

1323. Mandado de segurança. Execução definitiva. Determinação de penhora em conta bancária. 
Legalidade. Orientação Jurisprudencial n. 60/SDI-II, do C. TST. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 11165200200002006 - MS - Ac. SDI 2004000102 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
20/01/2004) 

1324. Mandado de segurança. Penhora de conta corrente destinada ao percebimento de benefí-
cios previdenciários. Se a penhora, no processo de execução, recaiu em numerário existente em 
conta corrente da devedora, destinada ao percebimento de créditos provenientes de benefícios 
previdenciários, violou direito líquido e certo. Com efeito, o artigo 649, inciso VII, do Código de 
Processo Civil, qualifica como absolutamente impenhoráveis as pensões, as tenças ou os monte-
pios, percebidos dos cofres públicos, ou dos institutos de previdência, bem como os provenientes 
de liberalidade de terceiro, quando destinados ao sustento do devedor ou da sua família. A ordem 
jurídica privilegiou a sobrevivência pessoal em prejuízo de outros débitos, ainda que decorrentes 
da relação de emprego. Segurança que se concede parcialmente. (TRT/SP 11790200300002009 - 
MS - Ac. SDI 2004021371 - Rel. Nelson Nazar - DOE 05/10/2004) 

1325. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. Execução definitiva. Inexistência de 
ofensa a direito e liquido e certo. O princípio de que a execução deve se desenvolver pela forma 
menos gravosa para o executado não é absoluto e deve ser conciliado com o princípio maior pre-
ponderante, segundo o qual a execução é realizada para satisfação do direito do credor (art. 612 
do CPC). Sendo o bem nomeado de difícil interesse em hasta pública e o dinheiro o primeiro na 
ordem de gradação legal preconizada no art. 655 do Código de Processo Civil, a penhora em con-
ta corrente não configura ofensa a direito líquido e certo. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12788200300002007 - MS - Ac. SDI 2004019725 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
10/09/2004) 

1326. Penhora em conta corrente. Execução definitiva. Tratando-se de execução definitiva, e sen-
do o dinheiro o primeiro na ordem legal de preferência preconizada no art. 655 do Código de Pro-
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cesso Civil, não se configura ilegal a determinação de penhora em conta corrente (aplicação da 
OJ nº 60 do SBDI-II do C. TST e Provimento nº 01/2003 da CGJT). O princípio de que a execução 
deve se desenvolver pela forma menos gravosa para o executado (art. 620 do CPC) não é absolu-
to e deve ser conciliado com o princípio maior preponderante, segundo o qual a execução é reali-
zada para satisfação do direito do credor (art. 612 do CPC). (TRT/SP 13527200300002004 - MS - 
Ac. SDI 2004016386 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 03/09/2004) 

1327. Inexistência de bens da devedora principal. Penhora sobre contas bancárias do devedor 
subsidiário. Legitimidade. Inexistindo bens da devedora principal, deve a execução prosseguir 
diante do devedor subsidiário que responderá como se fosse o único devedor, ressalvando, po-
rém, a lei a possibilidade de o devedor subsidiário obter a satisfação do pagamento efetuado, por 
meio de ação regressiva, perante a Justiça Comum. Incensurável, pois, a decisão do MM. Juízo 
de origem que, em prol da efetividade da execução determinou o bloqueio das contas bancárias 
do devedor subsidiário. Segurança que se denega. (TRT/SP 12979200300002009 - MS - Ac. SDI 
2004022114 - Rel. Vania Paranhos - DOE 05/10/2004) 

1328. Mandado de segurança. Penhora em contas-correntes do Sindicato dos Estivadores de 
Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão. Não incidência do limite de 30%. Legitimidade do ato. 
Incensurável a decisão do MM. Juízo de origem que, em prol da celeridade e da efetividade da 
execução, defere o requerimento de bloqueio de contas bancárias de titularidade do Sindicato dos 
Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão. E isso porque, não obstante a r. decisão 
prolatada no mandado de segurança Preventivo, Processo TRT/SP nº 1108/2000-8, em que res-
tou limitada a penhora a 30% (trinta por cento) sobre os valores considerados como taxa de admi-
nistração, ou seja, 7%, tal decisão limitou a penhora sobre os créditos recebidos pelo impetrante 
do OGMO - Órgão Gestor de Mão-de-Obra, não se estendendo tal restrição às demais contas 
bancárias de titularidade do impetrante e, ainda assim, sobre aquela conta bancária deve ser 
mencionado que a limitação refere-se aos depósitos efetuados naquele Órgão Gestor não conta-
minando outros que não tenham a mesma origem, mesmo porque o impetrante não demonstra em 
momento algum o suposto destino do numerário penhorado, que alega ser para o pagamento dos 
estivadores. Segurança a que se denega. (TRT/SP 13004200300002008 - MS - Ac. SDI 
2004019768 - Rel. Vania Paranhos - DOE 10/09/2004) 

1329. Constrição de bem móvel. Não deferimento de penhora em contas bancárias. Segurança 
que se concede. Ao Magistrado cabe assegurar a celeridade e a efetividade da execução na satis-
fação do crédito do reclamante, pois tratam-se de verbas de natureza alimentar. Dessa forma ao 
indeferir a desconstituição da penhora de bem móvel e penhora em contas bancárias da reclama-
da, fere direito líquido e certo do impetrante, mormente considerando-se tratar de execução defini-
tiva. (TRT/SP 13618200300002000 - MS - Ac. SDI 2004018028 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
13/08/2004) 

1330. Penhora em conta-corrente. Legitimidade quando requerida pela exeqüente. Conforme se 
depreende da exegese da segunda parte do artigo 657 do Código de Processo Civil, se o credor 
não aceitar os bens oferecidos para a garantia do Juízo, devolver-se-á a ele o direito de nomea-
ção. Ora, diante de tal negativa, incensurável a decisão do MM. Juízo de origem que, em prol da 
celeridade e da efetividade da execução, defere o pedido de bloqueio de contas bancárias da e-
xecutada, o que em hipótese alguma se consubstancia em abuso de autoridade, pois tal procedi-
mento está em perfeita consonância com o artigo 765 do diploma consolidado, bem como com a 
gradação estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 10059200300002006 - MS - Ac. SDI 2004000242 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
20/01/2004) 

1331. Penhora em conta-corrente. Legitimidade. Incensurável a decisão do MM. Juízo de origem 
que, em prol da celeridade e da efetividade da execução, determina a expedição de ofício ao Ban-
co Central, solicitando o bloqueio e transferência de numerário existente em conta-corrente ou 
aplicações de titularidade da executada, o que em hipótese alguma se consubstancia em abuso 
de autoridade, pois tal procedimento está em perfeita consonância com o artigo 765 do diploma 
consolidado c/c 125 e 130, ambos do Código de Processo Civil, bem como com a gradação esta-
belecida no artigo 655 do mesmo diploma processual civil. Segurança que se denega. (TRT/SP 
10063200300002004 - MS - Ac. SDI 2004003551 - Rel. Vania Paranhos - DOE 19/03/2004) 
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1332. Penhora em conta-corrente. Legitimidade. Incensurável é o deferimento pelo MM. Juízo de 
primeira instância do pedido de bloqueio do numerário constante em conta-corrente de titularidade 
da executada, tendo em vista que o dinheiro, além de figurar em primeiro lugar no rol discriminado 
no artigo 655 do Código de Processo Civil, traz efetividade à execução, facilitando a satisfação do 
crédito exeqüendo. Nem se cogite que tal excussão deva ser obstada, por acarretar inúmeros pre-
juízos à empresa no cumprimento de seus encargos sociais. E isto porque, além de a mesma cor-
rer os riscos de seu empreendimento, os créditos trabalhistas são superprivilegiados, preferindo a 
quaisquer outros, a teor do que dispõe o artigo 186 do Código Tributário Nacional (exceção feita 
apenas aos créditos advindos de acidente de trabalho). Segurança que se denega. (TRT/SP 
11137200300002000 - MS - Ac. SDI 2003035298 - Rel. Vania Paranhos - DOE 20/01/2004) 

Carta Precatória 
1333. Precatória. Juízo competente. Embargos de terceiro. Competência. Juízo deprecante x juízo 
deprecado. Art. 747 do CPC. Inteligência. Se a penhora recai sobre bem de quem se apresenta 
como terceiro, caracteriza-se, em tese, vício que a macula, assumindo o juiz deprecado compe-
tência para conhecer e julgar os embargos propostos. (TRT/SP 12984200300002001 - CC - Ac. 
SDI 2004017137 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 13/08/2004) 

1334. Mandado de segurança - Execução por Precatória - Penhora e Remoção - Sócio da execu-
tada. O Juízo deprecado cumpre, tão-somente, a ordem deprecada. A questão relativa à impetran-
te não ter sido sócia da executada, é questão a ser dirimida nas instâncias ordinárias, para tanto, 
a impetrante manejou embargos de terceiro. Direito líquido e certo inexiste. Segurança que se 
denega. (TRT/SP 10870200300002007 - MS - Ac. SDI 2003031616 - Rel. Plinio Bolivar de Almei-
da - DOE 13/01/2004) 

Competência 
1335. Competência da Justiça do Trabalho nos processos de interesse da União Federal. Não se 
limita a receber recursos. Remessa dos autos para julgamento na Justiça Federal comum. Apenas 
retrasaria a entrega da prestação jurisdicional. Cessão de crédito para a União. Não exime a res-
ponsabilidade anterior por débitos trabalhistas. (TRT/SP 00837200307102006 - AP - Ac. 1ªT 
20040313233 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 06/07/2004) 

Conciliação ou pagamento 
1336. Mandado de segurança. Penhora de créditos da executada perante Administradora de Car-
tões de Crédito. Execução de acordo inadimplido. Não fere direito líquido e certo a penhora de 
créditos da impetrante junto à Credicard Internacional Visa, em execução de acordo não cumpri-
do, quando não demonstrado - de forma inconteste - o comprometimento abusivo do capital de 
giro da empresa, de maneira a afetar o desenvolvimento regular de suas atividades. Segurança 
que se denega. (TRT/SP 10368200300002006 - MS - Ac. SDI 2004001591 - Rel. Maria Aparecida 
Duenhas - DOE 20/02/2004) 

Depósito 
1337. Mandado de segurança. Transferência de bens penhorados ao Depositário Judicial. Deve o 
juiz utilizar-se de bom sendo, para que a execução não se torne ainda mais onerosa. Tendo os 
sócios da executada demonstrado o interesse em assumir o compromisso de depositários dos 
bens, não há porque transferi-los ao Depósito Judicial. Segurança concedida. (TRT/SP 
02991/2001-6 - MS - Ac. SDI 2003033481 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 13/01/2004) 

1338. Execução. Depósito em garantia. Correção bancária e correção trabalhista. Diferenças de 
correção monetária. O cumprimento da obrigação de pagar se dá com a efetiva liberação do valor 
ao credor. O depósito em instituição bancária não é desoneração da obrigação, senão meio de 
garantia do Juízo que não se confunde com pagamento. Deferida a diferença de correção monetá-
ria bancária para a trabalhista. (TRT/SP 00751199404402009 - AP - Ac. 6ªT 20040644574 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

Embargos à execução. Cabimento 
1339. Duplicidade de via judicial. Mandado de segurança e embargos à execução. Impropriedade. 
Não é dado à parte seguir dois caminhos diversos na procura de reparação do ato contra o qual 
se insurge. Sem sombra de dúvida, a dualidade ativa poderia provocar decisões conflitantes e até 
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materializar coisas julgadas opostas. (TRT/SP 12072200300002000 - MS - Ac. SDI 2004005627 - 
Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 

 Embargos à execução. Prazo 
1340. Prazo para a interposição de embargos à execução - Aplicação da Medida Provisória nº 
2.180-35 de 24/08/2001. O art. 1º-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/08/2001, que se re-
fere ao prazo de 30 dias para a interposição de embargos à execução, foi acrescido à Lei nº 
9.494, de 10/09/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não 
tendo aplicação, portanto, nos presentes autos, sendo intempestivos os embargos à execução 
opostos fora do prazo de 05 dias. Agravo da executada a que se nega provimento. (TRT/SP 
60149200390202004 - AP - Ac. 7ªT 20030700960 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

1341. Embargos à execução. Fazenda Pública. Prazo. É de 10 dias o prazo para a Fazenda Pú-
blica opor embargos à execução, contado da data em que é citada (não para pagar ou garantir a 
execução, mas exatamente para embargar). Aplica-se o art. 730 do CPC. Não o 884 da CLT (pra-
zo de 5 dias), cujo rito prevê garantia da execução ou penhora, disposições que se ajustam ape-
nas aos particulares, e não à Fazenda Pública. (TRT/SP 00389199707502010 - AI - Ac. 3ªT 
20040047886 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 02/03/2004) 

1342. Embargos à execução. Prazo. Inteligência da M.P. 2.180-35, de 27.08.2001, que modificou 
o artigo 730, do CPC. O devedor comum tem o prazo de cinco dias para embargar a execução na 
Justiça do Trabalho. A extensão do prazo de trinta dias restringe-se às execuções contra a Fa-
zenda Pública, ante a alteração do artigo 730, do CPC. A permanência do prazo de dez dias para 
embargos à execução do devedor comum no Processo Civil, exclui a aplicação do prazo triplicado 
aos devedores comuns no Processo do Trabalho, onde, quase totalmente, são executadas dívidas 
de natureza alimentar. (TRT/SP 00286199503002004 - AP - Ac. 5ªT 20040335989 - Rel. Fernan-
do Antonio Sampaio da Silva - DOE 16/07/2004) 

1343. Execução contra devedor solvente, de natureza privada. Prazo para o exeqüente impugnar 
sentença de liquidação. Salvo a execução contra devedor falido ou órgão público, o prazo para 
embargos à execução do exeqüente, que podem ser denominados impugnação a sentença de 
liquidação, nasce da ciência da garantia do juízo, mediante penhora ou depósito, nunca da ciência 
da sentença de liquidação, aliás, providência desnecessária. Inteligência do artigo 884, da CLT. 
(TRT/SP 00524199731602001 - AP - Ac. 5ªT 20040287810 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da 
Silva - DOE 25/06/2004) 

1344. Embargos à execução: O prazo para embargos à execução é de 5 dias, o art. 884 da CLT é 
de clareza solar; a exceção do prazo de 30 dias somente é aplicável para a Fazenda Pública, con-
forme art. 1º B da Medida Provisória 2180-35. Agravo de petição improvido. (TRT/SP 
01021199640202008 - AP - Ac. 2ªT 20040517750 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 08/10/2004) 

1345. Agravo de petição. Embargos à execução. Intempestividade. Garantia do juízo. Nega-se 
provimento ao agravo de petição quando o valor dos bens penhorados não garante integralmente 
o juízo, requisito extrínseco para a apresentação dos embargos à execução, nos termos do artigo 
884 da CLT e, com maior razão, quando aquela via impugnativa é manejada intempestivamente. 
(TRT/SP 01688199302602005 - AP - Ac. 1ªT 20040266286 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
22/06/2004) 

Entidades estatais 
1346. Liquidação Extrajudicial. Inamps. Autarquia. Enunciado nº 304 do C. TST. Art. 46 do ADCT. 
Tanto o artigo 46 do ADCT como o Enunciado nº 304 do C. TST fazem referência a entidades 
sujeitas ao Banco Central, e não a autarquias federais que não exercem atividades econômicas, 
como é o óbvio caso do Inamps, pelo que a este não se aplicam o texto constitucional e o verbete 
sumular mencionados. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 
00873198903102001 - AP - Ac. 7ªT 20040122063 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 21/05/2004) 

1347. Mandado de segurança. Penhora. Dinheiro. Bloqueio de conta-corrente bancária. Cetesb. 
Precatório. Arts. 612, 620 e 650 do CPC. Tratando-se a Cetesb de sociedade por ações, não está 
abrangida pelas determinações constitucionais acerca da execução por precatório, pelo que ne-
nhuma ilegalidade há na constrição de dinheiro, mediante bloqueio de conta-corrente bancária, 
mormente quando nada dispõe o ato administrativo que a criou sobre a impenhorabilidade de 
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seus bens e quando a própria Impetrante reconhece a possibilidade de indicação de bens à pe-
nhora, no processo executório originário, não se podendo olvidar que, nos termos do art. 612 do 
CPC, realiza-se a execução no interesse do credor, não violando o art. 620 do mesmo Código a 
constrição em dinheiro, até porque observada a gradação de que trata o art. 655 do mesmo Di-
ploma Adjetivo Civil. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 12493200200002000 - MS - 
Ac. SDI 2004020049 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 09/11/2004) 

1348. Mandado de segurança. Dívida de pequeno valor. Expedição de ofício requisitório direta-
mente pelo juízo da execução. Quando do pagamento de dívida de pequeno valor, não se vislum-
bra necessária a expedição de ofício requisitório precatório pelo Presidente do Tribunal, mas ape-
nas de ofício requisitório, pelo Juízo da execução, com a cominação de seqüestro, em caso de 
não pagamento. Interpretação do previsto nos arts. 100, parágrafo 2º e 3º da Constituição da Re-
pública, 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória e Lei nº 10.259/2001. Segurança 
denegada. (TRT/SP 11982200300002005 - MS - Ac. SDI 2004018435 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 13/08/2004) 

1349. Embargos de terceiros pela União. Competência. Cessão de crédito. Penhora. Validade. 
Preliminarmente, embargos de terceiros interpostos pela União, por serem incidentais à reclama-
ção trabalhista em execução, não transferem a competência para a Justiça do Trabalho. Inteligên-
cia do art. 109, I, da Constituição Federal. No mérito, cessão de crédito realizada em favor da Uni-
ão à época em que tramitava processo trabalhista contra a cedente, não desqualifica penhora 
realizada em moeda ou crédito da cedente, pois que disposição contratual particular entre ambas, 
ainda que decorrente de disposição legal específica, se resolve em ação regressiva, sem prejuí-
zos de créditos trabalhistas de natureza alimentar. (TRT/SP 02323200201302003 - AP - Ac. 3ªT 
20040545541 - Rel. Decio Sebastião Daidone - DOE 26/10/2004) 

1350. Mandado de segurança. Empresa pública não extinta. Repasse de numerário pela 
municipalidade: Não extinta, e havendo lei municipal prevendo o subvencionamento da Prefeitura 
para custeio das despesas funcionais de empresa pública de sua esfera, é ilegal ato judicial que 
determina a expedição de precatório para pagamento de crédito trabalhista de responsabilidade 
da estatal. Segurança concedida. (TRT/SP 12049200300002005 - MS - Ac. SDI 2004016165 - 
Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

1351. Mandado de segurança. Execução definitiva. Precatório. Expedição de alvarás. Apuração 
de valores excessivos. Trânsito em julgado: "Mandado de segurança não é medida apropriada 
para rediscutir matéria sepultada pelo trânsito em julgado". Segurança denegada. (TRT/SP 
11311200300002004 - MS - Ac. SDI 2004005775 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 16/04/2004) 

1352. Mandado de segurança. Ofício requisitório: "Impõe-se a expedição de ofício requisitório pela 
D. Autoridade impetrada se o crédito trabalhista é de pequeno valor, nos termos estabelecidos por 
disposição legal, de sorte que é incabível mandamus que objetiva formação de precatório". Segu-
rança denegada. (TRT/SP 12339200200002008 - MS - Ac. SDI 2004003802 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 19/03/2004) 

1353. Mandado de segurança. Penhora em numerário. Conta da Fazenda Municipal. Empresa 
pública subvencionada: "A penhora em crédito sobre o repasse mensal efetuado pela Prefeitura à 
reclamada, para satisfazer débito trabalhista de empresa pública municipal subvencionada, não é 
ilegal, posto que não há possibilidade de se averiguar se a parcela constritada pertence ao Muni-
cípio ou à empresa estatal. Ademais, face à égide constitucional em vigor, a empresa pública se 
sujeita ao mesmo regime das sociedades comerciais privadas, quanto aos direitos e obrigações 
trabalhistas, tributários, civis, comerciais (art. 173 - parágrafo 1º - inciso II - CF)”. Segurança de-
negada. (TRT/SP 10828200300002006 - MS - Ac. SDI 2004008294 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
25/05/2004) 

1354. Execução contra a EBCT não é direta. A O.J. nº 87 da SDI-I, do TST, entende que a execu-
ção é direta quando a entidade pública explora atividade econômica. Esse entendimento atual do 
TST deverá ser revisto ante os julgamentos recentes do STF, os quais entendem que o Decreto-
Lei n. 509/69 foi recepcionado pela nova ordem constitucional, portanto, os bens da executada 
são impenhoráveis, justificando-se, assim, a execução nos moldes da Fazenda Pública. Acolhe-se 
o agravo de petição da executada. (TRT/SP 03281199606102015 - AP - Ac. 4ªT 20040069219 - 
Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 05/03/2004) 
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1355. Cessão de Crédito. Ineficácia. Contrato de cessão de crédito firmado entre a Rede Ferroviá-
ria Federal S/A, a empresa MRS Logística S/A, o BNDES e a União Federal, quando já em trâmite 
reclamação trabalhista e em prejuízo da solução da mesma, se mostra ineficaz e viola o privilégio 
conferido pelo artigo 100, caput e parágrafo 1ºA, da Constituição Federal. (TRT/SP 
00414200305202008 - AP - Ac. 9ªT 20040062303 - Rel. Jane Granzoto Torres da Silva- DOE 
05/03/2004) 

1356. Precatório. Art. 731 do CPC. Inteligência. A rapidez da tramitação processual que se quer e 
que o Estado reclama do Poder Judiciário supõe, necessariamente, procedimento de boa fé e 
procedimento leal (CPC, art. 14, inciso II). (TRT/SP 12968200200002008 - MS - Ac. SDI 
2004002016 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 19/03/2004) 

1357. Precatório. Condenação de pequeno valor. Compreensão. O artigo 87 da Constituição res-
salvou que, para efeito de aplicação do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias, até que sejam publicadas as leis definidoras pelos entes da Federação, consideram-se débi-
tos de pequeno valor, em se tratando de Municípios, a quantia igual ou inferior a trinta salários 
mínimos. Sendo assim, descumprida a decisão transitada em julgado deve o juiz do trabalho en-
caminhar a requisição do valor da condenação, sendo de pequeno valor, fixando prazo de noventa 
dias para que seja atendida, sob pena de seqüestro como impõe o artigo 17 da Lei nº n° 10.259, 
de 2001, em seu parágrafo 2°. (TRT/SP 12123200300002003 - MS - Ac. SDI 2004014952 - Rel. 
José Carlos da Silva Arouca - DOE 20/07/2004) 

1358. Mandado de segurança. Fundação. Natureza jurídica. Execução. Tratando-se a Fundação 
Oncocentro de São Paulo de fundação de direito público, está compreendida no conceito de Fa-
zenda Pública e logo a execução se processa em conformidade com o disposto nos artigos 730 e 
seguintes do CPC. Segurança Denegada. (TRT/SP 11663200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004007719 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 07/05/2004) 

1359. Mandado de segurança. Sociedade de economia mista. Forma de execução. No inciso II do 
parágrafo 1º do art. 173, da CF, com nova redação determinada pela Emenda Constitucional nº 
19/1998, que as sociedades de economia mista e as empresas públicas sujeitar-se-ão ao regime 
próprio das empresas privadas. Ora a norma constitucional é enfática ao equiparar as sociedades 
de economia mista às pessoas jurídicas de direito privado, inclusive quanto às obrigações traba-
lhistas. Sendo, pois, a impetrante uma sociedade de economia mista que explora atividade eco-
nômica e aufere lucro, conclui-se que a execução processa-se diretamente e não por precatório. 
Os privilégios contidos no art. 100 da CF e art. 730 do CPC são assegurados somente à Fazenda 
Pública e não se estendem às empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem 
atividade econômica. Segurança denegada. (TRT/SP 12426200300002006 - MS - Ac. SDI 
2004024940 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 16/11/2004) 

1360. Mandado de segurança. Não viola direito líquido e certo requisição direta à Municipalidade 
do pagamento do crédito exeqüendo, sob pena de seqüestro, quando tal crédito se insere perfei-
tamente na definição constitucional e legal de obrigação de pequeno valor, executável, portanto, 
independentemente da expedição de precatório e de ordem cronológica. Intelecção dos parágra-
fos 3º e 5º do art. 100 da Constituição Federal. No que tange à argumentação de ser competência 
do Presidente do Tribunal, e não do Juiz de 1º grau, a determinação do pagamento do crédito 
exeqüendo, também inexiste a ilegalidade aventada, porquanto o procedimento previsto no pará-
grafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal se refere aos casos de formalização de precatório, 
e não às hipóteses de pagamento de dívidas de pequeno valor. Destarte, compete ao Juízo da 
execução a requisição do pagamento ao executado. Segurança que se denega. (TRT/SP 
13544200300002001 - MS - Ac. SDI 2004024010 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
09/11/2004) 

1361. As obrigações do Poder Público de pequeno valor, tal como definidas no art. 87 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 37/2002, 
desde que fixadas por sentença judicial transitada em julgado, devem ser executadas diretamente, 
mediante requisição formulada pelo próprio juízo da execução, dispensada a formalidade do pre-
catório e, conseqüentemente, a observância de ordem cronológica, sem afronta ao princípio da 
legalidade, porque respaldada na norma constitucional, disposta do art. 100, parágrafo 3º, da 
Constituição Federal. Segurança que se denega. (TRT/SP 11983200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004001761 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 20/02/2004) 
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1362. Mandado de segurança. Execução de pequeno valor. Fazenda Pública Municipal. Desne-
cessidade de expedição de precatório. Nos termos do art. 100, § 3º, da Constituição Federal, as 
obrigações de pequeno valor, conforme definido em lei, não estão sujeitas à expedição de preca-
tórios. Enquanto lei ordinária não vem a lume, o art. 87 do ADCT, com a redação dada pela E-
menda Constitucional nº 37, fixou os critérios relativos ao pagamento de dívida judicial considera-
da de pequeno valor, sem expedição de precatório. Nos termos do inciso II do referido artigo, con-
sideram-se de pequeno valor débitos ou obrigações da Fazenda Municipal que não ultrapassem 
trinta salários mínimos. Versando a execução, na hipótese dos autos, sobre valor infinitamente 
inferior ao estabelecido no ADCT, não há falar em violação a direito líquido e certo, na determina-
ção do MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Diadema, no sentido de que a Municipalidade efetu-
asse o pagamento do débito exeqüendo, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de seqüestro. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 10808200300002005 - MS - Ac. SDI 2004018966 - Rel. Nel-
son Nazar - DOE 03/09/2004) 

1363. Embargos de terceiro. A cessão de créditos da RFFSA ao BNDS ocorreu em 29 de abril de 
1998, enquanto o ajuizamento da reclamação trabalhista ocorreu em 14 de dezembro de 1994. 
Por isso que os efeitos de tal disponibilidade de patrimônio realizado pela RFFSA não podem a-
tingir o Reclamante, que possui um crédito de natureza alimentar. (TRT/SP 01834200300302001 - 
AP - Ac. 1ªT 20040605226 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 23/11/2004) 

1364. Embargos de declaração. Em consonância com a tese exposta no julgado, a execução con-
tra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve obedecer aos preceitos dos artigos 730 e 
731 do Código de Processo Civil, que regulam a execução contra a Fazenda Pública. Aplicar-se, 
quanto ao prazo, o disposto no artigo 884 da CLT, seria romper com a sistemática que regula uma 
execução específica. Embargos acolhidos. (TRT/SP 01629199802302015 - AP - Ac. 1ªT 
20040438168 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 14/09/2004) 

1365. E.C.T. - Execução pelo regime do precatório. I - Os bens da E.C.T. são impenhoráveis, pois 
ela integra o conceito de Fazenda Pública. Compatibilidade do Dec. Lei 509/1969 com a Constitui-
ção Federal vigente, em decisão do E. STF. II - Alteração da Orientação Jurisprudencial da SDI-
1/TST nº 87 (24.11.2003), excluindo a ECT por entender que a execução contra ela deve ser feita 
por intermédio de precatório. (TRT/SP 02413199901002009 - AP - Ac. 1ªT 20040281242 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 08/06/2004) 

1366. Execução. Precatório. Execução de pequeno valor. Dispensa de precatório para execução 
até 40 salários mínimos, se Fazenda Estadual ou Distrito Federal, ou até 30 salários mínimos, se 
Fazenda Municipal. Ordem de pagamento expedida pelo juiz da execução, com prazo de 90 dias 
para cumprimento. Referências: Constituição Federal, art. 100, parágrafo 3º; EC 30/00; EC 37/02; 
Constituição Federal/ADCT, 87; Lei 10.259/2001, 17; Portaria TRT/GP 31/2002, 11. (TRT/SP 
12202200200002003 - MS - Ac. SDI 2004026314 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
07/12/2004) 

1367. RFFSA. União Federal. Contrato de cessão de crédito. Vedação legal de transferência de 
crédito já penhorado. Recurso a que se nega provimento. (TRT/SP 02471200202702000 - AP - 
Ac. 6ªT 20040555776 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 26/10/2004) 

1368. Execução por precatório. O prazo para ajuizamento da ação de segurança visando à sus-
pensão da execução forçada se inicia com a data da ciência inequívoca de que a execução não 
se processava por precatório. (TRT/SP 11925200200002005 - MS - Ac. SDI 2004006003 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 07/05/2004) 

1369. Execução trabalhista. Cessão de crédito. União Federal. As cessões de crédito efetivadas 
pela RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A ao BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social e, deste para com a União Federal, não têm o condão de tornar írrita a cons-
trição recaída sobre os créditos da pessoa jurídica de direito público. Na realidade, denota-se intri-
cado esquema de operações com vistas ao processo de privatização do serviço público ferroviá-
rio, envolvendo a FEPASA - Ferrovia Paulista S/A (real empregadora), em demanda que já trami-
tava nesta Justiça Especializada, antes mesmo da sua incorporação à RFFSA (artigo 1º do Decre-
to nº 2.502/1998), empresa inexoravelmente incluída em Programa Nacional de Desestatização - 
PND (Decreto nº 473/92). Passou, portanto, a RFFSA, aqui, a assumir a condição de sucessora 
legal para efeitos trabalhistas. Todavia, se por razões de manutenção do equilíbrio econômico-
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financeiro, bem como finalização de processo de desestatização, a RFFSA logrou ceder e transfe-
rir contratos de arrendamento de certos trechos da malha ferroviária que negociou com empresas, 
como Ferrovia Centro-Atlântica S/A e MRS Logística S/A, ao BNDES (empresa pública federal 
gestora do supracitado PND), e esta última, por seu turno, repassou tais garantias à União Fede-
ral, por óbvio a trabalhadora não poderia vir a ser prejudicada com todas as supramencionadas 
"manobras". Primeiro, porque a RFFSA teve dissolução determinada pelo Decreto nº 3.277/1999, 
e que, de acordo com os artigos 20 e 21 da Lei nº 8.029/1990, restou deliberado que a União Fe-
deral passaria a suceder os ativos não operacionais e pagamento de passivos daquela, o que 
inclui integralmente o contrato de trabalho da autora. Segundo, a constrição efetivada sobre os 
créditos vincendos tem data posterior à mencionada dissolução da RFFSA. Por fim, insta salien-
tar, os princípios que regem o Direito do Trabalho conferem privilégios ao crédito empregatício, 
consoante se extrai do artigo 110, caput e parágrafo 1º-A, da Carta Magna. A natureza alimentar 
encontra-se definida na Lei nº 10.444/2002. Agravo de petição a que se nega provimento. 
(TRT/SP 00774200306402000 - AP - Ac. 8ªT 20040562985 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
26/10/2004) 

1370. Mandado de segurança. Execução de pequeno valor contra a administração pública. Des-
necessidade de expedição de precatório. Cobrança através de ofício requisitório. Artigos 100, pa-
rágrafos 3º,4º e 5º e 87 do ADCT. Ausência de ofensa a direito líquido e certo. A cobrança efetua-
da de débito de pequeno valor via ofício requisitório, respeitando os limites do art. 87 do ADCT, 
ou, da lei editada pelo Ente Executado, não viola direito líquido e certo. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 12122200300002009 - MS - Ac. SDI 2004016190 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - 
DOE 03/09/2004) 

1371. Empresa Pública. Execução forçada. A EBCT é empresa pública de direito privado, que 
exerce atividade comercial. A empresa pública tem o Estado como empresário, e está sujeita a 
todas as normas previstas para a empresa privada, não existindo razão para gozar do privilégio da 
impenhorabilidade. (TRT/SP 03121199503202007 - AP - Ac. 10ªT 20040018100 - Rel. Vera Marta 
Públio Dias - DOE 10/02/2004) 

Excesso 
1372. Mandado de segurança. Expedição de alvará para soerguimento do valor total depositado. 
Crédito obreiro inferior ao valor levantado. Enriquecimento ilícito da exeqüente. Configura violação 
de direito líquido e certo da Impetrante a expedição de alvará de levantamento do valor total de-
positado, eis que o crédito exeqüendo era inferior ao montante soerguido pela autora. Ademais, 
deve ser repelido o enriquecimento ilícito da exeqüente, eis que tal fato encontra vedação contida 
no ordenamento jurídico pátrio. Segurança concedida. (TRT/SP 10127200300002007 - MS - Ac. 
SDI 2003034399 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 06/02/2004) 

1373. Agravo de petição. Excesso de penhora. Não configuração. Não há falar-se em excesso de 
penhora na hipótese, como a vertente, de o valor do bem penhorado ser moderadamente superior 
ao do crédito exeqüendo, devendo ser considerada, ainda, a circunstância de que o produto da 
alienação também deverá ser utilizado para o pagamento dos gastos com editais, custas e outras 
despesas processuais. Agravo de petição não provido. (TRT/SP 01360199844102009 - AP - Ac. 
7ªT 20040383304 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

1374. Excesso de execução. Ausência de indicação de bens à penhora. Não configuração. Tendo 
restado provado nos autos que a executada deixou transcorrer in albis o prazo para indicação de 
bens à penhora, não prospera a alegação de excesso de execução, tendo em vista que a impor-
tância da condenação sempre vem acrescida de custas, incluindo-se todas as despesas proces-
suais, juros e correção monetária e a praça normalmente não alcança o valor da avaliação, po-
dendo, ainda, ocorrer outras despesas, como depositário, condução de oficial de justiça. A par 
disso, a ré pode remir o bem a qualquer momento e eventual numerário excedente que for apura-
do, lhe será devolvido. Agravo da executada a que se nega provimento. (TRT/SP 
02760200101802008 - AP - Ac. 7ªT 20040054211 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1375. Excesso de penhora. Não configuração. É notório que a importância da condenação sempre 
vem acrescida de custas, incluindo-se todas as despesas processuais, juros e correção monetária 
e a praça normalmente não alcança o valor da avaliação, podendo, ainda, ocorrer outras despe-
sas, como depositário, condução de oficial de justiça. A par disso, o executado pode remir o bem 
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a qualquer momento e eventual numerário excedente que for apurado, a ele será devolvido. Agra-
vo do executado a que se nega provimento. (TRT/SP 01575199844302002 - AP - Ac. 7ªT 
20040122101 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

1376. Do excesso de penhora. É cediço no âmbito desta Justiça Especializada que, em hasta pú-
blica, os bens penhorados nunca alcançam o valor da avaliação, sendo vendidos por preço muito 
inferior. Tendo a parte se sentido prejudicada com a penhora de bens em valor superior ao débito, 
poderá usar do favor legal e substituir o bem por dinheiro (art. 668, CPC) ou remir a execução (art. 
651, CPC). (TRT/SP 01002199625302008 - AP - Ac. 6ªT 20030706895 - Rel. Francisco Antonio 
de Oliveira - DOE 20/01/2004) 

1377. Excesso de penhora. Não ocorrência. Quando a penhora recai sobre bens indivisíveis, em 
quantidade, mas de pouca aceitação, não se deve considerar excesso de penhora quando não há 
garantia de que vão despertar interesse de arrematação. Deve prevalecer o justo critério do juiz 
na realização da penhora e na respectiva comercialização, face ao parágrafo único do art. 692 do 
CPC. (TRT/SP 01364199931502003 - AP - Ac. 9ªT 20040404743 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oli-
veira - DOE 27/08/2004) 

1378. O excesso de penhora só pode ser verificado em relação a outros bens que sirvam de ga-
rantia à execução e que se apresentem em valor mais compatível com o do crédito. Assim, não 
havendo notícia de outros bens, impõe-se a constrição daquele que foi encontrado e nomeado 
pelo credor, ainda que em valor muito superior ao crédito executado, inclusive porque eventual 
diferença, entre o valor do crédito e o valor obtido na expropriação, será paga ao devedor, evitan-
do-se-lhe qualquer prejuízo. Inteligência do art. 591 do Código de Processo Civil. Segurança que 
se concede. (TRT/SP 10055200300002008 - MS - Ac. SDI 2004006739 - Rel. Maria Aparecida 
Duenhas - DOE 07/05/2004) 

1379. Excesso de penhora. Não verificada. Tem o devedor a faculdade, após a avaliação, de re-
querer seja a constrição transferida para outros bens que bastem à execução, nos termos do arti-
go 685, inciso I do CPC, que seria a hipótese de substituição do bem penhorado por outro, ou até 
por dinheiro (artigo 668 do CPC). Agravo de petição desprovido. (TRT/SP 01881199205002009 - 
AP - Ac. 1ªT 20040233299 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 08/06/2004) 

1380. Bens avaliados em valores superiores ao débito. Princípio da suficiência. Inexistência de 
excesso de execução. A necessidade de que o produto da execução seja suficiente para o paga-
mento, além do débito, das despesas do processo (CPC, art. 659, parágrafo 2º), somada ao fato 
da inerente depreciação dos bens levados à hasta pública, autoriza a penhora sobre bens de valo-
res superiores ao débito exeqüendo. Eventual disparidade sobre o valor da execução e do débito 
tem a solução ditada pelo artigo 692, parágrafo único, do CPC. (TRT/SP 50973200390202006 - 
AP - Ac. 6ªT 20030695486 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

1381. Execução. Excesso de penhora. A penhora deve atingir bens que bastem para a satisfação 
da dívida, seus acréscimos e despesas do processo (CPC, 659). Como a venda em hasta pública 
não consegue realizar o real valor dos bens (fato notório na realidade do foro), é natural que a 
penhora seja feita em monte que venha a satisfazer a arrecadação do dinheiro necessário, já con-
siderando a margem de insucesso da venda pelo preço da avaliação. Não devem os executados 
pensar que farão bons negócios em Juízo. (TRT/SP 02836199905302007 - AP - Ac. 6ªT 
20040295456 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 25/06/2004) 

1382. Exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Medida inadequada. A exceção (ou 
objeção) de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial de incidência restrita 
no processo trabalhista, para os casos gritantes de injusta coação executiva, viciada, elevada ou 
inexistente. Seu uso se reserva a situações especialíssimas e com extrema cautela, já que, em 
contraponto ao que dispõe o artigo 884 da CLT, enseja a interposição de recurso em execução, 
sem que o Juízo esteja efetivamente garantido. Debate inconsistente e sem qualquer flagrância, 
acerca do excesso de execução decorrente de alegada incorreção dos adicionais praticados para 
horas extras e trabalho noturno, não enseja a medida, em face do princípio da legalidade e da 
reserva legal. Trata-se de matéria que só pode ser tratada através do remédio jurídico adequado, 
nas condições previstas na legislação. Agravo de petição que, por maioria, não se conhece. 
(TRT/SP 00741199606402025 - AP - Ac. 4ªT 20040604963 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros 
- DOE 26/11/2004) 

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 209 
 

1383. Excesso de Penhora. Bens indicados pelo devedor. Ausência de interesse comercial. Não 
basta o agravante indicar bens à penhora. É necessário, também, que os bens oferecidos apre-
sentem interesse comercial. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 
02919199146402005 - AP - Ac. 4ªT 20040105339 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
19/03/2004) 

1384. Mandado de segurança. Execução definitiva. Indeferimento de pedido de efetivação de pe-
nhora em imóvel de valor muito superior ao débito exeqüendo. Ausência de direito líquido e certo. 
O baixo valor da execução e a circunstância do imóvel ser de propriedade conjunta com a mãe e 
irmãos menores púberes do representante da empresa, desautoriza a efetivação da penhora. Se-
gurança que se denega. (TRT/SP 11807200200002007 - MS - Ac. SDI 2004001362 - Rel. Sonia 
Maria Prince Franzini - DOE 05/03/2004) 

Fraude 
1385. Extinção do processo - Conluio entre as partes - Prova - Não provado robustamente o con-
luio entre as partes, a extinção do processo, após a sentença transitada em julgado e homologado 
o acordo entre as partes, tendo a reclamada oferecido à penhora imóvel do mesmo grupo familiar, 
constitui-se em prejuízo ao reclamante que deixa de perceber os créditos que foram judicialmente 
reconhecidos. Agravo a que se dá provimento para se determinar o prosseguimento regular da 
execução. (TRT/SP 01843200046102003 - AP - Ac. 7ªT 20040106904 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 19/03/2004) 

1386. Fraude de execução. art. 593, II, do CPC. Devedor. Empresa. Sócio. Teoria da desconside-
ração da pessoa jurídica. A teoria do disregard of legal entity, ou da desconsideração da pessoa 
jurídica, em nada auxilia o exeqüente, no caso concreto, pois as hipóteses do art. 593, II, para a 
configuração da fraude de execução, não restaram cabal e adequadamente demonstradas, visto 
que o devedor contra o qual corria demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, por ocasião da alie-
nação do bem imóvel objeto de penhora, era a empresa, pessoa jurídica, pólo passivo na ação 
trabalhista primígena, e não qualquer de seus sócios, pelo que é de ser liberado da constrição 
judicial o bem em questão. Agravo de petição a que se dá provimento. (TRT/SP 
01406199903802005 - AP - Ac. 7ªT 20040383274 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

1387. Fraude à execução. Art. 593 do CPC. A autuação deve consignar o nome dos sócios da 
executada tão logo lhes seja imputada responsabilidade trabalhista, garantindo-se publicidade e 
proteção a terceiros de boa-fé. Simples presunção de insolvência do devedor não autoriza apre-
ensão de bem por ele alienando, pois há que se prestigiar a segurança das relações jurídicas. O 
Direito tem por escopo a estabilidade social e a Justiça, por função, a solução dos conflitos. O 
primeiro não se cumpre quando ferido o princípio da razoabilidade e a segunda falha quando, para 
resolver uma execução trabalhista, deixa de tutelar a boa-fé. (TRT/SP 02239199543102004 - AP - 
Ac. 7ªT 20040402015 - Rel. Cátia Lungov - DOE 27/08/2004) 

1388. Mandado de segurança. Fraude à execução. Caracterização: "Incabível mandamus para 
impor ao Juízo atacado reconhecimento de fraude à execução, uma vez que esse instituto não 
comporta apreciação dentro da estreita via adotada". Segurança denegada. (TRT/SP 
10255200300002000 - MS - Ac. SDI 2004017315 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

1389. Mandado de segurança. Penhora de bem móvel. Fraude à execução: Incabível mandamus 
para desconstituir penhora sobre veículo se, ao tempo da aquisição do bem, já havia sido decre-
tada a fraude à execução. Segurança denegada. (TRT/SP 12339200300002009 - MS - Ac. SDI 
2004022602 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 05/10/2004) 

1390. Fraude à Execução. A demonstração de que, no curso da ação trabalhista o executado qui-
ta débito de dívida contraída após o ajuizamento desta, através de "Dação em Pagamento" do 
único imóvel que possui, justifica a decretação de fraude à execução, nos termos do artigo 593, II 
do CPC, ainda mais que o executado não quita o débito e não oferece qualquer outro bem em 
garantia, capaz de ensejar uma execução eficaz. (TRT/SP 11471200200002002 - MS - Ac. SDI 
2004012828 - Rel. João Carlos de Araújo - DOE 29/06/2004) 

1391. Execução. Falência. Desconsideração da pessoa jurídica. A efetividade da prestação juris-
dicional revela-se pelo cumprimento do título executivo e solvabilidade do crédito trabalhista, me-
diante aplicação eficaz de mecanismos e normas insertas no ordenamento jurídico pátrio, capazes 
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e suficientes a proteger os direitos do trabalhador. Agravo provido para prosseguir a execução 
perante esta Justiça Especializada, por configurada fraude na execução. (TRT/SP 
01035199503402002 - AP - Ac. 10ªT 20040224141 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 25/05/2004) 

1392. Execução trabalhista. Cessão de crédito pelo devedor. Fraude de execução. Os princípios 
que regem o Direito do Trabalho destacam a preferência absoluta ao credor trabalhista, contra 
qualquer outro credor (inclusive Fazenda Pública), sobre o patrimônio do empregador, conforme 
arts. 10, 448 e 449, parágrafo 1º, da CLT; art. 186 do CTN; e art. 127 da Lei de Falências. Aquele 
que adquire bem, ou recebe importância em dinheiro de devedor trabalhista insolvente, fica sujeito 
à constrição por meio de arresto, seqüestro ou penhora. (TRT/SP 00541200305102000 - AP - Ac. 
9ªT 20040283369 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 25/06/2004) 

1393. O prazo decadencial inserto no art. 178, II, do Código Civil Brasileiro diz respeito à ação 
revocatória ou pauliana, fundamentada em fraude contra credores, não à declaração judicial da 
fraude à execução, possível a qualquer tempo no processo de execução, bastando-lhe a consta-
tação de alienação de patrimônio, pelo devedor, já no curso de demanda capaz de reduzi-lo à 
insolvência. Segurança que se denega. (TRT/SP 11889200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004024451 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

1394. Mandado de segurança. Fraude à execução - A assertiva de que os imóveis penhorados 
foram adquiridos de boa-fé e que não está configurada a fraude à execução, exige delonga proba-
tória, não premiada pelo mandado de segurança, no qual é inviável o reexame aprofundado de 
provas e fatos. Para se concluir pelo suposto direito líquido e certo do impetrante, necessária seria 
a demonstração imediata e precisa dos fatos incontroversos, o que não se revela na impetração. 
Segurança denegada. (TRT/SP 12795200300002009 - MS - Ac. SDI 2004010280 - Rel. Maria 
Aparecida Duenhas - DOE 01/06/2004) 

1395. Mandado de segurança. Fraude à execução. O mandado de segurança somente pode ser 
utilizado, em regra, quando inexiste previsão de recurso a impugnar o ato pretensamente violador 
do direito. Inteligência do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 1.533/51. Na hipótese dos autos, rejeitado 
pela autoridade impetrada o argumento de fraude à execução, na alienação de bem imóvel, não 
será pela via estreita do mandado de segurança que o impetrante irá obter a reforma da decisão 
impugnada. Segurança que se denega. (TRT/SP 12520200300002005 - MS - Ac. SDI 
2004012259 - Rel. Nelson Nazar - DOE 15/06/2004) 

1396. Embargos de terceiro. Posse de bem não registrado. Inexistência de fraude à execução. 
Não se configura fraude à execução quando restar comprovado que na época da compra do bem 
penhorado, estava o mesmo livre e desimpedido, mesmo não tendo havido o registro formal do 
mesmo. (TRT/SP 00892200201302004 - AP - Ac. 5ªT 20040006969 - Rel. Pedro Paulo Teixeira 
Manus - DOE 06/02/2004) 

1397. Mandado de segurança. Sócio. Inclusão fraudulenta no contrato social - Estando o contrato 
social que incluiu o Impetrante entre os sócios sub judice em ação ordinária de nulidade de atos 
jurídicos, não há se falar em direito líquido e certo. Segurança que se denega. (TRT/SP 
13126200300002004 - MS - Ac. SDI 2004014120 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
02/07/2004) 

1398. Agravo de petição. Fraude à execução. Segundo a regra do inc. II do art. 593 do CPC, a 
fraude de execução, ali prevista, se caracteriza, em síntese, por dois fatos simultâneos: a) à época 
da alienação ou da oneração dos bens existir contra o devedor certa demanda judicial; e b) que tal 
ação seja capaz de torná-lo insolvente. Não demonstrada a insolvência, inviável o reconhecimento 
da fraude à execução. (TRT/SP 00497200301102000 - AP - Ac. 1ªT 20040408579 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

1399. Execução. Alienação fraudulenta. Caracterização objetiva. Desnecessária prova de conluio. 
A fraude não ocorre somente quando alienante e adquirente se unem para frustrar a execução. A 
prova do conluio não é conditio para que se caracterize a fraude à execução, sendo até mesmo 
irrelevante o perfil subjetivo do adquirente. A caracterização da fraude é objetiva, podendo ocorrer 
até mesmo quando o adquirente age de boa-fé. In casu, o sócio executado, réu direto na ação, 
com extensa folha de antecedentes e com o bem já penhorado, correu a vendê-lo ao agravante, 
no interregno entre a penhora e a averbação. Trata-se de alienação fraudulenta, que, se acarretou 
prejuízo para o agravante, trouxe muito mais para o agravado, cujo crédito é de natureza alimen-
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tar. A execução se processa no interesse do credor e da própria Justiça, de quem a sociedade 
espera firmeza no cumprimento de suas decisões. Agravo de petição a que por maioria se nega 
provimento. (TRT/SP 01462200205602008 - AP - Ac. 3ªT 20040000685 - Rel. Ricardo Artur Costa 
e Trigueiros - DOE 10/02/2004) 

1400. Venda do bem pelo executado. Caracterização objetiva da fraude independentemente de 
conluio. A fraude à execução não ocorre somente quando alienante e adquirente se unem com o 
propósito de frustrar a execução. O conluio não constitui a condição única para que se caracterize 
a fraude à execução, sendo até irrelevante o aspecto subjetivo do adquirente. A configuração des-
sa circunstância se dá, muitas vezes, de forma objetiva, mesmo quando o adquirente do bem age 
de boa fé. Ainda que não se considerasse o fato conspícuo de que ostentavam o mesmo nome de 
família, e admitindo em tese, que o agravante tivesse agido de boa fé ao comprar o bem, o mes-
mo não se pode dizer quanto à executada, claramente imbuída da mala fides ao promover aliena-
ção fraudulenta que não pode ser chancelada, sob pena de por em risco o crédito do agravado, de 
natureza alimentar. A execução se faz no interesse do credor e da própria Justiça, a quem incum-
be velar pelo cumprimento de suas decisões. Ofícios ao parquet para as providências de rigor, em 
atenção ao disposto no artigo 66 da Lei das Contravenções, ante a possibilidade de configuração 
de crime, em tese. (TRT/SP 00859200350102006 - AP - Ac. 4ªT 20040165650 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 27/04/2004) 

1401. Dação em pagamento. Declaração de fraude. Agravo de petição. Limitação da medida. Fei-
ta a transmissão de propriedade através de dação em pagamento determinada pela Justiça Co-
mum, a alegação do agravante de que esta teve por escopo fraudar a ordem de preferência do 
crédito trabalhista só pode ser objeto de discussão em ação própria, de natureza anulatória, e não 
sob a forma de incidente na execução ou em sede de agravo de petição, dadas as limitações des-
ta medida. (TRT/SP 01490199744202007 - AP - Ac. 4ªT 20040260580 - Rel. Ricardo Artur Costa 
e Trigueiros - DOE 04/06/2004) 

1402. Alienação de bem após o ajuizamento da ação. Fraude configurada. Ainda que praticada no 
processo cognitivo, a alienação de imóvel logo após o ajuizamento da reclamatória é passível de 
tipificação como fraude à execução, sempre que objetiva subtrair à constrição bem capaz de ga-
rantir os créditos trabalhistas. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 
01139199705002008 - AP - Ac. 4ªT 20040279396 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
18/06/2004) 

 Honorários 
1403. Destituição dos patronos constituídos nos autos da ação trabalhista. Execução de honorá-
rios advocatícios. Falece competência à esta Justiça Especializada para processar e julgar possí-
vel demanda entre advogado destituído (impetrante) e sua cliente, cabendo à Justiça Cível co-
mum a execução dos honorários advocatícios que entender devidos. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 12437200300002006 - MS - Ac. SDI 2004016530 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
27/08/2004) 

1404. Honorários. Responsabilidade do sucumbente no objeto da perícia. Isenção. Justiça Gratui-
ta. Lei 10.537/02. A matéria referente ao endereçamento da honorária pericial, que antes possuía 
tratamento jurisprudencial através do Enunciado nº 236, já cancelado pelo C. Tribunal Superior do 
Trabalho, é hoje, objeto de lei expressa (Lei 10.537/02) que introduziu, na CLT, o art. 790-B, esta-
belecendo que aquela despesa é de responsabilidade da parte sucumbente na pretensão objeto 
da perícia, "salvo se beneficiária de Justiça Gratuita.". Comprovada a concessão do benefício, a 
isenção de custas conferida ao reclamante se estende aos honorários periciais. (TRT/SP 
02320199730102006 - AP - Ac. 4ªT 20040334931 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
13/07/2004) 

1405. Honorários periciais em que o reclamante é sucumbente e a gratuidade judiciária do art. 
790, parágrafo 3º, da CLT (com a redação da Lei nº 10.537/2002): é certo que deve pagar quem 
sucumbe, como regra (Enunciado nº 236, do Colendo TST), mas tal regra, a teor mesmo do senso 
comum, comporta exceção, na hipótese da gratuidade trazida pela supra citada Lei nº 
10.537/2002, sob pena de afronta não só a lei como até mesmo do inciso V contido no art. 3º da 
Lei nº 1.060/50. Exceção serve para confirmar a regra. (TRT/SP 01798200126202008 - RO - Ac. 
5ªT 20040271069 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 18/06/2004) 
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1406. Execução. Perícia. Responsabilidade pelos honorários. Responde pela honorária, a parte 
que alegando complexidade da conta a ser elaborada, dá causa à perícia, deixando de apresentar 
cálculos no prazo suplementar por ela mesma requerido. Agravo improvido. (TRT/SP 
02995199943202003 - AP - Ac. 4ªT 20040165714 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
27/04/2004) 

Legitimação ativa 
1407. Execução. Ilegitimidade da empresa executada, sociedade limitada, para defender bem 
penhorado, de propriedade de seu sócio, através de agravo de petição. Compete ao proprietário 
e/ou possuidor do(s) bem(ns) a defesa da propriedade deste(s), através de embargos de terceiro, 
à inteligência do artigo 1046 e seus parágrafos, do CPC, Não possui o agravante legitimidade pa-
ra esta medida, vez que mera executada, nem proprietária e/ou possuidora do(s) bem(ns). Agravo 
de petição em embargos à execução que não se conhece. (TRT/SP 02538199701702014 - AP - 
Ac. 5ªT 20040412819 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - DOE 27/08/2004) 

 Legitimação passiva. Em geral 
1408. Mandado de segurança - Inclusão de ex-sócio da reclamada no pólo passivo da execução - 
Inocorrência de violação a direito líquido e certo. Não fere direito líquido e certo do impetrante, ex-
sócio da empresa reclamada, o ato judicial que o incluiu no pólo passivo da execução, especial-
mente na circunstância, como a vertente, de a referida empresa simplesmente haver desapareci-
do de sua sede, sem deixar o novo endereço ou bens que satisfaçam o crédito exeqüendo; de os 
últimos sócios formais também se encontrarem, segundo os elementos dos autos, em estado de 
insolvabilidade, e, finalmente, de o impetrante haver ostentado a condição de sócio do empreen-
dimento, durante todo o período de vigência do extinto contrato de trabalho da obreira-exeqüente. 
Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 10103200300002008 - MS - Ac. SDI 
2004014375 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/07/2004) 

1409. Mandado de segurança contra ato que condicionou a liberação dos valores constritos à so-
lução de outro mandamus, impetrado pela litisconsorte. Em virtude da liminar parcialmente conce-
dida em mandado de segurança anterior (2493/2002-0), impetrado pela litisconsorte e a mim dis-
tribuído, para restringir a condenação a parcelas mensais e sucessivas de 30% até o total paga-
mento da execução, os impetrantes requereram a liberação dos aludidos 30% no MM. Juízo impe-
trado, ao que foi determinado que se aguardasse o julgamento daquele mandamus. Este é o ato 
atacado nesta segurança. Concedida liminar para que fossem liberados aos exeqüentes os 30% 
requeridos, seguiu-se o julgamento do MS nº 2493/2002-0, resultando na denegação da seguran-
ça, vencido que fui. Portanto, restou superada a ordem de restrição da condenação a parcelas de 
30%. Informa a D. Autoridade impetrada que a sentença de liquidação autorizou a dedução das 
parcelas devidas aos cofres públicos, de responsabilidade dos exeqüentes, o que há de ser apu-
rado no momento da disponibilização dos créditos. Assim, entendo que a liberação dos valores 
devidos deve obedecer à tramitação regular para que sejam indicados os valores a serem descon-
tados, procedendo-se à apuração do valor líquido devido, para posterior liberação. Cassada a 
liminar e denegada a segurança. (TRT/SP 11808200300002002 - MS - Ac. SDI 2004026454 - Rel. 
Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

1410. Execução. Ilegitimidade da empresa executada, uma sociedade limitada, para defender 
bem de sócio, objeto de penhora, através de embargos à execução. Compete ao proprietário e/ou 
possuidor do(s) bem(ns) penhorados a defesa da propriedade e/ou posse deste(s), através de 
embargos de terceiro, à inteligência do artigo 1046 e seus parágrafos, do CPC. Não possui a em-
presa executada legitimidade para esta defesa, visto que não tem a qualidade de proprietária e/ou 
possuidora do(s) bem(ns). Agravo de petição em embargos à execução, que não se conhece. 
(TRT/SP 00845199607402001 - AP - Ac. 5ªT 20040287828 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da 
Silva - DOE 25/06/2004) 

1411. Com liquidação decidida e transitada em julgado, e mais, integral pagamento do credor, não 
se pode cogitar de prosseguimento da execução, apresentando-se correta a decisão que indeferiu 
a apresentação de novos cálculos. Afronta à coisa julgada e erro material são vícios identificáveis 
anteriormente, na sentença de liquidação, não nessa decisão. Entendimento contrário implicaria, 
este sim, desrespeito à coisa julgada emanada da sentença de liquidação. Ação rescisória que se 
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extingue, pela impossibilidade jurídica do pedido. (TRT/SP 11609200300002004 - AR - Ac. SDI 
2004024311 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

1412. Mandado de segurança. Manifestação sobre cálculos de liquidação. Mera faculdade do juí-
zo abrir prazo às partes para impugnação (artigo 879, parágrafo 2º, da CLT), o que não retira dos 
litigantes o exercício de defesa no momento próprio, por meio de embargos à execução e impug-
nação à execução (artigo 884, parágrafo 4º, da CLT). Segurança que se denega. (TRT/SP 
13671200300002000 - MS - Ac. SDI 2004016394 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
13/08/2004) 

1413. Da responsabilidade subsidiária. Do benefício de ordem. Inexiste abuso de autoridade pelo 
MM. Juízo de origem quando, em prol da celeridade e da efetividade da execução, determina o 
bloqueio de conta bancária da segunda reclamada, devedora em grau de subsidiariedade, diante 
das infrutíferas ou frustradas diligências para localização da real devedora, primeira reclamada, ex 
vi do artigo 765, da CLT. Cabe, entretanto, à segunda ré o direito de regresso em face da principal 
obrigada, perante o Juízo competente. Mantém-se a penhora efetivada. Agravo de petição a que 
se nega provimento. (TRT/SP 00433199825102006 - AP - Ac. 8ªT 20040137583 - Rel. Rovirso 
Aparecido Boldo - DOE 06/04/2004) 

1414. Mandado de segurança. Sócios retirantes. Responsabilidade. Tendo os sócios retirantes 
integrado o quadro societário durante toda a vigência do contrato laboral, improspera a alegação 
de ilegitimidade de parte para figurar no pólo passivo da execução. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 11025200300002009 - MS - Ac. SDI 2004001087 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - 
DOE 05/03/2004) 

 Liquidação. Procedimento 
1415. Agravo de petição não substitui a impugnação à sentença de liquidação. 1. A partir do mo-
mento em que se teve a sentença de liquidação e o regular depósito (garantia do juízo) com a 
respectiva ciência ao exeqüente, a qual deu-se em 20.03.2003, o interessado teria o prazo de 
cinco dias para impugnação à sentença de liquidação. Essa inferência lógica decorre, expressa-
mente, do previsto no art. 884, § 3º, da CLT. A impugnação à sentença de liquidação é o momen-
to processual oportuno e adequado para se discutir o mérito da liquidação, seja para o exeqüente, 
como para o executado. 2. Ao invés de opor o agravo de petição, o exeqüente deveria ter obser-
vado o encadeamento processual adequado, opondo a impugnação à sentença de liquidação. 
Somente da decisão quanto a essa impugnação, é que poderia opor o competente agravo de peti-
ção. 3. Dessa forma, o exeqüente está suprimindo um grau, o que é inadmissível, além de violar o 
princípio da adequação recursal, já que o agravo oposto, pelo exame dos autos, não pressupõe 
uma decisão de Primeiro Grau quanto à impugnação da sentença de liquidação. Por outro lado, 
não há que se falar em fungibilidade recursal, pois, não é o caso de dúvida objetiva. Em outras 
palavras, o agravo não se confunde com a impugnação à sentença de liquidação. 4. Por tais fun-
damentos, não conheço do agravo de petição, por ser incabível ante o exame do processado. 
(TRT/SP 02810199406302001 - AP - Ac. 1ªT 20040143893 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - 
DOE 20/04/2004) 

1416. Liquidação de sentença. Cálculo do perito divergente do cálculo das partes. Possibilidade. 
O perito não está adstrito aos cálculos apresentados pelas partes, cabendo-lhe observar os limites 
legais determinados pelo juiz e os exatos termos do pedido e da condenação, ainda que os valo-
res apurados estejam acima ou abaixo dos valores parcialmente aceitos pelas partes durante a 
liquidação, salvo se convencionarem em sentido contrário, a respeito de determinada verba. Se 
não, a liquidação deve obedecer em número e modo aos termos da coisa julgada, não se poden-
do modificar o seu conteúdo, face à proibição contida no art. 879 da CLT. (TRT/SP 
03229200001802001 - AP - Ac. 9ªT 20040146469 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
16/04/2004) 

1417. Correção de sentença de liquidação. O erro material ou inexatidão de cálculo, que pode ser 
corrigido pelo mesmo juiz que prolatou a sentença é o cometido na sentença e não o erro do cál-
culo apresentado pela parte, a quem não ampara essa prerrogativa. Ao corrigir a sentença de li-
quidação, com base em novo cálculo apresentado pela executada, reduzindo pela metade o valor 
original com que havia concordado o credor, a decisão de fl. 358 feriu o disposto nos artigos 463 e 
471 do CPC, pois não se confunde erro material da sentença com erro de cálculo da parte. 

Administrador
Underline



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
214 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

(TRT/SP 00710199343302000 - AP - Ac. 4ªT 20040275811 - Rel. Manoel Antonio Ariano - DOE 
18/06/2004) 

1418. Alegação de violação à coisa julgada. Pretensão rejeitada. Óbice do art. 879, § 1º, da CLT, 
na medida em que pretende o agravante a modificação da sentença liquidanda ao discutir matéria 
pertinente à causa principal. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 
00751199500202008 - AP - Ac. 1ªT 20040142714 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
27/04/2004) 

1419. Mandado de segurança. Liquidação de sentença. Art. 879, parágrafo 2º, da CLT. Não há 
violação a direito líquido e certo a correção dos cálculos apresentados sem a abertura de prazo à 
parte contrária para manifestação. (TRT/SP 12507200300002006 - MS - Ac. SDI 2004013964 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

1420. Alegação de erro nos cálculos de liquidação. Equívoco da Agravante. Procedimento correto 
adotado pelo Sr. Vistor, que converteu o número de horas extras apuradas nos cartões de ponto 
em horas normais para efeito de cálculo. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 
01952199807102000 - AP - Ac. 1ªT 20040632681 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

 Penhora. Em geral 
1421. Mandado de segurança. Diretoria de agremiação. Penhora de bens particulares. Aplicando-
se ao caso o princípio do disregard of legal entity, não se pode falar em direito líquido e certo de 
diretores de agremiação executada de verem-se isentados de responder pela execução levada a 
efeito contra a mencionada agremiação, mormente quando deixam de demonstrar, ônus que lhes 
incumbia, que o período em que compunham sua diretoria, não coincidiu com o período no qual 
para a executada prestou serviços o Litisconsorte-exeqüente. Ação mandamental que se denega. 
(TRT/SP 10694200300002003 - MS - Ac. SDI 2004018940 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
03/09/2004) 

1422. Mandado de segurança - Carta de fiança - Intimação da instituição bancária para depósito 
do valor garantido sem prévia notificação da executada - Violação a direito líquido e certo não con-
figurada. Não configura violação a direito líquido e certo da executada a ordem judicial emitida 
sem prévia notificação, para realização de depósito do valor incontroverso pela instituição finan-
ceira emitente da carta de fiança, eis que esta foi oferecida para garantia de execução definitiva 
de valor incontroverso. Segurança não concedida. (TRT/SP 10304200300002005 - MS - Ac. SDI 
2003034461 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 06/02/2004) 

1423. Mandado de segurança - Penhora de crédito da executada perante terceiro. Inocorrência de 
violação a direito líquido e certo. Não configura violação a direito líquido e certo da executada a 
ordem judicial de penhora de créditos desta perante terceiro, quando se trata, como na espécie, 
de execução definitiva, inexistindo prova de que as constrições realizadas coloquem em risco o 
normal desenvolvimento da atividade empresarial, e a executada não se preocupou em providen-
ciar, de forma espontânea e válida, a necessária garantia do Juízo da execução. Segurança não 
concedida. (TRT/SP 12112200200002002 - MS - Ac. SDI 2003034267 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 06/02/2004) 

1424. Mandado de segurança. Penhora em numerário. Conta da Fazenda Municipal. Empresa 
pública subvencionada: A penhora em dinheiro, na conta da Fazenda Municipal, para satisfazer 
débito trabalhista de empresa pública subvencionada, não é ilegal, posto que é inviável apurar se 
a parcela constrita pertence ao Município, ou à empresa. Segurança denegada. (TRT/SP 
10830200300002005 - MS - Ac. SDI 2004017358 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

1425. Mandado de segurança. Penhora de bens de empresa coligada à executada: "Confundindo-
se a impetrante com a executada, já que possuem a mesma sócia majoritária, funcionando ambas 
no mesmo endereço, não há que se excluir da constrição judicial a requerente, especialmente 
porque na vestibular da reclamatória foi notificada da lide". Segurança denegada. (TRT/SP 
10717200200002009 - MS - Ac. SDI 2003033864 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/01/2004) 

1426. Penhora em crédito. Legitimidade. Legitima-se a penhora em crédito do devedor que equi-
vale a dinheiro, diante da literalidade do art. 671 do Código de Processo Civil, especialmente 
quando o devedor deixa de atender a gradação legal ou o oficial de justiça a desconsidera quando 
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do cumprimento do mandado de penhora. (TRT/SP 10821200300002004 - MS - Ac. SDI 
2004024834 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/11/2004) 

1427. Execução. Intuito protelatório. Caracterização. O devedor não faz nenhum favor quando 
cumpre espontaneamente a decisão condenatória. Se não a cumpre, sabe ou deve saber que terá 
início a execução forçada em tantos bens quantos sejam necessários para a satisfação do crédito 
exeqüendo. De tal sorte, não favorece o devedor a alegação defensiva e obviamente protelatória 
de que o numerário penhorado presta-se à satisfação dos compromissos de rotina. (TRT/SP 
12611200200002000 - MS - Ac. SDI 2004013166 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
29/06/2004) 

1428. Art. 620 do CPC. Inteligência. Quando o devedor interpreta o artigo 620 querendo que o juiz 
mande que se faça a execução pelo modo menos gravoso, não pode esperar que signifique isto 
que deva seguir rumo adverso e difícil para o credor. (TRT/SP 10974200300002001 - MS - Ac. 
SDI 2003030784 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 13/01/2004) 

1429. Intervenção administrativa. Execução de sentença. Prosseguimento regular. Medidas admi-
nistrativas que afetam a livre direção da empresa não assumem força capaz de suspender o cum-
primento de suas obrigações sociais, bem assim de decisões judiciais. (TRT/SP 
12847200200002006 - MS - Ac. SDI 2004001974 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
05/03/2004) 

1430. Penhora. O direito à exploração de quiosque edificado pela Municipalidade junto à orla do 
mar só por ela pode ser disponibilizado. Não pode ser objeto de penhora. (TRT/SP 
01083200240102002 - AP - Ac. 6ªT 20040341890 - Rel. Lauro Previatti - DOE 30/07/2004) 

1431. Mandado de segurança. Penhora de créditos futuros. Legitimidade. A penhora em numerá-
rio futuro encontra respaldo no artigo 591 do CPC que assim dispõe : "o devedor responde, para o 
cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo as disposi-
ções estabelecidas em lei". Destarte, todos os bens do devedor, inclusive os que vierem a ser 
futuramente aglutinados ao seu patrimônio, responderão para o cumprimento da obrigação. Res-
salte-se que os créditos futuros junto a outras empresas equivalem, em termos de liquidez, a di-
nheiro, pois os devedores da executada efetuarão os depósitos dos valores correspondentes em 
moeda corrente, à disposição do Juízo. Portanto, figuram tais créditos dentre aqueles que ocupam 
o primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida no artigo 655 do CPC. Segurança que se 
denega. (TRT/SP 12390200300002000 - MS - Ac. SDI 2004024923 - Rel. Marcelo Freire Gonçal-
ves - DOE 16/11/2004) 

1432. Mandado de segurança. A carta de fiança bancária equivale a dinheiro por expressa dispo-
sição legal contida no parágrafo 3º do artigo 9º da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), aplicável 
subsidiariamente ao processo trabalhista por força do artigo 889 da CLT. No mesmo sentido a 
Orientação Jurisprudencial nº 59 do Tribunal Superior do Trabalho - SDI-II. Assim, não pode ser 
recusada pelo Juízo carta de fiança bancária de valor suficiente para garantia integral da execu-
ção e que atenda a todos os requisitos formais exigidos. Segurança que se concede. (TRT/SP 
12599200300002004 - MS - Ac. SDI 2004014740 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
16/07/2004) 

1433. Mandado de segurança. Penhora em crédito. Sociedade beneficente não tem tratamento 
diferenciado em execução trabalhista. 1- O MM. Juízo da execução em atendimento à regra do 
art. 882 da CLT observou a ordem preferencial estabelecida no art. 655 do CPC. 2- A impetrante 
pretende obter um tratamento diferenciado em razão da sua natureza jurídica, o que não tem pre-
visão legal. 3- O art. 620 do CPC deve ser interpretado em cotejo com a declaração de princípio 
insculpida no art. 612 do mesmo diploma legal. Segurança denegada. (TRT/SP 
12920200300002000 - MS - Ac. SDI 2004025628 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/12/2004) 

1434. A penhora do faturamento bruto da empresa, limitada, ainda, a 30% - respeitada, portanto, a 
necessidade de giro do empreendimento -, não viola direito líquido e certo da executada, mormen-
te quando a execução é definitiva, não houve nomeação de bens hábeis a garanti-la e já estejam 
descartados outros modos de satisfação do crédito apurado. Não se justifica, entretanto, a nome-
ação de perito, com poderes totais de intervenção e administração da pessoa jurídica. Segurança 
que se concede parcialmente, apenas para cassar a ordem de administração e intervenção na 
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empresa, bem como os efeitos da nomeação de perito administrador. (TRT/SP 
11232200300002003 - MS - Ac. SDI 2004023722 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
26/11/2004) 

1435. Mandado de segurança. Penhora de créditos da executada na boca do caixa. Não fere direi-
to líquido e certo a penhora na boca do caixa da impetrante, que, por estar inadimplente e sem 
ânimo de reverter tal quadro, deve ser submetida aos meios de execução mais graves, por ser da 
natureza do próprio processo executivo, o qual objetiva a satisfação do crédito exeqüendo, antes 
de mais nada, em observância do interesse social e da finalidade ética do processo. Segurança 
que se denega, até porquê, em situação excepcional, não restou demonstrada que a constrição 
poderia comprometer de forma abusiva o capital de giro da empresa, afetando o desenvolvimento 
regular de suas atividades. (TRT/SP 11691200300002007 - MS - Ac. SDI 2004024362 - Rel. Maria 
Aparecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

1436. A carta de fiança é mero instrumento de garantia de cumprimento de uma obrigação, pres-
tada por terceiro, não se constituindo em bem do devedor suscetível de garantir o cumprimento de 
suas obrigações (CPC, arts. 591 e 646). Sua recusa também não ofende aos arts. 9º e 15º da Lei 
6.830/80, Lei das Execuções Fiscais, tendo em vista a regra específica que emana do art. 882 da 
CLT. Segurança que se denega. (TRT/SP 11045200300002000 - MS - Ac. SDI 2003033058 - Rel. 
Maria Aparecida Duenhas - DOE 13/01/2004) 

1437. A chamada penhora no rosto dos autos visa a direito do devedor, quando pleiteado em juí-
zo, sendo objeto de expressa previsão dos arts. 673 e 674 do CPC. Assim, correto o indeferimen-
to de penhora no rosto de autos em que a devedora também figure como ré, salvo quando, após a 
praça, verificar-se remanescente da executada, este sim passível da constrição objetivada. Inexis-
tente qualquer ofensa a direito líquido e certo. Segurança que se denega. (TRT/SP 
11692200300002001 - MS - Ac. SDI 2004002938 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
30/03/2004) 

1438. A penhora do faturamento bruto da empresa não viola direito líquido e certo da executada, 
mormente quando a execução é definitiva, não houve nomeação de bens hábeis a garanti-la e já 
estejam descartados outros modos de satisfação do crédito apurado. Quanto ao princípio da exe-
cução menos gravosa (art. 620 do CPC), não pode incidir na execução de créditos alimentares, 
como o trabalhista, exceto quando se ofereçam ao credor, diversos modos de realização do crédi-
to, hipótese não contemplada nestes autos. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12020200300002003 - MS - Ac. SDI 2004009770 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
18/05/2004) 

1439. Mandado de segurança. Penhora sobre o faturamento da empresa. Legitimidade - A penho-
ra do faturamento bruto da empresa, limitada, ainda, a 10% - respeitada, portanto, a necessidade 
de giro do empreendimento - não viola direito líquido e certo da executada (Orientação Jurispru-
dencial nº 93, da SDI-II do C. TST). Não vislumbrada, outrossim, a ofensa ao princípio da execu-
ção menos onerosa ao devedor, porquanto o artigo 620 do CPC não é aplicável ao processo do 
trabalho com o mesmo sentido dado pela norma processual civil, a qual não protege o devedor de 
dívida alimentar trabalhista, que é especialíssima e tem por objeto principal a sobrevivência do 
empregado e de sua família. Segurança que se denega. (TRT/SP 13001200300002004 - MS - Ac. 
SDI 2004012330 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 29/06/2004) 

1440. Mandado de segurança - Penhora sobre parte do faturamento da empresa. Visando imple-
mentar a vontade soberana da coisa julgada é possível penhorar parte do faturamento da empre-
sa, desde que não se lhe comprometa a sobrevivência, aliás, como preconizado pelo C. TST, me-
diante a Orientação Jurisprudencial nº 93, da SDI - II. Segurança que se denega. (TRT/SP 
13158200300002000 - MS - Ac. SDI 2004026616 - Rel. Nelson Nazar - DOE 07/12/2004) 

1441. Mandado de segurança. Penhora em conta destinada a doações de campanha eleitoral. 
Viola direito líquido e certo a determinação de penhora sobre conta corrente destinada ao perce-
bimento de doações para fundos de campanha eleitoral (Presidência da República), os quais pos-
suem finalidade específica, sujeitos à prestação de contas, perante o C. TSE, nos moldes estabe-
lecidos pela legislação em vigor (Lei nº 9.504/97), não podendo, em hipótese alguma, ser conside-
rados integrantes do patrimônio privado do impetrante. Admitir a constrição do numerário existen-
te, em tal hipótese, seria permitir que os valores arrecadados pelo candidato, com vistas ao pa-
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gamento das despesas decorrentes de sua campanha, fossem desviados para quitação de dívi-
das particulares, o que representa verdadeira afronta à legislação eleitoral. Segurança que se 
concede. (TRT/SP 12619200200002006 - MS - Ac. SDI 2003031578 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
13/01/2004) 

1442. Também em sede de desconsideração da personalidade jurídica do empregador se aplica o 
instituto de sucessão de empregadores, segundo o qual a alteração na propriedade ou na estrutu-
ra jurídica do empregador não afetará nem prejudicará os contratos de trabalho dos respectivos 
empregados. A alteração que pode vir a dar prejuízo, então, é a alteração concomitante e/ou su-
perveniente ao lapso contratual, não retroagindo, portanto, as alterações pretéritas ocorridas em 
período que o empregado simplesmente não pactuara, caso dos autos. Nego provimento ao agra-
vo. (TRT/SP 02742200204702002 - AP - Ac. 2ªT 20040408005 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 
31/08/2004) 

1443. Execução definitiva. Inexistência de bens passíveis para garantir a execução. Determinação 
de penhora em crédito junto a operadoras de cartões de crédito. Legalidade. Segurança que se 
denega. (TRT/SP 12275200300002006 - MS - Ac. SDI 2004013794 - Rel. Plinio Bolivar de Almei-
da - DOE 02/07/2004) 

1444. Mandado de segurança. Penhora de várias contas bancárias da empresa executada e dos 
sócios. Execução integralmente satisfeita com o bloqueio e penhora em única conta bancária. 
Liberação das demais. Segurança parcialmente concedida. (TRT/SP 12377200300002001 - MS - 
Ac. SDI 2004013867 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

1445. Mandado de segurança. Penhora de crédito junto a terceiros. Alegação de impedimento de 
continuidade da atividade econômica. Prova pré-constituída não produzida. Legalidade do ato 
judicial. Execução definitiva. Segurança que se denega. (TRT/SP 12443200300002003 - MS - Ac. 
SDI 2004013913 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

1446. Agravo de petição. Bens móveis. Genitores do sócio executado. Penhora indevida. Não 
demonstrado que os agravantes eram sócios da empresa executada, tanto quanto de haver soci-
edade familiar, indevida a constrição de bens que, comprovadamente, foram adquiridos pelos a-
gravantes. Apelo a que se dá provimento para determinar o levantamento da penhora. (TRT/SP 
01476200340102007 - AP - Ac. 1ªT 20040500351 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
05/10/2004) 

1447. O bem indicado à penhora se levado às suas últimas conseqüências, seria submetido ao 
risco de uma venda judicial em desfavor do patrimônio do executado, resultando, daí, uma situa-
ção ainda mais gravosa, visto que dificilmente uma venda judicial chega a alcançar o valor de 
mercado de um bem. Vê-se, portanto, que a penhora em dinheiro, em última análise, deu plena e 
correta aplicação ao art. 620 do CPC. (TRT/SP 00591199804202009 - AP - Ac. 1ªT 20040632665 
- Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

1448. Mandado de segurança. Procede o pedido de limitação da penhora em valor aquém daque-
le inicialmente determinado, quando a Autoridade, ao atualizar o crédito exeqüendo, apura valor 
inferior àquele que constou da solicitação dirigida ao Bacen. Segurança que se concede. (TRT/SP 
11077200300002005 - MS - Ac. SDI 2003033759 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
13/01/2004) 

1449. Mandado de segurança. Penhora em créditos. CPC, art. 671. Não malfere direito líquido e 
certo da parte a ordem judicial de penhora de valores do executado, decorrentes de repasse do 
Município, quando a Lei 4.668/98, art. 2º, parágrafo 1º, autoriza o Executivo a assumir dívidas 
trabalhistas e a chamada 'subvenção' visa a fazer frente, inclusive, aos direitos trabalhistas. Segu-
rança que se denega. (TRT/SP 10831200300002000 - MS - Ac. SDI 2004013549 - Rel. Plinio Bo-
livar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

1450. Execução. Crédito incontroverso. Liberação do depósito. Penhora de dinheiro que satisfaz 
parcialmente o crédito exeqüendo. Decurso de tempo para embargos à execução. Pendência de 
complementação da garantia com penhora de imóvel. Execução por quantia incontroversa. Libe-
ração do depósito independentemente da complementação da penhora. Intenção da efetividade 
do processo com liberação do valor incontroverso. Segurança concedida. (TRT/SP 
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11933200200002001 - MS - Ac. SDI 2004000633 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
06/02/2004) 

1451. Penhora sobre depósito feito em conta conjunta. A quantia penhorada na conta conjunta 
não pode ser considerada do agravante, pois este admite tê-la transferido e colocado à disposição 
para uso do pai, in casu, o próprio executado. Em vista dessa confessada doação, não pode vir 
agora, como terceiro, reivindicar direito sobre numerário que não mais lhe pertencia. Agravo de 
petição a que se nega provimento. (TRT/SP 02069200205402009 - AP - Ac. 3ªT 20040049234 - 
Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 02/03/2004) 

1452. Penhora em bens da atividade da empresa. Possibilidade. O inciso VI do artigo 659 do CPC 
aplica-se apenas a pessoas físicas, que exercem profissão. Não se observa, portanto, a empresa 
que não tem profissão, mas atividade. O caso dos autos não trata de empresa individual, mas de 
pessoa jurídica que explora atividade econômica. (TRT/SP 01822199602902000 - AP - Ac. 3ªT 
20040400888 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 10/08/2004) 

1453. Mandado de segurança. Indeferimento de efetivação de penhora em terreno onde foram 
construídos apartamentos. Segurança denegada. É certo que a execução é realizada para satis-
fação do direito do credor, porém, esse princípio não é absoluto e a natureza alimentar do crédito 
não autoriza a adoção de medidas que causariam prejuízo social e humano muito superior ao 
quantum exeqüendo, atingindo terceiros de boa-fé, estranhos à lide. (TRT/SP 02403/2001-5 - MS 
- Ac. SDI 2004005252 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 16/04/2004) 

1454. Execução. Imóvel penhorado há mais de 10 anos. Utilização de vários recursos procrastina-
tórios. Praça e leilão designados. Inexistência de direito líquido e certo à suspensão. Segurança 
denegada. O princípio de que a execução deve se desenvolver pela forma menos gravosa para o 
executado não é absoluto e deve ser conciliado com o princípio maior preponderante, segundo o 
qual a execução é realizada para satisfação do direito do credor (art. 612 do CPC). (TRT/SP 
10687200200002000 - MS - Ac. SDI 2004011635 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
15/06/2004) 

1455. Bloqueio de conta corrente e transferência ao juízo dos valores nela depositados para satis-
fazer crédito já garantido por fiança bancária - Violação a direito líquido e certo. A carta de fiança 
bancária equivale a dinheiro e pode ser oferecida como garantia da execução por expressa dispo-
sição legal do art. 9º, inc. II, e parágrafo 3º, da Lei 6830/80, aplicada subsidiariamente às execu-
ções trabalhistas por força do art. 889 da CLT. A penhora em conta corrente bancária e a transfe-
rência ao juízo de numerário nela depositado, referente a crédito já garantido pela fiança bancária, 
significam a não aceitação da fiança como garantia, em desacordo com a Orientação Jurispruden-
cial nº 59, da C. SDI-2 (TST). Segurança que se concede. (TRT/SP 10878200300002003 - MS - 
Ac. SDI 2003032590 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 20/01/2004) 

1456. Mandado de segurança. Penhora em crédito junto a terceiro. Inexistência de ofensa a direito 
líquido e certo. O inadimplemento do crédito, de natureza alimentar, que há muito se arrasta, auto-
riza a adoção de medidas que viabilizarão a execução, dando efetividade plena ao r. julgado exe-
qüendo, sem a qual restará desacreditada a força coercitiva da coisa julgada e o próprio prestígio 
do Poder Judiciário. A constrição de créditos do autor perante clientes é uma destas medidas ex-
tremas, não configurando in casu ofensa a direito líquido e certo da executada. (TRT/SP 
12374200200002007 - MS - Ac. SDI 2004011716 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
15/06/2004) 

1457. Penhora em crédito da empresa de transportes coletivos de São Bernardo do Campo junto 
ao Município. Possibilidade. A penhora de créditos da executada, empresa pública municipal, jun-
to à Municipalidade, a fim de garantir o crédito exeqüendo não se reveste de ilegalidade, pois se 
está penhorando crédito da 1ª reclamada, de natureza privada, que não se confunde com bens do 
próprio Município, os chamados bens públicos. Não há falar em impenhorabilidade, considerando-
se que créditos de pessoa jurídica de direito privado estão fora da execução por precatório e, por-
tanto ao desabrigo do artigo 100 da Constituição Federal. (TRT/SP 10832200300002004 - MS - 
Ac. SDI 2004012003 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 22/06/2004) 

1458. Penhora em crédito. Legitimidade. Incensurável a decisão do MM. Juízo de origem que, em 
prol da celeridade e da efetividade da execução, defere o pedido de bloqueio de créditos da exe-
cutada junto a terceiros, o que em hipótese alguma consubstancia-se em abuso de autoridade, 
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pois tal procedimento está em perfeita consonância com o artigo 765 do diploma consolidado, 
bem como com a gradação estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil. Segurança 
que se denega. (TRT/SP 12551200200002005 - MS - Ac. SDI 2004014340 - Rel. Vania Paranhos 
- DOE 16/07/2004) 

1459. Carta de fiança. Garantia do juízo. A carta de fiança é tão-somente um instrumento de ga-
rantia de cumprimento de uma obrigação eventualmente inadimplida, prestada por terceiros; não 
se confunde com quaisquer bens do devedor já que não integra o seu patrimônio, não se prestan-
do dessarte a substituir a penhora que deve incidir sobre bens ou valores integrantes do patrimô-
nio lato-sensu do devedor, bens esses que ficarão judicialmente constritos até a satisfação do 
débito. Segurança que se denega. (TRT/SP 10339200400002005 - MS - Ac. SDI 2004022858 - 
Rel. Vania Paranhos - DOE 05/10/2004) 

1460. Mandado de segurança. Penhora de aluguéis. Legitimidade do ato. Legítimos são os atos 
do Juiz que dirigem e norteiam a execução, autorizando as diligências essenciais e necessárias, 
bem como rejeitando aquelas que inúteis e prejudiciais, capazes de protelar o fim precípuo de tal 
processo, qual seja, a satisfação dos créditos do exeqüente. Dessa forma, não se vislumbra ofen-
sa a direito líquido e certo da executada o deferimento, pelo Magistrado, da penhora dos aluguéis 
relativos ao imóvel de propriedade da empresa que se encontra desativada, quando este entender 
que só assim estará assegurada a liquidez no pagamento da dívida. (TRT/SP 
10558200300002003 - MS - Ac. SDI 2004002202 - Rel. Vania Paranhos - DOE 05/03/2004) 

1461. Mandado de segurança. Lacração de elevadores e respectivos maquinários. Violação a 
direito líquido e certo do impetrante. Não obstante a penhora de elevadores para pagamento de 
dívida do condomínio seja amplamente aceita pela Doutrina e Jurisprudência pátria, uma vez que, 
pertencendo a dívida a todos os condôminos, devem eles suportá-la na proporção de sua respec-
tiva quota-parte, não havendo que se falar em violação ao contido no artigo 3º da Lei nº 4.591/64 
que proíbe apenas seja transformada parte comum do condomínio em unidade autônoma, através 
de alienação ou divisão, a determinação de lacração dos elevadores e respectivos maquinários 
revela-se excessiva, não sendo justificável nem ao menos para garantir sua conservação, já que, 
ao contrário do que se afirma, o desuso do equipamento penhorado seria extremamente prejudici-
al por causar a deterioração das peças necessárias ao seu funcionamento, além de causar prejuí-
zos irreparáveis às inúmeras pessoas que habitam o edifício e ali circulam diariamente, muitas 
delas pessoas idosas e crianças. Segurança parcialmente concedida. (TRT/SP 
12610200300002006 - MS - Ac. SDI 2004010221 - Rel. Vania Paranhos - DOE 25/05/2004) 

1462. Penhora. Comodato. Bens móveis. O domínio dos bens móveis aperfeiçoa-se com a tradi-
ção (Código Civil, art. 620) e somente com prova contundente é possível afastar a presunção de 
propriedade em relação àquele que está na plena posse dos referidos bens. Sendo o comodato o 
empréstimo gratuito de coisas fungíveis, perfazendo-se com a tradição do objeto, terminado o 
prazo contratual, ou usada a coisa, o comodatário deve restituí-la em perfeito estado ao legítimo 
dono. Entretanto, não se pode considerar como tal o comodato de bens móveis que guarnecem 
uma residência durante mais de dez anos, já que impossível a restituição de tais móveis no mes-
mo estado em que se encontravam na ocasião em que foram emprestados. Francamente, não se 
pode dar em comodato aquilo que se consome pelo uso. (TRT/SP 00563200241102016 - AI - Ac. 
6ªT 20040645317 - Rel. Valdir Florindo - DOE 03/12/2004) 

1463. Execução. A fase executória se destina tão somente à entrega da prestação jurisdicional 
definitiva, até integral cumprimento do decreto condenatório transitado em julgado. O título conde-
natório reflete o reconhecimento de parcelas não honradas no pacto laboral, no qual se beneficiou 
a empresa da força de trabalho do demandante. Sendo certo que a própria agravante concordou 
com os cálculos oferecidos pelo agravado, se afigurando quase temerária a tentativa de esquivar-
se da quitação da dívida sem plausível justificativa, não se utilizando sequer da opção de nomea-
ção de bens que lhe foi facultada a minorar os danos alegados. (TRT/SP 03082200002602004 - 
AP - Ac. 10ªT 20040133219 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 13/04/2004) 

Penhora. Impenhorabilidade 
1464. Impenhorabilidade. Pessoa jurídica. Através do inciso VI do art. 649 do CPC, o legislador 
visou proteger os bens indispensáveis ao exercício da profissão e proteger aqueles que dela tiram 
o seu sustento e o de sua família, benefício que não estendeu à pessoa jurídica. (TRT/SP 
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02271200246202008 - AP - Ac. 8ªT 20040449992 - Rel. Ana Cristina Lobo Petinati - DOE 
10/09/2004) 

1465. Mandado de segurança. Penhora de conta salário. Impenhorabilidade. São absolutamente 
impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV do CPC, os créditos de natureza salarial, tornando a 
constrição ofensiva a direito líquido e certo do impetrante. Deverão, entretanto, ser penhoradas 
todas as demais importâncias depositadas ou creditadas a outros títulos, inclusive as provenientes 
de qualquer espécie de aplicações financeiras. Segurança parcialmente concedida. (TRT/SP 
12333200200002000 - MS - Ac. SDI 2004008146 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 18/05/2004) 

1466. Agravo de petição. Bem de família. Lei 8.009/90. Aplicabilidade ao Processo do Trabalho. A 
Lei nº 8.009/90, de alcance geral, atinge também o Processo do Trabalho, pelo que somente se 
configuradas as hipóteses de exceção previstas em seu art. 3º é que o bem de família torna-se 
impenhorável. Agravo de petição a que se dá provimento. (TRT/SP 02503200102102009 - AP - 
Ac. 7ªT 20040054246 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1467. Cláusula de impenhorabilidade. Não oponibilidade aos créditos trabalhistas. A análise sis-
temática dos artigos 1.676 do Código Civil de 1916, artigo 889 da CLT e artigos 184 e 186 do Có-
digo Tributário Nacional, leva à conclusão de que a cláusula de impenhorabilidade testamentária 
não é oponível aos créditos tributários e, por conseqüência, também não o é para os créditos tra-
balhistas. (TRT/SP 00353199406002001 - AP - Ac. 4ªT 20040416857 - Rel. Antero Arantes Mar-
tins - DOE 27/08/2004) 

1468. Embargos de terceiro. Bem de família. Legitimidade ativa do filho. O imóvel residencial pró-
prio do casal, ou entidade familiar, é impenhorável (Lei 8.009/90, art.1º). A entidade familiar é a 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (CF, art. 226, parágrafo 4º). As-
sim, o filho do casal, que compõe a entidade familiar residente no imóvel, tem legitimidade para 
propor embargos de terceiro. (TRT/SP 01650200304802002 - AP - Ac. 9ªT 20040559976 - Rel. 
Antonio Ricardo - DOE 12/11/2004) 

1469. Mandado de segurança. Penhora em conta bancária: "Denega-se a segurança, que objetiva 
a declaração de impenhorabilidade de conta bancária, se não demonstrado que os depósitos ali 
existentes são alimentados por salários, obtidos pelo impetrante, executado na reclamatória traba-
lhista". Mandado de segurança denegado. (TRT/SP 10773200300002004 - MS - Ac. SDI 
2003033007 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/01/2004) 

1470. Mandado de segurança. Penhora em conta bancária: "Denega-se a segurança, que objetiva 
a impenhorabilidade de conta bancária, se não demonstrado que os depósitos ali existentes são 
alimentados por salários pagos por terceiros, obtidos pela impetrante, sócia da executada". Segu-
rança denegada. (TRT/SP 10651200300002008 - MS - Ac. SDI 2004004515 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 19/03/2004) 

1471. Mandado de segurança. Da impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 649, do CPC: 
"Para que seja concedida a ordem de segurança com fundamento na impenhorabilidade prevista 
no inciso IV, do artigo 649, do CPC, o direito objetivado há de vir comprovado de plano". Seguran-
ça denegada. (TRT/SP 10737200300002000 - MS - Ac. SDI 2003035530 - Rel. Dora Vaz Treviño - 
DOE 20/01/2004) 

1472. Impenhorabilidade. Instrumentos úteis e necessários à profissão. CPC, 647-VI. O dispositivo 
legal tem seu enfoque voltado à proteção de atividade profissional, contexto ao qual restringe-se o 
trabalho de pessoa física ou firma individual. Diz respeito a ofício, a trabalho pessoal e próprio. 
Protege-se aquele que vive da profissão, que dela depende para seu sustento e de sua família. 
Portanto, não alcança a penhora de bens pertencentes a firma coletiva, ainda que necessários ou 
mesmo imprescindíveis à atividade econômica. (TRT/SP 00265200320202007 - AP - Ac. 3ªT 
20040334214 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 13/07/2004) 

1473. Da impenhorabilidade prevista no artigo 649, Inciso VI, do CPC. Impenhoráveis os bens 
"necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão", conforme o dispositivo citado, com a 
finalidade de manter a subsistência do trabalhador, pessoa física e de sua família. A reclamada, 
sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, não exerce profissão, mas atividade 
econômica, com fito de lucro, o que a exclui da proteção legal. (TRT/SP 03032199806202005 - AP 
- Ac. 5ªT 20040335970 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - DOE 16/07/2004) 
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1474. Execução. Penhora. Impenhorabilidade. A Lei nº 8.009/90 não pode ser oposta em razão 
dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciá-
rias (art. 3º, I). Logo, a benesse legal não aproveita à executada, em se tratando de empregada 
doméstica. (TRT/SP 02670199505602004 - AP - Ac. 10ªT 20040133910 - Rel. Lilian Gonçalves - 
DOE 06/04/2004) 

1475. Impenhorabilidade. Proventos de pensão. Embargos de terceiro procedentes. A impenhora-
bilidade é uma defesa que a lei dá a determinados bens, à qual devem estar adstritos todos os 
juízes, por força do art. 126 do CPC. Admitir a penhora, por não haver outra saída legal, autoriza-
ria a que cada juiz penhore e dê a sua justificativa para não respeitar a impenhorabilidade. A a-
gravante, quanto aos valores da pensão, independentemente de ter participação societária, é con-
siderada terceira, conforme art. 1.046, parágrafo 2º, do CPC. (TRT/SP 00629200447102000 - AP - 
Ac. 9ªT 20040607989 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 26/11/2004) 

1476. Impenhorabilidade. Vários imóveis. Lei n. 8009. A impenhorabilidade incide sobre um único 
imóvel, ainda que o casal tenha vários. O imóvel protegido contra as constrições judiciais é aquele 
onde a família do devedor faz a sua moradia permanente. O devedor pode ter outros imóveis, mas 
aquele onde reside sua família, independentemente de ser o mais valioso, não pode sofrer penho-
ra senão nas hipóteses legais. Se o devedor tiver várias residências, a impenhorabilidade perma-
nece, mas é transferida para o de menor valor, conforme é expresso o art. 5º da Lei 8009/90. 
(TRT/SP 02647199502602008 - AP - Ac. 9ªT 20040081081 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - 
DOE 19/03/2004) 

1477. Constrição de imóvel. Caracterização de uso como imóvel residencial. Bem de família: A 
simples alegação de que o imóvel penhorado é bem de família deve ser rechaçada. A não decla-
ração na Certidão de Registro de Imóveis de que o imóvel se destinasse a residência, dado este 
por vezes desconhecido até pelos operadores do direito, não merece prevalecer sobre a prova de 
fato, demonstrada por meio de correspondências pessoais, contas de luz e telefônicas recentes, 
recibos de aquisição de bens, ou qualquer outro eficiente para formação do convencimento do 
Juízo de que aquele imóvel destina-se a ser residência e domicilio de entidade familiar. (TRT/SP 
01193199847202004 - AP - Ac. 7ªT 20040170670 - Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - DOE 
30/04/2004) 

1478. Mandado de segurança. Penhora de conta corrente salário. A remuneração do trabalho 
pessoal, de maneira geral, destina-se ao sustento do indivíduo e de sua família, tratando-se por 
isso, de verba de natureza alimentar, daí a sua impenhorabilidade. Comprovada a natureza exclu-
sivamente salarial dos depósitos efetuados na conta corrente bloqueada, impõe-se a imediata 
liberação dos valores constritos bem como o desbloqueio da referida conta, haja vista que a pe-
nhora em conta corrente salário constitui-se em violação a direito líquido e certo da impetrante de 
ter preservada a integralidade de seus vencimentos, em razão da proteção legal estabelecida no 
inciso IV do art. 649 do CPC, impondo-se, por conseguinte, a imediata liberação dos valores cons-
tritos bem como o desbloqueio da referida conta. Segurança que se concede. (TRT/SP 
12502200300002003 - MS - Ac. SDI 2004023226 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
26/11/2004) 

1479. Mandado de segurança. Penhora de conta salário de ex-sócio da executada. Constitui vio-
lação a direito líquido e certo do impetrante a ordem de penhora que recai sobre valores de natu-
reza salarial depositados em conta corrente destinada a receber estes valores, em razão da pro-
teção legal estabelecida no inciso IV do art. 649 do CPC. Segurança concedida. (TRT/SP 
11037200300002003 - MS - Ac. SDI 2004001699 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
06/02/2004) 

1480. Mandado de segurança. Ilegitimidade ad causam da empresa. Penhora de conta salário da 
sócia. Segurança concedida. 1- A empresa executada não é titular do direito líquido e certo e por 
isso não tem a legitimidade exigida no art. 3º do CPC para defender direito que não seja abrangi-
do por sua órbita jurídica. 2- Constitui-se violação a direito líquido e certo da impetrante a ordem 
de penhora que recai sobre os valores de natureza salarial na referida conta, em razão da prote-
ção legal do art. 649, IV, do CPC. (TRT/SP 10999200300002005 - MS - Ac. SDI 2003035255 - 
Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 20/01/2004) 



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
222 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

1481. Mandado de segurança. Salários. Impenhorabilidade - Viola direito líquido e certo a penhora 
de conta corrente destinada ao percebimento de vencimentos, eis que manifestamente impenho-
ráveis, a teor do disposto no art. 649, IV, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária. 
Segurança que se concede. (TRT/SP 12043200300002008 - MS - Ac. SDI 2004013328 - Rel. Ma-
ria Aparecida Duenhas - DOE 16/07/2004) 

1482. Mandado de segurança. Salários. Impenhorabilidade. Ainda que não se comprove que a 
conta-corrente objeto de bloqueio se destine, exclusivamente, ao crédito de salários, são impe-
nhoráveis os valores que a ela se creditem que revistam essa natureza, a teor do disposto no art. 
649, IV, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária. Segurança que se concede parci-
almente. (TRT/SP 12041200300002009 - MS - Ac. SDI 2004001770 - Rel. Maria Aparecida Due-
nhas - DOE 20/02/2004) 

1483. Mandado de segurança. Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. Ainda que não se 
comprove que a conta corrente objeto de bloqueio se destine, exclusivamente, ao crédito de bene-
fício pecuniário de aposentadoria, são impenhoráveis os valores que a ela se creditem que revis-
tam essa natureza, a teor do disposto no art. 649, VII, do Código de Processo Civil, de aplicação 
subsidiária. Segurança que se concede parcialmente. (TRT/SP 10715200300002000 - MS - Ac. 
SDI 2004006879 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 07/05/2004) 

1484. Mandado de segurança. Pensão previdenciária. Impenhorabilidade. Ainda que não se com-
prove que a conta corrente objeto de bloqueio se destine, exclusivamente, ao crédito da pensão 
previdenciária, são impenhoráveis os valores que a ela se creditem que revistam essa natureza, a 
teor do disposto no art. 649, VII, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária. Segurança 
que se concede parcialmente. (TRT/SP 12811200300002003 - MS - Ac. SDI 2004008510 - Rel. 
Maria Aparecida Duenhas - DOE 18/05/2004) 

1485. Mandado de segurança. Conta-salário. Aplicações financeiras. Impenhorabilidade. A juris-
prudência trabalhista tem-se manifestado no sentido de que a impenhorabilidade atinge apenas e 
tão-somente os valores dos salários, e não as demais importâncias provenientes de aplicações 
financeiras, ainda que decorram de transferências da conta corrente, porquanto representam fun-
do de reserva, sem o caráter alimentar protegido por lei. Segurança denegada. (TRT/SP 
11090200300002004 - MS - Ac. SDI 2004011767 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
29/06/2004) 

1486. Mandado de segurança. Constrição de conta corrente. Recebimento de aposentadoria. Au-
sência de comprovação. Para o reconhecimento da impenhorabilidade descrita no art. 649, VII, do 
CPC, necessária se faz a comprovação inequívoca de que a conta corrente objeto de constrição 
seja destinada ao recebimento de benefício previdenciário, pago pelo INSS. A ausência de tal 
comprovação impossibilita não só a verificação da ocorrência de violação a direito líquido e certo 
como também a prática de ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade impetrada. Mandado de 
segurança que se denega. (TRT/SP 12762200300002009 - MS - Ac. SDI 2004015720 - Rel. Nel-
son Nazar - DOE 20/07/2004) 

1487. Mandado de segurança. Penhora de proventos de aposentadoria. Se a penhora, no proces-
so de execução recaiu em conta do devedor, na qual são depositados seus proventos de aposen-
tadoria, houve violação a direito líquido e certo do executado. Com efeito, o artigo 649, VII, do 
C.P.C. qualifica como absolutamente impenhoráveis as pensões, tenças ou montepios, percebi-
dos dos cofres públicos, ou de institutos de previdência. A ordem jurídico-positiva privilegiou a 
sobre vivência pessoal em prejuízo de outros débitos, ainda que decorrentes da relação de em-
prego. Segurança que se concede parcialmente. (TRT/SP 10003200300002001 - MS - Ac. SDI 
2003033643 - Rel. Nelson Nazar - DOE 20/01/2004) 

1488. Mandado de segurança. Penhora de conta-salário. Se a penhora no processo de execução 
recaiu em conta-salário do devedor, violou direito líquido e certo do executado. Com efeito, o arti-
go 649, IV, do CPC, qualifica como absolutamente impenhoráveis os salários, salvo para o paga-
mento de prestação alimentícia. A ordem jurídico-positiva privilegiou a sobrevivência pessoal em 
prejuízo de outros débitos, ainda que decorrentes da relação de emprego. Segurança que se con-
cede parcialmente. (TRT/SP 11720200300002000 - MS - Ac. SDI 2003033821 - Rel. Nelson Na-
zar - DOE 13/01/2004) 
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1489. Mandado de segurança. Penhora de proventos de aposentadoria. Se a penhora, no proces-
so de execução, recaiu em conta do devedor, na qual são depositados seus proventos de aposen-
tadoria, na qualidade de funcionário público, houve violação a direito líquido e certo do executado. 
Com efeito, o art. 649, IV do CPC, qualifica como absolutamente impenhoráveis os vencimentos 
dos funcionários públicos, salvo para o pagamento de prestação alimentícia. A ordem jurídico-
positiva privilegiou a sobrevivência pessoal em prejuízo de outros débitos, ainda que decorrentes 
da relação de emprego. Segurança que se concede em definitivo. (TRT/SP 11349200300002007 - 
MS - Ac. SDI 2004000439 - Rel. Nelson Nazar - DOE 20/01/2004) 

1490. Penhora. Bem de família. Garagem. Imóvel de uso familiar é impenhorável, por expressa 
disposição da Lei n. 8.009/90, não havendo o legislador instituído qualquer limitação de garantia 
apenas à parte da área edificada. O artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 define o alcance 
da impenhorabilidade, compreendendo o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plan-
tações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profis-
sional, ou móveis quitados que guarnecem a casa. Inviável a instituição judicial de fracionamento 
demarcando uma área passível de ser considerada destacável da residência para liberar a cons-
trição de outros espaços, como a garagem, por ser um complexo de uso familiar indivisível. Ainda 
que possuam as vagas de garagem registros distintos, não deixam de ser parte comum do edifí-
cio. Inteligência do artigo 1.339 do Novo Código Civil. Agravo de petição provido. (TRT/SP 
01591199305102002 - AP - Ac. 1ªT 20040371667 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
10/08/2004) 

1491. Impenhorabilidade do bem de família. Ausência de prova. Não caracterização. Não há nos 
autos qualquer indício no sentido de que o agravante resida no imóvel, requisito essencial à impe-
nhorabilidade do bem. Simplesmente aceitar de forma presumida pode causar conseqüências 
mais gravosas do que a própria constrição sofrida. (TRT/SP 00158200300602008 - AP - Ac. 1ªT 
20040500343 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 05/10/2004) 

1492. Mandado de segurança. Penhora de conta corrente. Benefício previdenciário. CPC, art. 649. 
Malfere o preceito contido no art. 649/CPC a penhora havida em conta corrente destinada a depó-
sitos de benefícios previdenciários. Todavia, em decorrência da própria natureza da conta, que é 
conjunta, impossível distinguir quanto do valor excedente pertencente a cada qual dos cônjuges. 
Segurança parcialmente concedida. (TRT/SP 10819200300002005 - MS - Ac. SDI 2003035220 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/01/2004) 

1493. Bem de família. Execução. A impenhorabilidade alcança o mobiliário que guarnece a resi-
dência, como vem a ser o armário de cozinha que se encontra em uso e é útil à habitação. Uma 
mesa de snooker compreende função diversa ao conceito de guarnecimento da residência e à 
menor utilidade da família, sendo possível a apreensão. (TRT/SP 02166199944502007 - AP - Ac. 
6ªT 20040424329 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/09/2004) 

1494. Execução. Penhora de imóvel apontado como residência do casal. Não há se considerar 
como residência do casal (sócios da executada) o imóvel penhorado, porquanto o registro no Car-
tório de Imóveis diz respeito a um terreno sem benfeitorias, tendo o oficial de justiça certificado 
existir nele uma cobertura de madeira, sob a qual eram armazenadas as flores comercializadas 
(como declarou a própria executada). Necessário comprovar a existência de edificação ainda que 
precária, a qual servisse efetivamente para moradia. Agravo não provido. (TRT/SP 
00401199300502009 - AP - Ac. 10ªT 20040591721 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
16/11/2004) 

1495. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente onde recaem créditos de natureza sa-
larial. Impenhorabilidade nos termos do artigo 649, IV, do CPC, dos valores depositados a esse 
título. Ofensa a direito líquido e certo. A penhora de valores de natureza salarial viola direito líqui-
do e certo do impetrante, nos termos do art. 649, IV, do CPC, razão pela qual, a concessão da 
segurança é medida que se impõe. (TRT/SP 11730200200002005 - MS - Ac. SDI 2004024150 - 
Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 12/11/2004) 

1496. Mandado de segurança. Penhora de imóvel. Alegação de impenhorabilidade nos termos da 
Lei 8.009/90. Necessidade de comprovação de residência no imóvel. Inexistência nos autos. Au-
sência de violação a direito líquido e certo. Não basta a simples alegação de que o bem indicado à 
penhora encontra-se protegido pela Lei nº 8.009/90, portanto, impenhorável. Indispensável se faz 
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a comprovação que o impetrante reside no imóvel. Ausente esta, a denegação da segurança é 
medida que se impõe. (TRT/SP 11262200300002000 - MS - Ac. SDI 2004017390 - Rel. Sonia 
Maria Prince Franzini - DOE 27/08/2004) 

1497. Mandado de segurança. Penhora de conta salário. Impenhorabilidade. Os vencimentos dos 
funcionários públicos são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 649, IV do CPC, 
tornando a constrição ofensiva a direito líquido e certo do impetrante. Segurança concedida. 
(TRT/SP 10435200200002001 - MS - Ac. SDI 2004001320 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - 
DOE 05/03/2004) 

1498. Mandado de segurança. Penhora de conta salário. Impenhorabilidade. São absolutamente 
impenhoráveis, nos termos do artigo 649, IV do CPC, os créditos de natureza salarial, tornando a 
constrição ofensiva a direito líquido e certo do impetrante. Segurança concedida. (TRT/SP 
01857/2001-4 - MS - Ac. SDI 2004005228 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 16/04/2004) 

1499. Tratando-se de execução definitiva não garantida pelo executado, não se configura ilegal a 
determinação de penhora em conta corrente de sócio, responsável solidário. Entretanto, compro-
vada ser a referida conta destinada ao percebimento de bolsa auxílio proveniente do exercício de 
residência médica, revela-se sua impenhorabilidade ante a equiparação a salário. Segurança par-
cialmente concedida. (TRT/SP 12832200200002008 - MS - Ac. SDI 2004007514 - Rel. Sonia Ma-
ria Prince Franzini - DOE 22/06/2004) 

1500. Mandado de segurança. Ato que determina o praceamento de bem imóvel e a remessa dos 
autos ao MM. Juízo deprecante para julgamento da questão relativa à impenhorabilidade de bem 
de família. Legitimidade do ato impetrado. Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato pra-
ticado pelo MM. Juízo deprecado que, em estrito cumprimento a um comando emanado do MM. 
Juízo deprecante, determina o praceamento de bem imóvel de propriedade dos impetrantes. E 
isso porque o MM. Juízo deprecado limitou-se a cumprir a determinação constante da Carta Pre-
catória para praceamento do bem nela indicado, pelo que a questão relativa a ser ou não bem de 
família deve ser dirimida pelo MM. Juízo deprecante, que indicou referido bem. Nessa conformi-
dade, não podem os impetrantes, por meio deste mandamus, alegar a supremacia da Lei nº 
8.009/90 para se insurgirem contra a penhora do imóvel, uma vez que, além de não terem se de-
sincumbido de provar que o bem penhorado se enquadrava na condição de "bem de família", que 
deve ser o único pertencente à entidade familiar, já se utilizaram do remédio processual cabível in 
casu - os embargos à execução, o que inviabiliza a discussão de tal matéria via mandamental, nos 
termos do disposto no artigo 5º, inciso II, da Lei nº 1.533/51. Segurança a que se denega. 
(TRT/SP 11538200300002000 - MS - Ac. SDI 2004022530 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
05/10/2004) 

1501. Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. Segurança concedida. Tendo em vista que 
o impetrante comprovou nestes autos que os créditos constantes de sua conta bancária são ori-
undos dos proventos de aposentadoria, entendo que referido numerário não pode ser objeto de 
penhora, sob pena de configurar violação a direito líquido e certo seu, com fundamento legal no 
artigo 649, inciso VII, do Código de Processo Civil. (TRT/SP 12403200300002001 - MS - Ac. SDI 
2004020936 - Rel. Vania Paranhos - DOE 21/09/2004) 

1502. Conta salário. Impenhorabilidade. Segurança concedida. Tendo em vista que o impetrante 
comprovou nestes autos que os créditos constantes de sua conta bancária são oriundos dos ven-
cimentos que recebe do Ministério da Fazenda, entendo que referido numerário não pode ser ob-
jeto de penhora, sob pena de configurar violação a direito líquido e certo seu, com fundamento 
legal no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (TRT/SP 13639200300002005 - MS - 
Ac. SDI 2004017587 - Rel. Vania Paranhos - DOE 13/08/2004) 

1503. Impenhorabilidade de salários. Segurança parcialmente concedida. Tendo em vista que a 
impetrante comprovou nestes autos que sua conta-corrente destina-se ao recebimento de créditos 
de natureza salarial, entendo que referido numerário não pode ser objeto de penhora, sob pena de 
configurar violação a direito líquido e certo seu, com fundamento legal no artigo 649, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, que considera absolutamente impenhoráveis os salários. Por outro lado, 
afigura-se legítima a penhora dos créditos da impetrante que não sejam oriundos do trabalho as-
salariado, uma vez que naqueles autos restou evidenciada sua condição de sócia da empresa 
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executada. (TRT/SP 13816200300002003 - MS - Ac. SDI 2004022726 - Rel. Vania Paranhos - 
DOE 05/10/2004) 

1504. Conta salário. Impenhorabilidade. Segurança concedida. Tendo em vista que a impetrante 
comprovou nestes autos que os créditos constantes de sua conta bancária são oriundos do salário 
que recebe de sua empregadora, entendo que referido numerário não pode ser objeto de penhora, 
sob pena de configurar violação a direito líquido e certo seu, com fundamento legal no artigo 649, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Segurança que se concede. (TRT/SP 11298200300002003 
- MS - Ac. SDI 2004004973 - Rel. Vania Paranhos - DOE 30/03/2004) 

 Penhora. “On line” 
1505. Mandado de segurança. Penhora on line. Ex-sócio. Embargos de terceiro. Art. 5°, II, da Lei 
1.533/51. Tratando a ação mandamental da alegada condição de ex-sócia, da impetrante, cuja 
conta-corrente foi bloqueada, mercê da penhora on line realizada, tal discussão remete a matéria 
típica de embargos de terceiro, que, aliás, segundo as informações prestadas pela D. Autoridade 
apontada como coatora, já foram por aquela manejados, pelo que, aplicando-se ao caso o teor do 
art. 5°, II, da Lei 1.533/51, não se dará mandado de segurança. Ação mandamental denegada. 
(TRT/SP 11669200300002007 - MS - Ac. SDI 2004016840 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
13/08/2004) 

1506. Mandado de segurança. Penhora on line. Artigos 612, 620 e 655 do CPC. Não viola qual-
quer direito líquido e certo da impetrante a determinação de penhora on line em conta-corrente 
bancária sua, pois, do cotejo dos artigos 612, 620 e 655 do CPC, tem-se que, a execução se pro-
cessa em favor do credor e o dinheiro ocupa o primeiro lugar na gradação de bens passíveis de 
constrição judicial, de que trata o art. 655 do CPC, razão pela qual não se concede a segurança 
vindicada. Ação mandamental improcedente. (TRT/SP 11672200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004019563 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

1507. Mandado de segurança. Penhora on line. Substituição da penhora. Não configura arbitrária 
ou ilegal a ordem judicial de substituição da penhora por dinheiro, porque expressamente prevista 
na legislação regente da execução trabalhista, qual seja, Lei 6.830/80, art. 15, por força do que 
dispõe o art. 889, da CLT. Segurança que se denega. (TRT/SP 11601200300002008 - MS - Ac. 
SDI 2004013727 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

1508. Mandado de segurança. Execução definitiva. Ordem de penhora on line. Legalidade. Orien-
tação Jurisprudencial n. 60/ SDI-II, do C. TST e Prov. 01/03 da CGJT. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 11488200300002000 - MS - Ac. SDI 2003033791 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
13/01/2004) 

1509. Mandado de segurança. Penhora on line. Não malfere direito líquido e certo da parte o ato 
judicial que determina a penhora on line, visto que respaldado no convênio Bacen Jud, entre o C. 
TST e o Banco Central. (TRT/SP 12404200300002006 - MS - Ac. SDI 2004013905 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

1510. Mandado de segurança. Penhora on line. A penhora on line, além de impingir dinamicidade 
à execução, revela-se compatível com o princípio da efetividade e do resultado em favor do credor 
(CPC, art. 612). A efetividade é o objetivo máximo do processo de execução, sem a qual cai no 
vazio a atuação jurisdicional, e a própria figura do Estado, como órgão executor da Lei. Segurança 
que se denega. (TRT/SP 12450200300002005 - MS - Ac. SDI 2004013930 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 16/07/2004) 

1511. Penhora on line. Legalidade. Mostra-se ilegal a solicitação ao Banco Central de bloqueio de 
contas de titularidade de sócios, sem qualquer ato processual anterior que justifique o procedi-
mento, particularmente a não citação dos mesmos. A citação é formalidade que não pode ser 
desprezada, posto que a lei assegura o direito de pagar, ou de nomear bens à penhora. A empre-
sa executada tem endereço certo e nada há nos autos que comprove não tivesse ela bens para 
fazer frente à execução que lhe está sendo movida, sendo descabida a despersonalização da 
pessoa jurídica e apreensão judicial de bens de sócios, enquanto se mostra viável a execução de 
bens da empresa. (TRT/SP 00454200301602006 - AP - Ac. 6ªT 20040650736 - Rel. Rita Maria 
Silvestre - DOE 03/12/2004) 
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1512. Penhora on-line. Conta bancária. Responsabilidade solidária de sociedade cooperativa - 
Cooperativa, reconhecida como responsável solidária pelo título executivo judicial, é co-devedora, 
e responde com seu patrimônio pela satisfação do débito. O artigo 91 da Lei nº 5.764/71 (Socie-
dades Cooperativas) a igualou "às demais empresas em relação aos seus empregados para fins 
da legislação trabalhista e previdenciária". Portanto, a constrição via on-line, efetivada sobre nu-
merário existente em conta bancária, não feriu direito líquido e certo, uma vez que prevista no 
artigo 655, do CPC. Aplicação analógica da Orientação Jurisprudencial nº 60, da SDI-2, do C. 
TST. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 03200199824102008 - AP - Ac. 8ªT 
20040217633 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 18/05/2004) 

1513. Penhora on line em conta-corrente. Legitimidade do ato. Segurança que se denega. Afigura-
se legítimo o ato do MM. Juízo da execução que, ante a falta de outros bens que efetivem a liqui-
dez do crédito exeqüendo, determina a penhora on line em conta-corrente, sobretudo consideran-
do que a nomeação de bens pela reclamada foi feita mediante transgressão do artigo 655 do di-
ploma processual civil. (TRT/SP 12625200300002004 - MS - Ac. SDI 2004022629 - Rel. Vania 
Paranhos - DOE 05/10/2004) 

 Penhora. Ordem de preferência 
1514. Mandado de segurança. Penhora em crédito. Não comprovação de comprometimento da 
atividade da empresa. Afastada a ilegalidade da penhora em crédito junto a terceiro, visto que 
atende perfeitamente à gradação prevista no art. 655 do CPC, tem-se que, não se revela no ato a 
alegada abusividade, até porque não comprovada a versão de que o bloqueio de crédito causará 
prejuízo à empresa. Segurança denegada. (TRT/SP 10195200300002006 - MS - Ac. SDI 
2004015428 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/07/2004) 

1515. Mandado de segurança. Execução. Penhora em dinheiro. Artigos 612 e 620 do CPC. A pe-
nhora em crédito da impetrante junto a terceiro equivale a dinheiro para efeito da gradação do art. 
655 do CPC e não constitui ato violador de qualquer direito líquido e certo da executada, nem 
mesmo o previsto pelo art. 620 do CPC, mormente em se tratando de execução definitiva, pois 
tem aplicação ao caso, de forma inquestionável, o teor do art. 612 do CPC, servindo o processo 
executório exatamente para dar concretude ao direito que foi judicialmente reconhecido ao exe-
qüente e que tem, este sim, direito líquido e certo de vê-lo integralmente satisfeito. Mandado de 
segurança não concedido. (TRT/SP 10659200300002004 - MS - Ac. SDI 2004016653 - Rel. Ane-
lia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

1516. Mandado de segurança. Execução. Determinação de penhora na "boca do caixa". Inocor-
rência de violação a direito líquido e certo. Não configura violação a direito líquido e certo da exe-
cutada a determinação judicial para a penhora de dinheiro de sua propriedade na "boca do caixa", 
especialmente na hipótese dessa litigante não haver nomeado à constrição, como na espécie, 
bens livres e desembaraçados que pudessem garantir eficazmente o Juízo da execução. A regra 
do artigo 620 do CPC, que preceitua que "Quando por vários meios o credor puder promover a 
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor", deve ser inter-
pretada em consonância com a norma do artigo 612 do mesmo Codex, que estatui que a execu-
ção se processa no interesse do credor. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 
11855200300002006 - MS - Ac. SDI 2004014650 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/07/2004) 

1517. Mandado de segurança. Penhora de créditos do impetrante perante terceiro. Inexistência de 
direito líquido e certo à fixação de um percentual máximo para a constrição. Não configura viola-
ção de direito líquido e certo do impetrante a penhora de créditos deste perante terceiro, quando 
se trata, como na espécie, de execução definitiva, e inexiste prova de que a contrição efetivada 
coloque em risco a regular continuidade de suas atividades. Essa conclusão se robustece na hipó-
tese, também ocorrente nos autos, de o impetrante não haver indicado espontaneamente, no iní-
cio da fase de execução, bens livres e desembaraçados para a penhora. Mandado de segurança 
não concedido. (TRT/SP 11963200300002009 - MS - Ac. SDI 2004019644 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 21/09/2004) 

1518. Mandado de segurança. Execução. Determinação de penhora sobre crédito da executada 
junto a terceiro. Inocorrência de violação a direito líquido e certo. Não configura violação a direito 
líquido e certo da impetrante a determinação de penhora de crédito de sua titularidade junto a 
Administradora de Cartões de Crédito, especialmente em virtude de haver ela (autora do manda-
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mus) nomeado à constrição bem (imóvel) que se situa em oitavo lugar na ordem estabelecida pelo 
artigo 655 do CPC. A regra do artigo 620 do CPC, que preceitua que "Quando por vários meios o 
credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 
devedor", deve ser interpretada em consonância com a norma do artigo 612 do mesmo Codex, 
que estatui que a execução se processa no interesse do credor. Mandado de segurança não con-
cedido. (TRT/SP 12011200300002002 - MS - Ac. SDI 2004017501 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
13/08/2004) 

1519. Mandado de segurança. Penhora de faturamento. Art. 655 do CPC. Inviabilização da ativi-
dade econômica. Prova. Inexistência. Não viola direito líquido e certo da Impetrante a efetivação 
de penhora em crédito seu junto a terceiro, pois, equiparada a penhora em dinheiro, obedece a 
gradação de que trata o art. 655 do CPC, mormente quando não são oferecidos outros bens à 
constrição judicial e quando deixa de provar que o ato impetrado redundaria em prejuízos insaná-
veis, implicando até mesmo na impossibilidade do atingimento de sua atividade econômica. Man-
dado de segurança não concedido. (TRT/SP 12111200200002008 - MS - Ac. SDI 2004006666 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/05/2004) 

1520. Mandado de segurança. Penhora de crédito. Art. 620 do CPC. Art. 655 do CPC. Prejuízos 
insanáveis. Prova. Inexistência. Não viola direito líquido e certo da impetrante, de que a execução 
se processe do modo a ela menos gravoso (art. 620 do CPC), a penhora em crédito, pois obedece 
a gradação de que trata o art. 655 do CPC, mormente quando não são oferecidos outros bens à 
constrição judicial e quando deixa de provar que o ato impetrado redundaria em prejuízos insaná-
veis, implicando até mesmo na impossibilidade do atingimento de sua finalidade social. Mandado 
de segurança não concedido. (TRT/SP 12221200200002000 - MS - Ac. SDI 2004007387 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 07/05/2004) 

1521. Mandado de segurança. Penhora de valores depositados em conta bancária. Artigos 612, 
620 e 655 do CPC. Não viola qualquer direito líquido e certo da impetrante a determinação de 
penhora de valores depositados em conta-corrente bancária sua, pois, do cotejo dos artigos 612, 
620 e 655 do CPC, tem-se que, a execução se processa em favor do credor e o dinheiro ocupa o 
primeiro lugar na gradação de bens passíveis de constrição judicial, de que trata o art. 655 do 
CPC, razão pela qual não se concede a segurança vindicada. Mandado de segurança não conce-
dido. (TRT/SP 12991200200002002 - MS - Ac. SDI 2004007557 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
08/06/2004) 

1522. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro. Art. 655 do CPC. Não viola direito líquido e 
certo da Impetrante a efetivação de penhora em dinheiro, eis que, tratando-se de execução defini-
tiva, obedece à gradação contida no art. 655 do CPC, mormente quando os bens oferecidos à 
constrição judicial despertam pouco interesse em hasta pública, pelo que são substituídos por 
penhora on line em contas bancárias. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 
12263200200002000 - MS - Ac. SDI 2004008120 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 18/05/2004) 

1523. Mandado de segurança. Execução. Penhora em dinheiro. Artigos 612 e 620 do CPC. A pe-
nhora em dinheiro, mediante bloqueio de conta-corrente bancária, atende à gradação do art. 655 
do CPC e não constitui ato violador de qualquer direito líquido e certo da impetrante-executada, 
nem mesmo o previsto pelo art. 620 do CPC, mormente em se tratando de execução definitiva, 
pois tem aplicação ao caso, de forma inquestionável, o teor do art. 612 do CPC, servindo o pro-
cesso executório exatamente para dar concretude ao direito que foi judicialmente reconhecido ao 
exeqüente e que tem, este sim, direito líquido e certo de vê-lo integralmente satisfeito. Mandado 
de segurança não concedido. (TRT/SP 12276200200002000 - MS - Ac. SDI 2004008138 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 18/05/2004) 

1524. Mandado de segurança. Penhora de crédito. Empresa administradora de cartões de crédito. 
Dinheiro. Equiparação. Art. 655 do CPC. Não viola direito líquido e certo da Impetrante a efetiva-
ção de penhora de crédito seu junto à empresa administradora de cartões de crédito, pois tal insti-
tuto equipara-se a penhora de dinheiro, o que obedece a gradação prioritária do art. 655 do CPC, 
não se confundido penhora de crédito com penhora de direitos, conforme previsão do inciso X 
desse mesmo dispositivo legal. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 
10028200300002005 - MS - Ac. SDI 2004008219 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 18/05/2004) 
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1525. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. Visa a execução o cumprimento da 
efetividade da sentença, orientado pelos princípios da celeridade e economia processual, incum-
bindo ao juiz zelar pelo rápido andamento da execução, conforme os artigos 765 e 878 da CLT. 
Portanto, nada há de ilegal no bloqueio em conta corrente do executado, eis que obedece a or-
dem de preferência indicada no artigo 655 do CPC, razão pela qual não há que se falar em direito 
líquido e certo a ser amparado pelo writ. Segurança denegada. (TRT/SP 11310200300002000 - 
MS - Ac. SDI 2004014626 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 16/07/2004) 

1526. Mandado de segurança. Penhora em faturamento "na boca do caixa" da executada. A pe-
nhora sobre faturamento obedece a gradação legal. Não havendo nos autos prova de que houve, 
com o ato atacado, prejuízo ao desenvolvimento da atividade empresarial, não há que se falar em 
ofensa a direito líquido e certo. E ainda que o prejuízo eventualmente ocorresse, não teria o con-
dão de obstar o comando jurisdicional, ora guerreado, em face da natureza superprivilegiada do 
crédito trabalhista. Denegada a segurança. (TRT/SP 10406200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004021274 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

1527. Mandado de segurança. Penhora sobre faturamento da executada. O processo de execu-
ção tem por objetivo a consecução da efetividade da sentença, contexto também orientado pelos 
princípios da celeridade e economia processual, incumbindo ao juiz zelar pelo rápido andamento 
da execução, conforme os artigos 765 e 878 da CLT. Portanto, nada há de ilegal no bloqueio em 
faturamento do executado, eis que obedece a ordem de preferência indicada no artigo 655 do 
CPC. Inocorre direito líquido e certo a ser amparado pelo writ. Segurança denegada. (TRT/SP 
11907200300002004 - MS - Ac. SDI 2004010159 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 25/05/2004) 

1528. Mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo: "Incabível mandamus, quando a 
constrição é realizada em conta-bancária da executada, uma vez atendida a preferência legal (art. 
655 - CPC), sendo certo que não macula direito líquido e certo ato judicial, que determina a pe-
nhora no faturamento diário da empresa. Segurança denegada. (TRT/SP 11098200300002000 - 
MS - Ac. SDI 2004015584 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

1529. Execução Definitiva. Penhora em crédito da executada perante terceiros: "Não configura 
abuso de direito, ordem judicial que determina a penhora de crédito da executada perante tercei-
ros para garantir a execução, considerando que: 1º) a execução é definitiva; 2º) os bens nomea-
dos são de difícil aceitação em hasta pública; 3º) o exeqüente-reclamante vem buscando a satis-
fação de seu crédito há longo tempo; 4º) a execução se processa no interesse do credor (art. 612 
- CPC); 5º) é o meio mais rápido e econômico para a execução do julgado (art. 620 - CPC); 6º) 
dinheiro figura em primeiro lugar na ordem preferencial para a nomeação de bens à penhora (art. 
655, inc. I - CPC). Segurança denegada. (TRT/SP 10069200300002001 - MS - Ac. SDI 
2003033651 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/01/2004) 

1530. Mandado de segurança. Penhora no faturamento diário da empresa: "Não configura ato 
arbitrário a ordem judicial para penhora em faturamento diário da empresa; cuidando de execução 
definitiva, ao lado da penhora em dinheiro, a constrição sobre faturamento é meio eficaz para o 
cumprimento do débito exeqüendo". Denegada a ordem. (TRT/SP 10838200300002001 - MS - Ac. 
SDI 2004000889 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

1531. Execução Definitiva. Penhora em crédito da executada perante terceiros: "Não configura 
abuso de direito, ordem judicial que determina a penhora de crédito da executada perante tercei-
ros, quando se trata de execução definitiva e inexiste prova de que o valor constritado impedirá o 
normal desenvolvimento da atividade empresarial". Segurança denegada. (TRT/SP 
12799200200002006 - MS - Ac. SDI 2004002741 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 19/03/2004) 

1532. Mandado de segurança. Penhora em crédito bancário. Preferência: "Infrutífero o pracea-
mento de bem móvel (pedras preciosas) indicado à penhora, é legítima a constrição em numerário 
existente em conta-corrente, face à ordem de preferência, estabelecida na lei processual (arts. 
655 - CPC e 882 - CLT)". Segurança denegada. (TRT/SP 12932200200002004 - MS - Ac. SDI 
2004007530 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 07/05/2004) 

1533. Mandado de segurança. Penhora no faturamento diário da empresa: "Não configura ato 
arbitrário ordem judicial para penhora em faturamento diário da empresa. Cuidando de execução 
definitiva, ao lado da penhora em dinheiro, essa constrição processualmente legal é meio eficaz 
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para o cumprimento do crédito trabalhista”. Segurança denegada. (TRT/SP 10803200300002002 - 
MS - Ac. SDI 2004008286 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 25/05/2004) 

1534. Penhora sobre créditos do devedor. 1. O cerne do agravo é no tocante ao ato de fls. 646, o 
qual determinou o prosseguimento do feito com a penhora dos créditos atuais e futuros do execu-
tado junto a empresas de cartões de ponto. 2. A execução há de ser efetuada de forma menos 
gravosa ao devedor, contudo, não se pode esquecer que a execução é o aparelhamento judicial 
para a satisfação do crédito do exeqüendo. A partir do momento em que o devedor não satisfaz o 
crédito, bem como não indica os bens que observem a gradação legal do art. 655 do CPC (art. 
882, CLT), nada mais justo que a atividade jurisdicional seja direcionada para o patrimônio do de-
vedor, objetivando a celeridade processual, para a devida e pronta satisfação do crédito exeqüen-
do. 3. Portando, não vejo nenhuma ofensa ao disposto no art. 620 do CPC, como ao disposto no 
art. 5º, XXII e XXXV, da Constituição Federal, já que o devedor, com o seu patrimônio (direitos, 
bens, sejam presentes ou futuros), responde pela satisfação da execução. Rejeito o agravo de 
petição da executada. (TRT/SP 01197199005302004 - AP - Ac. 1ªT 20040144024 - Rel. Francisco 
Ferreira Jorge Neto - DOE 20/04/2004) 

1535. Mandado de segurança. Execução. Os dispositivos contidos no CPC atinentes à execução 
demonstram, que esta se processa no interesse do credor, o qual possui, em relação ao devedor, 
uma posição de prioridade, sendo o art. 612 do CPC o melhor exemplo dessa orientação. O exe-
cutado deve ater-se ao artigo 655 do CPC, que estabelece a ordem de preferência dos bens. Apli-
cação do Enunciado nº 1 do E. TRT/2ª Região: "O cumprimento da decisão se dará com o paga-
mento do valor incontroverso em 48 horas, restando assim pendente apenas o controvertido saldo 
remanescente, que deverá ser garantido com a penhora." Se o executado não paga em 48 horas 
a quantia incontroversa, por desobediência ou ardil, incide na multa do artigo 601, do CPC. 
(TRT/SP 11105200200002003 - MS - Ac. SDI 2004012755 - Rel. João Carlos de Araújo - DOE 
29/06/2004) 

1536. Penhora em dinheiro. Art. 620 do CPC. Inteligência. A penhora em dinheiro atende à grada-
ção prevista no art. 655 do CPC e o art. 620, do mesmo diploma, não significa que a execução 
deva seguir rumo adverso e difícil para o credor, ao contrário do que defendem os impetrantes. 
(TRT/SP 10425200300002007 - MS - Ac. SDI 2003035166 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 06/02/2004) 

1537. Execução. Nomeação de bens à penhora. Reconhecido judicialmente o débito, o devedor 
será citado para, no prazo de vinte e quatro horas, pagar ou nomear bens à penhora (CPC, art. 
652). Mas incumbe-lhe, fazendo a nomeação de bens, observar a ordem preferencial que con-
templa, primeiro dinheiro e só na quinta escala, bens móveis (CPC, art. 655, I e V). A nomeação 
será ineficaz, salvo convindo o credor, se não obedecer a ordem legal (CPC, art. 656, I). (TRT/SP 
10936200300002009 - MS - Ac. SDI 2004000382 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
06/02/2004) 

1538. Mandado de segurança. Penhora de numerário existente em conta corrente. No caso em 
tela o Juízo a quo em atendimento ao requerimento da ora litisconsorte deferiu a penhora sobre 
valor existente na conta corrente do impetrante. A decisão foi acertada pois a penhora recaiu so-
bre dinheiro que figura no inciso I do art. 655 do CPC tendo, portanto, preferência sobre todos os 
demais bens. Segurança denegada. (TRT/SP 13233200300002002 - MS - Ac. SDI 2004023986 - 
Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 09/11/2004) 

1539. Mandado de segurança. Nomeação de bens. Ordem legal de preferência. A ordem de prefe-
rência dos bens a serem penhorados, descrita no art. 655 do CPC, deve obedecer ao rigor legal-
mente exigido. A nomeação de títulos da dívida ativa pelo ora impetrante situa-se à margem da 
ordem preferencial, razão pela qual é totalmente válida a determinação judicial de que deve o Sr. 
Oficial atentar para a ordem legal. (TRT/SP 11840200300002008 - MS - Ac. SDI 2004000498 - 
Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 20/01/2004) 

1540. Mandado de segurança. Penhora sobre faturamento da impetrante. A penhora sobre fatu-
ramento atende ao princípio da efetividade do processo de execução, evitando-se penhoras inú-
teis que em nada contribuiriam para a solução do processo. Não se vislumbra qualquer violação a 
direito líquido e certo na determinação de penhora sobre o faturamento da impetrante sem antes o 
Juízo ter apreciado a petição da mesma que indicava bens móveis à penhora. Tal nomeação foi 
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ineficaz e por isso não prejudica o ato constritivo. Segurança denegada. (TRT/SP 
12336200200002004 - MS - Ac. SDI 2004007409 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/05/2004) 

1541. Mandado de segurança. Penhora de créditos, junto à administradora de cartão de crédito. A 
indicação de bens à penhora pelo executado, em desobediência à gradação legal estabelecida no 
art. 655 do CPC ter-se-á por ineficaz, vez que a nomeação de bens, quando não observada a or-
dem prevista na lei não constrange o juízo a aceitá-los. A penhora em numerário futuro encontra 
respaldo no artigo 591 do CPC, que assim dispõe: "o devedor responde, para o cumprimento de 
suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas 
em lei". Dessa forma, todos os bens do devedor, inclusive os que vierem a ser aglutinados ao seu 
patrimônio, responderão para o cumprimento da obrigação. Esclareça-se que o crédito relativo ao 
movimento de vendas com cartões de crédito, em termos de liquidez, equivale a dinheiro, figuran-
do, por conseguinte, em primeiro lugar na ordem prevista no artigo 655 do CPC. Segurança que 
se denega. (TRT/SP 10787200200002007 - MS - Ac. SDI 2004008723 - Rel. Marcelo Freire Gon-
çalves - DOE 18/05/2004) 

1542. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente da executada. Não configurada viola-
ção aos artigos 620 e 655 do CPC - Não fere direito líquido e certo a ordem de bloqueio de conta 
corrente da executada, especialmente se respeitada a ordem do art. 655, do CPC, e não demons-
trado - de forma inconteste - o comprometimento abusivo do capital de giro da empresa, de ma-
neira a afetar o desenvolvimento regular de suas atividades. Não vislumbrada, outrossim, a ofensa 
ao princípio da execução menos onerosa ao devedor, porquanto o artigo 620 do CPC não é apli-
cável ao processo do trabalho com o mesmo sentido dado pela norma processual civil, a qual não 
protege o devedor de dívida alimentar trabalhista, que é especialíssima e tem por objeto principal 
a sobrevivência do empregado e de sua família. Segurança denegada. (TRT/SP 
12877200300002003 - MS - Ac. SDI 2004010302 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
01/06/2004) 

1543. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente da executada. Legalidade. Não existe 
ilegalidade ou abuso de direito na ordem de bloqueio de conta corrente da executada, e conse-
qüente penhora em dinheiro, até valor certo e determinado, mormente quando a execução é defi-
nitiva e já estejam descartados outros modos que, em tese, lhe poderiam ser menos gravosos. O 
ato impugnado está em perfeita consonância com o artigo 765 da CLT, bem como com a grada-
ção estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil. Aplicável à hipótese a OJ nº 60 da 
SDI-2 do C. TST. Segurança que se denega. (TRT/SP 10648200300002004 - MS - Ac. SDI 
2004006852 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 07/05/2004) 

1544. Mandado de segurança. Penhora de créditos da executada na boca do caixa. Execução 
definitiva. Não fere direito líquido e certo a penhora na boca do caixa da impetrante, em execução 
definitiva do feito, quando, além de não provada a efetiva constrição de créditos, não restar de-
monstrada que a eventual penhora poderia comprometer de forma abusiva o capital de giro da 
empresa, afetando o desenvolvimento regular de suas atividades. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 10639200300002003 - MS - Ac. SDI 2004006844 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
07/05/2004) 

1545. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente e em créditos da impetrante. A ordem 
de bloqueio de conta corrente da executada, até valor certo e determinado, não representa qual-
quer ilegalidade ou abuso de direito e está em perfeita consonância com o artigo 765 da CLT, bem 
como com a gradação estabelecida no artigo 655, da Norma Processual, sendo oportuno destacar 
que não houve prova ou indício de comprometimento abusivo do capital de giro da empresa, de 
maneira a afetar o desenvolvimento regular de suas atividades. Contudo, não se pode exigir mais 
do que a efetiva garantia da execução, pelo que merece ser confirmada a liminar que determinou 
a liberação dos valores bloqueados que excedem o valor fixado à condenação, bem como da pe-
nhora que recaiu sobre bens móveis da impetrante. Segurança que se concede parcialmente. 
(TRT/SP 10088200400002009 - MS - Ac. SDI 2004010400 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
01/06/2004) 

1546. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente e em créditos da impetrante. Obser-
vância à ordem prevista no art. 655, do CPC, e não configurada violação ao art. 620, do mesmo 
código. Segurança que se denega. Não fere direito líquido e certo a penhora em conta bancária e 
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em créditos da impetrante, especialmente se respeitada a ordem do art. 655, do CPC, e não de-
monstrado - de forma inconteste - o comprometimento abusivo do capital de giro da empresa, de 
maneira a afetar o desenvolvimento regular de suas atividades. Não vislumbrada, outrossim, a 
ofensa ao princípio da execução menos onerosa ao devedor, porquanto o artigo 620 do CPC não 
é aplicável ao processo do trabalho com o mesmo sentido dado pela norma processual civil, a 
qual não protege o devedor de dívida alimentar trabalhista, que é especialíssima e tem por objeto 
principal a sobrevivência do empregado e de sua família. (TRT/SP 12588200300002004 - MS - 
Ac. SDI 2004008502 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 18/05/2004) 

1547. Mandado de segurança. Penhora de crédito junto a terceiro. Legalidade. A determinação 
para que o exeqüente informe ao juízo empresas que sejam tomadoras dos serviços da executa-
da, para eventual penhora em crédito, não configura ato ilegal ou abusivo, mormente quando a 
indicação de bem à penhora revelou-se ineficaz. A penhora de crédito junto a terceiro, no valor do 
débito, além de não ser vedada pela lei e nem pela jurisprudência, atende a ordem preconizada 
no artigo 655 do CPC, podendo ser enquadrada perfeitamente em primeiro plano na gradação. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 11616200300002006 - MS - Ac. SDI 2004009096 - Rel. Ma-
ria Aparecida Duenhas - DOE 18/05/2004) 

1548. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. Execução definitiva. Não fere direito 
líquido e certo a penhora em conta bancária da impetrante, em execução definitiva do feito, espe-
cialmente se respeitada a ordem do art. 655, do CPC, e não demonstrado - de forma inconteste - 
o comprometimento abusivo do capital de giro da empresa, de maneira a afetar o desenvolvimen-
to regular de suas atividades. Segurança denegada. (TRT/SP 10520200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004011210 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 29/06/2004) 

1549. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro. A ordem estabelecida no art. 655 do Código 
de Processo Civil, não é meramente enunciativa, só podendo ser alterada com a concordância 
expressa do credor, não havendo cogitar de direito líquido e certo à impetrante que deseja substi-
tuir garantia em dinheiro por penhora em outros bens. (TRT/SP 12530200200002000 - MS - Ac. 
SDI 2003032515 - Rel. Nelson Nazar - DOE 13/01/2004) 

1550. Mandado de segurança. Penhora na boca do caixa (penhora em dinheiro). A ordem estabe-
lecida no art. 655, do Código de Processo Civil não é meramente enunciativa, só podendo ser 
alterada com a concordância expressa do credor, não havendo cogitar de direito líquido e certo à 
impetrante que deseja substituir garantia em dinheiro por penhora em outros bens. Segurança que 
se denega. (TRT/SP 10526200300002008 - MS - Ac. SDI 2003032957 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
20/01/2004) 

1551. Mandado de segurança. 1. Cabimento. Segundo os ditames do art. 5º, II, da Lei nº 
1.533/51, o mandado de segurança somente pode ser utilizado, em regra, quando inexiste previ-
são de recurso a impugnar o ato pretensamente violador do direito. 2. Penhora em dinheiro. É 
legal a penhora em dinheiro realizada por indicação do próprio exeqüente-credor, eis que, quando 
isso ocorre, presume-se que a indicação visou implementar a vontade soberana da coisa julgada 
que se deseja cumprir. Ademais, a penhora em questão atende à gradação estabelecida pelo art. 
655 do CPC, de sorte a afastar a possibilidade de lesão a direito líquido e certo passível de repa-
ração pela via do remédio heróico. Segurança que se denega. (TRT/SP 10473200300002005 - 
MS - Ac. SDI 2003034496 - Rel. Nelson Nazar - DOE 20/01/2004) 

1552. Mandado de segurança. Penhora em crédito. É legal a penhora de crédito realizada por 
indicação do próprio exeqüente-credor, eis que, quando isso ocorre, presume-se que a indicação 
visou implementar a vontade soberana da coisa julgada que se deseja cumprir. Neste sentido é 
lícito afirmar que a penhora de crédito pode ser enquadrada perfeitamente em primeiro plano na 
ordem de gradação estabelecida pelo artigo 655, do CPC, de sorte a afastar a possibilidade de 
lesão a direito líquido e certo passível de reparação pela via do remédio heróico. (TRT/SP 
10373200300002009 - MS - Ac. SDI 2004005481 - Rel. Nelson Nazar - DOE 16/04/2004) 

1553. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. A ordem estabelecida no artigo 655 do 
Código de Processo Civil não é meramente enunciativa, só podendo ser alterada com a concor-
dância expressa do credor, não havendo cogitar de direito líquido e certo à impetrante que deseja 
substituir garantia em dinheiro por penhora em outros bens. (TRT/SP 12587200300002000 - MS - 
Ac. SDI 2004011562 - Rel. Nelson Nazar - DOE 08/06/2004) 
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1554. Mandado de segurança. Penhora de bem móvel. Substituição por dinheiro para quitação de 
valor incontroverso. Não viola direito líquido e certo da impetrante determinação de substituição da 
penhora de bem móvel, por dinheiro, visando à satisfação imediata de valores incontroversos de-
vidos aos exeqüentes. Segurança que se denega. (TRT/SP 10448200300002001 - MS - Ac. SDI 
2004011970 - Rel. Nelson Nazar - DOE 15/06/2004) 

1555. Mandado de segurança. Responsabilidade subsidiária. Não malfere direito líquido e certo da 
parte, a decisão de penhora em numerário, porquanto única devedora no título ora em execução. 
A devedora principal, na hipótese, inexiste, excluída que foi da lide originária por decisão trânsita 
em julgado. Segurança que se denega. (TRT/SP 12196200300002005 - MS - Ac. SDI 
2004013751 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

1556. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro. Banco. Não fere direito líquido e certo do 
impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro, em execução definitiva, para garantir 
crédito exeqüendo, uma vez que obedece à gradação prevista no art. 655 do CPC. (OJ Nº 60 - 
SBDI-II/TST). (TRT/SP 10876200300002004 - MS - Ac. SDI 2003032396 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 13/01/2004) 

1557. Mandado de segurança. Penhora em crédito junto a terceiro. Não fere direito líquido e certo 
do Impetrante a penhora em créditos, porquanto há previsão legal para tanto (CPC, art. 671 e ss). 
A exemplo, não malfere o direito de defesa da Impetrante, na medida em que, em execução, a 
parte é citada para pagar, não para se defender, como se dá no processo cognitivo. Segurança 
que se rejeita. (TRT/SP 11423200300002005 - MS - Ac. SDI 2004000447 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 20/01/2004) 

1558. Mandado de segurança. Execução definitiva. Penhora de dinheiro. A execução pela via me-
nos onerosa ao devedor (CPC, 620) corresponde à penhora em dinheiro, porque o legislador não 
iria dispor no topo da lista de preferência (CPC, 655) justamente o bem mais oneroso, quando 
pretende, no mesmo corpo legal, a execução pela via menos onerosa. (TRT/SP 
11796200200002005 - MS - Ac. SDI 2004026284 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
07/12/2004) 

1559. Execução. Penhora em dinheiro. A execução existe "no interesse do credor" (CPC, art. 
612), não no interesse do devedor, e que, para este, a via menos onerosa (CPC, art. 620), é pre-
cisamente a satisfação através de dinheiro, o primeiro da lista de preferências (CPC, art. 655). 
(TRT/SP 02774199301302009 - AP - Ac. 6ªT 20040648855 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 03/12/2004) 

1560. Penhora sobre dinheiro. O débito judicial não pode ser objeto de transação por parte de 
quem tem o dever de garantir o efetivo cumprimento da coisa julgada que não dispôs sobre a pos-
sibilidade de parcelamento do débito. A certeza de que a impetrante não tem direito líquido e certo 
a que a penhora recaía sobre bens que não sejam o dinheiro, é a mesma certeza que, autorizada 
essa forma de constrição, não há como limitá-la a uma cota mensal à moda de um meio direito. 
(TRT/SP 11444200200002000 - MS - Ac. SDI 2004000617 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
06/02/2004) 

1561. Penhora em conta corrente. Créditos presentes e futuros. Inexistência de direito líquido e 
certo da impetrante de que a penhora recaia sobre bens móveis havendo dinheiro em conta cor-
rente ou quaisquer aplicações financeiras (arts. 655, 657, 685, todos do CPC e art. 15 da Lei 
6.830/90). Regularidade confirmada pelo convênio Bacen Jud. (TRT/SP 11444200300002000 - 
MS - Ac. SDI 2004000978 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 06/02/2004) 

1562. Penhora em conta bancária. Ordem preferencial observada. Falsa controvérsia. Agravo não 
conhecido. Se o agravante, com animus de retaliação, opta por discutir a constrição, valendo-se 
de falsa controvérsia construída contra texto expresso de lei que estipula a prelação legal da pe-
nhora (art. 655, CPC), deixando, todavia, de delimitar os valores controvertidos, e impossibilitando 
seu soerguimento pelo credor, assume os riscos processuais dessa conduta. Agravo de petição 
não conhecido. Inteligência dos arts. 882, CPC, c/c 882, CLT, e 897, §1º, consolidado. (TRT/SP 
01606199631102000 - AP - Ac. 4ªT 20040165625 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
27/04/2004) 
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1563. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. Execução definitiva. Inexistência de 
ofensa a direito e liquido e certo. O princípio de que a execução deve se desenvolver pela forma 
menos gravosa para o executado não é absoluto e deve ser conciliado com o princípio maior pre-
ponderante, segundo o qual a execução é realizada para satisfação do direito do credor (art. 612 
do CPC). O inadimplemento do crédito de natureza alimentar autoriza a adoção de medidas de 
forma a dar cumprimento à execução, dando efetividade plena ao r. julgado exeqüendo, sem a 
qual restará desacreditada a força coercitiva da coisa julgada e o próprio prestígio do Poder Judi-
ciário, em prejuízo à segurança das relações jurídicas. Não tendo sido oferecidos bens de interes-
se público e sendo o dinheiro o primeiro na ordem legal de preferência preconizada no art. 655 do 
Código de Processo Civil, a penhora em conta corrente não se configura ofensa a direito líquido e 
certo. Segurança que se denega. (TRT/SP 12608200200002006 - MS - Ac. SDI 2003031748 - 
Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 20/01/2004) 

1564. Tratando-se de execução definitiva e sendo o dinheiro, o primeiro na ordem legal de prefe-
rência preconizada no art. 655 do Código de Processo Civil, não se configura ilegal a determina-
ção de penhora em conta corrente. O princípio de que a execução deve se desenvolver pela for-
ma menos gravosa para o executado (art. 620 do CPC) não é absoluto e deve ser conciliado com 
o princípio maior preponderante, segundo o qual a execução é realizada para satisfação do direito 
do credor (art. 612 do CPC). (TRT/SP 10543200300002005 - MS - Ac. SDI 2004011252 - Rel. 
Sonia Maria Prince Franzini - DOE 15/06/2004) 

1565. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. Execução Definitiva. Inexistência de 
ofensa a direito líquido e certo. O princípio de que a execução deve se desenvolver pela forma 
menos gravosa para o executado não é absoluto e deve ser conciliado com o princípio maior pre-
ponderante, segundo o qual a execução é realizada para satisfação do direito do credor (art. 612 
do CPC). O desrespeito à ordem legal preconizada no art. 655 do CPC e a justificada recusa do 
bem oferecido à penhora de imóvel localizado em praça distinta da execução, torna ineficaz a no-
meação, devolvendo ao exeqüente o direito à indicação de outros bens (art. 657 do CPC), sendo 
o dinheiro, o primeiro na ordem legal de preferência preconizada no art. 655 do Código de Pro-
cesso Civil, não se configurando ofensa a direito líquido e certo. (TRT/SP 10613200300002005 - 
MS - Ac. SDI 2004012470 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 22/06/2004) 

1566. Penhora limitada a 20% do faturamento da empresa. Legitimidade. Incensurável é o ato 
emanado do MM. Juízo impetrado que determina a penhora limitada a 20% do faturamento da 
empresa executada, tendo em vista que o dinheiro, além de figurar em primeiro lugar no rol dis-
criminado no artigo 655 do Código de Processo Civil, traz efetividade à execução, facilitando a 
satisfação do crédito exeqüendo. Nem se cogite que tal excussão deva ser obstada, por indispo-
nibilizar o capital de giro da empresa e acarretar-lhe inúmeros prejuízos no cumprimento de seus 
encargos sociais, porque, além de a mesma correr os riscos de seu empreendimento, os créditos 
trabalhistas são superprivilegiados, preferindo a quaisquer outros, a teor do que dispõe o artigo 
186 do Código Tributário Nacional (exceção feita apenas aos créditos advindos de acidente de 
trabalho). Ademais, a penhora foi limitada a 20% do faturamento, pelo que as alegações de que a 
manutenção do ato ora atacado impossibilitará a subsistência do negócio e o prosseguimento da 
atividade comercial são meramente apelativas, uma vez que restara à empresa 80% do fatura-
mento para tal finalidade. Segurança a que se denega. (TRT/SP 11188200300002001 - MS - Ac. 
SDI 2004022505 - Rel. Vania Paranhos - DOE 05/10/2004) 

1567. Penhora em créditos junto a terceiros. Legitimidade. Incensurável a decisão do MM. Juízo 
de origem que, em prol da celeridade e da efetividade da execução, defere o requerimento de 
bloqueio de créditos da executada junto a terceiros, o que em hipótese alguma se caracteriza co-
mo abuso de autoridade. E isso porque a penhora de créditos equivale a uma penhora sobre di-
nheiro porquanto a própria empresa devedora da executada depositará o valor correspondente em 
espécie, ou seja, em moeda corrente nacional, no Banco do Brasil, à disposição do Juízo, valendo 
ressaltar que a penhora em dinheiro é a primeira daquelas previstas na gradação contida no artigo 
655 do Código de Processo Civil; neste contexto, não há que se falar, à evidência, em qualquer 
afronta a direito líquido e certo da impetrante. Segurança que se denega. (TRT/SP 
10836200300002002 - MS - Ac. SDI 2004003632 - Rel. Vania Paranhos - DOE 19/03/2004) 

1568. Mandado de segurança. Suspensão do levantamento de numerário bloqueado em conta-
corrente por força de ação rescisória ajuizada. Segurança que se denega. Afigura-se legítimo o 
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ato do MM. Juízo da execução que indefere o pedido da reclamada, ora impetrante, de que seja 
suspenso o levantamento do numerário bloqueado em conta-corrente de sua propriedade, sob a 
alegação de haver ajuizado ação rescisória. Nem se cogite que tal excussão deva ser obstada, 
pelo fato de o impetrante haver ajuizado ação rescisória perante este E. Tribunal visando 
desconstituir a r. sentença proferida em Primeiro Grau, objeto de execução, e que o levantamento 
do numerário bloqueado em sua conta bancária esvaziaria o conteúdo e objeto da referida ação 
rescisória. Não se pode olvidar que a via do mandamus não é o meio próprio para se alcançar a 
suspensão da execução em processo submetido à ação rescisória, uma vez que, por força do 
disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, referida ação não suspende a r. sentença 
rescindenda, sendo que a sustação da execução apenas pode ser alcançada em casos ex-
cepcionais e tão-somente por meio de ação cautelar. (TRT/SP 11461200300002008 - MS - Ac. 
SDI 2004003721 - Rel. Vania Paranhos - DOE 19/03/2004) 

1569. Penhora na boca do caixa. Legitimidade. Incensurável é o deferimento pelo MM. Juízo im-
petrado da penhora de numerário constante no caixa da executada, tendo em vista que o dinheiro, 
além de figurar em primeiro lugar no rol discriminado no artigo 655 do Código de Processo Civil, 
traz efetividade à execução, facilitando a satisfação do crédito exeqüendo. Nem se cogite que tal 
excussão deva ser obstada, por acarretar-lhe inúmeros prejuízos no cumprimento de suas obriga-
ções sociais. E isto porque, além de a mesma correr os riscos de seu empreendimento, os crédi-
tos trabalhistas são superprivilegiados, preferindo a quaisquer outros, a teor do que dispõe o arti-
go 186 do Código Tributário Nacional (exceção feita apenas aos créditos advindos de acidente de 
trabalho). (TRT/SP 10635200300002005 - MS - Ac. SDI 2004005538 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
16/04/2004) 

1570. Não aceitação de bens pelo exeqüente. Penhora em dinheiro. Legitimidade. Conforme se 
depreende da exegese da segunda parte do artigo 657 do Código de Processo Civil, se o credor 
não aceitar os bens oferecidos para a garantia do Juízo, devolver-se-á a ele o direito de nomea-
ção. Ora, diante de tal negativa, incensurável a decisão do MM. Juízo de origem que, em prol da 
celeridade e da efetividade da execução, determina a livre penhora que poderá recair em dinheiro, 
o que em hipótese alguma se consubstancia em abuso de autoridade, pois tal procedimento está 
em perfeita consonância com o artigo 765 do diploma consolidado, bem como com a gradação 
estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12740200300002009 - MS - Ac. SDI 2004010272 - Rel. Vania Paranhos - DOE 25/05/2004) 

 Penhora. Requisitos 
1571. Penhora. Registro. O registro da penhora de bem imóvel constitui formalidade essencial à 
validade do ato perante terceiros e, portanto à própria garantia do juízo. Nulidade processual que 
se declara ex officio até o aperfeiçoamento do ato. (referência Lei 6.015/73, art. 176, I, 5 e art. 
240; CPC, art. 659, parágrafo 4º). (TRT/SP 00342200303002001 - AP - Ac. 5ªT 20040184670 - 
Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - DOE 07/05/2004) 

Provisória 
1572. Mandado de segurança. Execução provisória. Penhora de valores depositados em conta 
bancária. Possibilidade. Artigos 588, 612, 620 e 655 do CPC. Não viola qualquer direito líquido e 
certo da impetrante a determinação de penhora de valores depositados em conta-corrente bancá-
ria sua, pois, do cotejo dos artigos 588, 612, 620 e 655 do CPC, tem-se que a execução provisória 
far-se-á do mesmo modo que a definitiva, processando-se em favor do credor, sendo que o di-
nheiro ocupa o primeiro lugar na gradação de bens passíveis de constrição judicial (art. 655 do 
CPC), razão pela qual não se concede a segurança vindicada. Mandado de segurança não con-
cedido. (TRT/SP 11888200300002006 - MS - Ac. SDI 2004018419 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
03/09/2004) 

1573. Mandado de segurança. Bloqueio de contas bancárias. Execução Provisória. Nomeação de 
bem imóvel. A despeito de tratar-se de "execução provisória", o que, em tese, ensejaria a aplica-
ção do entendimento contido na Orientação Jurisprudencial nº 62 da SBDI2/TST, o bem nomeado 
à penhora, a saber, uma fazenda, o foi em apenas parte ideal, localizando-se, por outro lado, em 
Corumbá/MS, fatos que dificultam ou inviabilizam a garantia da execução. Ademais, a nomeação 
realizada pela impetrante não obedece à gradação legal do art. 655 do CPC, bem como omite a 
existência de bens no foro da execução, violando, assim, o disposto no art. 656, I e III, do mesmo 
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diploma legal. Constitui prerrogativa justificável e necessária do Juízo, na condução da execução, 
ainda que provisória, a adoção de medidas que visem a dar efetividade à garantia oferecida, sen-
do que essa atitude em hipótese alguma pode ser considerada ofensiva às regras dos arts. 620, 
do CPC, e 876 e seguintes, da CLT. Segurança não concedida. (TRT/SP 10125200300002008 - 
MS - Ac. SDI 2003034380 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 06/02/2004) 

1574. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente em face de execução provisória. Aban-
dono da causa e perda de objeto. Extinção. Insurgem-se os impetrantes contra ordem de bloqueio 
de suas contas-correntes em face de execução provisória da reclamação trabalhista. Liminar con-
cedida. Solicitadas diligências aos impetrantes para que instruíssem adequadamente o manda-
mus e, assim, possibilitar o seu regular prosseguimento, quedaram-se inertes por mais de trinta 
dias. Somando-se a isso a informação da D. Autoridade impetrada acerca da homologação de 
acordo entabulado entre as partes, ensejando a perda de objeto do mandamus, não há que se 
adentrar ao mérito do mandado de segurança, cassando-se a liminar e julgando extinta a segu-
rança. (TRT/SP 13834200300002005 - MS - Ac. SDI 2004021614 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
28/09/2004) 

1575. Mandado de segurança. Execução provisória. Tendo deixado de indicar bens de maneira 
eficaz, não se beneficia o executado da Orientação Jurisprudencial nº 62 do C. TST. Neste caso, 
a penhora em dinheiro não fere seu direito líquido e certo. Segurança denegada. (TRT/SP 
13071200300002002 - MS - Ac. SDI 2004020391 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 21/09/2004) 

1576. Mandado de segurança. Penhora em conta-corrente. Execução provisória: Se os bens indi-
cados à penhora são de difícil aceitação em hasta pública, permite-se a constrição em numerário 
existente em conta bancária de titularidade da executada, porquanto se compatibiliza com o prin-
cípio da celeridade processual, sendo meio menos oneroso à prestação jurisdicional. Uma vez 
que a lei processual não faz diferença entre execução provisória e execução definitiva, admite-se 
penhora em conta-corrente, embora, em cuidando de execução provisória, não seja permitida a 
entrega do numerário ao exeqüente, enquanto não transitada em julgado a decisão (art. 899 - 
CLT). Segurança denegada. (TRT/SP 11596200300002003 - MS - Ac. SDI 2004016831 - Rel. 
Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

1577. Mandado de segurança. Penhora de numerário existente em conta bancária. Execução pro-
visória: "A lei não veda a constrição de numerário existente em conta-corrente de titularidade da 
reclamada, em se tratando de execução provisória, posto que o valor apenhado fica à disposição 
do Juízo, não sendo liberado, em favor do exeqüente, enquanto não transitada em julgado a deci-
são que lhe foi favorável. Importa ainda considerar que a execução provisória faz-se do mesmo 
modo que a definitiva (art. 588 - CPC)". Segurança denegada. (TRT/SP 11323200300002009 - 
MS - Ac. SDI 2004004035 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 19/03/2004) 

1578. Mandado de segurança. Falta de direito líquido e certo: "É legítima a penhora em numerá-
rio, ainda, que se trate de execução provisória, se a executada oferece bens insuficientes à garan-
tia da execução e não comprova que o valor bloqueado é indispensável ao prosseguimento das 
atividades empresariais". Segurança denegada. (TRT/SP 12792200200002004 - MS - Ac. SDI 
2004002733 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 19/03/2004) 

1579. Mandado de segurança. Penhora de crédito. Execução provisória: "A lei não veda a constri-
ção de crédito da executada junto a terceiros, mesmo quando cuida de execução provisória, posto 
que o valor apenhado ficará à disposição do Juízo, não sendo liberado em favor do exeqüente, 
enquanto não transitada em julgado a decisão que lhe foi favorável (arts. 899/CLT e 588/CPC)". 
Segurança denegada. (TRT/SP 11884200300002008 - MS - Ac. SDI 2004004329 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 19/03/2004) 

1580. Mandado de segurança. Bloqueio de numerário existente em conta bancária. Execução 
provisória: "Se os bens indicados à penhora são de difícil aceitação em hasta pública, permite-se 
a constrição em numerário existente em conta corrente da executada, porquanto se compatibiliza 
com o princípio da celeridade processual, sendo meio menos oneroso à prestação jurisdicional. 
Uma vez que a lei processual não faz diferença entre execução provisória e execução definitiva, 
admite-se constrição em conta bancária da empresa, embora, em cuidando de execução provisó-
ria, não seja permitida a entrega do valor penhorado ao exeqüente, enquanto não transitada em 
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julgado a decisão (art. 899 - CLT)". Segurança que se denega. (TRT/SP 11419200300002007 - 
MS - Ac. SDI 2003034569 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

1581. Execução provisória. CLT/Art. 897. Inteligência. A Lei nº 8.439 deu nova redação ao pará-
grafo 2° do art. 897 da Consolidação das Leis do Trabalho: "O agravo de instrumento interposto 
contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença". 
Fora de qualquer dúvida, a medida deveu-se ao propósito de agilizar a execução, permitindo que 
se levante o valor total da condenação, ainda mais quando já decidida a matéria de fundo, e a 
discussão cingir-se ao cabimento de recurso que exige para seu conhecimento ofensa direta a 
literal dispositivo da Constituição. Tanto que se permite, mesmo na execução provisória, o levan-
tamento do depósito em dinheiro e a prática de atos que importe em alienação de domínio, e só 
será exigida caução quando puder resultar em grave dano ao executado, como se extrai do inciso 
II do artigo 588, com a redação que lhe deu a Lei nº 10.444, de 2002. Ainda assim, a caução po-
derá ser dispensada nos casos de crédito de natureza alimentar, até o limite de sessenta vezes o 
salário mínimo, quando o exeqüente se encontrar em estado de necessidade (idem, parágrafo 2°). 
Sendo assim, a provisoriedade da execução não obsta a constrição efetivada. (TRT/SP 
12392200300002000 - MS - Ac. SDI 2004023188 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
19/10/2004) 

1582. Execução provisória. Reintegração no emprego. Artigo 461 do CPC. Inteligência. A efetivi-
dade do processo, diante de sua natureza instrumental, supõe a justa prestação jurisdicional que 
comporta antecipação da tutela específica da obrigação de fazer, segundo o comando que emer-
ge do art. 461 do CPC com a redação que lhe deu a Lei nº 8952 de 1994. (TRT/SP 
12452200300002004 - MS - Ac. SDI 2004023200 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
19/10/2004) 

1583. Execução provisória. Lei nº 588 do CPC. Inteligência. A Lei nº 10.444 de 2002 agilizou a 
satisfação do julgado, responsabilizando o exeqüente na antecipação do processo executório, 
quando a sentença for reformada (art. 588, inciso I). Mas permitindo até o levantamento do depó-
sito e a prática de atos de alienação do domínio, mediante caução idônea (inciso II). Não será, 
pois, a possibilidade de reforma do julgado que impedirá o exercício de um direito que se contém 
como expressão do devido processo legal (CF, art. 5º, LV). (TRT/SP 10019200300002004 - MS - 
Ac. SDI 2004000226 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 06/02/2004) 

1584. Execução provisória. Penhora em dinheiro. Possibilidade. A execução provisória não consti-
tui impeditivo à penhora em dinheiro, diante do que dispõe o art. 588 do CPC, com a redação da-
da pela Lei 10.444/2002. (TRT/SP 12336200300002005 - MS - Ac. SDI 2004006330 - Rel. José 
Carlos da Silva Arouca - DOE 07/05/2004) 

1585. Execução provisória. Fazenda Pública. Possibilidade. Não há lei que proíba a execução 
provisória contra a Fazenda Pública. O parágrafo 1º do artigo 100 da CF apenas proíbe a inclusão 
de títulos executivos judiciais não transitados em julgado no orçamento da pessoa jurídica de 
direito público. A execução pode ser iniciada provisoriamente e seguir normal em sua tramitação, 
cessando apenas no momento de se formar o precatório. Agravo de petição conhecido e provido, 
a fim de autorizar o prosseguimento da execução (artigo 730, caput, do CPC). (TRT/SP 
01525198803702011 - AP - Ac. 9ªT 20040607962 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
26/11/2004) 

1586. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. Execução provisória. 1- O Juízo da 
execução determinar a penhora nas contas correntes do impetrante nada mais fez do que obser-
var a ordem de preferência estabelecida pelo art. 655 do CPC que no seu inciso I privilegia o di-
nheiro, enquanto que os bens móveis figuram no seu inciso V. 2- A execução provisória não é 
incompatível com a penhora sobre numerário existente em conta corrente já que o art. 588 do 
CPC estabelece o mesmo modo em relação à execução definitiva, com ressalvas. Ocorre que a 
penhora sobre dinheiro não está incluída nessas ressalvas e, ainda, os atos processuais na exe-
cução provisória prosseguem até a penhora e nela ficam suspensos. Segurança denegada. 
(TRT/SP 12774200300002003 - MS - Ac. SDI 2004023285 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
19/10/2004) 

1587. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. Execução provisória. Viola direito lí-
quido e certo do impetrante a decisão que indefere o seu requerimento de penhora de numerário 
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da litisconsorte, considerando-se que a ordem de preferência estabelecida no art. 655 do CPC 
deve ser observada também na execução provisória, especialmente porque o art. 588 do mesmo 
diploma legal não faz restrição à penhora de dinheiro. Segurança concedida. (TRT/SP 
13257200300002001 - MS - Ac. SDI 2004014189 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
16/07/2004) 

1588. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. Execução provisória. A execução pro-
visória processada nos autos de carta de sentença não é incompatível com a penhora sobre nu-
merário existente em conta corrente já que o art. 588 do CPC estabelece o mesmo modo em rela-
ção à execução definitiva, com ressalvas. Ocorre que a penhora sobre dinheiro não está incluída 
nessas ressalvas e, ainda, os atos processuais na execução provisória prosseguem até a penhora 
e nela ficam suspensos. Não existe qualquer risco para impetrante de perder eventual valor cons-
trito na execução provisória, pois o mesmo fica retido até decisão definitiva. Segurança denegada. 
(TRT/SP 10926200300002003 - MS - Ac. SDI 2003035239 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
20/01/2004) 

1589. A execução provisória, após o advento da Lei 10.444/2002, que deu nova redação ao art. 
588 do CPC, realmente processa-se da mesma forma que a definitiva, admitindo-se, além da pe-
nhora de bens, a prática de atos expropriatórios do devedor. Entretanto, e justamente em razão da 
incerteza que ainda paira quanto ao crédito, ressalva-se expressamente a liberação do produto ao 
credor, possibilitada apenas mediante caução idônea. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12078200300002007 - MS - Ac. SDI 2004023846 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
26/11/2004) 

1590. Mandado de segurança. Execução provisória. Estabilidade decorrente de doença profissio-
nal. Reintegração em sede de execução provisória. Reconhecido o direito do empregado à estabi-
lidade decorrente de doença profissional e determinada, por sentença, sua reintegração no em-
prego, é cabível a imediata execução dessa ordem, independentemente do trânsito em julgado da 
decisão, uma vez que os recursos trabalhistas têm efeito meramente devolutivo. No caso, confor-
me decisão da E. 8ª Turma deste C. TRT, como se constata do Acórdão, publicado em 
22/09/2003, no Diário Oficial do Estado, a r. sentença exeqüenda foi confirmada. Segurança que 
se concede. (TRT/SP 10136200300002008 - MS - Ac. SDI 2004000811 - Rel. Maria Aparecida 
Duenhas - DOE 20/02/2004) 

1591. Ainda que se cogite de execução provisória, promovida na pendência de recurso ordinário 
contra a r. sentença que constituiu o crédito exeqüendo, inaplicável a OJ 62, da SDI-II do C. TST, 
quando o devedor, citado para pagar o crédito apurado, permanece inerte, deixando de oferecer 
garantia idônea à execução. Inteligência da OJ citada, a contrario sensu. Segurança que se dene-
ga, para admitir o bloqueio de conta-corrente e a apreensão de numerário. (TRT/SP 
11307200300002006 - MS - Ac. SDI 2004006275 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
14/05/2004) 

1592. A provisoriedade da execução não torna inadmissível a penhora de ativos financeiros ou 
créditos do devedor, considerando-se, aqui, o que dispõe o art. 588 do CPC, com a redação que 
lhe deu a Lei 10.444/2002, pois a execução provisória, sob o novo enfoque legal, processa-se da 
mesma forma que a definitiva, não mais estancando na penhora de bens, mas admitindo até 
mesmo atos expropriatórios, ressalvada apenas a liberação do produto ao credor. Diante disso, o 
indeferimento da penhora, subseqüente à conclusão sobre a integral garantia do juízo, embora 
não observada a gradação do art. 655 do CPC, fere o direito líquido e certo do credor ao recebi-
mento do seu crédito na forma disposta em lei, procedendo-se à garantia desse crédito com ob-
servância da ordem legal. Segurança que se concede. (TRT/SP 11218200300002000 - MS - Ac. 
SDI 2004008405 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 18/05/2004) 

1593. Mandado de segurança. Execução provisória. Ação julgada improcedente em grau de re-
curso ordinário - Recurso de revista pendente de julgamento. Sobrevindo no curso da execução 
provisória acórdão que alterou a decisão proferida no processo de conhecimento, tornando impro-
cedentes os pedidos formulados pela então reclamante, é evidente que o título executivo judicial 
que dava suporte à execução desapareceu, mostrando-se ilegal o prosseguimento da execução 
provisória com a expedição de mandado de citação e penhora, pouco importando existir recurso 
de revista pendente de julgamento. Segurança que se concede. (TRT/SP 11445200300002005 - 
MS - Ac. SDI 2004020162 - Rel. Nelson Nazar - DOE 10/09/2004) 
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1594. Mandado de segurança. Execução provisória. Fiança bancária. A substituição da penhora 
em dinheiro por fiança bancária, encontra amparo no art. 620/CPC, na Lei n. 6.830/80, art. 9º, 
bem como na Orientação Jurisprudencial nºs 59 da Eg. SBDI-II do C. TST. Segurança que se 
concede. (TRT/SP 11214200300002001 - MS - Ac. SDI 2004013620 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 02/07/2004) 

1595. Agravo de petição. Execução provisória. O artigo 899 da CLT é claro no sentido de que a 
execução provisória pára na penhora. Assim, não cabem embargos ou agravo de petição, pois a 
decisão pode ser mudada em grau de recurso. Não conheço do recurso. (TRT/SP 
02469200003402008 - AP - Ac. 3ªT 20040153791 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 06/04/2004) 

1596. Reintegração em execução provisória. Legitimidade. Viável a execução provisória de qual-
quer sentença cujos recursos não tenham efeito suspensivo, em vista do que dispõe o artigo 899, 
caput, da CLT, inclusive aquelas relativas à obrigação de fazer, sendo certo que a espera do trân-
sito em julgado da sentença, que determina a reintegração de empregado provisoriamente está-
vel, para somente então efetivar-se o cumprimento da medida acarreta-lhe prejuízos que não po-
derão ser completamente reparados posteriormente. Por outro lado, a reintegração não impõe 
qualquer dano ao empregador, que apenas remunerará serviços que lhe forem prestados. Ressal-
te-se, por oportuno, que executar provisoriamente uma obrigação de reintegrar não significa torná-
la definitiva, já que a impetrante poderá, posteriormente, se alterado o julgado de origem, afastar a 
litisconsorte passiva necessária de suas atribuições sem que qualquer prejuízo lhe seja imposto. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 10154200400002000 - MS - Ac. SDI 2004018087 - Rel. Va-
nia Paranhos - DOE 13/08/2004) 

 Recurso 
1597. Agravo de petição. Processamento em autos em apartado. Ausência de traslado de peças 
essenciais - Não conhecimento. Não tendo a parte interessada, apesar de ter sido expressamente 
intimada para tanto, cuidado de trasladar as peças necessárias à formação de seu agravo de peti-
ção, na hipótese de haver sido este autuado em apartado, como na espécie, a conseqüência é o 
não-conhecimento do recurso. Agravo de petição não conhecido. (TRT/SP 00366199807702021 - 
AP - Ac. 7ªT 20040122187 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

1598. Agravo de petição. Processamento em autos em apartado. Ausência de traslado de peça 
essencial. Não conhecimento. Não tendo a parte interessada trasladado, como na espécie, a có-
pia do documento hábil à comprovação da tempestividade de seu agravo de petição, na hipótese 
de haver sido este autuado em apartado, a conseqüência é o não-conhecimento do seu recurso. 
Agravo de petição não conhecido. (TRT/SP 01157200124102002 - AP - Ac. 7ªT 20040054149 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1599. Agravo de petição. Duplo processamento. Autos principais. Autos apartados. Não pode ser 
conhecido agravo de petição processado em duplicidade, a segunda vez em autos apartados, 
quando já havia sido processado nos autos principais, pena de se proferirem duas decisões sobre 
a mesma matéria, no mesmo feito, pelo mesmo órgão julgador, em circunstância que atenta con-
tra a segurança processual da partes. Agravo de petição de que não se conhece. (TRT/SP 
02732198601902010 - AP - Ac. 7ªT 20040121962 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

1600. Agravo de petição. Rediscussão de matéria já decidida no julgado exeqüendo. Impossibili-
dade. Inacolhível a pretensão da parte executada de rediscutir, em sede de agravo de petição, o 
an debeatur de título já deferido na r. decisão exeqüenda (no caso, férias 1/3 do período aquisitivo 
1994/1995), pois, nos termos do § 1º do artigo 879 da CLT, "§ 1º. Na liquidação, não se poderá 
modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal". 
Agravo de petição não provido, no particular. (TRT/SP 00692199925502003 - AP - Ac. 7ªT 
20040054165 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1601. Agravo de petição. Juros. Critério de cálculo. Erro material. Decisão. Trânsito em julgado. 
Cálculos. Contestação. Tratando-se os valores soerguidos pelo exeqüente de resultado de deci-
são transitada em julgado, que, apreciando as contas de liquidação, homologou os cálculos apre-
sentados pelo exeqüente, com os quais concordara expressamente a executada, não se pode 
admitir como mero erro material, sanável a qualquer tempo, de ofício, o critério de cálculo utiliza-
do, pelo que inadmissível a determinação agravada de devolução de valores que, segundo os 
cálculos apresentados pelo MM. Juízo de Origem, teriam sido soerguidos a maior. Agravo de peti-
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ção provido. (TRT/SP 01179199525502006 - AP - Ac. 7ªT 20040054238 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 12/03/2004) 

1602. Agravo de petição. Juros sobre juros. Erro material. Decisão. Trânsito em julgado. Cálculos. 
Contestação. Tratando-se os valores soerguidos pelos exeqüentes de resultado de decisão transi-
tada em julgado, que apreciou as contas de liquidação, não se pode alegar que o critério de cálcu-
lo de juros constituiu mero erro material, sanável a qualquer tempo, de ofício, mesmo porque, no 
caso vertente, sem a possibilidade de contestação dos últimos cálculos apresentados pelo Sr. 
Vistor do Juízo e que serviram de base à determinação agravada, de devolução de valores que 
teriam sido soerguidos a maior, pelos exeqüentes, conclui-se que em tese - e somente em tese - 
ter-se-ia configurado anatocismo. Agravo de petição provido. (TRT/SP 02732198601902007 - AP - 
Ac. 7ªT 20040054122 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1603. Agravo de petição. Acordo. Erro material. Constituindo a transação meio pelo qual as par-
tes, abrindo mão de direitos recíprocos, põem fim à demanda, mediante termo assinado por re-
presentantes regularmente constituídos, acordo esse regularmente homologado por decisão inim-
pugnada, não se pode falar em erro material como fundamento para refutar o valor ali fixado para 
pagamento e conseqüente extinção da execução. Agravo de petição a que se nega provimento. 
(TRT/SP 00528198200202006 - AP - Ac. 7ªT 20040054262 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
12/03/2004) 

1604. Agravo de petição. Minuta que não enfrenta, de forma direta e circunstanciada, os funda-
mentos da decisão agravada. A finalidade dos recursos (e o agravo de petição inclui-se nessa 
classificação dos atos processuais) é a impugnação da decisão mediante a demonstração, peran-
te o Órgão ad quem, do pretenso equívoco cometido na instância percorrida, partindo-se do en-
frentamento da motivação expendida no julgado profligado. Se a parte recorrente não cuida de 
atacar, de forma direta e circunstanciada, como na espécie, os fundamentos lançados na decisão 
vergastada, a conseqüência é o remanescimento de referido julgado. Agravo de petição não pro-
vido. (TRT/SP 03241199906202012 - AP - Ac. 7ªT 20040122080 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/04/2004) 

1605. Agravo de petição. Alegação de irregularidade no cálculo dos descontos previdenciários e 
fiscais. Ausência de comprovação válida. Provimento negado. Ao alegar que o cálculo dos des-
contos previdenciários e fiscais teria sido efetuado irregularmente pelo ex adverso, de molde a lhe 
causar prejuízos, deve a parte agravante apontar, exata e circunstanciadamente, em que pontos 
as indigitadas incorreções teriam se concretizado. Se, no entanto, a agravante, como na espécie, 
descura-se do antedito encargo, e ainda defende forma de cálculo que atenta contra o r. comando 
sentencial exeqüendo, já acobertado pela coisa julgada, é evidente que não pode lograr êxito em 
sua pretensão. Agravo de petição não provido. (TRT/SP 03411199700102004 - AP - Ac. 7ªT 
20040122128 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

1606. Agravo de petição. Ausência de cópia da intimação do julgamento dos embargos à execu-
ção. Não conhecimento. Não trazendo a agravante aos autos a cópia da intimação do julgamento 
dos embargos à execução, torna-se impossível verificar a tempestividade do agravo de petição 
interposto. Agravo da reclamada não conhecido. (TRT/SP 02681199807002016 - AP - Ac. 7ªT 
20040122209 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

1607. Agravo de petição. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade é tipicamente interlo-
cutória e não comporta apelo imediato, conforme art. 893, § 1º, da CLT. Recurso não conhecido, 
porque incabível e também intempestivo. (TRT/SP 00593199302702000 - AP - Ac. 8ªT 
20040167636 - Rel. Cátia Lungov - DOE 27/04/2004) 

1608. Agravo de petição. Delimitação do valor incontroverso. Pressuposto de admissibilidade. A 
delimitação do valor incontroverso trata de pressuposto de admissibilidade do recurso, que a pró-
pria petição recursal deve atender, sob pena de não conhecimento. Não pode o juiz determinar, 
ao arrepio da lei, que o agravante cumpra o requisito legal de admissibilidade do apelo, sob pena 
de ser admitida a prorrogação do prazo recursal, de natureza peremptória. (TRT/SP 
02760199902402004 - AP - Ac. 5ªT 20040207026 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - 
DOE 14/05/2004) 

1609. Agravo de petição. Massa falida. Delimitação de matérias e valores. Art. 897, parágrafo 1º, 
da CLT. A delimitação justificada da matéria e do valor incontroverso objeto da insurgência em 
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sede de agravo de petição é pressuposto de admissibilidade do apelo na fase de execução, não 
estando isento da sua observância a massa falida, cujo único benefício nesta Justiça Especializa-
da está previsto no Enunciado nº 86 do C. TST. Agravo de petição não conhecido. (TRT/SP 
03056199605802003 - AP - Ac. 6ªT 20040025718 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
13/02/2004) 

1610. Agravo de petição e a responsabilidade da devedora subsidiária. A agravante aduz que é 
responsável de forma subsidiária, logo, a rigor deve haver a execução da primeira reclamada, 
como devedora principal. De fato, a responsabilidade da segunda reclamada é subsidiária (fls. 
182). A responsabilidade subsidiária se justifica, no transcorrer da ação de execução trabalhista, 
impondo-se a legitimação passiva ao devedor subsidiário, quando o devedor principal não tem 
bens, os bens não são suficientes ou não é localizada. O fato de a devedora principal ter a devida 
localização, de forma objetiva, não exime a responsabilidade subsidiária, já que pelo exame dos 
autos, precisamente, de fls. 275, a devedora principal não mais tem bens. Por essas ilações e por 
considerar que a agravante, em momento algum, indica outros bens da devedora principal, man-
tém-se a sua responsabilidade subsidiária, com a manutenção dos bens penhorados. (TRT/SP 
00602200042102008 - AP - Ac. 4ªT 20040466277 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
10/09/2004) 

1611. Indicação do valor incontroverso. Agravo de petição não conhecido. Nos embargos à exe-
cução, a executada não indicou os valores incontroversos (fls. 353/357). No conteúdo do agravo 
de petição, também não houve a indicação. A agravante, por expressa disposição legal (art. 897, 
§ 1º, CLT), é obrigada a indicar às matérias impugnadas e os valores incontroversos, para fins de 
conhecimento do apelo. Como não o fez, o agravo de petição não é conhecido. (TRT/SP 
01909199948102005 - AP - Ac. 4ªT 20040069197 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
05/03/2004) 

1612. O agravo de petição e a inteligência do art. 897, § 1º, da CLT. O cerne do presente agravo é 
o despacho denegatório, quanto ao processamento do agravo de petição, de fls. 52, no qual o 
MM. Juízo a quo deliberou no sentido de que o apelo não atende ao disposto no art. 897, § 1º, da 
CLT. Esse artigo determina que o agravo de petição, além, da delimitação específica das matérias 
impugnadas também deve indicar o valor incontroverso. O teor do agravo de petição (fls. 49/50) 
indica a matéria impugnada, ou seja, a temática da época própria para fins de atualização do cré-
dito exeqüendo, contudo, não indica qual seria o valor incontroverso para fins de prosseguimento 
da execução. 2.1.2. Dúvidas não há de que a agravante não observou o teor do art. 897, § 1º, da 
CLT. Portanto, correto o despacho de fls. 52. Rejeito o agravo de instrumento da executada. 
(TRT/SP 01888198902502018 - AI - Ac. 1ªT 20040143990 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - 
DOE 20/04/2004) 

1613. Agravo de petição e o requisito do art. 897, § 1º, da CLT. 1. O art. 897, § 1º, da CLT, para 
fins de conhecimento do agravo de petição determina: a) a exigência quanto à delimitação da ma-
téria impugnada; b) a indicação dos valores incontroversos. 2. A executada indica o valor incon-
troverso como sendo de R$ 13.835,02, atualizáveis até o dia 1.05.2000 (fls. 306). Pondere-se que 
a executada não mensura a origem desse valor, com a elucidação das operações aritméticas para 
a sua quantificação. Se não bastasse essa impropriedade, o valor indicado às fls. 306 é contradi-
tório com os próprios cálculos da executada às fls. 254/269, onde se lê o valor líquido como sendo 
de R$ 22.285,53. Em outras palavras, a indicação da executada é por demais aleatória, o que não 
atende com rigor a determinação legal inserida no art. 897, § 1º, da CLT. 3. Por tais fundamentos, 
o agravo de petição da executada não é conhecido. (TRT/SP 03616199631302003 - AP - Ac. 1ªT 
20040144008 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 20/04/2004) 

1614. 1. Exceção de pré-executividade x Justiça do Trabalho. A exceção de pré-executividade só 
pode ser admitida em situações raríssimas e graves, especialmente na Justiça do Trabalho. Trata-
se de novidade, não prevista expressamente em lei, que pode dificultar ainda mais os tortuosos 
caminhos da execução, hoje, sem sombra de dúvidas o fator que mais compromete o Poder Judi-
ciário. Todavia, pode ser entendido, desde que apoiado no princípio da lealdade e boa fé, como 
instrumento do devido processo legal, de sorte a impedir medidas que atentam contra o direito e a 
segurança das pessoas. 2. Sócio. Responsabilidade temporal. Art. 1.032 do Código Civil. Inteli-
gência. O Código Civil, no artigo 1.032, dispõe taxativamente que: "A retirada, exclusão ou morte 
do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anterio-
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res, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas 
posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação". 3. Bem de família. CC, art. 
1.711 x Lei nº 8.009/90. O Código Civil, no artigo 1.711 alterou a Lei nº 8.009, de 29 de março de 
1990, para exigir que a instituição do bem de família se dê através de escritura pública. (TRT/SP 
12277200200002004 - MS - Ac. SDI 2004007247 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
18/05/2004) 

1615. Não delimitação da matéria nos termos previstos no artigo 897 parágrafo 1º da CLT. Ofensa 
não configurada. Não há que se falar em acolhimento de preliminar de não conhecimento de a-
gravo, quando a parte agravante não delimita matéria nos termos do artigo 897 parágrafo 1º da 
CLT, se o objeto do apelo referir-se tão somente ao bem penhorado sem haver objetivamente 
qualquer impugnação ou inconformismo relacionado a valores. (TRT/SP 01636199407102004 - 
AP - Ac. 7ªT 20040107714 - Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - DOE 02/04/2004) 

1616. Não conhecimento de agravo de petição em embargos de terceiros ante a não juntada de 
peças essenciais ou úteis para o deslinde da matéria controvertida existentes nos autos principais 
- “Habitualmente o que se verifica nos casos de agravo de petição em embargos de terceiros é 
que as partes não se atem que os elementos que formaram a convicção do Juízo a quo encon-
tram-se nos autos principais, que não seguem com o agravo de petição para apreciação, deixando 
de colacionar a estes dados sem os quais a tutela jurisdicional do Colegiado não pode se efetivar 
quer seja a favor de um ou de outro, por não existirem peças fundamentais para a tomada de uma 
decisão justa". (TRT/SP 01171200323102000 - AP - Ac. 8ªT 20040216882 - Rel. Lilian Lygia Or-
tega Mazzeu - DOE 18/05/2004) 

1617. Não conhecimento de agravo de petição ante a não juntada de peças essenciais ou úteis 
para o deslinde da matéria controvertida existente nos autos principais - “Quando da juntada das 
peças para formação de agravo de petição compete às partes observar os termos do artigo 897, 
parágrafo 5º da CLT, anexando àquele todos os atos e elementos sem os quais a tutela jurisdicio-
nal do Colegiado não pode se efetivar quer seja a favor de um ou de outro, por não existirem pe-
ças fundamentais para a tomada de uma decisão justa". (TRT/SP 00531199802402020 - AP - Ac. 
8ªT 20040216947 - Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - DOE 18/05/2004) 

1618. Agravo de petição. Tese jurídica não suscitada perante o juiz prolator da decisão. Preclu-
são. Agravo de petição não serve de veículo para o executado sustentar tese jurídica, com finali-
dade de interpretar a sentença condenatória em seu favor. Havendo duas interpretações possí-
veis, e considerando a preclusão prevista nos arts. 836 e 879 da CLT, deve o juiz da execução 
aplicar a que for mais favorável ao trabalhador, face ao princípio in dubio pro operario. (TRT/SP 
02477200007202000 - AP - Ac. 9ªT 20040404727 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
27/08/2004) 

1619. Agravo de petição. Não conhecimento. A impugnação fundada no excesso de execução e 
erro de cálculo de liquidação pressupõe, por exigência legal, a apresentação concomitante dos 
cálculos reputados corretos, bem como a correspondente justificativa. Inconformismo genérico e 
desarticulado das necessárias contas afronta o art. 897, § 1º da CLT e redunda no não conheci-
mento do agravo de petição. (TRT/SP 00870200149102001 - AP - Ac. 4ªT 20040351496 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 23/07/2004) 

1620. Agravo de petição. Inviabiliza-se o conhecimento do agravo de petição em relação às maté-
rias veiculadas originalmente neste apelo, consubstanciando inadmissível inovação à lide, pena 
de caracterizar-se supressão de instância; violação ao devido processo legal; e malferimento do 
princípio do duplo grau de jurisdição. (TRT/SP 02120199903302005 - AP - Ac. 1ªT 20040347014 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/07/2004) 

1621. Agravo de petição. Embargos à execução. Conhecimento condicionado à garantia do juízo. 
A garantia do juízo constitui requisito extrínseco para a apresentação dos embargos à execução, 
nos termos do artigo 884 da CLT. (TRT/SP 00568199925202024 - AP - Ac. 1ªT 20040455461 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 31/08/2004) 

1622. Agravo de petição. Homologação da conta de liquidação. Decisão interlocutória. Irrecorribili-
dade. Supressão de instância. Doutrina e jurisprudência reconhecem a natureza interlocutória da 
sentença de liquidação na seara processual trabalhista. Segue-se que os incidentes oriundos da 
sentença liquidatória devem ser provocados perante o Juízo da execução através da ação de em-
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bargos à execução, e após, caso haja necessidade, ser manuseado o agravo de petição. Agravo 
de petição que não se conhece. (TRT/SP 02228199602202001 - AP - Ac. 1ªT 20040371632 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 10/08/2004) 

1623. Execução. Liberação do depósito recursal. Quantum debeatur controvertido. Inadmissibili-
dade. É incabível a liberação do depósito recursal em favor do reclamante, se inexiste valor incon-
troverso e não houve citação da reclamada para pagar ou embargar à execução. (TRT/SP 
02865199804902009 - AP - Ac. 1ªT 20040408552 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
24/08/2004) 

1624. Agravo de petição. Embargos de terceiro. Ausência de peças. Não conhecimento. O MM. 
Juízo da execução dispõe dos autos principais, o que lhe permite uma apreciação dos argumentos 
expendidos nos embargos através dos elementos necessários a formarem a sua convicção. En-
contrando-se os autos no Tribunal, deveria o agravante instruí-lo com todas as peças necessárias 
para o deslinde da controvérsia. Deixando de fazê-lo, o agravo de petição não pode ser conheci-
do. (TRT/SP 01458200331602006 - AP - Ac. 1ªT 20040436734 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 14/09/2004) 

1625. Agravo de petição. Impugnação aos cálculos. Preclusão. Ainda que os cálculos encontrem-
se incorretos, o que deve prevalecer é a segurança jurídica das decisões judiciais. Não manifesta-
do o inconformismo no tempo oportuno, resta preclusa a oportunidade. (TRT/SP 
01287199544202009 - AP - Ac. 1ªT 20040500360 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
05/10/2004) 

1626. Agravo de instrumento. Necessidade da delimitação dos valores impugnados para conhe-
cimento de agravo de petição. Por força da disposição contida no art. 897, § 1º, da CLT, devem 
ser preenchidos todos os requisitos objetivos para possibilitar o conhecimento do recurso de agra-
vo de petição, notadamente, a delimitação obrigatória das matérias e valores objeto da controvér-
sia. Desatendidos esses requisitos não há como conhecer-se do agravo de petição. (TRT/SP 
00383199825202016 - AI - Ac. 1ªT 20040632649 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

1627. Agravo de petição. Impugnação aos cálculos. Atualização até a data do efetivo depósito. 
Necessidade. Toda decisão homologatória de contas, deve apresentar a importância devida e a 
data de atualização do valor. Vale dizer, se a obrigação fosse cumprida naquela data, a importân-
cia devida coincidiria com a consignada na homologação. Porém, seu depósito (cumprimento da 
obrigação) é efetuado antes ou depois, logicamente, a importância devida será diversa da cons-
tante na decisão, não importando esta prática em ofensa à coisa julgada. (TRT/SP 
02182199125102036 - AP - Ac. 1ªT 20040500467 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
05/10/2004) 

1628. Agravo de petição. Delimitação e justificação da matéria e dos valores impugnados. Artigo 
897, § 1º, A, da CLT. Conhecimento. Cumpre observar que a delimitação e justificação aludida 
não se traduzem em cálculos ou valores líquidos. (TRT/SP 01738199601902009 - AP - Ac. 1ªT 
20040233310 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 01/06/2004) 

1629. Agravo de instrumento. Agravo de petição denegado por não garantido o juízo. Sem a ga-
rantia do Juízo da execução, resulta inobservada a exigência contida no art. 897, parágrafo 5º, 
inciso I da CLT. Apelo que se conhece para, no mérito, ser negado provimento. (TRT/SP 
02450198903602010 - AI - Ac. 1ªT 20040233337 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
01/06/2004) 

1630. Não observou o agravante a regra disciplinada no § 1º, do artigo 897 da CLT, razão pela 
qual o agravo de petição foi trancado pelo juízo da execução, sendo óbice para que se proveja o 
agravo de instrumento. (TRT/SP 01780198401802012 - AI - Ac. 1ªT 20040266294 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 22/06/2004) 

1631. Agravo de petição. A delimitação da matéria controvertida não dispensa a especificação do 
valor incontroverso como pressuposto à admissibilidade do apelo (CLT, 897, parágrafo 1º). 
(TRT/SP 02790199501102000 - AP - Ac. 6ªT 20040424302 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 03/09/2004) 
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1632. Agravo de petição. Conhecimento. A alegação do devedor no sentido de que a totalidade da 
execução encontra-se controvertida equivale a negar a condição de devedor e, assim, negar a 
autoridade da coisa julgada material. Faz com isso desatender a imposição do art. 897, parágrafo 
1º, da CLT, impossibilitando o conhecimento do apelo. (TRT/SP 00928199602902006 - AP - Ac. 
6ªT 20040342349 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/07/2004) 

1633. Execução. Decisão recorrível. A recorribilidade só é possível havendo garantia do juízo e 
proferição da decisão final na execução (embargos do devedor). (TRT/SP 00684199941102011 - 
AI - Ac. 6ªT 20040141432 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

1634. Banco. Sucessão trabalhista. Agravo de petição em sede de embargos de terceiro. Limita-
ção da medida. Assumindo o banco as operações de outra casa bancária, através de autorização 
do Banco Central e, dando continuidade às atividades do sucedido, de cujo fundo de comércio se 
aproveitou, resta caracterizada a sucessão, respondendo o sucessor pelas obrigações trabalhis-
tas. Incidência da Orientação Jurisprudencial nº 261 da SBDI-1 do C. TST. O debate possível no 
âmbito do agravo de petição em sede de embargos de terceiro é restrito aos temas elencados nos 
artigos 1046 e 1047 do Código de Processo Civil. Assim, são insuscetíveis de enfrentamento to-
das as matérias que extrapolem os limites desse remédio jurídico, tais como época própria para a 
correção monetária, alcance da execução sobre os bens do sucessor e inexigibilidade das obriga-
ções vencidas. (TRT/SP 00217200306202006 - AP - Ac. 4ªT 20040396244 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 13/08/2004) 

1635. Execução. Alegação de nulidade por falta de intimação da sentença do processo cognitivo. 
Embargos à execução e agravo de petição. Remédios jurídicos inadequados. Fungibilidade inapli-
cável. Mesmo já estando o processo em execução, é notória a inadequação dos embargos à exe-
cução e do agravo de petição, para corrigir possíveis nulidades ocorridas no processo cognitivo. A 
adequação é um dos pressupostos objetivos para a interposição dos apelos. Além de observar o 
prazo legal, o recorrente deve optar pelo recurso adequado à hipótese sob pena de preclusão. In 
casu, ao tomar ciência efetiva da sentença da qual alega não ter sido intimada, a agravante, ao 
invés de interpor recurso ordinário (art. 895, CLT), ofereceu embargos à execução, permitindo que 
se operasse o trânsito em julgado da decisão. Inaplicável o princípio da fungibilidade porque os 
embargos à execução não têm natureza jurídica de recurso, e sim, de ação constitutiva do execu-
tado. Agravo de petição que não se conhece. (TRT/SP 00039200144502009 - AP - Ac. 4ªT 
20040165676 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/04/2004) 

1636. Agravo de petição. Interposição condicionada à apreciação dos embargos do executado. 
Determinação de perícia. Decisão interlocutória irrecorrível. O agravo de petição é o remédio jurí-
dico apropriado para expressar o insurgimento da parte contra qualquer decisão terminativa profe-
rida pelo Juízo da execução (artigo 897, a, CLT), condicionada, todavia, a sua interposição, à a-
preciação dos embargos do executado (art. 884, CLT), quando se esgota a jurisdição primária. 
Sem a interposição de embargos e a apreciação destes pelo Juízo de origem, o executado não 
pode agravar de petição. Outrossim, a simples determinação pelo Juízo, de realização de perícia 
às expensas do executado não é decisão terminativa, e sim, interlocutória, que não comporta re-
curso imediato (art. 893, § 1º, CLT). Agravo de petição que não se conhece. (TRT/SP 
02293199404802008 - AP - Ac. 4ªT 20040165692 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
27/04/2004) 

1637. Agravo de instrumento. Condições para o conhecimento de agravo de petição. O agravo de 
petição é o remédio jurídico-processual apropriado a expressar o insurgimento da parte contra 
qualquer decisão terminativa proferida pelo Juízo da execução (artigo 897, a, CLT). Está condicio-
nada, todavia, a sua interposição à apreciação dos embargos do executado (art. 884, CLT), quan-
do se esgota, enfim, a jurisdição primária, sob pena de supressão de instância. Outrossim, deci-
são que indefere devolução de prazo não é terminativa, e sim, meramente interlocutória, não 
comportando recurso direto (§ 1º, art. 893, CLT). Agravo de instrumento a que, por maioria, se 
nega provimento. (TRT/SP 01741199304302016 - AI - Ac. 4ªT 20040166567 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 27/04/2004) 

1638. Agravo de petição. Recusa à delimitação. Não conhecimento. Se o Juízo da execução, con-
tra a vontade da executada, autoriza ao agravado o soerguimento de valores explicitamente reco-
nhecidos como devidos, tal não beneficia a agravante e nem a exime da delimitação legal a que 
está obrigada (art. 897, § 1º, CLT), e que expressa e injustificadamente recusou-se a efetuar. A-
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gravo de petição que não se conhece. (TRT/SP 02137199837102002 - AP - Ac. 4ªT 20040244169 
- Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 28/05/2004) 

1639. Exceção de pré-executividade. Não cabe agravo de petição de decisão que negou provi-
mento à exceção de pré-executividade. A medida por ser excepcional somente poderá ser reedi-
tada via embargos à execução e após a garantia do Juízo. (TRT/SP 01871199902102017 - AP - 
Ac. 2ªT 20040095767 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 23/03/2004) 

1640. Sentença homologatória de arrematação. Agravo de petição. Não cabimento. A aplicação 
subsidiária do Código de Processo Civil ao Processo do Trabalho (CLT, art. 769), torna compatível 
a utilização dos embargos à arrematação ou à adjudicação como medida possível para se opor à 
alienação dos bens em hasta pública. A decisão referida pelo artigo 897, a, da CLT deve compor-
tar disposição sobre mérito e, portanto, ser proferida após regular contraditório que só ocorre no 
curso dos embargos, seja à execução, seja à adjudicação ou arrematação. A sentença meramen-
te homologatória da arrematação não importa decisão de mérito, pois não foi precedida do neces-
sário contraditório inerente a esse tipo de provimento, não desafiando agravo de petição. (TRT/SP 
03282199807102006 - AP - Ac. 8ªT 20040245149 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
01/06/2004) 

1641. Agravo de petição. Pressupostos de admissibilidade. Verificação no momento da interposi-
ção. Impossibilidade de sanar o vício posteriormente. Os pressupostos processuais de admissibi-
lidade de um recurso, à moda das condições da ação, devem ser verificadas no momento da in-
terposição. No agravo de petição, a exigência de indicação do valor incontroverso de forma a 
permitir a execução "imediata" da parte incontroversa não comporta outra interpretação, senão a 
de que no momento da interposição a liberação do dinheiro ou execução dessa parte não necessi-
te de qualquer correção posterior. A apresentação de valores em datas diferentes, que não permi-
tam comparar os valores homologados e aqueles tidos como incontroversos, não atende à dicção 
legal (CLT, art. 897, parágrafo 1º). (TRT/SP 01653200007202010 - AP - Ac. 8ªT 20040642989 - 
Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 30/11/2004) 

1642. Agravo de petição. INSS. Delimitação de valores. O INSS não precisa delimitar valores no 
agravo de petição, pois a regra do parágrafo 1º do artigo 897 da CLT diz respeito ao executado e 
não a autarquia. (TRT/SP 00795200001102007 - AP - Ac. 10ªT 20040507798 - Rel. Sérgio Pinto 
Martins - DOE 01/10/2004) 

1643. Agravo de petição. Análise de pré-executividade não conhecida. De decisões interlocutórias 
não cabe qualquer recurso, conforme a regra do parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. A decisão que 
não conhece da pré-executividade é interlocutória. Dela não cabe qualquer recurso. (TRT/SP 
00780199438302008 - AP - Ac. 3ªT 20040378815 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 17/08/2004) 

1644. Agravo de petição. Sentença de liquidação. Cabimento. Não cabe agravo de petição contra 
decisão que liquida a obrigação contida na sentença, por não se tratar de decisão de mérito. 
(TRT/SP 00711199100902007 - AP - Ac. 2ªT 20040651643 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
07/12/2004) 

1645. Agravo de petição. Delimitação de valores pelo empregado. O parágrafo 1º do artigo 897 da 
CLT deve ser interpretado no sentido de que a necessidade de delimitar valores diz respeito ao 
devedor e não ao credor. O credor é que vai executar a dívida do devedor e não o contrário. Logo, 
este é que tem de delimitar valores. O empregado não tem interesse em procrastinar a execução. 
Não se exige, portanto, que delimite valores. A norma legal deve ser interpretada de forma mais 
favorável ao empregado, para quem ela é destinada. (TRT/SP 00787199336102001 - AI - Ac. 3ªT 
20040083874 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 16/03/2004) 

1646. Mandado de segurança. Parte incontroversa devidamente delimitada pela executada antes 
da fase de embargos à execução e agravo de petição. Possibilidade de soerguimento. O artigo 
897, parágrafo 1º da CLT permite a execução imediata da parte incontroversa quando o agravante 
opõe o agravo de petição, momento em que como condição de recebimento do próprio recurso, é 
obrigado a delimitar as matérias e os valores impugnados. Embora o processo de origem ainda 
não se encontre nesta fase processual, uma vez que o juízo não está totalmente garantido exis-
tindo a possibilidade de oposição de embargos à execução e agravo de petição, a parte incontro-
versa já ficou estabelecida pela própria executada quando impugnou os cálculos ofertados pelo 
reclamante e apresentou o montante que entendia devido, requerendo sua homologação. Assim, 



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 245 
 

ainda que venha a reclamada opor referidos meios processuais, o quantum debeatur somente 
poderá ser modificado para mais e não para menos. Ressalte-se, por fim que, na hipótese de não 
serem encontrados ativos da executada para complementar o quantum debeatur, o juízo poderá 
sequer vir a ser garantido. Segurança que se concede. (TRT/SP 10395200200002008 - MS - Ac. 
SDI 2004006500 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 14/05/2004) 

1647. Agravo de petição: Não há como se acolher agravo de petição que é silente quanto à in-
tempestividade dos embargos à penhora, caracterizando, destarte, a preclusão da oportunidade 
de questionar, em sede de agravo, a matéria aventada nos embargos intempestivos. (TRT/SP 
00281199603002002 - AP - Ac. 4ªT 20040179758 - Rel. Vilma Mazzei Capatto - DOE 30/04/2004) 

1648. Agravo de petição. Decisão interlocutória. Não pode ser atacada por agravo de petição de-
cisão que indefere a realização de diligência para localização do devedor ou de bens deste. Não 
se trata, tecnicamente, de decisão do Juiz da execução (art. 897, letra a da CLT), mas mero acer-
tamento de questão incidente e, por conseqüência, irrecorrível (art. 893, § 1º). (TRT/SP 
02335199506902002 - AP - Ac. 1ªT 20040011415 - Rel. Wilson Fernandes - DOE 10/02/2004) 

Remição 
1649. Mandado de segurança. Indeferimento do pedido de remição, formulado a destempo pela 
executada. Não fere direito líquido e certo o indeferimento da remição requerida pela executada, 
mormente quando o pedido seja formulado a destempo, sob o pretexto de que os prazos estavam 
suspensos, por força da Portaria GP nº 16/2003 deste Regional, de 11/07/2003, em razão da gre-
ve do Judiciário. Se a própria executada compareceu na Secretaria e retirou a guia de depósito no 
mesmo dia em que os bens foram arrematados, deixando transcorrer in albis a faculdade legal de 
remir a execução, fica totalmente afastada a alegação de vício da arrematação. Segurança dene-
gada. (TRT/SP 12619200300002007 - MS - Ac. SDI 2004010230 - Rel. Maria Aparecida Duenhas 
- DOE 01/06/2004) 

1650. Mandado de segurança. Exercício do direito de remição de bens. Prazo de vinte e quatro 
horas que medeia entre a arrematação dos bens em praça e leilão e a assinatura do auto de ar-
rematação. Inteligência do artigo 788, I, do CPC. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12399200300002001 - MS - Ac. SDI 2004013891 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
02/07/2004) 

1651. Remição. Declaração de fraude. Agravo de petição. Limitação da medida. Feita a transmis-
são de propriedade através de remição (art. 787, CPC) perante a Justiça Comum, a pretensão do 
agravante de desconstituí-la sob a alegação de que teve por escopo fraudar a execução só pode 
ser objeto de discussão em ação própria, de natureza anulatória, e não através de agravo de peti-
ção em sede de embargos de terceiro, dadas as limitações da medida recursal adotada. (TRT/SP 
00890200203802001 - AP - Ac. 4ªT 20040260601 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
04/06/2004) 

1652. Remição. Descendente. O artigo 13 da Lei nº 5.584/70 diz respeito ao executado e não a 
outras pessoas. Existe omissão na CLT (art. 889 da CLT), sendo aplicável o artigo 787 do CPC, 
que permite a remição ser feita por descendente. Logo, há legitimidade para tanto. (TRT/SP 
01311199343202000 - AP - Ac. 3ªT 20040088760 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 09/03/2004) 

 FALÊNCIA 
Arrecadação de bens 
1653. Falência. Desconsideração da personalidade jurídica para execução de bens dos sócios. 
Possibilidade, quando concluído o processo falimentar. Aplicam-se no Direito do Trabalho, de for-
ma subsidiária e por serem compatíveis (art. 8º, § único, CLT), as regras hauridas na Lei das So-
ciedades Anônimas (art. 158, Lei 6.404/76), Novo Código Civil (art. 50), Código Tributário Nacional 
(art. 135) e Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que positivam a teoria da desconsi-
deração da personalidade jurídica (disregard of legal entity). Uma vez que o art. 28 do CDC, com 
vistas à proteção do consumidor, garante expressamente que "a desconsideração também será 
efetivada quando houver falência", com muito mais razão, em face de sua aplicação subsidiária e 
considerando a feição alimentícia dos créditos do trabalhador, haverá de agasalhar a incidência 
da disregard doctrine de modo a direcionar a execução trabalhista contra os antigos sócios da 
empresa falida, após concluído o processo falimentar. Agravo de petição a que se dá parcial pro-
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vimento para assegurar o prosseguimento da execução contra os sócios, quando estiver encerra-
do o processo de falência. (TRT/SP 00292199902602006 - AP - Ac. 4ªT 20040165633 - Rel. Ri-
cardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/04/2004) 

Aviso prévio 
1654. Falência. Aviso prévio. A falência do empregador implica a cessação do contrato de traba-
lho. Os riscos do empreendimento devem ficar a cargo do empregador (art. 2º da CLT), não po-
dendo ser transferidos para o empregado. Havendo cessação do pacto laboral pela falência da 
empresa, é devido o aviso prévio. (TRT/SP 02284200205502006 - RO - Ac. 3ªT 20040379110 - 
Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 24/08/2004) 

Concordata 
1655. Mandado de segurança. Se o crédito trabalhista, por ser superprivilegiado, não está sujeito 
ao concurso de credores, nem à habilitação no Juízo da Falência, obviamente que a decretação 
de simples concordata preventiva do empregador não possui o condão de suspender a execução 
trabalhista que deve prosseguir até a satisfação total do crédito do empregado. Tal entendimento 
encontra-se inclusive sedimentado na Súmula 227 do Excelso Supremo Tribunal Federal a qual 
dispõe que "a concordata do empregador não impede a execução do crédito nem a reclamação 
de empregado na Justiça do Trabalho". Segurança que se denega. (TRT/SP 13556200300002006 
- MS - Ac. SDI 2004025130 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 16/11/2004) 

1656. Mandado de segurança. Sobrestamento da execução. Concordata preventiva. Inadmissibili-
dade. A decretação de simples concordata preventiva do empregador não possui o condão de 
suspender a execução trabalhista que deve prosseguir até a satisfação total do crédito do empre-
gado. Tal entendimento encontra-se inclusive sedimentado na Súmula 227 do Excelso Supremo 
Tribunal Federal nos seguintes termos: "A concordata do empregador não impede a execução do 
crédito nem a reclamação de empregado na Justiça do Trabalho". Segurança que se denega. 
(TRT/SP 13569200300002005 - MS - Ac. SDI 2004025717 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/12/2004) 

1657. Mandado de segurança. Concordata preventiva. Suspensão da execução do crédito traba-
lhista. O crédito trabalhista, em razão de seu caráter alimentar, não se sujeita aos efeitos da con-
cordata preventiva deferida à reclamada, devendo a execução prosseguir normalmente até os 
seus trâmites finais. Segurança que se denega. (TRT/SP 13570200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004025725 - Rel. Nelson Nazar - DOE 07/12/2004) 

1658. Execução. Suspensão. Empresa em regime de concordata preventiva dilatória. Crédito tra-
balhista. Aplicação da Lei 6.830/80. O crédito trabalhista não se submete aos efeitos da concorda-
ta, não se suspendendo a execução. Aplicação dos artigos 5º e 9º da Lei nº 6.830/80. Segurança 
que se denega. (TRT/SP 13594200300002009 - MS - Ac. SDI 2004019822 - Rel. Sonia Maria 
Prince Franzini - DOE 10/09/2004) 

Correção monetária 
1659. Massa falida. Correção monetária e juros. O artigo 26 do Decreto-lei nº 7.661/45 determina 
que contra a massa não correm juros, se o ativo apurado não bastar para o pagamento do princi-
pal. Não consta dos autos que o ativo apurado não basta para o pagamento do principal. O referi-
do dispositivo legal não determina que os juros são indevidos. Logo, devem ser pagos, como defe-
ridos na sentença e não apenas até a data da quebra. O mesmo raciocínio se aplica em relação à 
correção monetária. (TRT/SP 02830200003502002 - RO - Ac. 3ªT 20040083491 - Rel. Sérgio Pin-
to Martins - DOE 16/03/2004) 

1660. Massa falida e os créditos trabalhistas. 1. Multa do art. 467 da CLT. Os títulos rescisórios 
deveriam ter sido pagos em primeira audiência (fls. 17). Essa audiência foi realizada em 
25.09.2002. A falência foi decretada no dia 12.08.2002 (fls. 74). Como a quebra é anterior à reali-
zação da audiência, exclui-se da condenação a multa do art. 467 da CLT (O.J. n. 314, SDI-I, TST). 
Acolhe-se, pois, o apelo. 2. Multa do art. 477 da CLT. A demissão foi efetivada no dia 18.1.2002 
(fls. 6). As verbas rescisórias deveriam ter sido pagas em até dez dias após essa data (art. 477, § 
6º, b, CLT). A quebra somente foi decretada em 12.08.2002. A sentença condenatória retroage no 
tempo, recompondo o patrimônio do trabalhador, inclusive, com a multa pelo atraso quanto ao 
pagamento dos títulos rescisórios, sendo que a essa época a reclamada não era massa falida. 
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Portanto, mantenho o deferimento da multa do art. 477 da CLT. 3. Juros. O crédito trabalhista a-
lém de ser privilegiado, inclusive, possui regras próprias para fins de atualização (art. 39, Lei n. 
8.177/91), o que exclui a legislação da massa falida. Mantém-se, pois, o cômputo de juros até a 
data da satisfação efetiva dos créditos do reclamante. 4. Correção monetária. A correção monetá-
ria possui expressa previsão legal para o crédito trabalhista (art. 39, Lei n. 8.177/91), a qual não 
faz diferenciação entre o devedor solvente e não insolvente, falido ou não falido, logo, sobrepõe-
se, ante o critério da especificidade, sobre a legislação da massa falida. (TRT/SP 
01870200205902009 - RS - Ac. 4ªT 20030680136 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
09/01/2004) 

Créditos e preferência 
1661. Falência. Privilégios. A quebra não transmite à empresa falida nenhum privilégio. O empre-
gado não corre o risco do empreendimento, mesmo porque jamais participou dos lucros da falida. 
Tenha-se em mente que o crédito trabalhista é prestigiado com superprivilégio, superior até mes-
mo ao crédito tributário (art. 186, CTN, arts. 29 e 30, LEF, e art. 100, CF). A força do trabalho en-
tregue à ré não pode ser devolvida. Finalmente, a posição do hipossuficiente em relação à falida e 
os motivos que determinaram a quebra é de res inter alios. (TRT/SP 02173200220102004 - RO - 
Ac. 6ªT 20040171447 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

1662. Estado falimentar. A quebra não desprestigia créditos trabalhistas, superprivilegiados (art. 
186, CTN, art. 29, 30, LEF, Art. 100, CF), considerados de natureza alimentar. O trabalhador não 
corre o risco do empreendimento, posto que jamais participa do lucros da empresa. E a sua situa-
ção entre a empregadora e o estado falimentar é de res inter alios. O patrimônio trabalhista do 
trabalhador deve ficar imune a qualquer investida de prestígio da quebra em desprestígio do crédi-
to alimentar. O hipossuficiente não contribui para a quebra, não pode, pois, ser responsabilizado. 
Seria a aplicação do princípio da justiça distributiva às avessas. (TRT/SP 02002200220102005 - 
RO - Ac. 6ªT 20040188536 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

1663. Falência. Execução. Competência relativa. Em que pese a má fama do processo falimentar, 
lerdo e complexo, que muitas vezes encerra-se melancolicamente sem atender os créditos habili-
tados por mais privilegiados que sejam, é ainda o único meio que se tem para a socialização dos 
qualificados pela natureza trabalhista. Aí não se atém a um único trabalhador nem se altera diante 
da posição prestigiada ou do salário mais expressivo. (TRT/SP 11175200300002002 - MS - Ac. 
SDI 2004014898 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 20/07/2004) 

1664. Mandado de segurança. Competência da Justiça do Trabalho para executar os créditos 
trabalhistas. Falência. Desconsideração da personalidade jurídica da executada. 1 - A norma defi-
nidora da competência da Justiça do Trabalho é de índole constitucional (art. 114 da CF) o que 
afasta qualquer lei infraconstitucional que disponha em contrário. Aliás, a simples leitura do dispo-
sitivo constitucional evidencia que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os dissídios 
que tenham origem no cumprimento de suas próprias decisões. 2 - Ora se o Código Tributário 
Nacional por meio do seu art. 187 excepciona o crédito tributário quanto à habilitação na falência e 
o mesmo se cerifica no caput do art. 29 da Lei nº 6.830/80, é razoável admitir que o crédito traba-
lhista por ser superprivilegiado também não está sujeito ao concurso de credores nem à habilita-
ção no Juízo da Falência. Aliás, é importante destacar que a Lei nº 6.830/80 é aplicável ao Pro-
cesso Trabalhista de forma supletiva por força do art. 889 da CLT, o que permite a incidência do 
art. 29 da Lei de Execução Fiscal. 3 - É absolutamente legal a desconsideração da personalidade 
jurídica da empresa quando esta não apresenta força financeira capaz de suportar a execução, 
conforme art. 28 da Lei nº 8.078/90 e art. 1.024 do Código Civil. Nessa circunstância o juiz deve 
determinar que a execução avance no patrimônio dos sócios para satisfazer as dívidas da socie-
dade executada. Segurança concedida. (TRT/SP 12524200300002003 - MS - Ac. SDI 
2004013999 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 27/08/2004) 

1665. Mandado de segurança. Créditos trabalhistas. Falência da executada. O crédito trabalhista 
é um crédito privilegiadíssimo, reconhecido universalmente pelo direito positivo, pela doutrina e 
pela jurisprudência. O Código Tributário Nacional consagra este entendimento, em seu artigo 186; 
a Lei de Falência, em seu art. 24, § 2º, I, c/c o art. 102, confirma tal posicionamento. Assim, não 
há que se cogitar de habilitação de tal crédito junto ao Juízo Universal da Falência, devendo a 
execução ser processada, até seus trâmites finais, perante esta Justiça Especializada. A respon-
sabilidade pelo crédito exeqüendo, por seu turno, se estende ao patrimônio dos sócios da empre-
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sa falida, em face da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, largamente aplicada na 
esfera trabalhista. Segurança que se concede para determinar o prosseguimento da execução 
contra a pessoa dos sócios da empresa falida. (TRT/SP 12208200200002000 - MS - Ac. SDI 
2004006062 - Rel. Nelson Nazar - DOE 07/05/2004) 

1666. O crédito trabalhista, de evidente natureza alimentar, é superprivilegiado, subsistindo mes-
mo nas hipóteses de falência ou dissolução do empregador (artigo 449 da CLT), razão pela qual 
não se sujeita à regra contida no artigo 76 da Lei 5764/71. (TRT/SP 02019200305102003 - RS - 
Ac. 9ªT 20040130457 - Rel. Roberto Barros da Silva - DOE 06/04/2004) 

Execução. Prosseguimento 
1667. Mandado de segurança. Competência da Vara do Trabalho: "Dado o caráter privilegiado 
atribuído ao crédito trabalhista, por força do artigo 186, do Código Tributário Nacional (aplicável 
subsidiariamente, ex vi art. 889, da CLT), é inquestionável que o processo trabalhista tem anda-
mento normal perante a Vara do Trabalho, incluindo atos expropriatórios dos bens constritados, 
na ocorrência de decretação da falência da empresa executada". Segurança concedida. (TRT/SP 
11631200300002004 - MS - Ac. SDI 2004002288 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 19/03/2004) 

1668. Falência da empresa. Prosseguimento da execução na Vara do Trabalho: "O decreto fali-
mentar não impede que a execução tenha prosseguimento na Vara do Trabalho, porquanto, face 
a dispositivos legais, o crédito do trabalhador não se submete a rateio, tendo em vista cuidar de 
crédito superprivilegiado (art. 5º da Lei nº 6830/80 e art. 187, do Código Tributário Nacional, com-
binados com o art. 889, da CLT)". Segurança concedida. (TRT/SP 11350200300002001 - MS - 
Ac. SDI 2004004051 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 16/04/2004) 

1669. Execução contra devedor civil insolvente. Habilitação do exeqüente. Tal como na falência 
do devedor comerciante, a declaração judicial da insolvência do devedor comum permite o pros-
seguimento da execução na Justiça do Trabalho até a fixação do quantum debeatur, na forma do 
artigo 114, da Constituição da República. Em atenção ao Juízo Cível Universal, previsto no artigo 
751, III, do CPC, deve o credor habilitar seu crédito no processo de insolvência civil, sem ofensa 
ao dispositivo constitucional. Provido agravo de petição do devedor, determinando-se ao exeqüen-
te esta habilitação. (TRT/SP 00810199403902003 - AP - Ac. 5ªT 20040297963 - Rel. Fernando 
Antonio Sampaio da Silva - DOE 02/07/2004) 

1670. Mandado de segurança. Ato de autoridade que defere o prosseguimento da execução - na 
pessoa do sócio - perante esta Justiça Especializada, mesmo após a decretação de falência da 
executada. Direito líquido e certo não violado. Mesmo após a decretação de falência da executa-
da, a execução deve prosseguir perante a Justiça do Trabalho, em face dos sócios, pois a compe-
tência do juízo trabalhista, em sede constitucional (art. 114), não teve restrições quanto à falência; 
ademais, a condição altamente privilegiada do crédito trabalhista exime a habilitação perante o 
Juízo Falimentar e a sujeição ao rateio com outros créditos. Segurança denegada. (TRT/SP 
12918200300002001 - MS - Ac. SDI 2004019741 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
21/09/2004) 

1671. Mandado de segurança. Ato de autoridade que indefere pleito de desconsideração da per-
sonalidade jurídica da empresa e prosseguimento da execução - na pessoa dos sócios - perante 
esta Justiça Especializada, mesmo após a decretação de falência da executada. Violação a direito 
líquido e certo. Mesmo após a decretação de falência da executada, a execução deve prosseguir 
perante a Justiça do Trabalho, pois a competência do juízo trabalhista, em sede constitucional 
(art. 114), não teve restrições quanto à falência; ademais, a condição altamente privilegiada do 
crédito trabalhista exime a habilitação perante o Juízo Falimentar e a sujeição ao rateio com ou-
tros créditos. Segurança concedida. (TRT/SP 12707200300002009 - MS - Ac. SDI 2004012283 - 
Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 29/06/2004) 

1672. Mandado de segurança. Créditos trabalhistas. Falência da executada. Prosseguimento da 
execução contra o devedor subsidiário. A subsidiariedade consiste na responsabilização do deve-
dor secundário apenas quando esgotadas as possibilidades de receber a dívida trabalhista, reco-
nhecida judicialmente, do principal responsável. No presente caso, comprovado pelos documentos 
acostados aos autos que a massa falida não tem bens suficientes para satisfação do crédito obje-
to de execução, não há porque exigir que o impetrante, primeiramente, habilite o seu crédito, para 
só então permitir o prosseguimento da execução contra o devedora condenada subsidiariamente. 
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Segurança que se concede para determinar o prosseguimento da execução contra a devedora 
subsidiária. (TRT/SP 13806200300002008 - MS - Ac. SDI 2004021592 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
05/10/2004) 

1673. Mandado de segurança. Créditos trabalhistas. Decretação da falência da executada. O cré-
dito trabalhista é um crédito privilegiadíssimo, reconhecido universalmente pelo direito positivo, 
pela doutrina e pela jurisprudência. O Código Tributário Nacional consagra este entendimento, em 
seu artigo 186, bem como o Decreto-lei nº 7.761/45 (Lei de Falências). Assim sendo, a execução 
trabalhista não tem seu curso suspenso por força da decretação da falência da executada. Logo, 
não há porque determinar a habilitação do crédito trabalhista perante o juízo universal. Segurança 
que se concede. (TRT/SP 11110200200002006 - MS - Ac. SDI 2004006615 - Rel. Nelson Nazar - 
DOE 07/05/2004) 

1674. Falência. Execução. Habilitação perante o Juízo Universal, sob o comando do art. 768 da 
CLT. (TRT/SP 01506200106402003 - AP - Ac. 6ªT 20040379552 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro 
- DOE 20/08/2004) 

1675. Auto falência. Massa falida. Execução preexistente. Deve a execução trabalhista continuar 
nesta Justiça Especializada, mormente no caso de auto-falência requerida três anos após a pro-
positura da ação, e dois anos após homologação das contas, sequer impugnadas, e quando se 
constata empresa completamente esvaziada de patrimônio. A considerar que a dívida se trata de 
crédito alimentício e social. (TRT/SP 02663199706102000 - AP - Ac. 2ªT 20040346425 - Rel. Ro-
sa Maria Zuccaro - DOE 27/07/2004) 

1676. Habilitação massa liquidanda. Suspensão da execução e desconstituição da penhora em 
dinheiro. Desnecessidade. A execução trabalhista deve prosseguir diretamente na Justiça do Tra-
balho, mesmo após a decretação da liquidação extrajudicial. Lei nº 6830/1980, arts. 5º e 29, apli-
cados supletivamente (art. 889 da CLT e artigo 114 da CF/1988). (Orientação Jurisprudencial nº 
143 da SBDI1). A determinação de penhora em conta corrente da executada encontra amparo na 
Orientação Jurisprudencial nº 60 da SBDI-2 do TST, já que, em sede de execução definitiva, não 
é ilegal a penhora em dinheiro. Segurança que se denega. (TRT/SP 10879200300002008 - MS - 
Ac. SDI 2004012011 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 22/06/2004) 

1677. Auto falência. Massa falida. Execução preexistente. Deve a execução trabalhista continuar 
nesta Justiça Especializada, mormente no caso de auto-falência requerida três anos após a pro-
positura da ação, e dois anos após homologação das contas, sequer impugnadas, e quando se 
constata empresa completamente esvaziada de patrimônio. A considerar que a dívida se trata de 
crédito alimentício e social. (TRT/SP 02663199706102000 - AP - Ac. 2ªT 20040346425 - Rel. Ro-
sa Maria Zuccaro - DOE 27/07/2004) 

1678. Decretação da falência da empresa executada. Competente o juízo trabalhista para prosse-
guir a execução. Ao indeferir o prosseguimento da execução no Juízo Trabalhista, tendo em vista 
a decretação da falência da empresa executada, o Magistrado fere direito líquido e certo da impe-
trante, uma vez que o crédito trabalhista não está sujeito a rateio de acordo com o disposto no 
inciso I, parágrafo 2º, do artigo 24 do Decreto-lei nº 7661/45. Segurança parcial que se concede. 
(TRT/SP 10131200400002006 - MS - Ac. SDI 2004023390 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
19/10/2004) 

1679. Mesmo que se entenda que o artigo 18, letra a, da Lei nº 6.024/74, tenha sido recepcionado 
pela Constituição Federal, sem encerrar qualquer violação ao due process of law, tem-se como 
correto que a finalidade de tal dispositivo é garantir a pars conditio creditorum entre os credores 
quirografários da instituição liquidanda, o que não atinge os créditos trabalhistas, em face de seu 
caráter privilegiado. Assim, o ato declaratório da liquidação extrajudicial não impedirá o prosse-
guimento das ações e execuções em que tais empresas figurem como rés ou devedoras, hipótese 
em que tanto a penhora poderá incidir sobre bens da massa, como serem os objetos de tais cons-
trições vendidos em hasta pública; não importa, portanto, a fase em que se encontre o procedi-
mento liquidatário, o processo de execução prossegue normalmente. (TRT/SP 
11080200300002009 - MS - Ac. SDI 2003033945 - Rel. Vania Paranhos - DOE 20/01/2004) 

1680. Mandado de segurança. Praceamento de bem penhorado antes da decretação da falência 
da empresa executada. Inexistência de violação a direito líquido e certo. Não consubstancia qual-
quer violação de lei, abuso de poder ou infringência de direito líquido e certo suscetíveis de repri-
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menda pela via mandamental o ato praticado pela D. Autoridade impetrada que determina o pra-
ceamento de bem de propriedade da empresa executada penhorado anteriormente à decretação 
de sua falência. Mesmo que assim não fosse, razão não assiste à impetrante, porquanto o crédito 
trabalhista, em face da sua natureza eminentemente alimentar, não está sujeito a rateio, uma vez 
que goza de superprivilégio e prefere inclusive ao tributário. Assim, nada obsta o prosseguimento 
da execução perante esta Justiça Especializada, por atender inclusive o princípio da valorização 
social do trabalho, garantia prevista de forma expressa nos artigos 1º, inciso IV, e 193 da Constitu-
ição Federal. (TRT/SP 11700200300002000 - MS - Ac. SDI 2004010132 - Rel. Vania Paranhos - 
DOE 25/05/2004) 

Procedimento 
1681. Falência decretada após o leilão. A superveniência da quebra após o leilão não determina a 
satisfação da dívida perante o Juízo Universal. Somente o remanescente, se houver, será coloca-
do à disposição do juízo falimentar. (TRT/SP 02454199603402002 - AP - Ac. 6ªT 20030695648 - 
Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

Salário em dobro 
1682. Massa falida. Aplicação do artigo 467 da CLT. Não pode ser observado o artigo 467 da CLT 
em relação às massas falidas, pois estas não têm numerário em caixa para o pagamento inconti-
nenti de verbas rescisórias, o que depende inclusive de liberação determinada por ato do juiz da 
falência. Assim, não se pode ordenar que a massa falida faça pagamentos de imediato, inclusive 
porque há a necessidade da habilitação dos créditos perante o juízo universal da falência. 
(TRT/SP 36053200390202005 - RO - Ac. 3ªT 20040000650 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
20/01/2004) 

 FÉRIAS (EM GERAL) 
Contrato suspenso, interrompido ou extinto 
1683. Férias. Dobro. Licença maternidade. Suspensão do contrato de trabalho. Estando suspen-
sos os efeitos do contrato de trabalho em razão do gozo de licença maternidade, prorroga-se o 
termo final do período concessivo de férias, pelo que, tendo sido usufruídas estas imediatamente 
após a cessação da licença maternidade, não há falar-se em seu pagamento dobrado. Recurso 
ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 00364200320102002 - RS - Ac. 7ªT 20040053630 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

 Em dobro 
1684. Agravo de instrumento. Justiça Gratuita. Lei 7.115/83. Restando configurada a hipótese 
prevista pelo art. 1º da Lei 7.115/83, é de ser provido o agravo de instrumento interposto, determi-
nando-se o processamento do recurso ordinário obstado. agravo de instrumento a que se dá pro-
vimento. Recurso ordinário. Férias em dobro. Labor em período destinado a repouso. Restando 
provado o trabalho contínuo durante o período concessivo de férias, seu pagamento dobrado é 
devido, nos termos do art. 137 da CLT, pelo que, no aspecto, o apelo é de ser provido. Recurso 
ordinário obreiro a que se dá provimento, nesse aspecto. (TRT/SP 00156200203502003 - AI - Ac. 
7ªT 20040121989 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

1685. Férias. Dobra. Não faz jus o recorrente às férias em dobro, em razão do pagamento das 
férias ter ocorrido após o período previsto no artigo 145 da CLT. A dobra é prevista apenas no 
caso descrito pelo artigo 137 da CLT, qual seja, quando a concessão das férias ultrapassa o perí-
odo concessivo. O pagamento com dois dias de atraso ensejaria, apenas, aplicação de multa ad-
ministrativa, mas não o pagamento das férias em dobro, já que não existe previsão legal para tan-
to. (TRT/SP 02654199803102008 - RO - Ac. 3ªT 20040493606 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
28/09/2004) 

Indenizadas 
1686. Férias indenizadas. Terço constitucional. O fato de as férias serem indenizadas não retira o 
direito ao terço constitucional, pois a culpa de o empregado não gozá-las é do empregador. A cir-
cunstância de a dobra ser penalidade não pode prejudicar ainda mais o empregado. (TRT/SP 
03033200304102007 - RS - Ac. 3ªT 20040257350 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 08/06/2004) 
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FÉRIAS PROPORCIONAIS 
Pedido de demissão 
1687. 1) Pedido de demissão e as férias. O fato de o reclamante ser demissionário não elide o seu 
direito às férias proporcionais. A Convenção nº 132 da OIT, a qual trata das férias, entrou em vi-
gência no Brasil pelo Decreto nº 3.197, de 5 de outubro de 1999. A vigência é a partir da sua pu-
blicação, a qual deu-se em 6 de outubro de 1999. A Convenção nº 132 desvincula o direito da 
percepção às férias da forma pela qual se deu a extinção do contrato de trabalho (artigo 11). Por 
essa alteração legislativa, o TST reformulou o teor do Enunciado nº 261, em outubro de 2003, 
pela Resolução nº 121. Por tais assertivas, o autor tem direito às férias proporcionais, à base de 
5/12 mais 1/3. 2) O fato de o contrato de trabalho ter sido reconhecido em juízo, a meu ver, não 
elide o direito à percepção da multa do artigo 477. A sentença condenatório, por inferência lógica, 
retroage no tempo, recompondo o patrimônio do trabalhador, inclusive, com o inadimplemento 
quanto aos seus direitos trabalhistas, logo, impõe-se o pagamento desse título. Defere-se, pois, a 
multa do artigo 477. (TRT/SP 02092200204202003 - RO - Ac. 10ªT 20040667710 - Rel. Francisco 
Ferreira Jorge Neto - DOE 07/12/2004) 

FERROVIÁRIO 
Aposentadoria. Complementação 
1688. RFFSA. Contratão-Fepasa. Salário compreensivo. Adicional por tempo de serviço no cálcu-
lo da complementação de aposentadoria. Ao estabelecer o "Contratão", o mesmo salário compre-
ensivo, para todos os empregados, independentemente do tempo de casa e para um mesmo car-
go considerado no plano salarial da empresa sucedida, resta demonstrado que o adicional por 
tempo de serviço efetivamente não foi englobado pelo salário compreensivo e, portanto, não vem 
sendo considerado no pagamento da complementação de aposentadoria. Ademais, o procedimen-
to adotado pela empresa viola frontalmente o princípio constitucional de isonomia e não discrimi-
nação (art. 5º, caput, CF) que visa dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Re-
curso do reclamante a que por maioria se dá provimento. (TRT/SP 03319199902602002 - RO - 
Ac. 3ªT 20030712682 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 13/01/2004) 

 FGTS 
Cálculo 
1689. Diferenças de FGTS. Apuração em laudo pericial. Havendo o laudo pericial apurado, de 
forma válida, a efetiva existência de diferenças impagas de FGTS em favor dos reclamantes, me-
rece ser mantida a r. sentença originária que o utilizou como subsídio para a condenação da re-
clamada ao pagamento daquela rubrica. Recursos ordinário e ex officio não providos. (TRT/SP 
01929199503902004 - RE - Ac. 7ªT 20040383231 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

1690. Fundo de garantia do tempo de serviço. Diferenças nos depósitos. Necessidade de lesão. 
Pedido fundado em mera suposição. A pretensão propedêutica de juntada de documentos com 
base em meras suposições de lesão, para aferição da correção nos recolhimentos dos depósitos 
do Fundo de garantia do tempo de serviço, para análise em instrução processual, e eventualmen-
te conseqüente execução de diferenças, não constitui o meio hábil, posto que na técnica abraçada 
na legislação processual pátria, para se intentar pretensão em sede jurisdicional, deve-se compro-
var de forma cabal uma lesão a um direito, e aferida a lesão acompanhada de resistência à pre-
tensão, ingressar com a demanda cabível. Nos autos restou patente que o autor desconhecia 
qualquer lesão em sede de depósitos do Fundo de garantia do tempo de serviço. A Justiça do 
Trabalho não é órgão administrativo-fiscalizador do Fundo de garantia do tempo de serviço, com-
petência que a lei reserva à CEF e ao empregado, não se podendo admitir aferição de lesão no 
curso do processo, e menos ainda, execução direta sem o devido processo legal, visto que esta 
não se trata de uma ação monitória. A resolução nº 78/92, do Conselho Curador/FGTS, estabele-
ce a obrigatoriedade de emissão, pela própria CEF, de extratos das contas vinculadas aos traba-
lhadores diretamente aos endereços por estes fornecidos; o próprio obreiro, portanto, como titular 
da conta, pode obter diretamente do Órgão Operador informações acerca do FGTS depositado. 
Nega-se provimento, no particular. (TRT/SP 01118200125302005 - RO - Ac. 2ªT 20040426011 - 
Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 31/08/2004) 
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1691. 1. FGTS. Expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e Verão. Prescrição trinte-
nária. Inaplicabilidade do Enunciado 362 do C. TST. 2. Diferenças devidas. Art. 18, § 1º da Lei 
8036/90. 1. Se a prescrição para o reclamo do principal é de 30 anos, não é plausível, sequer e-
quânime, que o prazo para invocar o acessório (pois a indenização de 40% é calculada necessa-
riamente sobre o principal depositado na conta vinculada) seja de dois anos. Inteligência e aplica-
ção do artigo 167 do Código Civil de 1916, pois a prescrição do acessório pende ao principal. 2. 
Nos termos do artigo 18, § 1º da Lei 8036/90 é do empregador a responsabilidade, pelo pagamen-
to da indenização de 40% calcada nos depósitos do FGTS realizados por todo o contrato. O ônus 
do erro do Agente Operador não pode ser direcionado ao empregado, parte mais fraca na relação. 
(TRT/SP 02032200344402007 - RS - Ac. 2ªT 20040332580 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 
20/07/2004) 

Competência. Jurisdicional ou voluntária 
1692. Depósitos fundiários. CEF. Competência. A relação que se forma pelo depósito fundiário é 
entre depositante (empregador) e depositário (CEF). Do que resulta que o empregador responde 
perante o trabalhador, não tendo este legitimidade ad causam ativa para acionar a CEF por possí-
veis incorreções. Essa legitimidade é do empregador. Razão pela qual, após responder perante o 
trabalhador, poderá voltar-se regressivamente contra o depositário. (TRT/SP 02102200107902006 
- RO - Ac. 6ªT 20040140681 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 23/04/2004) 

1693. Expurgos inflacionários e a multa de 40% do FGTS. 1. Incompetência da Justiça do Traba-
lho. A matéria é controvérsia própria do contrato de trabalho (art. 114, CF). 2. Ilegitimidade de par-
te do empregador. Por lei, a multa dos 40% é obrigação do empregador, sendo uma verba própria 
e decorrente da rescisão contratual, portanto, típica controvérsia trabalhista afeta ao liame empre-
gatício entre as partes. A CEF, como a responsável pelas contas, responde pelo principal (resí-
duos inflacionários e a recomposição do saldo da conta vinculada). O empregador, como o res-
ponsável pela dispensa imotivada, responde pelo acessório, ou seja, a multa. Rejeito. 3. Denunci-
ação à lide da CEF. Se a obrigação da multa dos 40% é do empregador, não há como se falar em 
ação de regresso contra a CEF, portanto, descabe a denunciação pleiteada. Por outro lado, a 
mesma é incabível na Justiça do Trabalho (O.J. nº 227, SDI-I, TST). Rejeito. 4. Impossibilidade 
jurídica. A base de cálculo da multa dos 40% é o saldo da conta vinculada, com os reajustes deri-
vados da atualização, reputando-se uma imposição patronal por lei. Portanto, não vejo a temática 
da impossibilidade jurídica. Rejeito. 5. Prescrição total. A prescrição surge a partir do momento em 
que houve a lesão ao direito: a multa dos 40% é uma obrigação acessória, a qual decorre do prin-
cipal, o qual é a recomposição do FGTS pelos expurgos inflacionários; esses expurgos, literalmen-
te, foram reconhecidos pela Lei Complementar n. 110, após a decisão histórica do STF. Portanto, 
a prescrição surge a partir da publicação da Lei Complementar n. 110. Rejeito. 6. Mérito: Pela 
sistemática da Lei n. 8.036/90, a multa dos 40% é típica obrigação patronal, cuja base de cálculo é 
o FGTS, com todos os seus acréscimos. Se houve a recomposição do FGTS, por expressa de-
terminação legal, impõe-se o principal, o qual gera o acessório, isto é, a multa. O contrato abrange 
o período da recomposição do FGTS. Defere-se o valor solicitado. (TRT/SP 01555200307702004 
- RS - Ac. 4ªT 20030708758 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 16/01/2004) 

 Depósito. Exigência 
1694. Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 1º da Lei 7.115/83, 
"A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, ho-
monímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bas-
tante, e sob as penas da lei, presume-se verdadeira". Assim, tendo o Reclamante cumprido as 
exigências legais estabelecidas naquele preceptivo, é de ser tido por beneficiário da assistência 
judiciária gratuita, devendo ser isentado do pagamento das custas processuais e ter processado o 
seu recurso ordinário indevidamente obstado. Agravo de instrumento provido. Recurso ordinário - 
Não recolhimento do FGTS. Prova. Tendo a reclamada afirmado, na defesa, que o FGTS fora 
depositado corretamente, atraiu para si o ônus de demonstrar tal fato. Tendo apresentado, como 
prova, somente as guias de recolhimento do FGTS, desacompanhadas da relação de emprega-
dos, deixou a ré de provar fato obstativo ao direito do autor, como lhe competia a teor do art. 333, 
II, do CPC. Recurso do Reclamante a que se dá provimento sob esse aspecto. (TRT/SP 
01006200244602003 - AI - Ac. 7ªT 20040054203 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 
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1695. FGTS. Depósitos de todo o contrato. Tendo o contrato de trabalho se iniciado antes do ad-
vento da Constituição Federal de 1988, são devidos apenas os depósitos fundiários do período 
posterior a 05.10.1988, em face da ausência de prova da opção anterior por este regime jurídico e 
do que prediz o art. 7º, inciso III, da Carta Magna. Processo a que se dá provimento parcial ao 
recurso do reclamante e nega-se aos recursos ex officio e da reclamada. (TRT/SP 
02067200102102008 - RE - Ac. 8ªT 20040686390 - Rel. Antonio José Teixeira de Carvalho - DOE 
14/12/2004) 

1696. Acordo Judicial. Insuficiência de depósitos de FGTS detectada após a entrega das guias. 
Inexistência de previsão quanto à responsabilidade pelas diferenças. Nesse caso, a interpretação 
que mais atende à finalidade da lei, e mesmo ao contido nos arts. 1º, III e IV e 7º, III, da CF/88 c/c 
o art. 5º da LICC de 1916 e o art. 15, caput, da Lei 8.036/90, é a que transfere ao empregador, à 
míngua de expressa cláusula em sentido contrário, o ônus de arcar com a diferença decorrente da 
insuficiência de depósitos. (TRT/SP 01436200143202001 - AI - Ac. 5ªT 20040119208 - Rel. Edi-
valdo de Jesus Teixeira - DOE 02/04/2004) 

1697. Diferenças do FGTS. Sem que a empregadora junte aos autos documentos comprobatórios 
do depósito não há como a parte efetuar demonstração objetiva de diferenças. Some-se a isso a 
obrigação da ré de comunicar mensalmente aos seus empregados o saldo da conta vinculada (art. 
33, do Decreto nº 99.684/90). (TRT/SP 00856199903102006 - RO - Ac. 6ªT 20040188560 - Rel. 
Francisco Antonio de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

Depósito. Levantamento 
1698. FGTS. Não aplicação do art. 467 da CLT. O FGTS regularmente depositado ao longo do 
contrato de trabalho não é verba que deva ser paga por ocasião da rescisão contratual injustifica-
da, mas apenas liberada, e ainda que seja em decorrência de decisão judicial, não é passível da 
aplicação do art. 467 da CLT. (TRT/SP 00249200248202008 - RO - Ac. 3ªT 20040545479 - Rel. 
Decio Sebastião Daidone - DOE 26/10/2004) 

1699. Mandado de segurança impetrado contra indeferimento de expedição de alvará de levanta-
mento do FGTS. Complexidade. Necessário amplo contraditório. Denegada a segurança. A re-
clamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente, acolhendo-se o pleito de conversão de 
reintegração em indenização, por admitir a condição de estável do empregado e por força do en-
cerramento das atividades da filial da reclamada na cidade de Mauá. A sentença que fixou o valor 
da condenação, determinou o quantum a ser depositado na conta vinculada do empregado, a títu-
lo de FGTS. Entretanto, ao pleitear a expedição de alvará de levantamento da mencionada impor-
tância, o impetrante foi surpreendido com o indeferimento, sob argumento de ausência de decisão 
que ampare o pedido, reforçada em sede deste mandamus por meio das informações prestadas 
pela D. Autoridade impetrada, onde restou consignado que a hipótese em tela não consta do arti-
go 20 da Lei 8036/90 e nem é contemplada pelo disposto no Enunciado 176 do C. TST. A com-
plexidade da matéria enseja a necessidade de amplo contraditório, não se vislumbrando de imedi-
ato o direito líquido e certo supostamente violado. Segurança denegada. (TRT/SP 
10669200300002000 - MS - Ac. SDI 2004015525 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 20/07/2004) 

FGTS. Habilitação 
1700. Falência. Indenização de 40%. Houve a rescisão do contrato de trabalho do reclamante com 
a falência. Há, portanto, dispensa, nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei nº 8.036/90. 
Falência não é motivo justo para a rescisão do contrato de trabalho, nem constitui força maior. 
Não se trata de multa administrativa, mas de direito do empregado. Logo, não se aplica o artigo 23 
da Lei de Falências. Assim, é devida a indenização de 40% do FGTS, que é risco do negócio, 
devendo ser paga pelo empregador. (TRT/SP 03016200220102006 - RO - Ac. 3ªT 20040379099 - 
Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 24/08/2004) 

 Juros e correção 
1701. F.G.T.S. Multa art. 22 da Lei 8.036/90. Destinatário. A previsão do art. 22 da Lei 8.036/90, 
no sentido de que sobre o valor dos depósitos não realizados nos prazos fixados pela lei (caput), 
incidirá atualização monetária e juros, além da multa (§ 1º), sendo esta fixada nos termos do § 2º-
A, no mesmo artigo de lei, não leva à conclusão inequívoca de que tais penalidades reverteriam 
em favor da obreira. Com efeito, o texto legal acima mencionado, alterado pela Lei Complementar 



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
254 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

nº 110/2001, não aponta o trabalhador como destinatário dos encargos devidos pelo empregador 
inadimplente, sequer sendo possível falar-se em bis in idem, ante a previsão de penalidade admi-
nistrativa no artigo 23 da Lei 8.036/90, tratando-se de dupla penalidade pela mesma causa, pois, 
além de se tratar de acréscimos distintos, os destinatários também não se confundem. Recurso 
ordinário patronal a que se dá provimento, no aspecto. (TRT/SP 01672200001002007 - RO - Ac. 
7ªT 20040383096 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

1702. Multa de 40% do F.G.T.S. Diferenças da conta vinculada. Expurgos inflacionários. Ônus da 
prova. Lei Complementar 110/2001. Decisão do C. STF. Uma vez demonstrado de forma cabal e 
irretorquível o direito às diferenças do saldo da conta vinculada do FGTS, dúvidas não pairam de 
que faz jus o obreiro às diferenças da multa de 40% aplicável sobre aquele saldo, tratando-se de 
típico título rescisório previsto pela legislação obreira e que constitui encargo do empregador. 
Tendo o obreiro proposto a reclamatória dentro do prazo prescricional, contado a partir da dispen-
sa imotivada, e demonstrando documentalmente fazer jus a diferenças decorrentes dos expurgos 
inflacionários, devida é a multa de 40% sobre as mencionadas diferenças, a ser suportada pela 
reclamada. Recurso ordinário do Autor a que se dá provimento. (TRT/SP 01036200306902001 - 
RS - Ac. 7ªT 20040053592 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1703. Diferenças de FGTS. Multa de 40%. Expurgos inflacionários. Responsabilidade do empre-
gador. Cabimento. A responsabilidade pelo pagamento da multa de 40% sobre os depósitos reali-
zados na conta vinculada decorre de expressa previsão legal, pertencendo exclusivamente ao 
empregador (art. 18 da Lei 8.036/90), pelo que não há falar-se em ilegitimidade de parte. Recurso 
ordinário provido. (TRT/SP 00980200306602002 - RS - Ac. 7ªT 20040053681 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 12/03/2004) 

1704. Multa de 40% do FGTS. Diferenças. Expurgo. Comprovando o laborista-reclamante, como 
na espécie, a existência de diferenças de depósitos do FGTS decorrentes dos expurgos inflacio-
nários (Plano Verão e Plano Collor), reconhecidamente devidos pela Lei Complementar nº 110/01, 
por intermédio de documento fornecido pela própria Caixa Econômica Federal, faz jus ao recebi-
mento, de seu ex-empregador (e não daquele órgão gestor do FGTS), das diferenças geradas 
para efeito da multa de 40% respectiva. Recurso ordinário provido, no particular. (TRT/SP 
01573200346102003 - RS - Ac. 7ªT 20040172907 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 23/04/2004) 

1705. FGTS. Multa de 40%. Planos econômicos Verão e Collor I. A CEF é responsável pela exati-
dão dos depósitos do FGTS que são complementados através de ação judicial ou adesão ao a-
cordo de que trata a Lei Complementar nº 110/01. Não implementado o principal pelo órgão ges-
tor, não se há que perquirir sobre acessório eventualmente devido pelo empregador. Improdutiva 
a discussão em tese de questão jurídica, inviável o deferimento das diferenças pretendidas. 
(TRT/SP 02648200107502001 - RO - Ac. 7ªT 20040305648 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
02/07/2004) 

1706. FGTS. Multa de 40%. Lei Complementar 110/01. Havendo diferença do principal, devido 
também o acessório, de responsabilidade do empregador, já que se trata de relação jurídica tripo-
lar, envolvidos empregado, empregador e órgão gestor, cada um deles com direitos e obrigações 
inter-relacionados, mas independentes. Entendimento contrário significaria acréscimo patrimonial 
do empregador, que se beneficiaria com pagamento a menor por motivo que lhe é alheio. 
(TRT/SP 01350200331502007 - RO - Ac. 8ªT 20040167792 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
27/04/2004) 

1707. Multa fundiária. Responsabilidade. Expurgos. O fato de a diferença pleiteada decorrer da 
aplicação dos expurgos inflacionários, reconhecidos pelo E. STF como direito adquirido dos traba-
lhadores, não afasta, por si só, a responsabilidade do empregador, vez que a reparação pecuniá-
ria cabe àquele que tinha a obrigação de satisfazer a multa fundiária à época da dispensa sem 
justa causa. (TRT/SP 01379200331502009 - RS - Ac. 6ªT 20040009542 - Rel. Francisco Antonio 
de Oliveira - DOE 30/01/2004) 

1708. Expurgos inflacionários x direito adquirido. "Insuficiente que a parte venha a Juízo abraçada 
em meros extratos bancários para servir de prova do direito líquido e certo de obter a incidência 
da multa fundiária. Esta só se torna devida - face sua acessoriedade - após a incorporação do 
crédito ao patrimônio do trabalhador - principal - e isto só vem ocorrer, sem margem de equívoco, 
quando da adesão aos valores que são oferecidos pelo órgão gestor do FGTS, ou, quando muito, 
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se a discussão tornou-se judicial, com a demonstração dos valores que lhe foram outorgados pelo 
Estado, através do Poder Judiciário e não mais, pelo Legislativo. A partir da assinatura do "Termo 
de Adesão" previsto no artigo 6º da Lei Complementar 110/01 ou, da "transação" prevista no arti-
go 7º, é que o trabalhador se torna apto a postular as diferenças da multa fundiária, dentro dos 
limites prescricionais que, aí sim, devem obedecer aos critérios constitucionais de dois anos para 
a reparação completa dos prejuízos a serem ressarcidos pelo empregador que, até então, não 
estava instado a fazê-lo face o direito não ser existente àquela época. (TRT/SP 
01912200347202005 - RS - Ac. 2ªT 20030688811 - Rel. Jucirema Maria Godinho Gonçalves - 
DOE 13/01/2004) 

1709. FGTS. Multa de 40%. O reclamante manteve com a reclamada um único contrato de traba-
lho. Aposentou-se sem rescindi-lo. Inexiste rescisão ficta. Cabe-lhe, em conseqüência, a comple-
mentação da multa de 40%. Esta incide, ex vi do art. 18, parágrafo 1º, da Lei nº 8.036/90, também 
sobre os depósitos efetuados no período anterior à aposentadoria voluntária. (TRT/SP 
02501200106302001 - RO - Ac. 6ªT 20040090030 - Rel. Lauro Previatti - DOE 19/03/2004) 

1710. FGTS. Expurgos inflacionários. LC 110/2001. Pagamento e aprovisionamento. Distinção. O 
juiz deve ter o cuidado de distinguir pagamento de aprovisionamento. Aprovisionamento é a desti-
nação de uma verba a uma dotação orçamentária sujeita a condição, de sorte que o valor só será 
creditado quando a condição ocorrer. É expectativa de direito e não um direito adquirido. Todas as 
contas do FGTS, por força da LC 110, tiveram aprovisionamento, mas somente os que aderiram a 
ela tiveram o valor creditado. O aprovisionamento não dá direito à multa de 40%. (TRT/SP 
01652200346302007 - RS - Ac. 9ªT 20040476507 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
24/09/2004) 

1711. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Collor. 
Hipótese de carência de ação. Para que o trabalhador venha a juízo reclamar a diferença da multa 
sobre os expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Collor é preciso provar que recebeu da 
CEF as diferenças. Face ao princípio de que o acessório segue o principal, sem essa prova, não 
há direito de ação para reclamar a diferença da multa de 40%. (TRT/SP 02689200046102007 - 
RO - Ac. 9ªT 20040062079 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

1712. Mandado de segurança. Índices de correção do FGTS. A incidência dos índices de correção 
do FGTS fornecidos pela Caixa Econômica Federal, previstos na Lei nº 8.036/90, somente tem 
lugar quando efetuados os pagamentos na conta vinculada do empregado. Tratando-se de parce-
la deferida em decorrência de condenação judicial, os créditos referentes ao FGTS são conside-
rados verbas trabalhistas, atualizáveis, portanto, segundo os índices aplicáveis aos débitos de 
mesma natureza. Segurança que se denega. (TRT/SP 11713200300002009 - MS - Ac. SDI 
2004014936 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 16/07/2004) 

1713. Diferença de multa de 40% do FGTS. Expurgos inflacionários. Nos estritos termos do artigo 
18, § 1º, da Lei nº 8.036/90 e do artigo 9º, § 1º, do Decreto nº 99.648/90, compete ao empregador, 
na hipótese de dispensa do empregado sem justa causa, depositar na conta vinculada do FGTS 
deste, importância igual a 40% sobre os depósitos realizados durante a vigência do contrato de 
trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos de juros. A regra é de clareza solar, portanto, 
não comporta digressões. Uma vez reconhecida judicialmente a incorreção na atualização mone-
tária dos montantes depositados à época da vinculação de emprego, de forma a gerar direito ad-
quirido do trabalhador ao crédito oriundo da inclusão dos índices expurgados em janeiro de 1989, 
de 16,64%, e em abril de 1990, de 44,8%, não há justificativa à desoneração empresarial no to-
cante a cominação em foco, exatamente porque incidente sobre o quantum efetivamente devido. 
Nem se acene, assim, com a eventual ausência de responsabilidade da reclamada por ser inques-
tionável competir à Caixa Econômica Federal gerir o sistema do FGTS - esta, rigorosamente, pro-
cedeu em sua conduta omissiva, com espeque no óbice à incidência equacionado pelo Governo 
Federal, nos denominados Planos Verão e Collor, afinal revisto pelo Supremo Tribunal Federal, ao 
assentar ser devida a correção dos saldos do FGTS. (TRT/SP 01115200305302007 - RS - Ac. 2ªT 
20040519176 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 15/10/2004) 

1714. Diferenças da multa de 40% do FGTS pela inclusão à base de cálculo de índices expurga-
dos em face de planos econômicos implantados no País. Marco prescricional. Partindo da convic-
ção de que, rigorosamente, foi a instabilidade gerada com a edição dos planos econômicos pelo 
Governo Federal que cessou com a consolidação do direito dos trabalhadores à inclusão, em suas 
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contas vinculadas do FGTS, dos índices expurgados, incogitável a tese de afronta ao princípio da 
segurança jurídica insculpido no inciso XXXVI do artigo 5º, bem como de violação ao preceituado 
no artigo 7º, XXIX, ambos da Constituição Federal. O equacionamento da questão posta se dá 
com a constatação de que a ciência da lesão só ocorreu com a divulgação do reconhecimento 
daquele direito, consubstanciada na Lei Complementar nº 110, de 29.06.01, publicada no Diário 
Oficial da União em 30.06.01, marco, portanto, para a contagem do prazo prescricional. (TRT/SP 
02508200300502004 - RS - Ac. 2ªT 20040543719 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - 
DOE 26/10/2004) 

1715. Diferença de multa de 40% do FGTS. Expurgos Inflacionários. Nos estritos termos do artigo 
18, § 1º, da Lei nº 8.036/90 e do artigo 9º, § 1º, do Decreto nº 99.684/90, compete ao empregador, 
na hipótese de dispensa do empregado sem justa causa, depositar na conta vinculada do FGTS 
deste, importância igual a 40% sobre os depósitos realizados durante a vigência do contrato de 
trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos de juros. A regra é de clareza solar, portanto, 
não comporta digressões. Uma vez reconhecida judicialmente a incorreção na atualização mone-
tária dos montantes depositados à época da vinculação de emprego, de forma a gerar direito ad-
quirido do trabalhador ao crédito oriundo da inclusão dos índices expurgados em janeiro de 1989, 
de 16,64%, e em abril de 1990, de 44,8%, não há justificativa à desoneração empresarial no to-
cante a cominação em foco, exatamente porque incidente sobre o quantum efetivamente devido. 
Nem se acene, assim, com a eventual ausência de responsabilidade da reclamada por ser inques-
tionável competir à Caixa Econômica Federal gerir o sistema do FGTS - esta, rigorosamente, pro-
cedeu em sua conduta omissiva, com espeque no óbice à incidência equacionado pelo Governo 
Federal, nos denominados Planos Verão e Collor, afinal revisto pelo Supremo Tribunal Federal, ao 
assentar ser devida a correção dos saldos do FGTS. (TRT/SP 01725200343202002 - RS - Ac. 2ªT 
20040235690 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 01/06/2004) 

1716. Indenização de 40% do FGTS. Responsabilidade do empregador. Diferenças. Expurgos 
inflacionários. Ao empregador compete o pagamento da indenização de 40% do FGTS nas hipó-
teses de dispensa imotivada ou rescisão indireta do contrato de trabalho, a teor da previsão legal 
do artigo 18, da Lei 8.036/90. A mesma conclusão se dá, por óbvio, quanto às diferenças aqui 
postuladas, visto tratar-se da mesma indenização de 40% indicado no dispositivo legal em tela. 
Diferenças da indenização de 40% do FGTS. Comprovação. Expurgos inflacionários. Devidas. 
Comprovando o empregado a existência de diferenças de depósitos do FGTS decorrente dos ex-
purgos inflacionários (Plano Verão e Plano Collor), reconhecidamente devidos pela Lei Comple-
mentar nº 110/01, através de documento próprio fornecido pela Caixa Econômica Federal, faz jus 
a receber do ex-empregador as diferenças geradas para efeitos da indenização de 40% respecti-
va, mediante o aforamento de ação perante a Justiça do Trabalho. (TRT/SP 01805200302502007 
- RS - Ac. 3ªT 20040016832 - Rel. Mércia Tomazinho - DOE 10/02/2004) 

1717. FGTS. Expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e Verão. Diferenças devidas. 
Art. 18, § 1º da Lei 8036/90. Nos termos do artigo 18, § 1º da Lei 8036/90 é do empregador a res-
ponsabilidade, pelo pagamento da indenização de 40% calcada nos depósitos do FGTS realiza-
dos por todo o contrato. O ônus do erro do agente operador não pode ser direcionado ao empre-
gado, parte mais fraca na relação. Nega-se provimento ao recurso. (TRT/SP 02643200302102009 
- RS - Ac. 2ªT 20040374283 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 10/08/2004) 

1718. Diferença da multa do FGTS. Expurgos inflacionários. Legitimidade de parte. O ex-
empregador é parte legítima para figurar no pólo passivo de reclamação visando o pagamento da 
diferença da multa do FGTS em decorrência de atualização monetária dos depósitos. Inteligência 
do § 1º do art. 18, da Lei nº 8.036/90. (TRT/SP 00017200307802009 - RS - Ac. 1ªT 20040233248 
- Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 01/06/2004) 

1719. Diferenças da multa de 40% sobre o FGTS. Expurgos inflacionários. Somente com o crédito 
na conta vinculada da correção monetária decorrente dos expurgos, surge para o Empregador a 
obrigação de que cuida o art. 18, § 1º, da Lei n. 8036/90. (TRT/SP 02506200206102002 - RS - Ac. 
1ªT 20040265263 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 08/06/2004) 

1720. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). A par da 
disposição que atribui à CEF a responsabilidade pela administração das contas vinculadas (art. 7º, 
I, da Lei 8.036/90), a multa de 40% é de responsabilidade exclusiva do empregador e tem por ba-
se de cálculo justamente esses depósitos corrigidos (art. 18, parágrafo 1º, da Lei 8.036/90). 
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(TRT/SP 01306200326202006 - RO - Ac. 6ªT 20040535490 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 15/10/2004) 

1721. FGTS. Multa do art. 22 da Lei 8.036/90. A multa administrativa é apenas a prevista no art. 
23, parágrafo 2º, da Lei 8.036/90. A multa do art. 22 não é administrativa, mas privada, fixada a 
benefício do empregado, único lesado pela ausência dos depósitos. (TRT/SP 
00304200144302006 - RO - Ac. 6ªT 20040535740 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
15/10/2004) 

1722. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). Ausência 
de comprovação do termo de opção ou de decisão da Justiça Federal. Não comprovando o autor 
a adesão ao acordo previsto na LC nº 110/01 ou a decisão da Justiça Federal que lhe concedeu 
as diferenças do FGTS decorrentes dos expurgos de correção monetária, não há que se falar em 
evento superveniente ao acordo firmado em ação trabalhista anterior em que seu deu quitação ao 
extinto contrato de trabalho. Acolhe-se a coisa julgada. (TRT/SP 02060200344402004 - RO - Ac. 
6ªT 20040648901 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

1723. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). O senti-
do de depósitos "realizados durante a vigência do contrato" (Lei 8036/90, 18, parágrafo 1º) não 
pode afastar a incidência da multa também sobre os valores que, posto devidos ao empregado, só 
vieram a realizar-se em evento futuro. O direito à incrementação dos depósitos só veio a ser con-
sagrado pela LC 110/01. Até então imperava a legislação que validava o expurgo, à custa de lesar 
o direito adquirido. (TRT/SP 02175200302802007 - RS - Ac. 6ªT 20040460007 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 03/09/2004) 

1724. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). I) O sen-
tido de depósitos "realizados durante a vigência do contrato" (Lei 8036/90, 18, parágrafo 1º) não 
pode afastar a incidência da multa também sobre os valores que, posto devidos ao empregado, só 
vieram a realizar-se em evento futuro. O direito à incrementação dos depósitos só veio a ser con-
sagrado pelo trânsito em julgado da ação em face da CEF. Até então imperava a legislação que 
validava o expurgo. Sendo evento póstumo à resilição contratual, não cabe falar-se em prescrição 
contada dali. (TRT/SP 01765200305402009 - RS - Ac. 6ªT 20040460023 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 03/09/2004) 

1725. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). I) O em-
pregador é o sujeito passivo da obrigação (Lei 8036/90, 18, parágrafo 1º) e, por isso, parte legíti-
ma. II) O sentido de depósitos "realizados durante a vigência do contrato" (Lei 8036/90, 18, pará-
grafo 1º) não pode afastar a incidência da multa também sobre os valores que, posto devidos ao 
empregado, só vieram a realizar-se em evento futuro. O direito à incrementação dos depósitos só 
veio a ser consagrado pela LC 110/01. Até então imperava a legislação que validava o expurgo, à 
custa de lesar o direito adquirido. Sendo evento póstumo à resilição contratual, não cabe falar-se 
em prescrição contada da resilição. (TRT/SP 01659200346102006 - RS - Ac. 6ªT 20040036850 - 
Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

1726. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). Inépcia 
da inicial. Comprovação do termo de opção. A diferença de multa depende da existência concreta 
do crédito (complemento de atualização monetária). Esse crédito depende do termo de opção e 
constitui fato essencial para integrar a causa de pedir. (TRT/SP 02598200104302008 - RO - Ac. 
6ªT 20040124511 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 02/04/2004) 

1727. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). I) O em-
pregador é o sujeito passivo da obrigação (Lei 8036/90, 18, parágrafo 1º) e, por isso, parte legíti-
ma. II) A par da disposição que atribui à CEF a responsabilidade pela administração das contas 
vinculadas (art. 7º, I, da Lei 8.036/90), a multa de 40% é de responsabilidade exclusiva do empre-
gador e tem por base de cálculo justamente esses depósitos corrigidos (art. 18, parágrafo 1º, da 
Lei 8.036/90). (TRT/SP 01606200200702006 - RO - Ac. 6ªT 20040203861 - Rel. Rafael E. Puglie-
se Ribeiro - DOE 14/05/2004) 

1728. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). A par da 
disposição que atribui à CEF a responsabilidade pela administração das contas vinculadas (art. 7º, 
I, da Lei 8.036/90), a multa de 40% é de responsabilidade exclusiva do empregador e tem por ba-
se de cálculo justamente esses depósitos corrigidos (art. 18, parágrafo 1º, da Lei 8.036/90). 
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(TRT/SP 01249200302102003 - RS - Ac. 6ªT 20040009950 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 10/02/2004) 

1729. Multa do artigo 22, da Lei do FGTS. A punição preconizada no artigo 22, da Lei 8.036/90 
tem pertinência com a ausência de efetivação do valor correspondente a 8% a ser recolhido da 
remuneração recebida pelo laborista, obrigação esta de cunho pessoal do empregador para com o 
empregado, titular da conta vinculada gerida pela CEF. Portanto, por não ostentar caráter adminis-
trativo, o pagamento da multa é reversível ao trabalhador. Por outro lado, a verdadeira multa ad-
ministrativa é a regulada pelo cânone subseqüente (artigo 23), dirigida ao Poder Público, quando 
da verificação pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social da ocorrência de infração pelo em-
pregador às determinações legais constantes na Lei 8.036/90. (TRT/SP 01167200240202002 - 
RO - Ac. 8ªT 20040397275 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 27/08/2004) 

1730. Diferenças de 40% do FGTS. Interpretação do § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036. Não se pode 
querer interpretar literalmente a regra do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei nº 8.036 como quer a 
empresa, pois se a ré não tivesse feito nenhum depósito na conta do FGTS, não haveria incidên-
cia da indenização de 40% na dispensa. Logo, a norma tem de ser interpretada em relação aos 
depósitos feitos no FGTS e os que deveriam ter sido feitos, mas não foram, como ocorrem com as 
diferenças de expurgos inflacionários. A interpretação literal da norma não pode chegar a resulta-
dos absurdos. A norma deve ser interpretada de forma mais inteligente do que a idéia inicial do 
legislador. (TRT/SP 01419200347102851 - RS - Ac. 3ªT 20040083432 - Rel. Sérgio Pinto Martins 
- DOE 16/03/2004) 

1731. Multa do art. 22 da Lei nº 8.036. Natureza. Não está escrito no artigo 22 da Lei nº 8.036 que 
a multa é destinada ao obreiro, para que fosse um direito do trabalhador. É, portanto, uma multa 
de mora, pelo não-recolhimento da referida contribuição no prazo. Representa sanção pelo des-
cumprimento do preceito legal. Vem a ser uma indenização ao fundo de garantia pelo atraso no 
pagamento da referida contribuição. O contribuinte cometeu uma infração fiscal, ficando punido 
com o pagamento da multa de mora de 20%, dependendo do caso. (TRT/SP 01905200102302009 
- RO - Ac. 3ªT 20040083564 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 16/03/2004) 

1732. FGTS e indenização de 40%. Relação de principal e acessório. A relação existente entre a 
indenização de 40% do FGTS e os referidos depósitos não é exatamente de principal e de aces-
sório, mas a primeira é proveniente da dispensa sem justa causa do empregado (§1º do artigo 18 
da Lei nº 8.036). Quando o empregado pede demissão ou aposentadoria ou na hipótese de ces-
sação do contrato de trabalho de prazo determinado não há direito à indenização de 40%, embora 
o FGTS seja devido sobre as verbas salariais. Isso mostra que não existe relação de principal e 
acessório entre a indenização de 40% e os depósitos do FGTS. São direitos interligados, mas de 
certa forma autônomos. (TRT/SP 02513200303802008 - RS - Ac. 3ªT 20040230010 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 18/05/2004) 

1733. Expurgos. Diferenças da multa de 40%. Culpa e responsabilidade. A responsabilidade pelo 
pagamento da multa de 40% sobre as diferenças de FGTS geradas pela correção das contas vin-
culadas em razão dos expurgos inflacionários, é do empregador, na forma da Lei 8.036/90, art. 18, 
parágrafo 1º, ainda que em seu detrimento não se vislumbre culpa. (TRT/SP 02355200326102000 
- RS - Ac. 10ªT 20040223447 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 25/05/2004) 

1734. Expurgos inflacionários. Diferenças da multa do FGTS. Não obstante seja a Caixa Econô-
mica Federal a administradora das contas vinculadas do fundo de garantia, a decisão do STF e a 
Lei Complementar nº 110/2001, atribuíram-lhe apenas a aplicação da correção monetária suprimi-
da pela edição dos desventurados planos econômicos Verão e Collor 1. E nem poderia ser dife-
rente, uma vez que recomposto o saldo do FGTS, o pagamento da multa de 40% pela dispensa 
imotivada que recai sobre a totalidade dos depósitos, incluindo-se aí, as diferenças decorrentes do 
expurgo inflacionário, é obrigação que deve ser satisfeita pelo empregador, consoante o disposto 
no parágrafo 1º do art. 18 da Lei 8.036/90, ficando vedada a dedução dos saques eventualmente 
realizados. Com vistas ao pagamento da multa de 40%, considerar apenas o valor do FGTS de-
positado, sem a atualização feita pela Caixa das contas mediante a aplicação do expurgo inflacio-
nário, resulta em inegável desfalque ao patrimônio financeiro do empregado, que além de perder o 
emprego, fica reduzido a receber apenas aquilo que o empregador acha que lhe deve, desconsi-
derando assim determinação legal em sentido contrário. (TRT/SP 01525200304702006 - RS - Ac. 
6ªT 20040207964 - Rel. Valdir Florindo - DOE 07/05/2004) 
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1735. Expurgos inflacionários. Diferenças da multa do FGTS. Não obstante seja a Caixa Econô-
mica Federal a administradora das contas vinculadas do fundo de garantia, a decisão do STF e a 
Lei Complementar nº 110/2001, atribuíram-lhe apenas a aplicação da correção monetária suprimi-
da pela edição dos desventurados planos econômicos Verão e Collor 1. E nem poderia ser dife-
rente, uma vez que recomposto o saldo do FGTS, o pagamento da multa de 40% pela dispensa 
imotivada que recai sobre a totalidade dos depósitos, incluindo-se aí, as diferenças decorrentes do 
expurgo inflacionário, é obrigação que deve ser satisfeita pelo empregador, consoante o disposto 
no parágrafo 1º do art. 18 da lei 8.036/90, ficando vedada a dedução dos saques eventualmente 
realizados. Com vistas ao pagamento da multa de 40%, considerar apenas o valor do FGTS de-
positado, sem a atualização feita pela Caixa das contas mediante a aplicação do expurgo inflacio-
nário, resulta em inegável desfalque ao patrimônio financeiro do empregado, que além de perder o 
emprego, fica reduzido a receber apenas aquilo que o empregador acha que lhe deve, desconsi-
derando assim determinação legal em sentido contrário. (TRT/SP 01642200207602004 - RO - Ac. 
6ªT 20040499760 - Rel. Valdir Florindo - DOE 01/10/2004) 

1736. FGTS. Multa administrativa. A multa prevista no artigo 22 da Lei 8.036/90, não trata de im-
posição de natureza contratual, destina-se à administração do FGTS, revertendo em favor do pró-
prio Fundo de Garantia, até porque a correção monetária já repõe o prejuízo sofrido pelo empre-
gado em razão do atraso. (TRT/SP 01048200030202000 - RO - Ac. 10ªT 20040518960 - Rel. Ve-
ra Marta Públio Dias - DOE 26/10/2004) 

1737. Fundo de garantia por tempo de serviço. 1. Expurgo inflacionário. Multa de 40%. A respon-
sabilidade da multa de 40% sobre o montante dos depósitos constantes na conta vinculada do 
empregado é sempre da empresa, a teor do disposto no artigo 18 e parágrafos da Lei 8.036/90, 
dado seu caráter indenizatório, e se houve revisão pelo Governo Federal quanto aos índices de 
correção monetária daqueles valores, a multa foi calculada sobre valor inferior ao devido, por oca-
sião do término do contrato de trabalho. 2. Prescrição. A responsabilidade pelo pagamento desta 
multa não será perpetuada, observando-se sempre o lapso prescricional bienal, que será contado 
a partir do término do contrato de trabalho, por imperativo constitucional (inciso XXIX, artigo 7º da 
Constituição Federal). (TRT/SP 01710200307602006 - RS - Ac. 10ªT 20040692315 - Rel. Vera 
Marta Públio Dias - DOE 14/12/2004) 

1738. Expurgos inflacionários. Multa de 40% do FGTS. Responsabilidade do empregador. O pa-
gamento da indenização compensatória de 40% sobre o FGTS, prevista pelo art. 10, I do ADCT e 
art. 15 da Lei 8036/90, é de responsabilidade exclusiva do empregador, pois nasce da dispensa 
imotivada do empregado. Assim, e por razões de raciocínio lógico, quaisquer diferenças inflacio-
nárias que se remetem ao período contratual mantido com a ré - fato gerador da indenização em 
comento - igualmente inegável a responsabilidade desta pelas diferenças reconhecidas judicial-
mente, na medida em que se remetem ao vínculo contratual com ela mantido. (TRT/SP 
00851200244402009 - RO - Ac. 10ªT 20040272847 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
15/06/2004) 

1739. Expurgos Inflacionários. Diferenças FGTS. Legitimidade passiva da empregadora. A res-
ponsabilidade pelo pagamento em análise é exclusiva do empregador, pois o direito ao mesmo 
apenas nasce a partir da dispensa imotivada do empregado laboralmente a ele vinculado. No ca-
so, na medida em que as diferenças inflacionárias se remetem ao período contratual do autor 
mantido com a recorrente, inegável a responsabilidade desta pelos valores postulados, não se 
aventando sequer denunciação à lide da União ou da CEF. (TRT/SP 00969200205202009 - RO - 
Ac. 10ªT 20040299907 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 29/06/2004) 

 FINANCEIRAS 
Financeiras. Equiparação a bancos 
1740. Empresa de arrendamento mercantil (leasing). Financeira. Jornada do artigo 224, da CLT. 
Compreendendo o leasing a aquisição de bem por parte de empresa financeira (arrendador-
financiador) para locá-lo ao arrendatário (locatário-financiado), com o pagamento de prestações 
periódicas e opção, ao final, de renovação da locação ou aquisição do bem, deve-se ter como 
patente financeira a empresa de arrendamento mercantil, ainda mais na atualidade, onde o lea-
sing para a efetiva aquisição de veículos é uma realidade, equiparando-se na prática ao próprio 
sistema de financiamento. Enquadra-se, portanto, o empregado dessas empresas aos bancários, 
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consoante Enunciado 55 do C. TST, para os efeitos do artigo 224, da CLT. (TRT/SP 
02803200006802000 - RO - Ac. 10ªT 20040692439 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
14/12/2004) 

 Liquidação extrajudicial 
1741. Liquidação extrajudicial. Suspensão da execução. Impropriedade. O Código Tributário Na-
cional, em seu artigo 186 qualifica o crédito trabalhista como privilegiado e assim também o De-
creto lei n° 7.661, de 1945, conforme dispõem seus artigos 24, parágrafo 2° e 102. Nesta condi-
ção, recebe o mesmo tratamento dispensado às dividas para com a União, dispondo a respeito a 
Lei 6830/80, art. 29 "A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a con-
curso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento." 
(TRT/SP 10033200300002008 - MS - Ac. SDI 2004016610 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 13/08/2004) 

1742. Instituições financeiras em liquidação. Recurso. Pressupostos de admissibilidade. Inafasta-
bilidade. As regras sobre suspensão de processo estabelecidas na Lei n° 6.024/74 não se aplicam 
às reclamações trabalhistas, por isso que estas não têm por objeto direitos e interesses relativos 
ao patrimônio das instituições financeiras em liquidação extrajudicial. E se não suspendem o pro-
cesso trabalhista, por inevitável conseqüência lógica não afastam as exigências para a interposi-
ção de recurso ordinário. Desconto salarial. Autorização tácita. Inadmissibilidade. Constituindo 
renúncia parcial a mais importante das prestações devidas ao empregado por força do contrato - o 
salário, a autorização para desconto há de ser manifestada de modo expresso, por escrito. 
(TRT/SP 02393199903102007 - RO - Ac. 2ªT 20040188234 - Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - 
DOE 11/05/2004) 

1743. Mandado de segurança. Liquidação extrajudicial. Sobrestamento do feito. O impetrante, em 
estado de liquidação extrajudicial, não tem direito líquido e certo ao sobrestamento quer da ação, 
quer da execução dos créditos trabalhistas. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 143 da 
SDI-1 do C. TST. (TRT/SP 11459200300002009 - MS - Ac. SDI 2004024273 - Rel. Maria Apareci-
da Duenhas - DOE 26/11/2004) 

1744. Mandado de segurança. Cooperativa de trabalho médico em liquidação extrajudicial. Inexis-
tência de direito líquido e certo à suspensão do processo. Não se vislumbra qualquer ofensa a 
direito líquido e certo, bem como ilegalidade, no ato do juiz que indefere o pedido de suspensão 
da reclamação trabalhista ajuizada contra empresa em liquidação extrajudicial. A natureza admi-
nistrativa da liquidação extrajudicial não tem o condão de afastar a atividade jurisdicional. Segu-
rança que se denega. (TRT/SP 11455200300002000 - MS - Ac. SDI 2003035336 - Rel. Plinio Bo-
livar de Almeida - DOE 06/02/2004) 

FORÇA MAIOR 
Geral (em) 
1745. Arquivamento. Ausência do reclamante. Greve geral dos transportes coletivos. Força maior 
reconhecida. A paralisação geral do sistema municipal de transportes coletivos constitui aconteci-
mento inevitável, para o qual não concorreu o reclamante, configurando motivo de força maior em 
face do qual não pode ser prejudicado com o arquivamento da ação trabalhista por ele intentada. 
Inteligência do artigo 501 da CLT. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença de 
arquivamento e determinar a regular tramitação do feito. (TRT/SP 01862200207502001 - AI - Ac. 
4ªT 20040279442 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 18/06/2004) 

1746. Força maior. Entidade filantrópica. Os riscos do negócio são do empregador, conforme a 
previsão do artigo 2º da CLT. Eles não podem ser transferidos para o empregado. O fato de a 
empresa ser entidade filantrópica e estar passando por dificuldades financeiras não muda a ques-
tão. Não é, portanto, o caso de se aplicar o artigo 501 da CLT, pois não se trata de força maior, 
mas de risco do negócio. Força maior seria uma inundação, um vendaval, um terremoto, mas não 
uma situação previsível como dificuldade financeira. (TRT/SP 01585200207502007 - RO - Ac. 3ªT 
20040031297 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 17/02/2004) 
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GESTANTE 
Salário maternidade (geral) e licença 
1747. A demanda arquivada e a prescrição. O Enunciado n. 268 do TST interrompe a prescrição, 
contudo, só para os títulos (causa de pedir e pedido) inseridos no corpo da ação arquivada. Em 
outras palavras, a prescrição interrompida só abarca o objeto da primeira reclamação trabalhista, 
não se estendendo a todas as questões do contrato de trabalho. 2. Licença maternidade e a ado-
ção. O benefício da licença maternidade só era devido à trabalhadora gestante, não podendo ha-
ver a sua concessão fora desse contexto. Esse benefício somente foi concedido à adoção em abril 
de 2002, com o advento da Lei n. 10421, a qual incluiu o art. 392-A ao texto da consolidação. 
(TRT/SP 01713200007002009 - RO - Ac. 2ªT 20040268432 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - 
DOE 22/06/2004) 

GRATIFICAÇÃO 
Balanço e participação nos lucros 
1748. Gratificação semestral - Banespa. Título não salarial. Pelo exame do art. 49 (fls. 37), torna-
se patente que as gratificações (cláusula n. 56, fls. 64) eram pagas em função da existência de 
lucros. A norma regulamentar há de ser interpretada de forma restritiva. Se o valor pago, mesmo 
adotando-se o nome de gratificação, representava uma fórmula de participação nos lucros, não se 
pode reconhecer a sua natureza salarial (art.7º, XI, da Constituição Federal). O argumento adota-
do na r. sentença de que as cláusulas normativas asseguram o aspecto salarial dessa gratificação 
não é convincente. Em primeiro lugar, a cláusula normativa somente autoriza a incidência no 
FGTS, o que não implica em dizer que se reconheça o aspecto salarial para todo e qualquer título. 
Em segundo lugar, a cláusula normativa não assegura o pagamento linear desses títulos, aduzin-
do tão somente quanto a incidência no FGTS em relação ao valor pago. Em terceiro lugar, o que 
justifica a natureza não-salarial dessa verba é o argumento de que os valores não eram lineares, 
havendo variações ao longo dos anos, de acordo com os lucros, o que resta evidente pela r. sen-
tença (fls. 246 e fls. 255). Como a verba não é de natureza salarial, restam indeferidos quaisquer 
reflexos no décimo terceiro salário. Por outro lado, o documento de n. 89, ou seja, o balancete da 
reclamada indica que não houve lucro no ano de 2000, logo, não se justifica o pagamento da grati-
ficação de função. Excluem-se, pois, dos autos as letras b/d da parte dispositiva às fls. 241. 
(TRT/SP 02307200106402002 - RO - Ac. 4ªT 20040092555 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - 
DOE 12/03/2004) 

 Supressão 
1749. Hospital das Clínicas. Supressão de gratificação de representação. Todo benefício concedi-
do ao servidor celetista, sem conotação de precariedade, incorpora-se ao contrato de trabalho. O 
Decreto Estadual pode instituir o benefício (art. 468, CLT), mas não pode suprimi-lo e nem poderia 
a Lei Complementar impor requisitos e incorporação parcial, posto que o Estado não pode legislar 
sobre direito do trabalho, competência privativa da União (art. 22, I, CF). O benefício incorporado 
adquiriu o status de direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF) e não poderá ser suprimido (En. 51 do C. 
TST), só tendo validade para aqueles servidores admitidos após a modificação. (TRT/SP 
02550200103702008 - RE - Ac. 6ªT 20040140673 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
23/04/2004) 

 GREVE 
Configuração e efeitos 
1750. Dissídio Coletivo. Greve. Não cumprimento dos requisitos da Lei nº 7783/89: "Rejeita-se 
prejudicial de extinção do processo sem apreciação do mérito, argüida pela suscitada, sob o fun-
damento de que não foram obedecidos os requisitos da Lei de Greve (nº 7783/89), quando cuida 
de movimento localizado, deflagrado por empregados de empresa que não cumpre a obrigação 
principal do pacto laboral - o pagamento de salários, considerando-se não abusiva a paralisação". 
Extinção do processo sem julgamento do mérito rejeitada. (TRT/SP 20009200400002008 - DC - 
Ac. SDC 2004000315 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 06/02/2004) 

1751. Dissídio Coletivo de Greve. Mora Salarial. Arrecadação e remoção de bens da empresa ao 
depositário público: "Em tendo a suscitada descumprido acordo formalizado em Juízo, omitindo da 
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comissão de empregados formada para co-gerir a empresa numerário por ela recebido, correta a 
arrecadação dos bens do estabelecimento, com sua remoção ao depositário público, para garantir 
salários e demais haveres trabalhistas não quitados." Greve declarada não abusiva. (TRT/SP 
20437200300002000 - DC - Ac. SDC 2004001060 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 30/04/2004) 

1752. 1. Dissídio coletivo. Empresa de economia mista. Justiça do Trabalho. Competência. Não 
bastasse o alcance do art. 114 da Constituição Federal, que atribui competência à Justiça do Tra-
balho para conciliar e julgar dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores, 
envolvendo, inclusive, a administração pública direta ou indireta, a suscitada exerce atividade e-
conômica, não gozando de privilégios quanto às relações de emprego (CF. art. 173, II). 2. Dissídio 
coletivo. Quorum. CLT. Art. 612. Inteligência. O art. 612 da CLT foi introduzido pelo Decreto-Lei 
229, de 1967, sem disfarçar o forte conteúdo repressor dominante. De fato, sabidamente inatingí-
vel a presença de 2/3 dos filiados, ainda mais quando a base territorial do sindicato alcança mais 
de um município, na primeira e inútil convocação. Mas, ainda assim, 1/3 constitui número significa-
tivo, que a experiência comum, sabe que não será atingido. É pensar nas assembléias da OAB, 
da AMATRA, da APMPT, do condomínio dos prédios onde moramos, dos clubes que frequenta-
mos. O Presidente Lula admitiu que hoje não levaria para o Estádio da Vila Euclides de São Ber-
nardo do Campo a imensa platéia que o ouvia - e esta platéia era formada por mais de 50% de 
apoiadores e admiradores estranhos à categoria. É saber dos showmíssos, das showmissas, das 
assembléias empolgadas pelo sorteio de apartamentos e carros, com apresentação de cantores e 
conjuntos do momento. 3. Greve. Direito dos trabalhadores. CF. Art. 9º. Inteligência. O artigo 9º da 
Constituição já especifica tratar-se de direito só limitado na forma do parágrafo 1º pelo atendimen-
to das necessidades inadiáveis da comunidade. Abusos sujeitam apenas os responsáveis às pe-
nas da lei (idem, parágrafo 2º). Por decorrência, peca por inconstitucionalidade a configuração de 
abuso do direito de greve ensaiada pelo artigo 14 da Lei nº 7.783. A greve como revela a história 
recente é o instrumento de defesa da classe trabalhadora para o enfrentamento com o capital na 
defesa de direitos e interesses, coletivos e individuais e também para a ascensão social. Daí a 
extraordinária conotação política que assume com forte componente ideológico. (TRT/SP 
20321200400002001 - DC - Ac. SDC 2004002687 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
14/12/2004) 

 Legalidade 
1753. Dissídio coletivo de greve. Mora salarial. Tendo o empregador confessado em audiência a 
mora no pagamento da PRR - Política de Remuneração por Resultados, prevista em norma coleti-
va, obrigando os trabalhadores a recorrerem à esta Justiça Especializada, entende-se legítimo o 
movimento de paralisação. Greve que se julga não abusiva. (TRT/SP 20272200400002007 - DC - 
Ac. SDC 2004002024 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

1754. Greve. Ilegalidade praticada pelo empregador. Movimento não abusivo. Se o empregador 
confessa, em ata de audiência, a prática de atos que, além de manifestamente ilegais, indubita-
velmente atingem a coletividade dos trabalhadores - atos esses consistentes na supressão unila-
teral do café da manhã e no não pagamento de verbas rescisórias, obrigando seus empregados, 
como regra, a procurar a Justiça do Trabalho para quitação de seus haveres (art. 477, da CLT) -, 
não há como afastar a legitimidade do movimento de paralisação nem reputá-lo abusivo e ilegal. 
Greve que se julga não abusiva. (TRT/SP 20082200400002000 - DC - Ac. SDC 2004001095 - Rel. 
Nelson Nazar - DOE 30/04/2004) 

Servidor 
1755. Dissídio Coletivo de Greve no Serviço Público Estadual de Saúde. Ausência de revisão a-
nual dos vencimentos dos servidores estaduais. Omissão e mora do Poder Público na iniciativa da 
respectiva lei. Alegação de impossibilidade de reajuste com base na lei de responsabilidade fiscal 
não comprovada. Transferência do direito de fixação de reajustes salariais para a Justiça do Tra-
balho no tocante aos servidores celetistas. Não abusividade do movimento paredista. Tendo em 
vista que os servidores públicos do setor de saúde estão há quatro (4) anos sem qualquer reajuste 
salarial, tendo o Poder Público se limitado a conceder gratificações e prêmios, caracterizado o 
descumprimento do dispositivo constitucional que assegura a revisão geral anual da remuneração, 
nos termos do inciso X, do artigo 37, pelo que se justifica a transferência a esta Justiça Especiali-
zada, através do Poder Normativo que lhe compete, do direito de fixação do reajuste salarial da 
categoria profissional, sobretudo considerando a omissão e a mora legislativa do Poder Público na 
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iniciativa da respectiva lei propondo a revisão anual dos vencimentos, sem qualquer justificativa 
factível, nem ao menos com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso porque, a política 
salarial adotada pelo Governo do Estado de São Paulo para o setor de saúde do Serviço Público 
Estadual propicia condições de graves instabilidades nas relações de trabalho por ele mantidas 
com os trabalhadores, sem qualquer justificativa factível com base na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Embora a Fazenda Estadual pretenda demonstrar que a concessão de qualquer reajuste 
salarial mantém-se inviabilizada, continuamente, por um período de 4 (quatro) anos, não se pode 
olvidar que neste período a economia do Estado de São Paulo cresceu em termos reais mesmo 
tendo em conta a conjuntura recente desfavorável, sendo certo que os índices inflacionários acu-
mularam os seguintes percentuais: INPC/IBGE - 45,91%; IPC/FIPE - 32,95%; ICV/DIEESE - 
44,71%. Estes dados, ainda que preliminares, indicam a ocorrência de uma significante variação 
nominal positiva na Receita Fiscal do Estado de São Paulo, o que, em tese, permitiria a conces-
são de reajustes nominais de salários para os trabalhadores representados neste dissídio, mesmo 
respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, a impossibilidade de tal 
concessão somente justificar-se-ia diante de duas hipóteses não excludentes: a) uma política de 
concessão de reajustes salariais para outras categorias de servidores estaduais, relativamente 
mais favorável do que aquela aplicada aos servidores de saúde, fato esse que implicaria na redu-
ção percentual dos gastos salariais nesse setor em relação aos demais; b) o crescimento acentu-
ado do número de contratações de outros servidores não apenas no setor da saúde, mas para 
outras atividades, aqui não consideradas as contratações para reposição de trabalhadores apo-
sentados. Nessa conformidade, apenas as hipóteses acima mencionadas, ou seja, o reajuste sa-
larial para outros segmentos de servidores e/ou aumento de contratações podem comprometer a 
receita fiscal adicional acumulada nos últimos quatro (4) anos mesmo em quadro de inalteração 
dos salários nominais e queda substancial dos salários reais dos servidores da saúde estadual, 
pelo que entendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal, tal como administrada, não pode servir de 
argumento para a não concessão de reajustes salariais a longo prazo, como no caso dos autos, 
ou seja, há 4 (quatro) anos. Verifica-se, portanto, a rigorosa observância das exigências da Lei nº 
7.783/89, pelos trabalhadores, pelo que considero não abusivo o movimento paredista. (TRT/SP 
20155200400002003 - DC - Ac. SDC 2004001257 - Rel. Vania Paranhos - DOE 28/05/2004) 

 HOMOLOGAÇÃO OU ASSISTÊNCIA 
Acordo 
1756. Mandado de segurança. Acordo judicial. Homologação. Obrigatoriedade. Não viola qualquer 
direito líquido e certo dos impetrantes o fato de não homologar o Magistrado, de plano, a avença 
aperfeiçoada entre as partes, pois insere-se no poder discricionário do julgador chancelar ou não 
o acordo entabulado, tratando-se de decisão que, nos termos do parágrafo único do art. 831, da 
CLT, valerá como decisão irrecorrível, produzindo efeitos obrigando a ambas as partes. Mandado 
de segurança não concedido. (TRT/SP 10762200300002004 - MS - Ac. SDI 2004014529 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 16/07/2004) 

1757. Dissídio coletivo de greve. Conciliação. A conciliação é a finalidade precípua desta Justiça, 
representando a satisfação da vontade das partes e existe para por fim à lide. Tendo os litigantes 
entabulado acordo, entendo que a demanda alcançou seu objetivo. Por esta razão, a homologa-
ção, nos termos do pedido, é a medida que se impõe, para que produza seus jurídicos efeitos. 
(TRT/SP 20052200400002003 - DC - Ac. SDC 2004001664 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
30/07/2004) 

1758. Dissídio coletivo. Acordo judicial. Homologação. Ajuizado o dissídio coletivo, ainda assim, 
possível que as partes resolvam por si mesmas o impasse, quando o ajuste terá natureza de a-
cordo judicial, devendo, no caso, ser submetido ao Tribunal para sua homologação. 2. Acordo 
coletivo. Unidade. Homologação parcial. Descabimento. Se as partes resolvem o conflito mesmo 
depois de ajuizado o dissídio coletivo, adotando condições de trabalho, sem que importem na fle-
xibilização de direitos fundamentais, não é dado à Justiça do Trabalho sobrepor-se à vontade livre 
daqueles que detém legitimamente a representação dos grupos dissidentes. Tanto a convenção 
coletiva como o acordo judicial representam uma unidade e sua alteração/mutilação exige mais do 
que a concordância das partes convenentes, mas dos interessados: trabalhadores e empregado-
res, através da assembléia geral. Claro que o Tribunal não está obrigado a homologar cláusulas 
que considere ilegais, abusivas, impróprias. Mas quando uma ou mais cláusulas adquirem essa 
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figuração, negar-lhes homologação simplesmente, importa em negar o acordo como um todo. E 
assim, desfeito o acordo, reacende-se o conflito, conduzindo o Tribunal a arbitrar sua solução 
considerando todos os interesses definidos pela assembléia geral e a impugnação que merece-
ram do setor patronal. (TRT/SP 20317200300002002 - DC - Ac. SDC 2004000579 - Rel. José 
Carlos da Silva Arouca - DOE 16/03/2004) 

1759. Acordo judicial. Homologação. Se as partes resolvem o conflito mesmo depois de ajuizado o 
dissídio coletivo, adotando condições de trabalho, sem que importem na flexibilização de direitos 
fundamentais, não é dado à Justiça do Trabalho sobrepor-se à vontade livre daqueles que detém 
legitimamente a representação dos grupos dissidentes. (TRT/SP 20105200400002006 - DC - Ac. 
SDC 2004001486 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 29/06/2004) 

1760. 1. Dissídio coletivo. Acordo judicial. Homologação. Ajuizado o dissídio coletivo, ainda assim, 
possível que as partes resolvam por si mesmas o impasse, quando o ajuste terá natureza de a-
cordo judicial, devendo, no caso, ser submetido ao Tribunal para sua homologação. 2. Acordo 
coletivo. Unidade. Homologação parcial. Descabimento. Se as partes, resolvem o conflito mesmo 
depois de ajuizado o dissídio coletivo, adotando condições de trabalho, sem que importem na fle-
xibilização de direitos fundamentais, não é dado à Justiça do Trabalho sobrepor-se à vontade livre 
daqueles que detém legitimidade à representação dos grupos dissidentes. Tanto a convenção 
coletiva como o acordo judicial representam uma unidade e sua alteração/mutilação exige mais do 
que a concordância das partes convenentes, mas dos interessados: trabalhadores e empregado-
res, através da assembléia geral. Claro que o Tribunal não está obrigado a homologar cláusulas 
que considere ilegais, abusivas, impróprias. Mas quando uma ou mais cláusulas adquirem essa 
figuração, negar-lhes homologação simplesmente, importa em negar o acordo como um todo. E 
assim, desfeito o acordo, reacende-se o conflito, conduzindo o Tribunal a arbitrar sua solução 
considerando todos os interesses definidos pela assembléia geral e a impugnação que merece-
ram do setor patronal. 3. Aplicação de cláusulas aos não acordantes. Atende aos princípios de 
justiça social e de isonomia manter equilíbrio e igualdade de condições remuneratórias e de traba-
lho numa mesma região geo-econômica, com aplicação das cláusulas diretamente ajustadas pe-
las partes em conflito àquelas que o mantém aceso. (TRT/SP 20024200400002006 - DC - Ac. 
SDC 2004002288 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 05/11/2004) 

1761. Acordo judicial x INSS. "Não se pode confundir os níveis de competência, sob pena de in-
vasão de poderes assegurados pela Carta Máxima. Ao Magistrado cabe verificar a licitude do a-
cordo, a capacidade postulatória das partes, o fim almejado e os critérios de pagamento e exis-
tência ou não de fraude trabalhista. Isto implica dizer que nunca estará o Poder Judiciário Traba-
lhista, por qualquer de suas Instâncias, 'coonestando' com fraudes ainda que possam ser oriundas 
de um órgão administrativo de âmbito federal. Estas evasivas alegações podem adentrar ao cam-
po da litigância de má-fé de quem as atribui, desconhecendo a supremacia e intocabilidade do 
Poder Judiciário como um dos inabaláveis baluartes da democracia". (TRT/SP 
01548200003802007 - RO - Ac. 2ªT 20040314990 - Rel. Jucirema Maria Godinho Gonçalves - 
DOE 06/07/2004) 

1762. Sentença homologatória de acordo. Prazo peremptório para recurso. CLT, arts. 832, pará-
grafo 4º, e 897, letra a. A decisão que homologa acordo, por equivaler à sentença de mérito, tem 
prazo de recurso peremptório, não sendo lícito à parte pedir reconsideração ou impugnar a deci-
são mediante petição dirigida ao juiz, para só depois interpor o recurso ao tribunal. O recurso esta-
rá intempestivo. (TRT/SP 02551200226102003 - AP - Ac. 9ªT 20040503555 - Rel. Luiz Edgar Fer-
raz de Oliveira - DOE 08/10/2004) 

1763. Mandado de segurança. Homologação de acordo. Não há direito líquido e certo à homolo-
gação de acordo firmado entre as partes, se do exame do seu conteúdo verifica o julgador a ocor-
rência de possível prejuízo ao direito do reclamante ou violação à lei. A homologação de acordo 
não é compulsória e também está veiculada ao princípio do livre convencimento. Segurança que 
se denega. (TRT/SP 12664200200002000 - MS - Ac. SDI 2004005430 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
16/04/2004) 

1764. I - Dissídio coletivo. Acordo firmado pelas partes. Cláusula prevendo desconto assistencial 
mensal e sucessivo. Não homologação da cláusula em questão. A Justiça do Trabalho não é obri-
gada a homologar acordo em dissídio coletivo que contenha cláusula prevendo o desconto, men-
sal e sucessivo, da contribuição assistencial em patamar muito superior àquele reiteradamente 

Administrador
Underline

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 265 
 

deferido por esta Seção Especializada em Dissídios Coletivos. A avença firmada nessas condi-
ções deve ser parcialmente homologada, com o conseqüente julgamento da cláusula, pactuada 
de forma abusiva, adaptando seu conteúdo ao entendimento predominante da Seção, consubs-
tanciado no Precedente Normativo nº 21 (TRT - 2ª Região), que estabelece: Desconto assistencial 
de 5% dos empregados, associados ou não, de uma só vez e quando do primeiro pagamento dos 
salários já reajustados, em favor da entidade de trabalhadores, importância essa a ser recolhida 
em conta vinculada sem limite à Caixa Econômica Federal. Acordo em dissídio coletivo que se 
homologa parcialmente. II - Da ação anulatória de cláusula de acordo firmado em dissídio coletivo. 
Contribuição assistencial. Descontos mensais e sucessivos. Configura-se abusiva e ilegal a impo-
sição, por parte do sindicato profissional, de contribuição assistencial em caráter permanente, ou 
seja, com descontos mensais e sucessivos sobre os salários dos trabalhadores, como se a referi-
da contribuição fosse um tributo devido à entidade de classe. Ao instituir a contribuição com essas 
características, o sindicato violou o princípio da intangibilidade dos salários, praticando verdadeira 
"derrama contributiva". A situação se agrava, ainda mais, in casu, na medida em que os sindicatos 
profissionais, requeridos na ação anulatória, estavam exigindo o desconto da contribuição antes 
da homologação do acordo firmado nos autos do dissídio coletivo. Ação anulatória parcialmente 
procedente, para determinar que o desconto assistencial seja procedido observados os limites 
impostos pela decisão que homologou parcialmente o acordo firmado pelas partes em sede de 
dissídio coletivo. (TRT/SP 20410200300002007 - DC - Ac. SDC 2004001648 - Rel. Nelson Nazar - 
DOE 30/07/2004) 

1765. Mandado de segurança. Homologação de acordo. Ao Juiz cabe zelar pela rápida satisfação 
da execução, o que inclui, evidente, o pagamento de custas e demais despesas processuais. Lo-
go, ao determinar à reclamada que efetuasse o recolhimento dos honorários periciais, para even-
tual homologação de acordo, não praticou a autoridade qualquer ato ilegal, até porque a homolo-
gação de acordo não é ato compulsório, estando vinculada ao princípio do livre convencimento do 
magistrado, ao qual cabe a condução do processo, nos termos do art. 125, do Código de Proces-
so Civil. Mandado de segurança que se denega. (TRT/SP 11515200300002005 - MS - Ac. SDI 
2004020197 - Rel. Nelson Nazar - DOE 10/09/2004) 

1766. Acordo judicial. Homologação. Direito líquido e certo. Não há direito líquido e certo a funda-
mentar mandado de segurança pela não homologação de acordo pelo juiz do trabalho. Submetido 
o acordo à homologação judicial compete ao juiz verificar se o mesmo adequa-se à realidade pro-
cessual, competindo-lhe rejeitá-lo em caso negativo. Hipótese de descabimento de mandado de 
segurança, nos termos do art. 1º, da Lei nº 1533/51. (TRT/SP 12250200300002002 - MS - Ac. SDI 
2004013778 - Rel. Pedro Paulo Teixeira Manus - DOE 02/07/2004) 

1767. Agravo de petição. INSS. Homologação de acordo. Coisa julgada. Considerando a existên-
cia de decisão transitada em julgado, condenando em verbas de natureza salarial, entendo devi-
das as contribuições observados os parâmetros da r. sentença, uma vez que é defeso às partes 
modificarem a natureza de tais parcelas. (TRT/SP 00023199907002008 - AP - Ac. 1ªT 
20040485751 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 01/10/2004) 

1768. Transação. Homologação pelo juiz antes da audiência. A regra do artigo 844 da CLT é clara 
no sentido de que se o empregado não comparece à audiência, o processo é arquivado. Assim 
procedeu o Juízo de origem. O fato de existir acordo nos autos nada quer dizer, pois o juiz tem de 
ouvir o reclamante para saber se está de acordo com a transação e se não fere direitos indisponí-
veis ou normas de ordem pública. Logo, o juiz não tinha obrigação legal de homologar o acordo, 
mas de arquivar o feito. (TRT/SP 00335200225102006 - RO - Ac. 3ªT 20040240821 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 01/06/2004) 

1769. Mandado de segurança. Fase de liquidação de cálculos. Determinação de perícia contábil. 
Inexistência de ofensa a direito líquido e certo. A concordância de uma das partes sobre os cálcu-
los apresentados pela outra, não obriga o Juízo a homologá-los quando verifica erro ou ofensa a 
coisa julgada. Segurança que se denega. (TRT/SP 11182200300002004 - MS - Ac. SDI 
2004017374 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 27/08/2004) 

1770. Não homologação de acordo celebrado entre reclamante e reclamada. Não ofensa a direito 
líquido e certo. O juiz não está obrigado, mesmo que as partes assim convencionem, a homologar 
pura e simplesmente acordo que venham elas a fazer, uma vez que trata-se de atividade jurisdi-
cional baseada no seu livre convencimento. Não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo 
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da impetrante. Segurança que se denega. (TRT/SP 10228200400002009 - MS - Ac. SDI 
2004025172 - Rel. Vania Paranhos - DOE 16/11/2004) 

1771. Dissídio coletivo de greve. Acordo. Homologação. Considerando que na Justiça do Trabalho 
os dissídios individuais ou coletivos serão sempre sujeito à conciliação, sendo lícito às partes ce-
lebrar acordo que ponha termo ao processo (CLT, art. 764, caput, e parágrafo 3º), homologa-se o 
acordo, pois as condições ajustadas revelam a manifestação de vontade dos litigantes na melhor 
solução do conflito, não representando ofensa à ordem jurídica. (TRT/SP 20227200400002002 - 
DC - Ac. SDC 2004002326 - Rel. Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva - DOE 05/11/2004) 

Efeitos 
1772. Ausência de Interesse. O teor de fls. 25 determinou que a reclamada, em dez dias, efetuas-
se a comprovação dos encargos previdenciários sobre o valor do acordo. A reclamada, às fls. 32, 
declinou que estava diligenciando junto ao departamento administrativo e de tributos para dar total 
cumprimento ao quanto determinado na r. sentença homologatória do acordo, solicitando, para 
tanto, um prazo de 15 dias. À parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, 
não poderá recorrer (art. 503, caput, CPC). Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva 
alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 503, parágrafo único). Quando a 
parte, já ciente do despacho homologatório, solicita a dilação do prazo para a comprovação dos 
recolhimentos determinados (INSS e IRPF), de forma concreta, pratica um ato incompatível com a 
vontade de recorrer. Diante desses elementos, o apelo não deve ser conhecido ante a falta de 
interesse processual por parte da executada, precipuamente, em face do conteúdo de fls. 32. 
(TRT/SP 00670200131702000 - AP - Ac. 4ªT 20040069316 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - 
DOE 05/03/2004) 

Pedido de Demissão 
1773. Horas extras. Ônus da prova. Desnecessidade de determinação judicial para a juntada de 
controles de horário. Sejam quais foram as alegações, positivas ou negativas, de fatos constituti-
vos, modificativos, impeditivos ou extintivos, a prova incumbe a qualquer das partes que as formu-
le. A juntada dos registros de horário por parte da empresa, quando empregue mais de 10 traba-
lhadores, não depende de determinação judicial, por isso que a manutenção de tais controles re-
sulta de imposição legal. Esse dever lhe acarreta o ônus da prova, quando alegue horário diverso 
do afirmado pela parte contrária. A custódia desses documentos é estabelecida para a proteção 
do trabalhador, de modo a evitar que os limites de jornada estabelecidos pela Constituição sejam 
impunemente excedidos. E por serem comuns às partes, a prova do trabalhador se faz também 
por esses controles e assim o empregador que os sonega, além de não se desincumbir de seu 
ônus, impede aquele de fazê-lo. Demissão. Falta de assistência. Invalidade. A demissão só é váli-
da quando manifestada com a assistência - vulgar e atecnicamente denominada "homologação" - 
sindical ou do Ministério do Trabalho (CLT, art. 477, § 1°). Trata-se de condição de validade que, 
desatendida, torna imprestável o documento firmado pelo empregado, quando impugnado. 
(TRT/SP 00789200104702000 - RO - Ac. 2ªT 20040326840 - Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - 
DOE 20/07/2004) 

Quitação 
1774. Acordo. Depósito da parcela na conta poupança, ao invés da conta corrente. Inadimplência 
não configurada. Multa indevida. O direito não se presta a satisfazer a cupidez da parte. Impossí-
vel falar em inadimplência do pactuado e muito menos em incidência de cláusula penal se a obri-
gação foi cumprida integralmente pela reclamada, na data ajustada, e, a forma de quitação com 
depósito na conta poupança ao invés da conta corrente como fora avençado, é manifestamente 
benéfica para o credor. (TRT/SP 00069200304902000 - AP - Ac. 4ªT 20040396228 - Rel. Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros - DOE 13/08/2004) 

HONORÁRIOS 
Advogado 
1775. Verba honorária advocatícia pela assistência judiciária. De acordo com a Lei n. 7.115/83, no 
seu art. 1º, caput, a declaração pode ser firmada pelo próprio interessado ou por procurador bas-
tante. Nesse sentido, ainda, temos a OJ. n. 304, SDI-I, TST. Com base nessa assertiva e conside-
rando o fato de que o reclamante está assistido pelo sindicato da categoria profissional (art. 14, 
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Lei n. 5.584.70; Enunciados 219 e 329, TST; OJ. n. 305, SDI-I, TST), condena-se às reclamadas 
(a segunda de forma subsidiária), a pagarem à entidade sindical a verba honorária advocatícia a 
qual é arbitrada em 15% sobre o valor global da condenação. (TRT/SP 02256200203602000 - RO 
- Ac. 4ªT 20040356609 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 23/07/2004) 

1776. Banespa. Honorários advocatícios. Ações relacionadas com dação em pagamento, arrema-
tação e adjudicação de bens. Rateio devido. A disposição contida no parágrafo único da cláusula 
quinta do acordo coletivo de trabalho firmado entre o Sindicato dos Advogados de São Paulo e o 
Banespa não dá espeque à conduta do empregador ao avocar para si o direito de tomar todo o 
contingente angariado nos procedimentos executórios relacionados com dação em pagamento, 
arrematação e adjudicação de bens, apenas porque inexoravelmente redundam em recuperação 
incompleta do seu crédito. A verba honorária, por se constituir parcela autônoma com característi-
ca de crédito privilegiado (v. artigo 24 da Lei nº 8.906/94), é executável concomitantemente com o 
principal, e portanto, haveria de ser considerada para rateio também nas hipóteses em que restou 
frustrada a satisfação integral da dívida, no caso, com a observância da devida proporcionalidade 
(inteligência dos artigos 957 e 962 do nupérrimo Código Civil). (TRT/SP 00016200203702008 - 
RO - Ac. 2ªT 20040478569 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 21/09/2004) 

1777. Na Justiça Especial do Trabalho a condenação em honorários advocatícios não decorre 
apenas da sucumbência. (TRT/SP 01948200046402001 - RO - Ac. 1ªT 20040436653 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 14/09/2004) 

1778. Honorários advocatícios, condições para o deferimento na Justiça do Trabalho. São condi-
ções para o deferimento da honorária advocatícia na Justiça do Trabalho: (1) sucumbência; (2) 
que o trabalhador esteja assistido pelo sindicato de classe; (3) que perceba salário inferior ao do-
bro do mínimo OU que se encontre em situação econômica que não lhe permita demandar sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família. Presentes estes pressupostos, é de se reconhecer co-
mo devido o suprimento honorário, em prol do sindicato assistente. Inteligência da Lei 5584/70, 
artigo 14, em consonância com as Súmulas 219 e 329 do C. TST. Recurso a que por maioria de 
votos se dá provimento. (TRT/SP 00299200204402006 - RO - Ac. 4ªT 20040676719 - Rel. Ricar-
do Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 

1779. Falência. Honorários de advogado. Honorários de advogado são devidos na falência, desde 
que atendidos os requisitos legais. O parágrafo 2º do artigo 208 da Lei de Falências não trata do 
tema, mas de custas. (TRT/SP 01281200106002000 - RO - Ac. 3ªT 20040379080 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 24/08/2004) 

Perito em geral 
1780. Mandado de segurança. Depósito prévio para a realização da prova pericial. Ilegalidade da 
exigência. Tendo o trabalhador-impetrante declarado, como na espécie, nos termos da lei, nos 
autos da ação trabalhista por ele ajuizada, o seu estado de miserabilidade jurídica, tem-se que 
viola direito líquido e certo do mesmo a determinação judicial para que efetue o depósito prévio 
dos honorários da prova pericial (obrigatória, segundo o art. 195, parágrafo 2°, da CLT) de averi-
guação da insalubridade alegada. Mandado de segurança concedido. (TRT/SP 
10152200300002000 - MS - Ac. SDI 2004008227 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 18/05/2004) 

1781. Perícia contábil. Sucumbência. Lei 5584/70. Art. 21 do CPC. Servindo a perícia contábil 
para a apuração exata do quantum debeatur e não, simplesmente, para se averiguar qual das 
partes apresentou contas mais próximas do valor devido, bem como restando incontroverso que a 
executada é quem arca com o débito trabalhista, não se pode falar em sucumbência do exeqüente 
pelo simples fato de que os cálculos da executada foram os que mais se aproximaram do valor 
devido, mormente à luz da Lei 5.584/70, que normatiza a questão da prova pericial no Processo 
do Trabalho, sendo, pois, inaplicável ao caso o teor do art. 21 do CPC. Agravo de petição ao qual 
se nega provimento. (TRT/SP 02205199203702002 - AP - Ac. 7ªT 20040054173 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 12/03/2004) 

1782. Mandado de segurança. Depósito prévio para a realização da prova pericial. Ilegalidade da 
exigência. Nos termos do item 98 da Orientação Jurisprudencial da SBDI 2 do C. TST, aplicável 
nas espécie, "98. Mandado de segurança. Cabível para atacar exigência de depósito prévio de 
honorários periciais. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, 
dada a incompatibilidade com o processo do trabalho e com o Enunciado nº 236 do TST, sendo 
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cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia independentemente do depósito. 
(27.09.2002)". Mandado de segurança concedido. (TRT/SP 10590200400002000 - MS - Ac. SDI 
2004025938 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/12/2004) 

1783. Honorários do perito. Liquidação. Sucumbência. O fato do réu ter sido sucumbente na fase 
de conhecimento não o torna, necessariamente, só por isso, também sucumbente na liquidação 
de sentença. Pelas despesas processuais da liquidação, se decorrentes de controvérsia nos cál-
culos, responde a parte que sucumbiu no objeto da prova, pois tanto sucumbe o credor que pre-
tende receber mais do que lhe é devido, como também o devedor que quer pagar menos do que 
deve. E se ambos erram nos cálculos, cada qual em seu favor, ambos respondem pelas despe-
sas. (TRT/SP 00534199803402005 - AP - Ac. 3ªT 20040150865 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva 
- DOE 20/04/2004) 

1784. Execução. Honorários periciais. Responsabilidade e valor: 1. O fato de os cálculos apresen-
tados pela executada estarem próximos daqueles apurados pelo perito não dá suporte à inversão 
da sucumbência. A executada é quem deu causa material, com a sua inadimplência. Deve, pois, 
arcar com o ônus em homenagem aos princípios da restitutio in integrum e perpetuatio jurisdictio-
nis; 2. A fixação do valor da verba honorária pericial não guarda qualquer relação com o montante 
apurado pelo Sr. Vistor. O perito é um profissional técnico do qual se serve a Justiça e sobre o 
qual o julgador deposita a sua confiança nos fatos apresentados, neles se baseando para formar a 
convicção e para entregar a prestação jurisdicional. Para um auxiliar de tal envergadura, deve-se 
dar a paga correta. (TRT/SP 00095199725302004 - AP - Ac. 6ªT 20040025530 - Rel. Francisco 
Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

1785. Honorários periciais. Fixação. A fixação do valor da verba honorária pericial não guarda 
qualquer relação com o montante apurado pelo Sr. Vistor. O perito é um profissional técnico do 
qual se serve a Justiça e sobre o qual o julgador deposita a sua confiança nos fatos apresentados, 
neles se baseando para formar a convicção e para entregar a prestação jurisdicional. Para um 
auxiliar de tal envergadura, deve-se dar a paga correta. (TRT/SP 01526199503402003 - AP - Ac. 
6ªT 20040025556 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

1786. Responsabilidade pela verba honorária pericial na execução trabalhista. 1. Pela natureza do 
Processo do Trabalho, não se aplica a sucumbência no procedimento laboral, como ocorre no 
Processo Civil. O procedimento laboral sofre a influência do princípio protetor, o qual é a razão 
histórica e doutrinária do Direito do Trabalho. 2. Preleciona o Enunciado n. 236, do TST: "A res-
ponsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão rela-
tiva ao objeto da perícia". A posição da jurisprudência é uma exceção à inaplicabilidade do princí-
pio da sucumbência na Justiça do Trabalho. É indiscutível, diante das jurisprudências sumuladas, 
que a responsabilidade pelos honorários periciais, no processo de conhecimento, é atribuição de 
quem tenha sido sucumbente no objeto da perícia. Vale dizer: paga a verba honorária quem for 
condenado no título cuja convicção foi lastreada na perícia. A procedência ou não do pedido, que 
se correlaciona com a perícia, é que vincula o encargo quanto ao pagamento. 3. Será que este 
também pode ser considerado como critério a fim de embasar a responsabilidade pelas periciais 
contábeis realizadas na fase de liquidação dos processos trabalhistas? Pela complexidade dos 
cálculos trabalhistas, além do que a quase a totalidade das decisões judiciais são ilíquidas, a perí-
cia contábil é uma determinação corriqueira nas liquidações. A liquidação de sentença é uma fase 
preparatória da execução, tendo como escopo estabelecer os valores exatos da condenação, 
quantificando-se o montante do crédito exeqüendo. Não se discute o que é devido, porém, o 
quanto do que se é devido. A perícia não atua, na fase de liquidação, como meio de prova, na 
medida em que não mais se discute o direito já reconhecido no título executivo. Aliás, qualquer 
discussão quanto ao conteúdo do título exeqüendo, é vedada às partes e ao juiz, ante o teor da 
vedação legal (art. 879, § 1º, CLT e art. 610, CPC). 4. A perícia, em liquidação de sentença, re-
presenta um meio do qual se vale o juiz para dirimir as controvérsias quanto aos valores aponta-
dos pelas partes, porém, não para se estabelecer o direito, cuja discussão já se exauriu no pro-
cesso de conhecimento. A realização da perícia, em fase de liquidação, como parte precatória da 
execução trabalhista, não é meio de prova, sendo uma determinação judicial que se insere no 
poder de atuação do magistrado, para se aquilatar com exatidão o valor do crédito exeqüendo. A 
perícia, nesse caso, terá como encargo remuneratório o vencido na ação de conhecimento. Man-
tém-se a responsabilidade da agravante quanto ao pagamento da verba honorária pericial. 
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(TRT/SP 62265200390202008 - AP - Ac. 4ªT 20030706631 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - 
DOE 16/01/2004) 

1787. Responsabilidade pela verba honorária pericial na fase de liquidação. A sentença de liqui-
dação fixou a verba honorária pericial em R$ 1.200,00, atribuindo ao exeqüente o importe de 40% 
dessa fixação (fls. 394). A perícia, quando determinada em liquidação de sentença, não pode ser 
vista como meio de prova, já que nessa fase processual não se discute o direito e sim e tão so-
mente a sua quantificação. A liquidação, seja a modalidade adotada, é para a quantificação do 
crédito e não para se estabelecer o que é devido, logo, não há que se falar em sucumbência na 
liquidação, logo, torna-se inaplicável o teor do Enunciado n. 236 do TST. A responsável pela verba 
honorária pericial é a própria executada e na íntegra. Acolhe-se, pois, o apelo para excluir essa 
responsabilidade quanto ao exeqüente. (TRT/SP 00318199303002000 - AP - Ac. 1ªT 
20040143907 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 20/04/2004) 

1788. Honorários periciais. Antecipação. Assistência judiciária. Compreensão. A Lei nº 1.060 de 
1950, em seu art. 3º, V, é precisa ao dispor que a assistência judiciária compreende os honorários 
de perito. De outra parte, se não há lei que obrigue antecipação dos honorários, medida neste 
sentido ofende o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II). (TRT/SP 10458200300002007 - MS - Ac. 
SDI 2004004876 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 

1789. Honorários periciais. Exigência de depósito prévio. Ilegalidade. Segundo o Enunciado nú-
mero 236 do C. TST, "a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte su-
cumbente na pretensão relativa ao objeto da perícia." Dessa forma, a determinação judicial im-
pondo ao reclamante o depósito prévio para garantia dos honorários periciais é ilegal porque a-
fronta uma das características do processo do trabalho, consistente no pagamento final de despe-
sas, lato sensu. Segurança que se concede. (TRT/SP 12556200300002009 - MS - Ac. SDI 
2004010213 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 01/06/2004) 

1790. Requeridas periculosidade e insalubridade, comprovada apenas a insalubridade, o ônus da 
paga dos honorários periciais compete unicamente ao empregador. Provimento parcial que se 
defere. (TRT/SP 01063200231702009 - RS - Ac. 1ªT 20040346964 - Rel. Plinio Bolivar de Almei-
da - DOE 27/07/2004) 

1791. Agravo de petição. Honorários periciais. Critério para fixação. Razoabilidade. A valorização 
dos trabalhos de perito deve ser justa e razoável, sem exageros que levem à supervalorização, 
nem, de outra parte, à quantia simbólica, que não remunere condignamente o trabalho realizado. 
Verba honorária que se reduz por aplicação do princípio da razoabilidade. (TRT/SP 
01031197301802025 - AP - Ac. 1ªT 20040371659 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
10/08/2004) 

1792. Agravo de petição. Honorários periciais. A responsabilidade pelos honorários periciais, em 
fase de execução, é da reclamada, que foi sucumbente no objeto da lide. (TRT/SP 
00129199744602009 - AP - Ac. 1ªT 20040632690 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

1793. Honorários periciais. Execução. A despesa com perícia gerada por cálculos excessivos do 
exeqüente, inclusive por exigir título não incluído na condenação, fica a cargo de quem deu causa 
à despesa (exeqüente). (TRT/SP 01264199102602009 - AP - Ac. 6ªT 20040342241 - Rel. Rafael 
E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/07/2004) 

1794. Honorários periciais. Inversão da sucumbência por ação rescisória. A desconstituição da 
decisão exeqüenda por ação rescisória, inverte a sucumbência, respondendo a parte vencida pe-
los honorários periciais, independentemente de haver, ou não, discussão naquela ação quanto à 
responsabilidade pelo pagamento, eis que se trata de despesa do processo. (TRT/SP 
00614199200602006 - AP - Ac. 6ªT 20040663501 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
10/12/2004) 

1795. Honorários Periciais. Fixação. Os honorários periciais devem ser fixados dentro do princípio 
da razoabilidade. A fixação dos honorários periciais deve ser feita de forma moderada, de acordo 
com a complexidade do trabalho realizado, remunerando adequadamente a atividade do profis-
sional, inclusive para que possam existir profissionais a prestar esse munus público na Justiça do 
Trabalho. Para se determinar os honorários é preciso verificar o tempo gasto, as diligências efetu-
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adas, as despesas incorridas e outros elementos. Honorários periciais reduzidos, em razão de 
terem sido fixados de forma excessiva. (TRT/SP 00869199404802002 - RO - Ac. 3ªT 
20040031246 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 17/02/2004) 

1796. Perícia. Ônus do pagamento em razão dos honorários. O fato do resultado aferido pela pe-
rícia, estar mais próximo do valor apontado pelo agravante (empresa) não o isenta da responsabi-
lidade pelo pagamento dos honorários de perito. Não se pode olvidar que a causa material que 
ensejou a realização do laudo técnico, foi a inadimplência do empregador. Viável juridicamente 
seria a pretensão da empresa apenas para o caso de liquidação negativa, pois aí não haveria 
qualquer valor a ser pago ao agravado (empregado), sendo este então, sucumbente no objeto da 
perícia. (TRT/SP 03100199731102007 - AP - Ac. 6ªT 20040113021 - Rel. Valdir Florindo - DOE 
30/03/2004) 

 HORÁRIO 
Compensação em geral 
1797. Horas Extras. Acordo de compensação de horas verbal. Validade. O acordo de compensa-
ção de horas desde que benéfico ao empregado é válido ainda que verbal. (TRT/SP 
00727200207502009 - RO - Ac. 1ªT 20040154798 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
20/04/2004) 

1798. Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária gratuita feito no corpo da petição 
inicial. Declaração de insuficiência econômica que não infirmada deve prevalecer. Agravo de ins-
trumento provido. Recurso ordinário. Compensação de jornada. Acordo individual. Validade. É 
válido o acordo individual para compensação de horas salvo se houver norma coletiva em sentido 
contrário. O.J. 182 da SDI-1. (TRT/SP 01316199907802003 - AI - Ac. 1ªT 20040632630 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

1799. Horas extras. Acordo de compensação. O acordo de compensação deve ser necessaria-
mente escrito (art. 59, parágrafo 2º, da CLT, c/c Súmula 108 do TST), porque se opõe à dinâmica 
mais ordinária de trabalho; o normal é a jornada de 8 horas e o pagamento, como extras, das ho-
ras excedentes; o invulgar é o regime de compensação de horas, sem pagamento de extras. 
(TRT/SP 01573200004002007 - RO - Ac. 6ªT 20040536240 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 15/10/2004) 

1800. Compensação. Pactuação implícita. Inválida. Horas extras devidas. Ante a proteção consti-
tucional e legal à limitação da jornada, não há como aceitar pactuação tácita ou implícita do regi-
me de compensação, consoante entendimento consubstanciado da Orientação Jurisprudencial nº 
223 da SDI-1: "Compensação de jornada. Acordo individual tácito. Inválido". Simples menção, no 
contrato de experiência, sobre a possibilidade de futura implementação de regime de compensa-
ção e prorrogação não desobriga a reclamada da pactuação expressa e detalhada desse sistema, 
no momento em que efetivamente dele pretender fazer uso. Recurso a que se dá parcial provi-
mento para deferir horas extras e reflexos. (TRT/SP 00832200146202003 - RO - Ac. 4ªT 
20040671474 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 03/12/2004) 

1801. Semana inglesa. Acordo individual de compensação. Inválido. Horas extras devidas. A im-
plementação da chamada "semana inglesa", modalidade de compensação horária, está condicio-
nada à observância do disposto no inciso XIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. A ausência da 
chancela sindical em acordo de compensação torna-o inválido, sendo devidas as horas exceden-
tes de oito a cada dia, com os respectivos reflexos. Inteligência que se extrai da Orientação Juris-
prudencial nº 223, da SDI-1, do C. TST. (TRT/SP 01510200200702008 - RS - Ac. 3ªT 
20040048971 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 02/03/2004) 

1802. Acordo tácito de compensação de horas de trabalho. Jornada de 12x36 horas. O acordo 
tácito de compensação de horas de trabalho quando regularmente observado possui plena eficá-
cia jurídica. No caso, o módulo de 12x36 horas, ajustado na data de admissão e sempre cumpri-
do, não autoriza o deferimento de horas extras pela extrapolação da carga diária normal. Isto por-
que é manifestamente benéfico ao trabalhador, pelo evidente e substancial elastecimento do perí-
odo de descanso. (TRT/SP 01571200106602001 - RO - Ac. 4ªT 20040089341 - Rel. Sérgio Win-
nik - DOE 12/03/2004) 
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 HORAS EXTRAS 
 Apuração 
1803. Diferenças de hora divisor 180. Jornada contratual de 06 horas. Restando provado nos au-
tos que a reclamante foi contratada para jornada de 06 horas diárias, o divisor a ser considerado, 
para cálculo das horas extras laboradas é 180 e não 150, como pleiteado pela obreira. Recurso da 
reclamante a que se nega provimento, sob esse ponto. (TRT/SP 00753200143102004 - RO - Ac. 
7ªT 20040053959 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1804. Cálculos das horas extras efetuados pelo Sr. Perito. Impugnação. Esclarecimentos. Tendo o 
Sr. Perito de confiança do Juízo, prestado os esclarecimentos sobre a metodologia utilizada para 
o cálculo do total das horas extras laboradas, e não logrando o autor infirmar robustamente os 
cálculos apresentados, os mesmos devem ser acolhidos. Recurso do autor a que se nega provi-
mento, sob esse aspecto. (TRT/SP 01755199905602009 - AP - Ac. 7ªT 20040122152 - Rel. Anelia 
Li Chum - DOE 16/04/2004) 

Cartão de ponto 
1805. Trabalho não fiscalizado. Sobrejornada. Improcedência do apelo. (TRT/SP 
02907200002302004 - RO - Ac. 1ªT 20040457847 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

1806. Sem qualquer validade, ainda que subscrito pelo empregado, a marcação de ativação de 
jornada, manuscrito de terceiros, constando sempre o mesmo horário de entrada, saída e interva-
los para alimentação. Prevalência da prova testemunhal. Apelo negado. (TRT/SP 
00084200301702003 - RO - Ac. 1ªT 20040655258 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

1807. Horas Extras. Cartões de ponto com registros invariáveis. Registros homógrafos não signifi-
cam, necessariamente, uma fraude trabalhista. São tão comuns nas relações trabalhistas esses 
registros homógrafos que a afirmação de fraude produziria uma generalização significativamente 
expressiva que, só por si, já tornaria inverossímil qualquer idéia pré-concebida de irregularidade. 
O juiz não pode ignorar a realidade social que faz tão freqüente esse fato. O empregado tem a 
oportunidade de produzir provas para invalidar a fé desses lançamentos. Se a única prova segura 
nos autos é a prova documental gerada pelo empregador, é evidente que essa prova vale mais do 
que nenhuma prova. (TRT/SP 00674200248102000 - RO - Ac. 6ªT 20040140983 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 07/05/2004) 

1808. Horas extras. Cartões de ponto. O autor pediu a juntada dos cartões de ponto na inicial. 
Trata-se de prova pré-constituída, documento comum às partes e de uso obrigatório (art. 74, pa-
rágrafo 2º, da CLT). Sua exibição independe da coerção estatal (art. 355 do CPC) e a verdadeira 
defesa da ré consistia precisamente na juntada desses controles de ponto. A atitude furtiva con-
firma o trabalho em horas extras. (TRT/SP 00352200231202009 - RO - Ac. 6ªT 20040490275 - 
Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 01/10/2004) 

1809. Cartões de ponto. Omissão da juntada. Trabalho no intervalo interjornada. Direito às horas 
extras. Confessada a existência do sistema de cartões de ponto, a omissão da reclamada quanto 
à juntada dos controles de jornada fragiliza sua prova e erige presunção de veracidade da alega-
ção do autor quanto à ausência do descanso interjornada previsto no artigo 66 da CLT. Ainda que 
não houvesse determinação judicial expressa para juntada de cartões de ponto, o que in casu se 
diz apenas para argumentar já que a empresa foi instada judicialmente a apresentar toda a prova 
em seu poder, tal não obstaria a presunção da sobrejornada alegada pelo autor, decorrente da 
invasão do período legal de descanso, vez que tal determinação não consta mais do teor do E-
nunciado nº 338 do C. TST, em sua nova redação. (TRT/SP 00293200100302002 - RO - Ac. 4ªT 
20040676700 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 

1810. Cartões de ponto. Juntada parcial. Presunção. A juntada parcial dos controles de jornada 
fragiliza a prova da empresa e erige presunção de veracidade da existência das horas extras indi-
cadas pelo autor na inicial, com relação aos meses em que a prova foi omitida. Incidência do E-
nunciado 338 do C. TST. (TRT/SP 02732200104802002 - RO - Ac. 4ªT 20040676484 - Rel. Ricar-
do Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 
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1811. Horas extras. Cartões. Juntada parcial. Presunção. Como regra, a prova das horas extras 
incumbe ao autor que as alega (artigo 333, inciso I, do CPC c/c artigo 818, da CLT). Todavia, ha-
vendo sistema de cartões de ponto, inverte-se este ônus, que passa a ser da reclamada, a quem 
incumbe exibir tal prova (art. 845, CLT c/c 359, CPC; En. 338/TST). A juntada parcial dos cartões 
erige presunção de veracidade da jornada indicada na inicial, apenas com relação aos períodos 
cuja documentação foi omitida pelo empregador. (TRT/SP 00320200220102001 - RO - Ac. 4ªT 
20040693990 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 

Configuração 
1812. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Art. 58, § 1º, da CLT. OJ nº 23 da 
SBDI-1 do C. TST. A limitação a 10 minutos, de que trata o § 1º do art. 58 da CLT é diário, sendo 
que esse mesmo dispositivo legal limita a cinco minutos, na entrada e a cinco minutos, por ocasi-
ão da saída, o tempo que não deverá ser computado como extraordinário, o que, evidentemente, 
não restringe a aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 23 da SBDI-1 do C. TST, pelo que, 
excedido aquele limite (cinco minutos), a totalidade do tempo excedente deve ser computada co-
mo extraordinária. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 55177200290202009 - 
RO - Ac. 7ªT 20030680470 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

1813. Horas extras. Minutos excedentes à jornada. Os minutos que excedem a jornada de traba-
lho, por antecipação ou prorrogação, ensejam o pagamento de horas extras quando ultrapassado 
o limite fixado na OJ nº 23 da SDI 1 do TST. (TRT/SP 00063200444202001 - RS - Ac. 6ªT 
20040459980 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/09/2004) 

1814. Horas Extras: ressalvado o regime de compensação de horários e sob pena de afronta ao 
texto constitucional de 1988 (art. 7º, XII), hão de ser consideradas como extraordinárias (para to-
dos os fins e efeitos) todas aquelas praticadas além dos montantes derivados da Carta Maior (8 
horas ao dia e 44 horas na semana), para os trabalhadores em regime de não revezamento de 
horário. (TRT/SP 01262200006002002 - RO - Ac. 5ªT 20040226632 - Rel. Ricardo Verta Luduvice 
- DOE 28/05/2004) 

1815. Horas extras. Monitora da FEBEM. Não há qualquer incongruência nas razões apontadas 
para o término tardio da jornada, porquanto convergem o depoimento testemunhal e o elencado 
na vestibular para atividades próprias da função exercida. A natureza especialíssima da monitoria 
de crianças e adolescentes não pode ser absorvida como atividade estática, previsível ou repetiti-
va; aquilo que poderia ser compreendido como divergência, ao contrário, inspira sinceridade quan-
to à prestação desencadeada. (TRT/SP 02536200101302004 - RE - Ac. 10ªT 20040624590 - Rel. 
Vera Marta Públio Dias - DOE 30/11/2004) 

 Integração nas demais verbas 
1816. CPTM. Integração de horas extras. Tendo sido a integração de horas extras anteriormente 
prestadas prevista pelo novo plano de cargos e salários da CPTM, quando do enquadramento do 
autor nesse novo plano, pouco importa, para que tenha direito à indenização postulada, que após 
esse enquadramento tenha continuado a perceber pagamento por trabalho em sobrejornada, pois 
aquela integração refere-se a horas extras pretéritas, não servindo, pois, para quitar trabalho ex-
cedente realizado posteriormente. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 
01073200204902004 - RO - Ac. 7ªT 20040053975 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1817. Horas extras. Descansos semanais remunerados. Integrações. Enunciado nº 172 do C. 
TST. Constituindo o trabalho efetuado durante a semana o fato gerador do direito aos descansos 
semanais remunerados, são devidas sobre estes últimos as integrações de horas extras realiza-
das, sendo esse, aliás, o entendimento jurisprudencial iterativo, notório e atual do C. TST, a res-
peito, que adoto, cristalizado em seu Verbete sumular de número 172. Recurso ordinário obreiro a 
que se dá provimento, no aspecto. (TRT/SP 01267200031202006 - RO - Ac. 7ªT 20040383142 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

1818. Reflexos das horas extras em gratificações semestrais, licença-prêmio e indenização PDV. 
1. A verba paga a título de indenização ao PDV é uma verba, cuja efetiva natureza jurídica, é de 
ser uma indenização rescisória complementar paga a titulo de liberalidade pelo empregador, logo, 
não há como se justificar a inclusão das horas extras. 2. As horas extras não podem incidir na 
gratificação semestral, pois, esse título, consoante a defesa, por expressa previsão regulamentar, 
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era paga de forma condicionada ao lucro. Essa temática é pública e notória para os bancários do 
recorrido. Como se trata de uma efetiva participação nos lucros, não há como se justificar a inclu-
são das horas extras. 3. A licença-prêmio e a inclusão das horas extras na sua base de cálculo 
não pode ser deferida. Em primeiro lugar, a reclamante não indicou a origem regulamentar que 
justificasse essa incidência. Em segundo lugar, a reclamante sequer justificou a ocorrência de 
pagamento do título no período não prescrito. Rejeito, pois, esses títulos como base de cálculo 
das horas extras. (TRT/SP 00976200206102001 - RO - Ac. 4ªT 20040640854 - Rel. Francisco 
Ferreira Jorge Neto - DOE 26/11/2004) 

1819. Agravo de petição. Horas extras. Integrações em férias e 13º salário. A média das horas 
extras repercutem em férias e 13º salário. Aquelas (férias) tomando-se em conta o período aquisi-
tivo, e este (13º) o ano civil, respeitada a proporcionalidade em 'avos'. Agravo conhecido e parci-
almente provido. (TRT/SP 01556199903602019 - AP - Ac. 1ªT 20040408560 - Rel. Plinio Bolivar 
de Almeida - DOE 24/08/2004) 

1820. Reflexos de horas extras em DSR's. Novos reflexos destes em outras verbas. Não há fun-
damento legal para integração dos reflexos das horas extras nos DSR's e desse resultado em 
outras verbas. Trata-se do reflexo do reflexo. O artigo 7º da Lei nº 605/49 não dispõe que haja 
novos reflexos, pois do contrário os reflexos dos reflexos seriam indefinidos, como se estivésse-
mos diante de espelhos, além do que não haveria uma fórmula de como calculá-los. O reclamante 
já recebia salário mensal, já estando incluído no cálculo os DSR's (§ 2º do art. 7º da Lei nº 
605/49). (TRT/SP 00137200002902003 - RO - Ac. 3ªT 20040578997 - Rel. Sérgio Pinto Martins - 
DOE 09/11/2004) 

Remuneração 
1821. Adicional por tempo de serviço e a sua inserção no cálculo das horas extras. Pelo teor da 
cláusula normativa, segunda a r. sentença, o adicional deve ser calculado sobre o salário-básico 
ordinário contratual mensal do empregado, portanto não se justifica a incidência no cálculo das 
horas extras. Discordo do posicionamento adotado pelo MM. Juízo a quo. A verba, como principal, 
deve ser calculada sobre o salário contratual, sem outros aditivos. Contudo, como essa verba 
possui natureza salarial, há de ser observada para o cálculo de outros títulos, como ocorre em 
relação às horas extras (Enunciado n. 264, TST). Se o autor, em jornada normal, recebe o anuê-
nio, também deverá recebê-lo em jornada suplementar. Não se trata, pois, de violação ao art. 
1.090 do Código Civil. A cláusula somente estabelece o critério quanto ao pagamento do ATS 
como principal nada aduzindo quanto às demais incidências. Uma coisa é a base de cálculo do 
principal. Outra situação é a sua inclusão na remuneração para o pagamento de outros títulos, 
como é o caso das horas extras. Convém salientar que essas assertivas em nada violam o teor da 
negociação coletiva ou dos artigos e diplomas legais invocados pela reclamada em suas contra-
razões. Portanto deferem-se as incidências desse adicional no cálculo das horas extras, em 
parcelas vencidas e vincendas. (TRT/SP 01228200244302007 - AI - Ac. 1ªT 20040143974 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 20/04/2004) 

1822. Horas extras e o adicional de periculosidade. Contudo, o adicional de periculosidade há de 
ser observado para fins de cálculo das horas extras, ante o que dispõem o teor do Enunciado nº 
264 do TST e o teor da OJ nº 267, da SDI-I, do TST. Se na jornada normal, o trabalhador recebe o 
adicional de periculosidade, em jornada suplementar, o adicional da hora extra deve incidir sobre 
o salário básico acrescido do adicional de periculosidade. Defere-se, pois, o direito à percepção 
da incidência do adicional de periculosidade no cálculo das horas extras e os seus reflexos em 
férias, abono de férias, aviso prévio, 13º salário, recolhimentos fundiários + 40% e nos 
DSR/feriados. (TRT/SP 00552200201002004 - RO - Ac. 2ªT 20040483902 - Rel. Francisco Ferrei-
ra Jorge Neto - DOE 28/09/2004) 

Supressão 
1823. Departamento de Estradas e Rodagem - DER. Supressão de horas extras. Indenização. A 
autarquia estadual não goza de uma isenção ao cumprimento da legislação federal que rege o 
vínculo de emprego, nem serve o princípio da moralidade para justificar uma grave lesão que se 
pretende cometer ao trabalhador. O princípio da moralidade pode explicar o ato de suprimir, mas 
não pode exculpar o dever de indenizar a lesão. (TRT/SP 02166199601002008 - RO - Ac. 6ªT 
20040648464 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 
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1824. Transação. Planos de incentivo à demissão voluntária. Ineficácia. É ineficaz a transação 
que se consubstancia em verdadeira renúncia de direitos trabalhistas prejudicial ao trabalhador, 
conforme ocorreu no caso vertente, onde a única beneficiada foi a reclamada, que pagou indeni-
zação de pouca monta - comparada com a soma dos valores dos direitos obtidos judicialmente - e 
obteve quitação integral do contrato de trabalho. Supressão de horas extras. Os termos do Enun-
ciado nº 291 do C. TST versam sobre os casos de supressão de horas extras, não se aplicando à 
hipótese de mera redução ou, tampouco, de supressão e/ou redução de horas de sobreaviso. Ve-
rificada a supressão do trabalho suplementar executado com habitualidade, devida é a indeniza-
ção de que trata o Enunciado em referência. (TRT/SP 02612199901402002 - RO - Ac. 10ªT 
20040212640 - Rel. Rilma Aparecida Hemetério - DOE 18/05/2004) 

1825. Diminuição do labor extraordinário. Licitude. Jus variandi do empregador. A necessidade de 
prestação de horas extras e a conseqüente determinação de seu cumprimento encontram-se ads-
tritas ao império do empregador, em decorrência do exercício do jus variandi, não se caracteri-
zando a diminuição do labor extraordinário por ordem patronal, em alteração contratual unilateral 
ilícita. (TRT/SP 00677200144102004 - RO - Ac. 2ªT 20030710337 - Rel. Mariangela de Campos 
Argento Muraro - DOE 20/01/2004) 

 Trabalho externo 
1826. Horas Extras. Trabalho externo. A tipificação do modelo legal pressupõe a inexistência de 
qualquer controle e fiscalização acerca da atividade externa, assim como a impossibilidade de 
aferição quanto à disponibilidade do empregado perante o empregador, hipótese que não se coa-
duna ao caso vertente. Provimento negado. (TRT/SP 01315200006102001 - RO - Ac. 10ªT 
20040273320 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 15/06/2004) 

1827. Horas Extras. Atividade Externa. A atividade laboral predominantemente externa, conjugada 
com a inexistência de controle de jornada, configura a exceção preconizada no art. 62, inciso I 
Consolidado e exime o empregador da paga de serviço extraordinário. (TRT/SP 
00033200203202003 - RO - Ac. 4ªT 20040087560 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
12/03/2004) 

1828. Atividade externa. Necessidade de prorrogação do expediente para atendimento de quotas. 
Inaplicabilidade do art. 62, inc. I Consolidado. Havendo necessidade devidamente demonstrada 
de prorrogação do expediente para atendimento de roteiros, metas ou quotas fixadas pelo empre-
gador, é razoável concluir que a imposição de meta diária incompatível com a jornada contratual 
funciona como uma forma oblíqua de controle de ponto e exigência de sobrelabor, sendo inaplicá-
vel o art. 62, inc. I Consolidado. (TRT/SP 00793200207702001 - RO - Ac. 4ªT 20040395850 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 13/08/2004) 

1829. Atividade externa. Necessidade de prorrogação do expediente para atendimento de metas 
ou quotas. Inaplicabilidade do art. 62, inc. I Consolidado. Havendo necessidade devidamente de-
monstrada de prorrogação do expediente para atendimento de metas ou quotas fixadas pelo em-
pregador, é razoável concluir que a imposição de meta diária incompatível com a jornada contra-
tual funciona como uma forma oblíqua de controle de ponto e exigência de sobrelabor, sendo ina-
plicável o art.62, inc. I Consolidado. Horas extraordinárias devidas. (TRT/SP 00097200349102005 
- RO - Ac. 4ªT 20040684690 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 10/12/2004) 

1830. Jornada. Atividade externa. Art. 62, inc. I da CLT. Horas extras indevidas. As atividades 
externas, não sujeitas a nenhum tipo de controle e/ou vigilância por parte do empregador, soma-
das ao fato de não haver cumprimento de metas que poderiam implicar na exigência de prestação 
de serviços extraordinários, atraem a aplicação do art. 62, inc. I da CLT, sendo indevidas as horas 
suplementares. (TRT/SP 02707200101502008 - RO - Ac. 4ªT 20040684797 - Rel. Paulo Augusto 
Camara - DOE 10/12/2004) 

1831. Horas Extras. Trabalho externo não sujeito a controle de horário. Trabalho de vendas sem 
zona delimitada, sem obrigatoriedade de comparecimento diário à empresa, sem controle dos 
horários de trabalho e sem imposição para regime de plantões. Realidade que caracteriza a exce-
ção legal (CLT, art. 62). Horas extras e de sobreaviso indeferidas. (TRT/SP 37632200390202005 - 
RO - Ac. 6ªT 20030695427 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 
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1832. Serviços Externos. Ausência de controle. Horas extras indevidas. Tratando-se de atividade 
externa não sujeita a qualquer tipo de controle, e não se destinando os relatórios à fiscalização e 
quantificação da carga horária, sendo inclusive facultado seu preenchimento diário ou mensal, não 
são devidas as horas extras. Incidência do artigo 62, I, da CLT. (TRT/SP 02474200220202004 - 
RO - Ac. 4ªT 20040279531 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 18/06/2004) 

1833. Da duração do trabalho. A exceção prevista no artigo 62, I, da CLT, que dispensa o empre-
gador de remunerar o sobrelabor dos empregados exercentes de atividades externas, deve ser 
verificada em cada caso concreto e aplicada tão somente aos empregados que, nesta condição, 
não se submetem a controle de jornada por absoluta impossibilidade de fiscalização. Constatada 
a presença desta possibilidade, afasta-se o favor legal, competindo ao empregador exercer efetiva 
fiscalização dos horários cumpridos por estes empregados - inteligência do artigo 74 e parágrafos, 
da CLT - de maneira a possibilitar a correta remuneração de todas as horas por eles trabalhadas, 
inclusive as extraordinárias, não se admitindo que a empresa se beneficie de sua própria incúria 
por assim não proceder. (TRT/SP 02711200004702000 - RO - Ac. 10ªT 20040413807 - Rel. Rilma 
Aparecida Hemetério - DOE 24/08/2004) 

1834. Trabalho externo. Horas extras. Faz jus ao recebimento de horas extras o trabalhador que 
tem obrigação de comparecimento diário à empresa pela manhã e à tarde, mormente para o car-
regamento do veículo para o trabalho do dia seguinte, ainda que não existam controles escritos do 
ponto, fiscalização do trabalho externo e anotação em CTPS e ficha de registro de empregados 
acerca de seu enquadramento na hipótese do artigo 62, I, da CLT. Não basta para a empresa o 
cumprimento de aspectos meramente formais, porquanto não cedem lugar à realidade contratual, 
esta que deve ser investigada no sentido de se estabelecer se havia a possibilidade de controle. 
Caminho fácil e sem percalços o da empresa que simplesmente diz não realizar controle de horá-
rio, que o trabalho era externo, que não fiscalizava a atuação do trabalhador enquanto se encon-
trava laborando nas ruas junto aos clientes, para esquivar-se do pagamento de horas extras, mas 
que, impõe ao obreiro necessidade de comparecer diariamente e que tem pleno conhecimento de 
que seu concurso extrapola os limites legais da jornada. (TRT/SP 02393200031602003 - RO - Ac. 
10ªT 20040183283 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 04/05/2004) 

 IMPOSTO DE RENDA 
Desconto 
1835. Descontos Fiscais. Princípio da progressividade. Inaplicabilidade. A matéria respeitante aos 
descontos fiscais em reclamação trabalhista encontra-se disciplinada pelas normas de natureza 
cogente substanciadas nos artigos 46 da Lei nº 8.541/92 e 2º do Provimento nº 1/96, cuja aplica-
ção, no caso vertente, leva à imperiosidade da determinação de dedução da contribuição fiscal do 
crédito trabalhista reconhecido judicialmente, não podendo prevalecer o entendimento de que, por 
não ter sido efetuada nas épocas próprias, ensejaria a aplicação das alíquotas pretéritas então 
vigentes, numa tentativa de aplicação do princípio da progressividade, carente de amparo legal, 
pois, a toda evidência, o fato gerador do imposto de renda constitui o levantamento, pelo recla-
mante, de seu crédito trabalhista, pelo que a legislação fiscal vigente à época desse fato gerador é 
que deve ser aplicada, em todos os seus aspectos. Recurso ordinário a que se dá provimento, no 
aspecto. (TRT/SP 02405200347202009 - RS - Ac. 7ªT 20040122039 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/04/2004) 

1836. Descontos Fiscais. Limites. O imposto de renda incide sobre a totalidade das verbas tributá-
veis e não sobre quaisquer verbas pagas em juízo. Na apuração deverão ser excluídas as parce-
las isentas, conforme art. 39 do Decreto n. 3000, que regulamenta o imposto. (TRT/SP 
00959200204902000 - RO - Ac. 9ªT 20040061803 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
05/03/2004) 

1837. Agravo de petição. Descontos previdenciários e fiscais. No que se refere aos descontos 
previdenciários e fiscais, deve se observar o Provimento 01/96 da CGJT. Agravo de petição ao 
qual se dá provimento. (TRT/SP 00987199226202001 - AP - Ac. 1ªT 20040313225 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 06/07/2004) 

1838.Recurso ordinário. Rescisão indireta do contrato. Não infirmadas as razões de decidir que 
culminaram com o reconhecimento da rescisão indireta do contrato, a decisão impugnada deve 
ser mantida. Horas extras. À luz das provas constantes dos autos, notadamente os instrumentos 
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normativos, não autorizam a reforma do julgado. Descontos fiscais e previdenciários. Aplicação do 
Provimento n. 1/96 da CGJT. Apelo da reclamada parcialmente provido. (TRT/SP 
00458200125102006 - RO - Ac. 1ªT 20040408420 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
24/08/2004) 

1839. Cálculo dos recolhimentos fiscais. A retenção dos valores devidos a título de imposto de 
renda está ligada à disponibilidade dos rendimentos, de forma que o seu cálculo deve ser realiza-
do sobre o total dos valores a serem pagos ao reclamante, advindos dos créditos trabalhistas su-
jeitos à contribuição fiscal, não devendo ser levado em consideração o valor que deveria ter sido 
pago no mês da prestação dos serviços, mas o total do valor devido, conforme apurado em liqui-
dação de sentença. Entendimento que vem corroborado pela Orientação Jurisprudencial nº 228 
da Subseção de Dissídios Individuais I, do C. TST. (TRT/SP 02651199000402004 - AP - Ac. 1ªT 
20040541392 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

1840. Juros de mora. Natureza jurídica indenizatória. Imposto de renda. Não incidência. Nos ter-
mos do art. 46, I, da Lei 8.541/92 os juros têm natureza jurídica indenizatória, e por isso, não es-
tão sujeitos à incidência do imposto de renda. Os créditos no processo trabalhista não represen-
tam investimento do trabalhador, e assim, os juros sobre eles incidentes objetivam indenizar a 
mora, não se confundindo com os juros de natureza compensatória ou remuneratória do capital 
aplicado. Aplicação analógica da Orientação Jurisprudencial nº 207, da SDI-I, do C. TST. (TRT/SP 
02784200106602000 - RO - Ac. 4ªT 20040201613 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
07/05/2004) 

1841. Imposto de renda. Incidência sobre juros. O imposto de renda incide sobre o principal e a 
correção monetária. Os juros são rendimento do capital e têm a incidência do imposto de renda 
(art. 55, XIV do RIR). O imposto de renda incide não só sobre os juros, mas também sobre os 
rendimentos, inclusive a correção monetária (art. 56 do RIR). Incidirá o imposto de renda de acor-
do com o que a lei definir como rendimento. (TRT/SP 02030200203902009 - RS - Ac. 3ªT 
20040159030 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 27/04/2004) 

1842. Descontos de imposto de renda e da contribuição previdenciária na execução. Possibilida-
de. Mesmo na execução é possível haver os descontos de imposto de renda e da contribuição 
previdenciária, se não constou determinação autorizando o desconto. Não há proibição do des-
conto na sentença ou no acórdão, que importaria ferir a coisa julgada. Aquilo que não é proibido, é 
permitido. Procedendo-se ao desconto, não estará havendo ofensa à coisa julgada. (TRT/SP 
01869199446102002 - AP - Ac. 3ªT 20040240970 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 01/06/2004) 

1843. Imposto de renda. Incidência sobre multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. 
A multa do artigo 477 da CLT não é rendimento do trabalho para ser tributada. Não há lei dispon-
do que sobre a referida multa incide o imposto de renda. Entender de forma contrária seria violar o 
inciso III do artigo 97 do CTN, pois somente a lei pode estabelecer o fato gerador da obrigação 
tributária. Assim, por se tratar de indenização pelo não pagamento das verbas rescisórias no pra-
zo legal, não pode haver tributação sobre a referida multa. Não existe, portanto, fato gerador para 
se cobrar o imposto de renda sobre a multa. A matéria não é de isenção, mas de fato gerador. 
(TRT/SP 01696199444302000 - AP - Ac. 3ªT 20040274580 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
15/06/2004) 

1844. Imposto de renda. Tributação de juros de mora. Os juros são rendimento do capital e têm 
incidência do imposto de renda (art. 55, XIV, do RIR). O imposto de renda incide não só sobre os 
juros, mas também sobre os rendimentos (art. 56 do RIR). Incide o imposto de renda de acordo 
com o que a lei definir como rendimento. A legislação não faz distinção em relação aos juros de-
correntes de pagamento do FGTS ou do aviso prévio. Assim, são tributados os referidos juros. 
(TRT/SP 02137199243202002 - AP - Ac. 3ªT 20040462964 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
14/09/2004) 

 INQUÉRITO JUDICIAL 
Ajuizamento 
1845. O aforamento de inquérito para apuração de falta grave deve ser levado a efeito dentro de 
trinta dias, a contar da suspensão do empregado estável, sob pena de decadência, a teor do que 
dispõe o art. 853 da CLT e conforme entendimento jurisprudencial dominante, consubstanciado 
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em verbete da Suprema Corte Federal (Súmula nº 403 do STF) e do C. TST (Enunciado nº 62). 
Portanto, o empregador não pode propor o inquérito senão dentro do prazo legal citado, atenden-
do, assim, ao princípio da atualidade. Se a propositura do inquérito for tardia, a inércia do empre-
gador deverá ser entendida como perdão tácito, não mais podendo ser discutida aquela falta gra-
ve. Obviamente, se a lei estipulou um prazo certo para a parte agir judicialmente, trata-se de prazo 
de decadência. O ajuizamento da ação interrompe a prescrição. Entendimento que decorre do 
disposto no artigo 172 do antigo Código Civil. A decadência, porém, não se interrompe, nem se 
suspende. Portanto, o ajuizamento do inquérito anterior não interrompeu o prazo decadencial de 
trinta dias contados da suspensão do empregado. (TRT/SP 20000230795 - RO - Ac. 5ªT 
20040135530 - Rel. Tânia Bizarro Quirino de Morais - DOE 16/04/2004) 

 INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE (ADICIONAL) 
Cálculo. Insalubridade. Base: mínimo geral ou profissional 
1846. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Enunciados nºs 17 e 228 do C. TST. Salário 
profissional. Prova. Nos termos dos Enunciados nºs 17 (restaurado) e 228 (com nova redação), 
ambos do C. TST, o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo em ca-
so de não perceber o empregado salário profissional, pelo que incumbe a este provar a condição 
salarial especial para que faça jus à incidência do adicional em questão sobre o salário por ele 
percebido. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 02551199944102009 - RO - Ac. 
7ªT 20040383223 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

1847. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Recente julgado do STF (RE nº 236396/MG, 
1ª T. Min. Sepúlveda Pertence, in DJU 20/11/98, in LTr 62/1621), afastou a possibilidade de vincu-
lação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, por entender que viola o previsto no art. 7º, 
IV, CF. O art. 192 da CLT, diante da nova ordem constitucional, foi recepcionado quanto aos per-
centuais do adicional de insalubridade e a sua sistemática de cálculo em graus - mínimo, médio e 
máximo, contudo, não houve a recepção em relação à base de cálculo. Não houve a recepção, na 
medida em que o próprio texto constitucional fala em adicional de remuneração. Devemos com-
preender que o adicional de insalubridade, como a periculosidade e a penosidade, devem ser cal-
culados sobre a remuneração do trabalhador. Remuneração não é, bem como não pode ser tida 
como sinônimo de salário mínimo, como também salário mínimo não se confunde com piso salari-
al (art. 7º, IV e V, CF). (TRT/SP 01056200131102008 - RO - Ac. 4ªT 20040089767 - Rel. Francis-
co Ferreira Jorge Neto - DOE 12/03/2004) 

1848. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Precedente do excelso STF no RE 236.396-5. 
Inexistência de efeito vinculante. Não se tratando o Processo RE 236.396-5 de ação direta de in-
constitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, incogitável o efeito vinculante 
previsto no parágrafo único do artigo 28 da Lei nº 9.868/99 em face da declaração ali contida, ten-
do como relator o Ministro Sepúlveda Pertence, de inconstitucionalidade do artigo 192 da CLT na 
estipulação do salário mínimo como base de cálculo do adminículo. (TRT/SP 
00498200106902000 - RO - Ac. 2ªT 20040332050 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - 
DOE 20/07/2004) 

1849. I) Adicional de insalubridade. Base de cálculo. A base de cálculo do adicional de insalubri-
dade é o salário mínimo, e não o salário base do empregado, mesmo após a vigência da Constitu-
ição Federal de 1988, eis que a vedação prevista na parte final do inciso IV do artigo 7º da Consti-
tuição Federal objetivou apenas a utilização do salário mínimo como unidade monetária ou fator 
de indexação. Precedentes do STF: Ags. 169.269 (AgRg)-MG e 179.844 (AgRg)-MG, Galvão, 1. 
Turma; Ag 177.959 (AgRg)-MG, M. Aurélio, 2. Turma. IV; AG em RE 227.899-8 MG, Ac. 2ª T, 
14.12.98, Min. Carlos Velloso. II) Salário complessivo. Não prosperam as alegações recursais e 
no sentido de que o salário percebido pelo reclamante era superior ao valor pago aos empregados 
que trabalhavam durante o dia, referindo-se tal diferença ao adicional noturno, tendo em vista que 
tal conduta, além de não ter sido cabalmente demonstrada, representa a inaceitável prática de 
pagamento de verbas de forma complessiva. (TRT/SP 01849200304202002 - RS - Ac. 4ªT 
20040005121 - Rel. Odette Silveira Moraes - DOE 30/01/2004) 

1850. Salário mínimo, base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de ofensa à Carta 
Magna. A vedação constitucional de vinculação do salário mínimo "para qualquer fim", estatuída 
no art. 7º, inciso IV, parte final, não derrogou e nem revogou o art. 192 da CLT, pois a própria 
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Constituição Federal, no inciso XXII, do citado art. 7º, permite a aplicação da norma celetista ao 
garantir o pagamento do adicional para as atividades insalubres, "na forma da lei". (TRT/SP 
00669200125502004 - RO - Ac. 4ªT 20040684509 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
10/12/2004) 

1851. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Salário mínimo O salário mínimo, como base 
de cálculo do adicional de insalubridade (CLT, 192), não funciona como indexador econômico ve-
dado pelo art. 7º, IV, da Constituição Federal, mas como referência à menor remuneração que se 
pode pagar a um trabalhador. (TRT/SP 00794200337202000 - RS - Ac. 6ªT 20040358318 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/07/2004) 

1852. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Salário mínimo. O salário mínimo, como base 
de cálculo do adicional de insalubridade, não funciona como indexador econômico vedado pelo 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, mas como referência à menor remuneração que se pode pa-
gar a um trabalhador. Nesse sentido a Súmula 228 do C. TST e a OJ/TST nº 02 da SDI - 1. 
(TRT/SP 20010165759 - RO - Ac. 6ªT 20030706798 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
16/01/2004) 

1853. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. A base de cálculo do adicional de insalubridade 
é o salário mínimo, mesmo na vigência da CF/88. (TRT/SP 01887200202602005 - RO - Ac. 6ªT 
20040124708 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 02/04/2004) 

1854. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. A base de cálculo do adicional insalutífero é o 
salário mínimo, a teor do Enunciado nº 228, do C. TST (Res. 121/2003, DJ 21/11/2003), o que 
encontra eco nos artigos 76 e 192, ambos da CLT, c/c o artigo 7º, inciso XXIII, da Lex Legum. A 
hipótese excetiva, calcada no revigorado Enunciado nº 17, legitima a incidência do adminículo 
referenciado sobre o salário profissional garantido ao empregado por força de lei, convenção cole-
tiva ou sentença normativa. (TRT/SP 00741200347102000 - RO - Ac. 8ªT 20040599153 - Rel. 
Rovirso Aparecido Boldo - DOE 16/11/2004) 

1855. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Estabelece o inciso XXIII, do artigo 7º da Lei 
Maior "adicional de remuneração para as atividades insalubres, na forma da lei". O cálculo do adi-
cional de insalubridade continua a ser feito sobre um determinado valor previsto na legislação or-
dinária, mas não sobre a remuneração. A Constituição não dispõe que o adicional incidirá sobre a 
remuneração, mas faz referência a adicional de remuneração. Há que se entender que o sentido 
da palavra remuneração a que se refere a Lei Fundamental é o do verbo remunerar e não propri-
amente à remuneração de que trata o artigo 457 da CLT. (TRT/SP 00766200025302003 - RO - 
Ac. 3ªT 20040072872 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 02/03/2004) 

1856. Adicional de Insalubridade. Base de cálculo. Remuneração. A base de cálculo do referido 
adicional é a remuneração mensal do empregado, pois em consonância com o disposto no inciso 
XXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. O inciso IV, também do art. 7º constitucional, veda 
expressamente a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim. Logo, a segunda parte do artigo 
192 Consolidado não foi recepcionada pela Carta Magna de 1.988 (Precedente do STF no RE 
236.396-5 (MG), Relator Ministro Sepúlveda Pertence - LTr, 62-12/1621). (TRT/SP 
02465200038202008 - RO - Ac. 6ªT 20030718230 - Rel. Valdir Florindo - DOE 20/01/2004) 

Integração 
1857. Adicional de periculosidade. Parcelas vincendas. CPTM. A inclusão em folha de pagamento 
é decorrente do fato de que todo e qualquer pagamento salarial deve ser documentado para fins 
trabalhistas, fiscais e previdenciários. O fato de o adicional tornar-se indevido no futuro, quando 
afastada sua causa geradora, será motivo para excluir o título da folha de pagamento. Orientação 
Jurisprudencial nº 172 do TST. (TRT/SP 00972200100102009 - RO - Ac. 6ªT 20040322526 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/07/2004) 

1858. Adicional de periculosidade. Natureza. O adicional de periculosidade não tem natureza in-
denizatória, mas salarial, pois visa remunerar o trabalho em condições perigosas. Como adicional, 
é um acréscimo ao salário pelo trabalho em condições perigosas. (TRT/SP 02611200105402002 - 
RO - Ac. 3ªT 20040196040 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 11/05/2004) 

1859. Adicional de periculosidade. Natureza. O adicional de periculosidade tem natureza salarial, 
de remunerar o empregado pelo trabalho em condições perigosas. Não se trata de verba com 
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natureza indenizatória, pois não visa reparar prejuízo. O direito ao adicional mostra a habitualida-
de, que, portanto, reflete nas demais verbas trabalhistas. (TRT/SP 01681199931402003 - RO - 
Ac. 3ªT 20040073011 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 02/03/2004) 

Opção 
1860. Adicional de insalubridade e/ou periculosidade. Opção/trânsito em julgado. É bastante plau-
sível admitir-se que o empregado quando vai requerer em Juízo, não tenha ainda certeza de que 
seu trabalho é perigoso e/ou insalubre, por isto mesmo não há vedação legal para que se postule 
pelo pagamento de ambos os adicionais. A constatação pericial da existência de trabalho perigoso 
e insalubre em concomitância, em face da proibição da cumulatividade, obriga o empregado a 
fazer a opção por um desses adicionais após o trânsito em julgado da decisão, pois nesta fase 
processual é que se materializa efetivamente o direito do trabalhador. (TRT/SP 
02138199906402005 - RO - Ac. 6ªT 20040308469 - Rel. Valdir Florindo - DOE 13/07/2004) 

Remuneração superior 
1861. Agravo de petição. Adicional de insalubridade. Duplicidade. Considerando que a reclamada 
não foi condenada a pagar férias dobradas ao reclamante, não há que se aplicar o adicional em 
duplicidade. (TRT/SP 01812199903702001 - AP - Ac. 1ªT 20040436726 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 14/09/2004) 

 INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE (EM GERAL) 
Bomba de gasolina 
1862. Motorista de empresa, responsável pelo abastecimento do veículo. Atividades periculosas. 
Configuração. Quanto ao abastecimento do veículo tanque (de combustível), o Sr. Assistente de-
clina: a) o abastecimento gastava em média cinco minutos; b) o abastecimento poderia ocorrer 
duas vezes na mesma jornada, contudo, o que não era comum (fls. 119). O Sr. Perito assistente 
informa que o reclamante não poderia estar enquadrado no item "q - abastecimento de inflamá-
veis", da NR-16, Anexo n. 2, item 3, da Portaria n. 3.214/78, já que suas atividades não eram liga-
das diretamente ao abastecimento de veículos (fls. 122/123). A atividade de abastecer o caminhão 
tanque é confirmada pelo Perito do Juízo (fls. 133, tópico 4º do laudo). O reclamante esteve pre-
sente quando da diligência (fls. 133). A proporcionalidade não é critério para se declinar a existên-
cia ou não do agente periculoso. O que justifica a periculosidade é a presença do fator risco. De 
forma permanente, todos os dias, o autor, ao abastecer o caminhão, estava em área de risco, a 
qual é patente ante o teor do item 3º, alínea q, como também em face do tópico V, alínea a, do 
item 2º, do Anexo n. 2, da NR. 16 da Portaria n. 3.214/78. Esse enquadramento não se destina 
tão somente aos frentistas e sim a toda e qualquer atividade em que se tenha o abastecimento de 
combustível. Portanto, tem-se o enquadramento fático e técnico, não havendo ofensa ao teor do 
art. 5º, II, da CF ou aos entendimentos jurisprudenciais da O.J. n. 4, SDI-I, do TST ou Súmula n. 
460 do STF e muito menos ao art. 193, da CLT. Mantém-se, pois, o deferimento da periculosidade 
e suas incidências. Rejeito o apelo. (TRT/SP 00788199943102008 - RO - Ac. 4ªT 20030706380 - 
Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 16/01/2004) 

Configuração 
1863. Adicional de insalubridade. Higienização de banheiros. Orientações jurisprudenciais de nú-
meros 4 e 170 da SBDI-1 do C. TST. Inexistência de previsão. O entendimento jurisprudencial 
iterativo, notório e atual do C. TST, que aplico, substanciado, exemplificativamente, em suas Ori-
entações Jurisprudenciais de nºs 4 e 170, é no sentido de que, por inexistir previsão expressa no 
Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3214/78, o trabalho de higienização de banheiros não pode ser 
classificado como insalubre. Recurso ordinário a que se dá provimento, no aspecto. (TRT/SP 
00194200006102000 - RO - Ac. 7ªT 20040383126 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

1864. Lixo urbano. O laudo é positivo quanto à insalubridade, já que a reclamante, no desempe-
nho de suas tarefas, tinha contato com agentes biológicos, os quais eram decorrentes do lixo re-
colhido e da limpeza de banheiros, privadas e mictórios, invocando-se, para tanto o teor do Anexo 
n. 14 da Portaria n. 3.214/78. A postulação foi rejeitada sob o fundamento de que não se tem o 
amparo legal, invocando-se, inclusive, para tanto o teor da OJ n. 170 da SDI-I, do TST. Ouso dis-
cordar do teor dessa Orientação Jurisprudencial. A reclamante, pelo desempenho de suas fun-
ções, estava sujeito a agentes infecto-contagiosos, limpando banheiros e recolhendo lixo, o que 
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se enquadra, de forma objetiva, na coleta de lixo urbano, havendo, pois, o preenchimento dos 
requisitos da NR 15, Anexo 14. Acolhe-se o apelo da reclamante. (TRT/SP 01435200026202001 - 
RO - Ac. 4ªT 20040302835 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 25/06/2004) 

1865. Insalubridade. Lixo. Coleta de lixo em estação de Metrô. Notoriedade da natureza do lixo 
que se distingue do lixo doméstico. Insalubridade reconhecida. (TRT/SP 00590199903102001 - 
RO - Ac. 6ªT 20040514824 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

1866. Adicional de Insalubridade. Serviços de limpeza em estação de trem. As estações de trem 
não podem ser consideradas como residências ou escritórios, eis que são freqüentadas também 
por pessoas acometidas de doenças infecto-contagiosas. O trabalho se equipara ao de recolhi-
mento do lixo urbano das vias públicas. Inaplicável a Orientação Jurisprudencial 170 do TST. 
(TRT/SP 02995200120202000 - RO - Ac. 6ªT 20040090129 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 19/03/2004) 

1867. Insalubridade. Óleos minerais de uso industrial. Contato. Adicional devido. É cediço que os 
óleos lubrificantes minerais de uso industrial, em sua fabricação não passam por processo de alto 
refino a ponto de serem considerados isentos de substâncias contaminantes de características 
carcinogênicas. Assim, de forma alguma podem ser equiparados aos cremes destinados ao uso 
cosmético ou utilizados como lubrificantes medicinais, que não contêm agentes insalutíferos e 
cuja elaboração industrial é extremamente delicada e de tão alto custo que os torna proibitivos 
para uso em larga escala. Tendo o laudo pericial apurado a existência de contato direto do em-
pregado, via pele e inalação, com óleos minerais nocivos, durante a operação de estampagem, 
com a contaminação das mãos, braços, antebraços e outras partes descobertas do corpo, correto 
o julgado de origem que deferiu o adicional de insalubridade. (TRT/SP 02127199826102001 - RO 
- Ac. 4ªT 20040419236 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/08/2004) 

Contato permanente ou não 
1868. Recurso ordinário. Periculosidade. Proporcionalidade. A questão da proporcionalidade ao 
tempo de exposição ao risco está resolvida pela Súmula nº 361 do C. TST, corretamente aplicada 
pelo juiz da causa, e pela Orientação Jurisprudencial nº 5 da SBDI-1 da mesma Corte, no sentido 
de que o adicional de periculosidade é devido de forma integral independentemente do tempo de 
exposição ao perigo. Apelo a que se nega provimento. (TRT/SP 02931200103402008 - RO - Ac. 
1ªT 20040173792 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 04/05/2004) 

1869. Adicional de insalubridade. Pagamento proporcional ao tempo de exposição. Inadmissibili-
dade. Uma vez reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, não há possi-
bilidade de pagamento proporcional ao tempo de exposição do obreiro aos respectivos agentes, 
pois os limites de tolerância existentes nas normas expedidas pelo Ministério do Trabalho já con-
sideram uma jornada de trabalho diária de oito horas. (TRT/SP 02251199946102004 - RO - Ac. 
1ªT 20040541082 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

 Eliminação ou redução 
1870. Adicional de Insalubridade. Contato dermal com óleo lubrificante de origem mineral. Não 
utilização de EPI adequado. Tendo o perito judicial constatado, através de laudo pericial, que a 
obreira, exercendo suas atividades, tinha contato com óleo lubrificante de origem mineral, sem a 
utilização do EPI adequado, devido o adicional de insalubridade em grau máximo, com fundamen-
to na NR - 15 da Portaria 3.214 do MTb. Recurso da reclamada a que se nega provimento. 
(TRT/SP 02394200034102008 - RO - Ac. 7ªT 20040054084 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
12/03/2004) 

1871. Adicional de insalubridade. 1. Não basta a simples entrega e substituição do equipamento. 
Além desses aspectos, a substituição há de ser em sintonia com a vida útil do protetor, com o in-
tuito de se manter a sua própria eficácia. Correto o laudo. Mantenho a insalubridade. 2. Os adicio-
nais (insalubridade, penosidade e periculosidade) são devidos sobre a remuneração. Essa parte 
do inciso é de eficácia plena. Quanto à parte final do inciso fazer alusão aos teores da lei, não 
implica em dizer que a lei poderia estabelecer outro critério de base de cálculo. Seria uma contra-
dição. Logo, o art. 192 da CLT somente foi recepcionado na parte relativa aos graus do adicional. 
Em outras palavras, a base de cálculo é o salário mensal do trabalhador. Ainda, é importante res-
saltar que o salário mínimo não é mais indexador da economia nacional, não podendo ser utiliza-
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do para nenhum fim, ante o teor claro e objetivo do art. 7º, IV, da Constituição Federal. (TRT/SP 
01516200147102000 - RO - Ac. 2ªT 20040207735 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
18/05/2004) 

1872. Equipamento de proteção e o adicional de insalubridade. O laudo fixou que a insalubridade 
seria de 22.02.1995 a 5.02.1998, ante a argumentação do Perito de que houve a entrega dos e-
quipamentos a partir de fevereiro de 1998. A sentença impugnada entendeu que a insalubridade 
há de ser fixada em todo o período não prescrito. Os fundamentos adotados: a) não há prova efe-
tiva do uso dos equipamentos de proteção; b) a simples entrega dos equipamentos de proteção 
não é suficiente para elidir a insalubridade. O paradigma ouvido pelo perito, durante a sua vistoria, 
confirma que a reclamada passou a entregar os equipamentos de proteção, há cerca de dois a-
nos. A afirmação de que entregou os equipamentos, de forma correta, não implica em dizer que 
de fato os equipamentos eram utilizados. Pelo teor do Enunciado n. 289 do TST, não basta a sim-
ples entrega do protetor. É necessária que se tenha a efetiva utilização do equipamento. Mantém-
se o julgado. (TRT/SP 00498200002002002 - RO - Ac. 2ªT 20040207751 - Rel. Francisco Ferreira 
Jorge Neto - DOE 18/05/2004) 

1873. Os equipamentos de proteção e o adicional de insalubridade. O Sr. Perito, no seu laudo às 
fls. 98 e ss., após avaliar as condições de trabalho e as tarefas executadas pelo reclamante, con-
cluiu pela insalubridade em grau médio pelo ruído (fls. 120). No levantamento fotográfico (fls. 
105/106), torna-se evidente que o paradigma não estava usando o protetor auricular. O autor, em 
seus esclarecimentos às fls. 167, aduziu que a empresa forneceu os equipamentos de proteção 
(protetor auricular - tipo concha). Contudo, em momento algum, consta que o autor tenha esclare-
cido que usava o mesmo em sua jornada de trabalho. Não basta que o empregador conceda os 
equipamentos de proteção. É obrigação do empregador exigir que os mesmos sejam utilizados 
(art. 156, I e II, CLT), inclusive, impondo as penalidades diante da não utilização (art. 156, III). Ali-
ás, a jurisprudência dominante do TST, entende que a neutralização somente ocorre quando da 
efetiva utilização do equipamento de proteção (En. n. 289). O que denota a não utilização do e-
quipamento é própria inspeção do Sr. Perito, onde se vê, pela foto, que o paradigma não estava 
usando o protetor auricular. Portanto, mantenho a conclusão da r. sentença. Rejeito o apelo. 
(TRT/SP 00639200207002005 - RS - Ac. 4ªT 20040007698 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - 
DOE 30/01/2004) 

1874. Adicional de insalubridade. Uso de EPI inadequado não altera o grau fixado na legislação. O 
adicional é devido pela exposição específica, no grau máximo, médio e mínimo. Impossível ao juiz 
ou ao perito reconhecer grau menor onde a lei fixa grau maior, ainda que os efeitos sejam minimi-
zados pelo uso de equipamentos inadequados. (TRT/SP 00883200326202000 - RS - Ac. 9ªT 
20040557957 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 12/11/2004) 

1875. Tendo o reclamante recebido protetor auricular, conforme confessado em seu depoimento 
pessoal, não há que se falar em condenação ao pagamento do adicional de insalubridade uma 
vez que o fornecimento do referido protetor exclui a percepção do adicional respectivo. (TRT/SP 
00965199906502000 - RO - Ac. 1ªT 20040436807 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

1876. Insalubridade. Uso de EPI's. Comprovado o fornecimento de equipamentos de proteção 
individual homologado pelo Ministério do Trabalho e neutralizada a condição insalubre, é indevido 
o pagamento do respectivo adicional. (TRT/SP 00892199746202009 - RO - Ac. 6ªT 20040644302 
- Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

1877. Adicional de insalubridade. A obrigação de usar o EPI é do trabalhador, não do empresário. 
A lei não exige que o empregador se converta a pajem do empregado, ou, pior que isso, a um 
refém, cujo preço de resgate viria a ser a futura condenação judicial, por haver o empregado, de 
uma forma ou de outra, com má-fé ou sem ela, dissimulado o uso do EPI que sempre lhe fora 
prontamente oferecido. (TRT/SP 01007200004302004 - RO - Ac. 6ªT 20040124660 - Rel. Rafael 
E. Pugliese Ribeiro - DOE 02/04/2004) 

1878. Insalubridade. Câmara frigorífica. EPI insuficiente. Adicional devido. O frio é agente insalu-
bre extremamente agressivo ao sistema respiratório. Os equipamentos de proteção comumente 
fornecidos, embora capazes de proteger a epiderme, são inespecíficos e insuficientes para neutra-
lizar o resfriamento pulmonar decorrente da inalação do ar ambiente na câmara frigorífica, ficando 
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o trabalhador desprotegido em face da ação nociva do referido agente, e sujeito ainda, ao choque 
térmico decorrente das intensas variações de temperatura. Insalubridade devida (Portaria nº 
3.214/78, NR-15 - Anexo 09). (TRT/SP 00762199802802003 - RO - Ac. 4ªT 20040574886 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 05/11/2004) 

1879. Insalubridade. EPIs inespecíficos. Direito ao adicional. O simples fornecimento e uso de 
EPIs não obsta o deferimento do adicional de insalubridade, mormente se a perícia revela que tais 
equipamentos eram inespecíficos e incapazes de proteger o empregado quanto aos efeitos noci-
vos dos agentes insalutíferos identificados em seu ambiente de trabalho. (TRT/SP 
00635200131102003 - RO - Ac. 4ªT 20040694016 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
10/12/2004) 

1880. Insalubridade. Propagação sonora pela via óssea. EPI's fornecidos. Proteção insuficiente. 
Adicional devido. As atividades atribuídas ao recorrido deixavam-no exposto a vibrações que eram 
conduzidas por via óssea ao ouvido interno. Mesmo tendo a reclamada fornecido equipamentos 
de proteção individual e deles feito uso o reclamante, não foram suficientes para neutralizar e eli-
minar totalmente os ruídos, os quais, conforme constatação pericial, propagavam-se pelos ossos 
até o ouvido interno. Após criteriosa análise in loco, o perito concluiu que as atividades desempe-
nhadas pelo reclamante caracterizaram-se como insalubres. O tema da propagação sonora por 
via óssea não é novo e já encontra reconhecimento internacional. O especialista Antonio Carlos F. 
Vendrame, em sua obra "Curso de Introdução à Perícia Judicial", Editora LTr, 1997, fls. 86, escla-
rece o seguinte: "O protetor visa preservar o ouvido interno, servindo como barreira; entretanto, o 
som pode atingir o ouvido interno por meio de quatro formas: transmissão óssea: o protetor so-
mente reduz o som via aérea, sendo totalmente ineficiente para a transmissão através dos ossos;" 
(grifamos). Insuficiente a proteção pelos equipamentos utilizados, afigura-se correto o reconheci-
mento da insalubridade pelo louvado, cujo trabalho, acolhido na r. sentença de origem, deve ser 
prestigiado. Recurso ordinário a que por maioria se nega provimento. (TRT/SP 
01062199906002005 - RO - Ac. 3ªT 20040049099 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
02/03/2004) 

1881. Adicional de insalubridade. Efeitos. 1) EPI. Estudos científicos têm demonstrado que o for-
necimento de protetores auriculares não elide os efeitos nocivos da insalubridade na saúde do 
trabalhador. Parte-se da premissa equivocada de que o tamponamento auditivo pelo uso do EPI 
serve como meio protetivo eficaz para neutralizar a insalubridade ou de que a redução dos seus 
efeitos afasta qualquer prejuízo à higidez física e mental do trabalhador. A transmissão do ruído 
se dá via óssea pelas vibrações mecânicas verificadas, que dada a sua constância vão causando 
lesões auditivas que a longo prazo podem levar à surdez parcial ou total, sem olvidar-se que a 
repetição do movimento vibratório pode trazer sério comprometimento sobre todo o sistema ner-
voso do trabalhador. A gravidade da situação é evidente, o que torna imprescindível aprofundar a 
discussão sobre o assunto, deixando de lado soluções simplistas que não levam em consideração 
as pesquisas científicas que tratam dos efeitos da insalubridade no organismo humano. 2) Base 
de cálculo - remuneração. A base de cálculo do referido adicional é a remuneração mensal do 
empregado, pois em consonância com o disposto no inciso XXIII, do artigo 7º, da Constituição 
Federal. O inciso IV, também do artigo 7º constitucional, veda expressamente a vinculação ao 
salário mínimo para qualquer fim. Logo, a segunda parte do artigo 192 Consolidado não foi recep-
cionada pela Carta Magna de 1.988 (Precedente do STF no RE 236.396-5 (MG), Relator Ministro 
Sepúlveda Pertence - LTr, 62-12/1621). (TRT/SP 01348200007602000 - AI - Ac. 6ªT 
20040071388 - Rel. Valdir Florindo - DOE 12/03/2004) 

Perícia 
1882. Confissão ficta. A confissão não é pena, e sim conseqüência do não uso do direito de defe-
sa pela parte, que leva o Estado, pragmaticamente, a preferir que os fatos narrados pela outra 
sejam, sem mais, considerados como admitidos (Chiovenda). Perícia sobre insalubridade. Habili-
tação do engenheiro de segurança. Inteligência do art. 195 da CLT. Do ponto de vista literal, da 
evolução legislativa da regulamentação da matéria, do fundamento racional objetivo da norma e 
das circunstâncias históricas de sua elaboração, resulta a atecnia do argumento segundo o qual 
somente o Médico do Trabalho está habilitado para atuar em matéria de insalubridade. (TRT/SP 
01914199644202002 - RO - Ac. 2ªT 20040387229 - Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - DOE 
24/08/2004) 
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1883. Periculosidade ou insalubridade. Decisão contrária à prova pericial. Violação ao art. 195, 
parágrafo 2º, da CLT. Por ser a prova pericial obrigatória, e por ter caráter informativo, compete ao 
juiz pedir esclarecimento ao perito por escrito ou tomar depoimentos em audiência, se não estiver 
convencido a respeito da conclusão do perito, nem seguro quanto à justiça de sua decisão. Não 
pode o juiz desconsiderar o laudo e julgar o pedido procedente ou improcedente, sem nenhum 
outro elemento nos autos que lhe autorize conclusão contrária à do perito. (TRT/SP 
01885200144602002 - RO - Ac. 9ªT 20040521430 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
15/10/2004) 

1884. Adicional de periculosidade. Prova pericial baseada em diligências anteriores. Validade. 
Ainda que o laudo esteja baseado em diligências anteriores, onde o perito observou iguais condi-
ções de trabalho, envolvendo mesma classe de trabalhadores, a conclusão do perito deve ser 
considerada válida, salvo se a parte interessada demonstrar que as condições de trabalho não 
são as mesmas. O perito é um auxiliar do juiz e sua palavra tem fé pública, tanto que a lei o auto-
riza a elaborar pareceres técnicos baseado apenas em indícios e circunstâncias ou em conheci-
mentos específicos inerentes à sua profissão (CPC, arts. 421, parágrafo 2º, e 429). (TRT/SP 
00735200125102000 - RO - Ac. 9ªT 20040061854 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
05/03/2004) 

1885. Periculosidade ou insalubridade. Decisão contrária à prova pericial. Violação ao art. 195, 
parágrafo 2º, da CLT. Por ser a prova pericial obrigatória, e por ter caráter informativo, compete ao 
juiz pedir esclarecimento ao perito por escrito ou tomar depoimentos em audiência, se não estiver 
convencido a respeito da conclusão do perito, nem seguro quanto à justiça de sua decisão. Não 
pode o juiz desconsiderar o laudo e julgar o pedido procedente ou improcedente, sem nenhum 
outro elemento nos autos que lhe autorize conclusão contrária à do perito. (TRT/SP 
01885200144602002 - RO - Ac. 9ªT 20040521430 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
15/10/2004) 

1886. A fixação do grau de insalubridade de ser contestada por laudo técnico-assistente conclusi-
vo. Provimento denegado. (TRT/SP 00635200103702001 - RO - Ac. 1ªT 20040408382 - Rel. Pli-
nio Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

1887. Insalubridade constatada por perícia. Laudo não impugnado. O trabalho técnico do perito 
judicial não é de ser contestado por razões de recurso, sem apoio em provas ou laudo assistente. 
Apelo negado. (TRT/SP 00889199730202003 - RO - Ac. 1ªT 20040695152 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 07/12/2004) 

1888. Insalubridade. Retroatividade do pagamento. O direito do trabalho rege-se pelo princípio da 
primazia da realidade. Assim, não importa a existência de um documento emitido pela própria em-
pregadora atestando a salubridade do local de trabalho. O laudo pericial que reconhece a insalu-
bridade, assim como a r. sentença que o acolhe, tem natureza declaratória, pois apenas declara 
um fato pré-existente. (TRT/SP 00734200104702000 - RE - Ac. 1ªT 20040484810 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 05/10/2004) 

1889. A diferença de dois decibéis, mínima, em relação à norma reguladora, acrescido de que o 
próprio laudo pericial indica o fornecimento e o uso de protetores auriculares, não autoriza a con-
denação em insalubridade no local de trabalho por conta de excesso de ruído. (TRT/SP 
00441200302102002 - RS - Ac. 1ªT 20040540892 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

 Periculosidade 
1890. Adicional de periculosidade. Aeronauta. Reabastecimento. NOSER IAC-2204/0790 do De-
partamento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica. Área de risco. Delimitação. Equiparação 
entre parede de alvenaria e fuselagem de aeronave. Impossibilidade. Observados os termos da 
NOSER nº IAC-2204/0790, do Departamento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica, não 
se pode admitir a equiparação entre parede de alvenaria e a fuselagem da aeronave para efeito 
da delimitação da área de risco, tendo direito o aeronauta que permanece dentro do avião, quan-
do de seu reabastecimento, ao adicional de periculosidade. Recurso ordinário patronal a que se 
nega provimento. (TRT/SP 55172200290202006 - RO - Ac. 7ªT 20030663770 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 09/01/2004) 
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1891. Adicional de periculosidade. Atividade não elencada pela NR 16 da Portaria 3214/78. Art. 
195 da CLT. Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 do C. TST. Invocação analógica. Não faz 
jus o empregado ao adicional de periculosidade, se as atividades por ele desenvolvidas não se 
enquadram como perigosas pela legislação aplicável à espécie, mormente aquelas elencadas 
pela NR 16 da Portaria 3214/78, sendo essa a inteligência do art. 195 da CLT, e de conformidade 
com o entendimento jurisprudencial iterativo, notório e atual do C. TST, cristalizado na Orientação 
Jurisprudencial nº 4 de sua SBDI-1, invocada aqui analogicamente. Recurso ordinário patronal a 
que se dá provimento, no aspecto. (TRT/SP 01267200000402007 - RO - Ac. 7ªT 20040053983 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1892. Adicional de periculosidade. O reclamante estava exposto a risco de choque elétrico, já que 
tinha as tarefas de técnico eletrotécnico. O Perito concluiu que nenhuma das áreas nas quais o 
reclamante laborava estava dentro das atividades e áreas de risco, visto que as reclamadas não 
são integrantes do sistema elétrico de potência. Contudo, do ponto de vista técnico, segundo o 
laudo, o reclamante estava exposto à base de 18% de sua atividade ao risco. A periculosidade, 
pela Lei n. 7.369/85, não é devida somente para as empresas que tenham sistemas elétricos de 
potência (OJ. nº 324, SDI-I, TST). O detalhe técnico posto no laudo justifica a aplicação da inteli-
gência da Lei n. 7.369/85 e de seu Regulamento, logo, vamos deferir o adicional de periculosida-
de. O deferimento é à base de 30% do salário contratual, já que a periculosidade não é medida 
pelo tempo de exposição e sim e tão somente pela exposição ao risco. Nesse sentido, temos o 
Enunciado nº 361 do TST. Acolhe-se o apelo. (TRT/SP 02537200038302003 - RO - Ac. 7ªT 
20040363338 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 30/07/2004) 

1893. Adicional de periculosidade e o sistema de potência. O Sr. Perito informa que os grupos de 
atividades do Decreto nº 93.412/86 compreendem áreas de riscos vinculadas a integrantes de 
sistema elétrico de potência, o qual, no seu entendimento, é vinculado tão somente ao "conjunto 
de todas as instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de e-
nergia elétrica". Na ótica do Sr. Perito, como os equipamentos de consumo não fazem parte do 
sistema elétrico de potência, não há como justificar o adicional de periculosidade nos presentes 
autos. A nosso ver, a Lei nº 7.369/85 e o seu Regulamento - Decreto nº 93.412/86 não se limitam 
apenas às empresas geradoras de energia elétrica. Os seus aspectos teleológicos aplicam-se a 
todos os trabalhadores, os quais laborem nas condições e áreas de risco nele citado, já que o art. 
2º, caput, do Decreto nº 93.412/86 é explícito no sentido de que o adicional é devido independen-
temente do cargo, categoria ou ramo da empresa. Essa aplicação abrange não só os que laboram 
em empresas que geram, transmitem e distribuem energia elétrica, como também aos que atuam 
na manutenção das empresas consumidoras (OJ. nº 324, SDI-I, TST). Como o perito afirmou que 
o reclamante poderia adentrar na subestação primária e cabine secundária para fazer o rearme, o 
que se enquadra no item 4 do Quadro de Atividades/Área de Risco do Decreto nº 93.412/86. O 
fato de o trabalho ser eventual não elide o direito ao adicional consoante o teor do Enunciado nº 
361 do TST. Por esses elementos, defere-se ao autor o direito à percepção do adicional de pericu-
losidade, à base de 30% sobre o salário normal e com reflexos em férias, abono de férias, décimo 
terceiro salário, aviso prévio e nos recolhimentos fundiários mais 40%. (TRT/SP 
00978200046302004 - RO - Ac. 10ªT 20040507569 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
05/10/2004) 

1894. Adicional de periculosidade e o trabalho de motoristas e cobradores. Pelas perícias, além 
do próprio relato do assistente técnico da reclamada, dúvidas não há de que os reclamantes, co-
mo motoristas ou cobradores, tinham os contatos com as hastes e com a troca de carvão. A troca 
do carvão, consoante o teor do laudo pericial, é periculosa (fls. 394), o que é ratificado pelo Sr. 
Perito às fls. 400. Saliente-se, ainda, que o Sr. Perito, consoante o teor de fls. 400 a 401, o siste-
ma elétrico de potência "é o sistema elétrico que compreende instalações para geração, transmis-
são e a distribuição de energia elétrica, indo desde os equipamentos de produção até os equipa-
mentos de consumo. Entendimento contrário, levaria ao absurdo de se concluir que o eletricitário 
trabalhando na rede elétrica da concessionária está sujeito a risco, enquanto que os eletricistas do 
consumidor em contato com a mesma rede após o medidor não o estariam". Ao responder o que-
sito de nº 5, o Sr. Perito (fls. 404) declina que a troca do carvão "submete o obreiro ao risco de 
eletrocussão, devido à proximidade com a rede elétrica energizada". A conclusão dessa instância 
revisora é no sentido de que, mesmo após a privatização, os motoristas e cobradores continuaram 
a ter o contato com a periculosidade, logo, a nossa convicção não se faz pela temática da unici-
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dade contratual e sim pela manutenção das condições idênticas de trabalho, sendo, pois, inaplicá-
veis os argumentos do item 1 do tópico II das contra-razões da reclamada às fls. 498. Quanto ao 
direito ao adicional de periculosidade, o laudo é claro que ao expor que a tarefa de troca do car-
vão é periculosa, portanto, patente à inteligência teleológica da Lei nº 7.369/85 e do seu Regula-
mento - Decreto nº 93.412/86. Por esses aspectos, acolhe-se o apelo para deferir aos reclaman-
tes o adicional de periculosidade e as suas incidências. (TRT/SP 00800199904002002 - RO - Ac. 
4ªT 20040627564 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 26/11/2004) 

1895. Adicional de periculosidade. Radiações ionizantes e substâncias radioativas. Portaria Minis-
terial n. 3393/87. Ilegalidade. Infringência ao art. 193 da CF e art. 22, I, da CF. O Poder Executivo 
extrapolou o limite de sua competência ao incluir as radiações ionizantes e substâncias radioati-
vas nas hipóteses do art. 193 da CLT, para efeito de adicional de periculosidade. (TRT/SP 
02112200207102001 - RO - Ac. 9ªT 20040477066 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
24/09/2004) 

1896. Adicional de periculosidade. Atendimento direto ao consumidor em lojas de comércio. Porta-
ria MTE nº 545 de 10/7/2000. Adicional indevido. O contato do empregado com produtos embala-
dos e lacrados na fábrica, ainda que contenham substâncias inflamáveis, como bebidas, perfu-
mes, e similares, não se enquadra na previsão do art. 193 da CLT e não dá direito ao adicional de 
periculosidade. (TRT/SP 01266200031602007 - RO - Ac. 9ªT 20040044399 - Rel. Luiz Edgar Fer-
raz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

1897. Adicional de Periculosidade. Operações em aparelhos elétricos. Empresa que não integra o 
sistema elétrico de potência. Cumpre estabelecer, a priori, o alcance da Lei 7.369/85 e do Decreto 
93.412/86 e decidir se esses diplomas aplicam-se apenas aos sistemas elétricos de potência, que 
geram, transmitem e distribuem energia elétrica, ou se também abrangem as unidades de consu-
mo. Há de se salientar, a propósito, que a Lei 7.369/85 dispõe, logo no artigo 1º, que o empregado 
que exercer atividade no setor de energia elétrica, em condições de periculosidade, fará jus ao 
adicional de 30% sobre o salário. No artigo 2º, deixa claro que somente as atividades constantes 
do regulamento que seria expedido futuramente fariam jus ao adicional vindicado pelo recorrido. O 
sobredito diploma legal foi regulamentado pelo Decreto 93.412/86, em cujo anexo estão descritas 
as atividades e áreas de risco. Constata-se, entretanto, que o legislador, ao redigir os itens "1" a 
"5" desse anexo, optou por dar definições gerais das atividades de risco, ao invés de apontar uma 
a uma as profissões que ensejariam o pagamento do adicional. Quer isso dizer que referida norma 
não restringe, em seu texto, a sua aplicação aos eletricitários, ou seja, àqueles que laboram em 
empresas que geram, transmitem e distribuem energia elétrica. Muito pelo contrário, é certo que 
aquele decreto deixou para o intérprete a tarefa de adequar o caso concreto aos comandos abs-
tratos nele inseridos. Mais reforça o entendimento de que a Lei 7.369/85 não se aplica apenas aos 
eletricitários o fato do seu decreto regulamentador prever, no artigo 2º, que as atividades de risco 
independem do cargo, da categoria ou do ramo da empresa para a qual o empregado labora. Ob-
serve-se, por outro lado, que o sistema elétrico de potência pode ser entendido também em senti-
do amplo, e não apenas no sentido estrito que lhe atribui a decisão ora revista. Abrangerá o con-
ceito, dessa forma, os equipamentos de consumo de energia elétrica, não se restringindo aos e-
quipamentos de geração, transmissão e distribuição de energia. (TRT/SP 02173199800102000 - 
RO - Ac. 2ªT 20030688390 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 13/01/2004) 

1898. Adicional de periculosidade. Abastecimento de veículos. Não caracterização da periculosi-
dade. O Anexo 2 da Norma Regulamentadora 16, classifica como "Atividades e Operações Peri-
gosas com Inflamáveis" as atividades na operação em postos de serviços e bombas de abasteci-
mento de inflamáveis líquidos e abastecimento de inflamáveis. A atividade de condução dos 
veículos (portanto, as atividades do motorista) e do abastecimento destes não está inserida como 
atividade de risco, portanto, o adicional de periculosidade é indevido. (TRT/SP 
00047200225302004 - RO - Ac. 4ªT 20040684550 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
10/12/2004) 

1899. Adicional de periculosidade. Instalador de linhas telefônicas. Exposição à rede de tensão 
elevada. A exposição freqüente à rede de tensão elevada e a permanência dentro da área de ris-
co ensejam o direito ao adicional de periculosidade. (TRT/SP 02039200100302009 - RO - Ac. 6ªT 
20040535651 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 15/10/2004) 
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1900. Periculosidade. Operador de empilhadeira movida a gás GLP. Trabalho de mera operação 
sem compreender o reabastecimento dos cilindros de gás. Ausência de contato com combustível. 
Periculosidade afastada. (TRT/SP 01088200105102008 - RO - Ac. 6ªT 20030695192 - Rel. Rafael 
E. Pugliese Ribeiro - DOE 20/01/2004) 

1901. Adicional de periculosidade. Parcelas vincendas. CPTM. A inclusão em folha de pagamento 
é decorrente do fato de que todo e qualquer pagamento salarial deve ser documentado para fins 
trabalhistas, fiscais e previdenciários. O fato de o adicional tornar-se indevido no futuro, quando 
afastada sua causa geradora, será motivo para excluir o título da folha de pagamento. Orientação 
Jurisprudencial nº 172 do TST. (TRT/SP 00275200107602000 - RO - Ac. 6ªT 20030707301 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 20/01/2004) 

1902. Periculosidade. Sistema elétrico de potência. Técnico de manutenção. Cabines primárias. 
Unidade de consumo. Direito ao adicional. Em conformidade com o que dispõe a NBR 5460/92, 
da ABNT, em seus itens 1.3, 3 e 3.145, estão incluídos expressamente nos chamados sistemas 
elétricos de potência, e portanto, fazem jus ao respectivo adicional, os trabalhadores que operam 
em unidades de consumo, porque sujeitos aos riscos de morte ou invalidez pela lida com equipa-
mentos ou sistemas energizados. O tema é objeto da OJ Nº 324, da SDI-1 do C. Tribunal Superior 
do Trabalho: "É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham 
em sistema elétrico de potência em condições de risco, ou que o façam com equipamentos e ins-
talações similares, que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de ener-
gia elétrica". Atuando como técnico de manutenção, em cabines primárias e outros locais onde se 
faz presente o sistema elétrico de potência e confirmado o risco através de laudo pericial, faz jus o 
reclamante ao adicional de periculosidade, independentemente do cargo ocupado ou do ramo de 
atividade da empresa (art. 2º, item 5º, do Quadro de Atividades/Área de Risco do Anexo do Decre-
to 93.412/86 e NBR 5460/92). (TRT/SP 02868200105002009 - RO - Ac. 4ªT 20040596030 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 12/11/2004) 

1903. Periculosidade. Aeroporto. Área de operações/abastecimento. Aplicação da alínea g, do 
anexo 2, da NR-16. Adicional devido. A prova pericial revela que o reclamante se ativava em local 
perigoso, incidindo à espécie a Portaria 3.214/78, em seu Anexo 2 da NR 16, que trata de ativida-
de em área de risco. Dito Anexo 2, ao tratar das atividades de abastecimento, não faz qualquer 
restrição a distância e sim, textualmente insere no âmbito de risco, toda a área de operações do 
aeroporto, onde são armazenados, imediatamente abaixo do solo, milhões de litros de combustí-
veis, para abastecimento das aeronaves e demais veículos. Como o ponto de fulgor é mínimo 
para que se tenha a combustão, é evidente que o risco passa a ser acentuado, não apenas em 
torno das aeronaves, mas em toda a extensão da área de operações, visto que o perigo não ad-
vém somente dos líquidos inflamáveis, mas também de seus vapores, formados pela evaporação 
quando sua temperatura se eleva acima do ponto de inflamabilidade. Daí porque não se cogita da 
fixação do risco apenas na exígua área de 7,5 metros referida na alínea q do Anexo 2, vez que o 
abastecimento de inflamáveis referido neste item não é de aeronaves. Não resta dúvida que a 
tipificação correta e específica é mesmo aquela da alínea g da Norma Regulamentadora 16, ou 
seja, atividade "Abastecimento de aeronaves", área de risco "Toda a área de operação" (sic). Ób-
vio que não se trata de considerar "todo o aeroporto", como precipitadamente se poderia concluir, 
e sim, "toda a área de operação", ou seja, a área de superfície em que transitam e são abasteci-
das as aeronaves, sobre milhões de litros de inflamáveis no subsolo. A intermitência não afasta o 
direito à periculosidade conforme entendimento jurisprudencial (OJ nº 5, SDI-1/TST). O adicional 
de periculosidade integra a remuneração para todos os efeitos (OJ 102, SDI-1 do C. TST). 
(TRT/SP 00934200131602000 - RO - Ac. 4ªT 20040676409 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 10/12/2004) 

1904. Periculosidade. Sistema elétrico de potência. Unidade de consumo. Direito ao adicional 
NBR 5460 da ABNT. A NBR 5460/92 da ABNT, em seu item 1.3, dispõe expressamente que: "As 
definições desta Norma são também aplicáveis, quando couberem, aos sistemas e instalações 
elétricas de autoprodutores e de consumidores"; Esclarece também, que as expressões "sistemas 
elétricos de potência", "sistemas elétricos", e simplesmente "sistemas", são sinônimas (item 3 "De-
finições"), e conceitua (item 3.145) como Consumidor: "Pessoa física ou jurídica que consome a 
energia elétrica que lhe é fornecida por um concessionário", para ao final sentenciar (item 3.146), 
que: "O consumo pode se referir a um consumidor ou ao próprio concessionário". Como se vê, a 
NBR 5460 afasta a pretensão de se confinar a periculosidade ao âmbito da geração, transmissão 
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e distribuição de energia, incluindo nos sistemas elétricos de potência, e, portanto, no direito ao 
adicional, os trabalhadores que operam em unidades de consumo, os quais, igualmente estão 
sujeitos aos riscos de morte ou invalidez pela lida com equipamentos ou sistemas energizados. In 
casu, o laudo confirmou o risco, fazendo jus o reclamante ao adicional de periculosidade, que in-
clusive, já vinha sendo pago proporcionalmente pela empresa. Recurso a que por maioria se nega 
provimento. (TRT/SP 01065200004602007 - RO - Ac. 3ªT 20040000618 - Rel. Ricardo Artur Costa 
e Trigueiros - DOE 10/02/2004) 

1905. Adicional de periculosidade. Aeroporto. Local de abastecimento das aeronaves. Área de 
risco. A reclamante trabalhava na mesma área, local e momento em que as aeronaves eram 
abastecidas. Tratando-se de um grande aeroporto, em que se armazenam abaixo do solo, milhões 
de litros de combustíveis, para abastecimento das aeronaves e outros veículos, o risco é acentua-
do, não apenas em torno dos aviões, mas em toda a extensão da área de operações do aeropor-
to. Essa constatação afasta a circunscrição do risco, pelo intérprete, aos exíguos 7,5 mts de raio, 
contados do centro de abastecimento, a que alude a alínea q do Anexo 2, mesmo porque o abas-
tecimento de inflamáveis no referido item não é de aeronaves, cuja quantidade certamente é muito 
superior às demais situações. Não resta dúvida, assim, que a tipificação correta é aquela da alí-
nea g da NR-16, ou seja: Atividade "Abastecimento de aeronaves", Área de Risco "Toda a área de 
operação". Corretas as conclusões do perito, à luz da NR-16, Anexo 2, item 1, sub-item c, e Ane-
xo 2, item 3, sub-item g (trabalho em área de risco). Adicional devido. Sentença que se mantém, 
por maioria. (TRT/SP 01033199931502003 - RO - Ac. 3ªT 20040000626 - Rel. Ricardo Artur Cos-
ta e Trigueiros - DOE 10/02/2004) 

1906. Periculosidade. Sistema elétrico de potência. Unidade de consumo. Direito ao adicional 
NBR 5460 da ABNT. A Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 5460/92, da ABNT, em seu item 
1.3, dispõe expressamente que: "As definições desta Norma são também aplicáveis, quando cou-
berem, aos sistemas e instalações elétricas de autoprodutores e de consumidores"; Esclarece 
também, que as expressões "sistemas elétricos de potência", "sistemas elétricos", e simplesmente 
"sistemas", são sinônimas (item 3 "Definições"), e conceitua (item 3.145) como Consumidor: "Pes-
soa física ou jurídica que consome a energia elétrica que lhe é fornecida por um concessionário", 
para ao final sentenciar (item 3.146), que: "O consumo pode se referir a um consumidor ou ao 
próprio concessionário". Como se vê, a referida NBR afasta a pretensão de se confinar a periculo-
sidade ao âmbito da geração, transmissão e distribuição de energia, incluindo expressamente nos 
chamados sistemas elétricos de potência, e, portanto, no direito ao respectivo adicional, os traba-
lhadores que operam em unidades de consumo, por estarem sujeitos aos riscos de morte ou inva-
lidez pela lida com equipamentos ou sistemas energizados, ou passíveis de energização aciden-
tal. Confirmado o risco através de laudo pericial, faz jus o trabalhador ao adicional de periculosi-
dade, independentemente do cargo ocupado ou do ramo de atividade da empresa (art. 2º e item 
5º do Quadro de Atividades/Área de Risco do Anexo do Decreto 93.412/86; e NBR 5460/92). Re-
curso a que por maioria se nega provimento. (TRT/SP 02285200105902005 - RO - Ac. 3ªT 
20040106793 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 16/03/2004) 

1907. Ferroviário. Local de armazenamento de inflamáveis. Área de risco. Intermitência. Periculo-
sidade. Direito ao adicional. Parcelas vencidas e vincendas. Ao definir como perigosa a atividade 
com inflamáveis, o legislador utilizou a expressão contato, não no sentido literal de tato ou 
manipulação física da substância, mas sim, de proximidade. Tanto é que ressalvou a expressão 
“... ainda assim, em condições de risco..." (art. 193, CLT). Logo, a incidência do adicional de 
periculosidade, decorre mais da proximidade do local ou agente perigoso, em função do seu risco, 
até porque a relação táctil com inflamáveis, em si, não causa necessariamente risco, e quando 
muito, agride a saúde do trabalhador. In casu, a perícia constatou que o reclamante labora no 
almoxarifado da Ferrovia, onde são armazenados inflamáveis líquidos. Correta a conclusão do 
perito, à luz da NR-16, Anexo 2, de que se trata de trabalho em área de risco. A intermitência não 
afasta o direito ao adicional (OJ nº 5, SDI-1/TST). Devidas as parcelas vencidas e vincendas (OJ 
172, SDI-1/TST). Honorários a cargo da sucumbente. Recurso a que por maioria se nega 
provimento. (TRT/SP 02653200104302000 - RO - Ac. 3ªT 20040136897 - Rel. Ricardo Artur Costa 
e Trigueiros - DOE 30/03/2004) 

1908. Adicional de periculosidade. Aeroporto. Local de abastecimento das aeronaves. Área de 
risco. Ao definir como perigosa a atividade com inflamáveis, o legislador utilizou a expressão con-
tato, não no sentido literal de tato ou manipulação física da substância, mas sim, de proximidade. 
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Tanto é que ressalvou a expressão “... ainda assim, em condições de risco..." (art. 193, CLT). Lo-
go, a incidência do adicional de periculosidade, decorre muito mais da proximidade do local ou 
agente perigoso, em função do seu risco, até porque a relação táctil com inflamáveis, em si, não 
causa necessariamente risco, e quando muito, agride a saúde do trabalhador. In casu, o recla-
mante trabalhava efetuando reparos no interior dos tanques das aeronaves, na mesma área, no 
mesmo local e momento em que os aviões eram abastecidos com milhares de litros de combustí-
vel. Correta a conclusão do perito, à luz da NR-16, Anexo 2, item 3, sub-item g, de que se tratava 
de trabalho perigoso prestado em área de risco. Adicional devido. Sucumbente no objeto da perí-
cia, honorários a cargo da reclamada. Recurso a que por maioria se nega provimento. (TRT/SP 
01227200107702006 - RO - Ac. 3ªT 20040000634 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
10/02/2004) 

1909. Adicional de periculosidade. Abastecimento de aeronave. A perícia é clara e precisa ao indi-
car a existência de periculosidade no caso de abastecimento de aeronave, pois demonstra que o 
querosene para aviação é inflamável, que cria atmosfera explosiva em torno da aeronave durante 
o abastecimento e, sendo a principal atividade do empregado a de abastecer aeronave o perigo 
torna-se intermitente e não eventual, concluindo-se pela manutenção do julgado que deferiu o 
adicional; não sendo o caso dos passageiros que, por óbvio, correm risco ínfimo pois, no caso 
deles, realmente a situação é eventual. (TRT/SP 01299199707902009 - RO - Ac. 2ªT 
20040346069 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 27/07/2004) 

1910. Adicional de periculosidade. Aeroviário. A pessoa que trabalha a bordo do avião não tem 
direito ao adicional de periculosidade em decorrência do abastecimento da aeronave, pois não 
fazia abastecimento de aeronaves e não se enquadra no item do anexo 2 da NR 16 da Portaria nº 
3.214/78. (TRT/SP 03187200006302003 - RO - Ac. 2ªT 20040635109 - Rel. Sérgio Pinto Martins - 
DOE 30/11/2004) 

1911. Adicional de periculosidade. Substâncias ionizantes e radiação. Não há previsão legal para 
pagamento de adicional de periculosidade em relação a trabalho com substâncias ionizantes e 
radiação. A norma administrativa não pode dispor contra a previsão da lei. (TRT/SP 
02613200031402006 - RO - Ac. 2ªT 20040635168 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 30/11/2004) 

1912. Adicional de periculosidade. Leitura de equipamentos. O laudo pericial mostra que o recla-
mante fazia leituras em equipamentos energizados, porém não tinha contato com tais equipamen-
tos. Indevido o adicional de periculosidade. (TRT/SP 02863200002502005 - RO - Ac. 3ªT 
20040491395 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 21/09/2004) 

1913. Telesp. Adicional de periculosidade devido em face do armazenamento irregular de líquido 
inflamável. Após diligenciar o interior da edificação onde a reclamante laborou, o Sr. Perito consta-
tou sob o mesmo teto, no pavimento térreo, a existência de 01 (um) tanque de armazenagem ele-
vado, cilíndrico, horizontal, com capacidade aproximada de 1.600 (um mil e seiscentos) litros de 
óleo diesel, para alimentação do grupo gerador. Concluiu, por conseguinte, que todo o prédio é 
considerado área de risco pela Legislação (NR-16). E, para ilustrar o perigo existente nas edifica-
ções da Telesp, o expert narrou um sinistro realizado em data de 02 de julho de 2.001, nas insta-
lações localizadas na Rua General Osório, concernente em incêndio que teria se iniciado na sala 
dos geradores, na alimentação do óleo diesel, incendiando os equipamentos e parte dos andares 
localizados acima da sala. Ainda exemplificando, narrou a existência de um segundo sinistro ocor-
rido no estabelecimento da reclamada existente na Rua Xavier Curado, que só não teve maiores 
conseqüências, devido ao combate pelos brigadistas e atuação das diversas guarnições do Corpo 
de Bombeiros, que procederam o isolamento, resfriamento e rescaldo. Assim, constatado o arma-
zenamento irregular de líquido inflamável no interior da edificação onde a recorrida exercia seus 
misteres (elevado e com capacidade superior à máxima permitida de 250 litros por recipiente), faz 
jus ao adicional de 30% conforme reconhecido em sentença. (TRT/SP 01715200203602009 - RO 
- Ac. 6ªT 20040586701 - Rel. Valdir Florindo - DOE 12/11/2004) 

Portuário. Risco 
1914. Agravo de instrumento. Isenção de custas processuais. A matéria encontra-se disciplinada 
pelas Leis nºs 1060/50 (arts. 4º, § 1º, e 6º) e 7115/83 (art. 1º), pelo artigo 5º, LXXIV, da Constitui-
ção da República, e, mais recentemente, pelo artigo 790, § 3º, da CLT (com redação dada pela 
Lei nº 10.537, de 27.08.2002, DOU 28.08.2002). No caso vertente, havendo os reclamantes apre-
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sentado, já com a petição inicial, declaração hábil de seu estado de miserabilidade jurídica, devem 
ser isentados do pagamento das custas processuais, afastando-se a deserção que impedia o pro-
cessamento de seu recurso ordinário. Agravo de instrumento provido. Recurso ordinário. Adicional 
de risco. Portuários. Artigo 14, § 2º, da Lei 4.860/65. Consoante o artigo 14, § 2º, da Lei nº 
4860/65, o adicional de risco somente é devido pelo período de efetiva exposição do trabalhador 
aos riscos. A locução "tempo efetivo no serviço considerado sob risco" não deixa dúvidas quanto 
ao fato de que a incidência desse adicional deve cessar tão logo o empregado deixe de sujeitar-se 
à ação do agente de risco. A jurisprudência do C. TST, sedimentada na Orientação Jurisprudenci-
al nº 5 da SDI, que preceitua o pagamento integral do adicional de periculosidade, ainda que a 
exposição a inflamáveis e explosivos ocorra de modo intermitente, não altera a conclusão expos-
ta. Referida Orientação tem aplicação restrita às hipóteses regradas pelo artigo 193 da CLT, que 
trata, em caráter geral, de direitos decorrentes da execução, pelo empregado, de atividades ou 
operações perigosas. Já o artigo 14 da Lei nº 4860/65, além de ser norma especial e de aplicação 
restrita aos portuários, contempla adicional que tem por objetivo "remunerar os riscos relativos à 
insalubridade, periculosidade e outros porventura existentes", que se mostra, portanto, diverso 
daquele previsto no artigo 193 consolidado, direcionado apenas ao trabalho prestado em condi-
ções periculosas. Recurso ordinário não provido, no particular. (TRT/SP 00857199944602002 - AI 
- Ac. 7ªT 20040122195 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

 Tempo à disposição 
1915. Adicional de insalubridade por ruído. Grau médio. Nos termos do Anexo nº 1, da NR 15, da 
Portaria nº 3.214/78, a condição prejudicial ao empregado causada pelo excesso de ruído gera 
tão somente o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, independentemente da 
intensidade de sujeito a ruído. Assim, sujeitando-se o obreiro a ruído acima de 85 dB, faz jus ao 
adicional de insalubridade em grau médio, apenas. Abaixo de tal intensidade, nada lhe resta devi-
do. (TRT/SP 00263200125402005 - RO - Ac. 3ªT 20040132018 - Rel. Mércia Tomazinho - DOE 
06/04/2004) 

1916. Exposição ao risco. Adicional devido na integralidade. O infortúnio não escolhe dia e hora 
para ocorrer, e por mais esporádica que seja a exposição a produtos inflamáveis o labor em área 
de risco não afasta o direito à percepção do adicional, não havendo que se falar em proporcionali-
dade da aplicação do índice na razão direta do tempo de exposição diária. (TRT/SP 
00839199746402000 - RO - Ac. 1ªT 20040408447 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
24/08/2004) 

INQUÉRITO JUDICIAL 
Condenação criminal 
1917. Mandado de segurança. Sobrestamento do feito até resolução do processo penal. Viola 
direito líquido e certo do impetrante decisão que determina o sobrestamento da reclamação traba-
lhista até solução definitiva da ação penal. Decisão nesse sentido viola os princípios da celeridade 
e da concentração do processo laboral, o qual tem pressupostos distintos do processo penal. Me-
lhor explicando: condenação ou absolvição no crime não representam automaticamente condena-
ção ou absolvição na esfera trabalhista. Segurança que se concede. (TRT/SP 
10899200300002009 - MS - Ac. SDI 2004009657 - Rel. Nelson Nazar - DOE 25/05/2004) 

 JORNADA 
Alteração 
1918. Constituição Federal e a CLT não proíbem a fixação, por meio de contrato de trabalho, de 
jornada móvel, no caso, de 08 a 44 horas semanais, estabelecendo que devem ser consideradas 
extras as excedentes da 8ª diária e 44ª semanal. Não havendo, como não há, vedação legal, e 
não se vislumbrando evidente prejuízo ao empregado, não pode o Poder Judiciário impor à condu-
ta da empresa restrição e censura que a lei não cuidou de fazer. A situação, aqui, se assemelha à 
dos horistas, que, recebendo apenas pelas horas trabalhadas, sejam 04, 05, 06, 07 ou 08 horas 
por dia, não têm direito a receber horas extras, exceto aquelas que ultrapassam a 8ª diária e 44ª 
semanal. A Constituição Federal exprime o conceito de que a jornada deve ser "não superior....." a 
08 diárias e 44 semanais, dicção esta que não pode ser entendida como "de 08 diárias e 44 se-
manais". Limite não superior quer dizer que não pode ser ultrapassado, mas, não induz que não 
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pode ser inferior e nem há a obrigação de que deve ser fixo. Dou provimento parcial ao recurso da 
empresa. (TRT/SP 02582200031102004 - RO - Ac. 6ªT 20040342497 - Rel. Jonas Santana de 
Brito - DOE 23/07/2004) 

Intervalo legal 
1919. Intervalo de descanso. Art. 71 da CLT. O fato do intervalo ser usufruído no setor de trabalho 
não autoriza a condenação como trabalho extra, pois, ainda que o trabalhador não tenha saído do 
recinto, houve a pausa no serviço. A lei exige do empregador a concessão, deixando a cargo do 
trabalhador o seu usufruto, sendo irrelevante se o descanso é no setor de trabalho. (TRT/SP 
01321200201602006 - RO - Ac. 9ªT 20040476639 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
24/09/2004) 

1920. 1. Intervalo para refeição. Redução. Não é válida a redução do intervalo para refeição, seja 
por autorização ministerial ou por acordo coletivo, se o empregado é submetido ao regime de pror-
rogação de horas. A prestação de horas extras é objeção natural ao regime (CLT, 71, parágrafo 
3º). 2. Justiça Gratuita. Declaração de pobreza. Restrição. A gratuidade não pode se tornar regra 
quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente, à simples 
existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício 
a quem dele não necessita. Não é o pedido ou a simples declaração de miserabilidade que asse-
gura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las. (TRT/SP 
01675200205202004 - RO - Ac. 6ªT 20040514794 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
22/10/2004) 

Intervalo violado 
1921. Art. 71, parágrafo 4º da CLT. A não concessão do intervalo, havendo ou não excesso de 
jornada, implica no pagamento do tempo correspondente acrescido do percentual de 50%, no mí-
nimo. Deve-se afastar de todo o fato de ter ele trabalhado em horas extras ou não. Se o fez, rece-
be o pagamento pelo trabalho realizado nesse interregno e também o pagamento do tempo de 
descanso não usufruído. Esta última parcela, à toda evidência, ganha natureza indenizatória, eis 
que destinada a compensar a lesão sofrida, daí não poder lançar reflexos em verbas outras. 
(TRT/SP 02427200102502007 - RO - Ac. 5ªT 20040394934 - Rel. Ana Maria Contrucci Brito Silva 
- DOE 20/08/2004) 

1922. Horas Extraordinárias. Não fruição de 1 hora para refeição e descanso. Horário laborado 
superior a 06 horas diárias. Não provimento do recurso. Restando provado nos autos que o obrei-
ro se ativava habitualmente em horário diário superior a 06 horas, e admitindo a própria reclamada 
que somente havia 15 minutos de intervalo para refeição e descanso, são devidos 45 minutos 
diários, como extras, com todos os seus conseqüentes. Recurso da reclamada a que se nega pro-
vimento. (TRT/SP 00144200103802007 - RO - Ac. 7ªT 20040121946 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/04/2004) 

1923. Intervalo intrajornada. Supressão ou redução. Natureza salarial da contraprestação. O art. 
71, § 4º da CLT não estabelece sanção ou indenização, mas sim nítida contraprestação de traba-
lho prestado. A lei fala "remunerar" e não "indenizar". E o percentual mínimo de acréscimo já indi-
ca o propósito de remunerar trabalho extraordinário, na medida em que se paga por trabalho pres-
tado em horário no qual o empregado não deveria estar trabalhando. Parcela, portanto, que inte-
gra a remuneração para todos os efeitos, inclusive reflexos. (TRT/SP 00972200006502007 - RO - 
Ac. 3ªT 20040159692 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 27/04/2004) 

1924. Horas extras pela violação do intervalo interjornada. Pelo teor do art. 66 da CLT, o intervalo 
entre jornada diária e outra é de onze horas. Trata-se de uma norma de ordem pública e que nos 
turnos de revezamento justifica hora extra ante o teor do Enunciado n. 110, do TST. Vale dizer, a 
própria jurisprudência trabalhista já assegura a violação do intervalo interjornada como computá-
vel na jornada de trabalho, quando entre uma semana e outra, se tem o trabalho em prejuízo ao 
lapso de trinta e cinco horas. Com base nessa assertiva e do que consta do art. 71, § 4º, da CLT 
(aplicação analógica), a meu ver, quando se tem o labor habitual, mesmo durante a jornada se-
manal, em prejuízo ao intervalo de onze horas entre duas jornadas diárias de labor, esse labor há 
de ser computado na jornada de trabalho. Feitas essas ponderações caberia ao reclamante provar 
que isso ocorria de forma habitual para que pudesse justificar essa violação como jornada compu-
tável na duração diária do labor. Pelo exame do apelo (fls. 227), o reclamante aponta o dia 14 de 
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dezembro de 1997, onde teria saído às 21:00 e retornado no dia 15 às 07:00 horas da manhã. 
Essa constatação não procede. No dia 14 de dezembro de 1997, o reclamante entrou no trabalho 
às 6:55 e saiu em torno das 15:00 horas. Retornou ao trabalho no dia 15 por volta das 6:58, ou 
seja, com uma folga superior a onze horas. Tais horários constam dos documentos 132 e 133 do 
volume de documentos em apartado. Com base nessa assertiva, ou seja, de que não há a com-
provação habitual dessa violação, indefere-se o apelo. (TRT/SP 02064199944302009 - RO - Ac. 
7ªT 20040363320 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 30/07/2004) 

1925. Intervalo intrajornada como hora extra. Com a inserção do § 4º no art. 71 da CLT, por inter-
médio da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou restrição do intervalo por parte do empregador, 
independente da prestação de horas suplementares, implica no pagamento do período como jor-
nada extraordinária. Apesar da indicação legal como hora extra, essa imposição remuneratória ao 
empregador não se coaduna com a natureza jurídica da jornada suplementar. Pela doutrina, a 
hora extra entrelaça-se com o trabalho prestado além da jornada normal de cada empregado, co-
mum ou reduzida. A princípio, essa inovação legislativa tem a natureza jurídica de punição ao 
empregador, o qual não propicia o intervalo mínimo para repouso e alimentação aos seus traba-
lhadores. Todavia, não se deve apenas realçar o aspecto punitivo ao empregador, já que o dispo-
sitivo determina a remuneração dos serviços prestados durante o intervalo não usufruído, o que 
implica, inclusive, nas incidências dessa parcela em férias, 13º salário, FGTS, aviso prévio e nos 
DSR e feriados. Isso significa que o art. 71, § 4º, da CLT, possui uma natureza jurídica híbrida: a) 
sanção - punição ao empregador que não concede o intervalo intrajornada de forma regular; b) 
remuneração pelo trabalho parcial ou total quanto à duração do intervalo intrajornada como hora 
extra. Com base nessas premissas, ousamos discordar da Orientação Jurisprudencial nº 307, da 
SDI-I, do TST. O motivo da discordância repousa na afirmação de que o Tribunal Superior do Tra-
balho, com essa orientação jurisprudencial, somente está realçando o caráter punitivo do art. 71, § 
4º, da CLT, o que de fato, não retrata a sua efetiva natureza jurídica, o que irá prejudicar as inci-
dências dessa parcela em outros títulos decorrentes do contrato individual de trabalho. Portanto, 
reduzo a condenação para 45 minutos diários, com o adicional de 50% e com reflexos na forma 
do pedido. (TRT/SP 00643200443202001 - RS - Ac. 4ªT 20040432224 - Rel. Francisco Ferreira 
Jorge Neto - DOE 27/08/2004) 

1926. Intervalo intrajornada. Concessão parcial. A fruição parcial do intervalo intrajornada assegu-
ra ao empregado o direito ao recebimento do tempo faltante para completar a hora destinada à tal 
mister. Contraria o senso de justiça e contempla o enriquecimento ilícito a concessão do paga-
mento da hora integral, quando o obreiro desfrutou de algum tempo para o descanso. Inteligência 
do parágrafo 4º do art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho. (TRT/SP 02951200306102003 - 
RS - Ac. 4ªT 20040445970 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 03/09/2004) 

1927. Intervalo intrajornada. Não concessão ou concessão parcial. Posição pacificada pela OJ nº 
307 da SDI/TST. Impossibilidade de reforma, ante o princípio da reformatio in pejus. Recurso ordi-
nário em procedimento sumaríssimo que se nega provimento. (TRT/SP 00276200449102003 - RS 
- Ac. 1ªT 20040366230 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 03/08/2004) 

1928. Intervalo alimentação. A concessão irregular traz a responsabilidade por todo o período e 
não somente a parte sonegada. Horas extras habituais, refletem em todos os títulos. (TRT/SP 
01799200107402006 - RO - Ac. 1ªT 20040541198 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

1929. Não concedido pelo empregador a hora total para intervalo de alimentação e repouso, de 
ser desconsiderado eventual período a menor e devida, como extra, a hora cheia e reflexos. 
(TRT/SP 02603200331602006 - RS - Ac. 1ªT 20040620950 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
16/11/2004) 

1930. Intervalo para alimentação não concedido traz a obrigação do empregador em remunerá-lo 
com 100% (cem por cento). (TRT/SP 02988200003102007 - RO - Ac. 1ªT 20040142692 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/04/2004) 

1931. Intervalo intrajornada. Não concessão ou concessão parcial. Matéria pacificada no C. TST. 
(OJ nº 307 da SDI-1). Existindo intervalo intrajornada inferior ao mínimo legal ou acorda-
do/normativo ou intervalo não concedido, deverá ser remunerado como extraordinário o período 
de intervalo para descanso e refeição não concedido pelo empregador, com adicional de 50%, 
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independentemente de extrapolar a jornada normal diária e/ou semanal. (TRT/SP 
03199200003102003 - RO - Ac. 1ªT 20040173784 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
04/05/2004) 

1932. Intervalo para refeição. O intervalo de refeição, independentemente da sua duração, não 
integra a jornada do empregado (CLT, art. 71, parágrafo 2º). A parcela trabalhada do intervalo 
deve ser remunerada com adicional de 50%. (TRT/SP 00452200249102005 - RO - Ac. 6ªT 
20030694552 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

1933. Intervalo para refeição. Gozo parcial. Se o empregado tem ½ hora de intervalo, esse tempo 
não integra a jornada (CLT, 71, parágrafo 2º) e por isso não é remunerado (CLT, 71, parágrafo 
4º). Paga-se a diferença relativa ao termo trabalhado (outra ½ hora). (TRT/SP 
02693200026102009 - RO - Ac. 6ªT 20040091052 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
19/03/2004) 

1934. Intervalo intrajornada. Refeição consumida no interior do carro forte. Hora extra devida. O 
simples consumo de refeição ligeira pelo empregado, no interior do carro forte em movimento não 
supre a obrigação do empregador de conceder integralmente o intervalo intrajornada assegurado 
pelo art. 71, caput e §§ 3º e 4º, da CLT. Tal situação frustra o direito inalienável do empregado de 
dispor livremente do seu tempo para refazer as energias desgastadas pela faina prolongada e, por 
conseguinte, implica a inexistência da pausa legal, fazendo jus o empregado ao recebimento de 
uma hora integral diária, a ser paga como extra, com os respectivos adicionais e reflexos. Inteli-
gência do Art. 71, caput e §§ 3º e 4º, CLT e O.J. nº 307, da SBDI-1, do C. TST. Recurso a que, 
por maioria, se dá provimento. (TRT/SP 01705200202602006 - RO - Ac. 4ªT 20040519915 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 08/10/2004) 

1935. Prorrogação do horário noturno. Direito ao adicional e redução da hora noturna. O horário 
posterior às cinco horas da manhã, quando em prorrogação à jornada noturna, por implicar a con-
tinuação do esforço do trabalhador já desgastado pelo labor da noite, merece o mesmo tratamento 
legal dispensado ao trabalho noturno e deve ser remunerado como tal, com obrigatória observân-
cia do adicional noturno (CLT, art. 73, caput) e redução da hora noturna (art. 73, § 1º) por força do 
disposto no § 5° do artigo 73 da CLT. Incidência da OJ n° 6 da SBDI do C. TST. Intervalo intrajor-
nada. Obrigação de permanecer no local de trabalho. Direito à hora integral como extra. O simples 
consumo de lanche rápido pelo empregado, sem permissão para deixar o posto de trabalho na 
empresa, não supre a obrigação do empregador de conceder integralmente o intervalo intrajorna-
da assegurado pelo art. 71, caput e §§ 3º e 4º, da CLT. Tal situação frustra o direito inalienável do 
empregado de dispor livremente do seu tempo para refazer as energias desgastadas pela faina 
prolongada e, por conseguinte, implica a inexistência da pausa legal, fazendo jus o empregado ao 
recebimento de uma hora integral diária, a ser paga como extra, com os respectivos adicionais e 
reflexos. Inteligência do art. 71, caput e §§ 3º e 4º, CLT e OJ nº 307, da SBDI-1, do C. TST. 
(TRT/SP 02054200204202000 - RO - Ac. 4ªT 20040671296 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 03/12/2004) 

1936. Trabalho prestado em período destinado a repouso. Inter ou intrajornada. Direito à remune-
ração como extra. Deve ser remunerado como extra o trabalho prestado em período destinado ao 
repouso, seja o intervalo inter ou intrajornada. O Enunciado 88 foi cancelado pelo Tribunal Superi-
or do Trabalho (Resolução nº 42/1995), em função da alteração introduzida pela Lei nº 8.923/94. 
Daí que a regra do art. 71, parágrafo 4º da CLT, também se aplica, por analogia, ao intervalo de 
que trata o art. 66. Devidas as próprias horas extras e reflexos, e não apenas o adicional. (TRT/SP 
00490200325102003 - RS - Ac. 3ªT 20040000758 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
10/02/2004) 

1937. Intervalo intrajornada. Concessão parcial. Direito ao pagamento do período integral como 
hora extra. A concessão parcial do intervalo intrajornada não assegura ao empregador qualquer 
direito de compensação, em face do caráter público e tutelar da norma (art. 71, §4º, CLT). Dar 
parte do descanso é o mesmo que não concedê-lo. Devido o período integral como hora extra, 
com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração. Incidência da Orientação Jurisprudencial 
nº 307, da SBDI-1 do C. TST. (TRT/SP 01567200105202000 - RO - Ac. 4ªT 20040303041 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 25/06/2004) 
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1938. Intervalos entre jornadas. Inobservância. A inobservância do artigo 66 da Consolidação das 
Leis do Trabalho importa apenas infração administrativa e não pagamento de hora extra. (TRT/SP 
00307199925102002 - RO - Ac. 3ªT 20040160607 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 20/04/2004) 

1939. Intervalo de 11 horas. Direito a horas extras. A inobservância do artigo 66 da Consolidação 
das Leis do Trabalho importa apenas infração administrativa e não pagamento de hora extra. As 
horas extras são devidas além de oito diárias e 44 semanais e não por desrespeito ao artigo 66 da 
CLT. Do contrário, haveria pagamento mais de uma vez das horas extras. (TRT/SP 
01589199906002000 - RO - Ac. 3ªT 20040264470 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 01/06/2004) 

1940. Intervalos para refeição. Convenção Coletiva. É de se registrar que eventual previsão nor-
mativa que contrarie a regra prevista na CLT (art. 71, caput), o qual estabelece um intervalo míni-
mo de uma hora para jornadas superiores a 6 horas diárias (caso dos autos), a fim de que o traba-
lhador recupere suas forças sócio-bio-psicológicas, contraria expressamente a filosofia que, jus-
tamente, ensejou a fixação da jornada de trabalho. (TRT/SP 13330200390202001 - RO - Ac. 10ªT 
20030673156 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 13/01/2004) 

1941. Art. 71, § 4º da CLT. Concessão parcial de intervalo. Direito apenas ao período remanes-
cente. A concessão de intervalo intrajornada inferior a uma hora dá direito apenas ao período fal-
tante para completar a hora integral. Fere o senso de justiça o deferimento de uma hora inteira se 
o intervalo é concedido de forma parcial, eis que não podem ser tratados da mesma maneira o 
empregador que concede trinta minutos de intervalo e aquele que não concede intervalo algum. 
(TRT/SP 00044200347102000 - RO - Ac. 1ªT 20040155867 - Rel. Wilson Fernandes - DOE 
20/04/2004) 

1942. Jornada de 6 horas. Prorrogação. Intervalo. A prorrogação da jornada de 6 horas não acar-
reta direito a intervalo de 1 hora. O intervalo continua a ser de 15 minutos, sendo extraordinárias 
as horas trabalhadas além da 6ª diária. (TRT/SP 02667200106302008 - RO - Ac. 1ªT 
20040234430 - Rel. Wilson Fernandes - DOE 01/06/2004) 

1943. Intervalo não concedido. Reflexos. Em razão da habitualidade do intervalo não concedido, 
que deve ser pago ao reclamante, são devidos os reflexos deferidos na sentença, em face do ca-
ráter salarial da parcela. (TRT/SP 01579200007702000 - RO - Ac. 3ªT 20040159196 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 27/04/2004) 

1944. 1. Intervalo para refeição como hora extra. 2. A incidência dos dsr/s pelas horas extras em 
outros títulos. 1. Intervalo para refeições. Nada há nos autos, de forma objetiva, que elida a fixa-
ção do intervalo intrajornada em 30 minutos diários. O fato de alguns dos controles não indicar o 
horário de intervalo, não significa que o mesmo não tivesse ocorrido. Contudo, a nosso ver, não 
há como deixar de se deferir a diferença (trinta minutos) como jornada suplementar. A norma cole-
tiva não pode dispor de intervalo inferior à uma hora, quando a jornada diária é superior a seis 
horas diárias. A autonomia privada coletiva não pode dispor a respeito de matéria de ordem públi-
ca. Portanto, a diferença (trinta minutos diários), de forma objetiva, é devida com o adicional de 
50% (art. 71, § 4º, CLT). O adicional é de 50%, já que não se trata de hora extra propriamente dita 
(jornada diária superior aos limites legais - oitava hora diária ou quadragésima quarta semanal). 
Essa jornada será apurada em função dos dias efetivamente trabalhados e com adicional de 50% 
e com reflexos na forma da fundamentação do julgado. 2. Quanto às incidências dos DSR/s pelas 
horas extras em outros títulos, não há que se justificar o bis in idem como alegado às fls. 87. Uma 
coisa é a incidência das horas extras nos DSR/feriados. Outra situação é a incidência dos 
DSR/feriados pelas horas extras em outros títulos. Esse raciocínio é o mesmo quanto às comis-
sões nos DSR/feriados e os reflexos dos DSR/feriados pelas comissões em outros títulos. Não há, 
reitere-se, bis in idem. (TRT/SP 01031200201602002 - RO - Ac. 4ªT 20040089554 - Rel. Francis-
co Ferreira Jorge Neto - DOE 12/03/2004) 

1945. Hora extra pela temática do intervalo intrajornada. 1. Natureza jurídica do art. 71, § 4º, CLT 
e o teor da OJ. n. 307, SDI-I, TST. A r. sentença deferiu ao reclamante uma hora extra diária pela 
não observância do horário de intervalo intrajornada (art. 71, § 4º, CLT), além das suas incidên-
cias. Os intervalos gozados não são considerados na somatória da jornada de trabalho (art. 71, § 
3º, CLT). Como regra, o intervalo intrajornada é tido como suspensão do contrato de trabalho, pois 
há paralisação de serviços pelo obreiro, sem qualquer obrigatoriedade quanto ao pagamento dos 
salários. O Enunciado n. 88 do TST, o qual foi cancelado em fevereiro de 1995, estabelecia que o 
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desrespeito ao intervalo mínimo entre dois turnos de trabalho, sem importar em excesso na jorna-
da efetivamente trabalhada, não dá direito a qualquer ressarcimento ao obreiro, por tratar-se ape-
nas de infração sujeita à penalidade administrativa. A não concessão do intervalo por parte do 
empregador, não implicava no pagamento de horas extras, desde que observado o limite da jor-
nada legal ou contratual de trabalho. Com a inserção do § 4º no art. 71 da CLT, por intermédio da 
Lei n. 8.923/94, a não concessão ou restrição do intervalo por parte do empregador, independente 
da prestação de horas suplementares, implica no pagamento do período como jornada extraordi-
nária. A princípio, essa inovação legislativa tem a natureza jurídica de punição ao empregador que 
não propicia o intervalo mínimo para repouso e alimentação dos seus trabalhadores. Todavia, não 
deve ser realçado somente o aspecto punitivo. É evidente, por outro lado, que o valor está remu-
nerando os serviços prestados durante o intervalo não usufruído, logo, também é parcela salarial 
integrante da sua remuneração, justificando as incidências em férias, 13º salário, FGTS, aviso 
prévio e nos DSR/feriados. Postas tais considerações, entendemos que somente pode ser deferi-
da a diferença do intervalo não gozado como jornada suplementar, não comungando do teor da 
OJ. n. 307, SDI-I, do TST. Em outras palavras, o art. 71, § 4º, da CLT, possui uma natureza jurídi-
ca híbrida: a) sanção; b) remuneração pelo labor parcial ou total quanto à duração do intervalo 
intrajornada. 2. O adicional a ser observado. O adicional a ser observado não é o normativo e sim 
o de 50%. Essa justificativa está lastreada na própria interpretação do art. 71, § 4º, da CLT. Em 
primeiro lugar, essa fixação não é hora extra propriamente dita (hora extra, consoante a melhor 
doutrina, é o que extravasa da jornada normal diária - contratual ou legal). Em segundo lugar, o 
fato de o legislador impor a inexistência parcial ou total do horário intrajornada como hora extra, 
não implica, necessariamente, que se trata de hora extra, já que o seu deferimento não está atre-
lado à existência da jornada suplementar diária (como ocorria anteriormente à época do Enuncia-
do n. 88 do TST). Em terceiro lugar, há de ser observada a fonte normativa, a qual denota o adi-
cional de 50%. (TRT/SP 01215200349202009 - RS - Ac. 4ªT 20040050712 - Rel. Francisco Ferrei-
ra Jorge Neto - DOE 20/02/2004) 

 Intervalo voluntário 
1946. Horas extras. Intervalo intrajornada. Redução por intermédio de negociação coletiva. Ônus 
da prova. A reclamada, ao alegar a existência de acordo coletivo no qual foi pactuada a redução 
do intervalo intrajornada, atraiu para si o ônus de comprovar suas assertivas. Contudo, não exis-
tindo cópia do alegado instrumento coletivo nos autos, a mesma deve responder pela supressão 
do período respectivo, na forma preconizada no art. 71, § 4°, da CLT. Recurso ordinário a que se 
nega provimento. (TRT/SP 55634200290202005 - RO - Ac. 7ªT 20030680500 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 16/01/2004) 

 Mecanógrafo e afins 
1947. Digitador. Intervalo de dez minutos. Analogia do art. 72, CLT. Enunciado nº 346 do C. TST. 
A analogia beneficia o verdadeiro digitador, aquele que se dedica em tempo integral ao trabalho 
de digitação de texto, com necessidade de descanso de dez minutos a cada cinqüenta de traba-
lho, com natureza medicinal, minimizando o efeito da "LER" (lesão por esforço repetitivo). O bene-
fício não se estende àquele que se ocupa do mister esporadicamente, cuja função principal é de 
"caixa". (TRT/SP 01624200205902007 - RO - Ac. 6ªT 20040188498 - Rel. Francisco Antonio de 
Oliveira - DOE 07/05/2004) 

1948. Digitador. Enquadramento. Digitador é profissional especializado, conhecedor de técnicas 
específicas. Só pode entender-se como tal aquele que é contratado exclusivamente para digita-
ção, no contexto de serviços técnicos e específicos de processamento de dados. Não é digitador, 
portanto, o empregado que apenas se utiliza do computador para redigir documentos ou para ela-
borar cálculos, ainda que em parcela significativa da jornada, pois o serviço, nesse caso, não é 
um fim em si mesmo, mas atividade-meio, uma etapa de um processo que visa outro resultado. 
(TRT/SP 00864200246102003 - RO - Ac. 3ªT 20040289731 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - 
DOE 22/06/2004) 

1949. Telefonista-atendente. Digitador. Intervalos. Não é digitador quem tem tarefas secundárias 
ou acessórias de digitação, senão quem tem a exclusiva incumbência de digitar durante toda a 
jornada, no que se conhece por trabalho de "entrada de dados". (TRT/SP 02529200006102005 - 
RO - Ac. 6ªT 20040124961 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 02/04/2004) 
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1950. Horas extras. Função de digitadora. Para fins de caracterização das atividades de digitado-
ra, fazendo jus à redução da jornada de trabalho, mister se faz o desempenho de forma contínua 
e única destas atividades, uma vez que a intenção do legislador ao estabelecer este benefício foi 
atenuar o desgaste sofrido aos trabalhadores nestas condições. Devidos são como extras os in-
tervalos de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, pela aplicação do princípio da norma mais 
favorável, in casu da Portaria 3751/90. (TRT/SP 13326200390202003 - RO - Ac. 10ªT 
20030673113 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 13/01/2004) 

1951. Digitadora. Intervalo de 10 minutos a cada 50 trabalhados. Exige a lei que o empregado 
para ser classificado como digitador, com direito aos referidos intervalos, exerça a digitação de 
forma contínua, ininterrupta e não como no caso dos autos, em que a recorrente utilizava o micro 
computador como instrumento de trabalho, não permanecendo durante toda a jornada na inserção 
de dados. (TRT/SP 00529200202802008 - RO - Ac. 10ªT 20040299982 - Rel. Vera Marta Públio 
Dias - DOE 29/06/2004) 

 Motorista 
1952. Pernoite. Tempo à disposição do empregador (art. 4º da CLT). É certo que por força da lei o 
tempo no qual o empregado fica à disposição da empresa é considerado como de serviço efetivo 
(art. 4º, caput da CLT). Inequívoco que o caminhoneiro, ao permanecer no veículo para repousar, 
presta serviço confiável de guarda e proteção do patrimônio do empregador, estando caracteriza-
do o tempo à disposição. Portanto, somada a jornada propriamente dita ao período do pernoite e 
constatada a extrapolação do módulo diário, o excesso (inclusive o pernoite) configura trabalho 
suplementar, a ser remunerado como tal. (TRT/SP 00007200137202008 - RO - Ac. 4ªT 
20040070853 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 05/03/2004) 

1953. Dotorista. "Dupla Pegada". Direito às horas extras. O elastecimento da pausa do artigo 71 
da CLT (intervalo intrajornada) para seis horas, com implantação do sistema de "dupla pegada" 
constitui artifício nulo de pleno direito (art. 9º, CLT) porquanto viola norma de ordem pública, sen-
do insuscetível de pactuação, inclusive pela via negocial coletiva, que não se presta a derrogar 
preceitos indisponíveis que velam pela higiene e segurança do trabalho. O escopo condenável 
desse sistema de horário é o de descaracterizar a prorrogação da jornada, eliminando as horas 
extras e submetendo o motorista a regime horário penoso, claramente lesivo e arriscado. Dada a 
sua relevância, o intervalo máximo de duas horas a que alude o artigo 71 da CLT, só pode ser 
reduzido (e não elastecido) mediante autorização expressa do Ministro do Trabalho (71, § 3º, CLT; 
OJ 307, SDI-1, TST). Daí que o sistema da "dupla pegada", seja em razão do elastecimento do 
intervalo intrajornada, seja pelo encurtamento do intervalo interjornada, acaba por forçar o empre-
gado a trabalhar duas jornadas num mesmo dia, em clara ofensa aos artigos 71 e 66 da CLT. 
(TRT/SP 00149200240202003 - RO - Ac. 4ªT 20040676417 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 10/12/2004) 

 Revezamento 
1954. Regime de trabalho de 12x36. Horas extras além da 44ª semanal. Não fruição do intervalo 
de 01 hora para refeição e descanso. Indeferimento. A jornada de 12x36, prevista em norma cole-
tiva, mesmo ultrapassando as 44 horas semanais e não observando o intervalo de 1 hora para 
refeição e descanso, é mais benéfica ao empregado e não contraria os postulados Constitucio-
nais, tendo em vista que o art. 7º da Lei Maior, em seus incisos XIII e XXVI permite a compensa-
ção de horários e a redução da jornada "mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho" e o 
inciso XXVI, do mesmo artigo, prevê o "reconhecimento das convenções e acordos coletivos de 
trabalho". Recurso da reclamada a que se dá provimento, sob esse ponto. (TRT/SP 
55660200290202003 - RO - Ac. 7ªT 20030680535 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

1955. Agravo de petição. Turnos ininterruptos de revezamento. Jornada de seis horas. Emprega-
do horista. Divisor 180. Tratando-se de empregado horista, sujeito a turnos ininterruptos de reve-
zamento, a menção feita ao divisor 180, não pode promover o efeito pretendido pelo exeqüente, 
no sentido de que o valor hora seja multiplicado por 240 e dividido por 180 para descobrir-se o 
valor da hora normal e então acrescer-se o adicional de sobrejornada, sendo o único efeito prático 
admissível aquele expressamente consignado na r. decisão exeqüenda, no sentido de que extras 
são as horas laboradas após a sexta diária. Agravo de petição obreiro a que se nega provimento. 
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(TRT/SP 52011200390202001 - AP - Ac. 7ªT 20030680616 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/01/2004) 

1956. Regime de trabalho de 12x36. Horas extras além da 8ª diária. Não fruição do intervalo de 01 
hora para refeição e descanso. Indeferimento. A jornada de 12x36, prevista em Norma Coletiva, 
mesmo ultrapassando as 8 horas diárias e não observando o intervalo de 01 hora para refeição e 
descanso, é mais benéfica ao empregado e não contraria os postulados Constitucionais, tendo em 
vista que o art. 7º da Lei Maior, em seus incisos XIII e XXVI permite a compensação de horários e 
a redução da jornada "mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho" e o inciso XXVI, do 
mesmo artigo, prevê o "reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho". Recur-
so dos reclamantes a que se nega provimento, sob esse ponto. (TRT/SP 02271200137102000 - 
RO - Ac. 7ªT 20040053991 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

1957. Acordo coletivo. Jornadas ininterruptas de revezamento. Ainda que válida a previsão consti-
tucional para a flexibilização da jornada normal de 6 para 8 horas, em turnos contínuos de reve-
zamento, por meio de acordo coletivo, não significa que o trabalhador não receberá a devida con-
traprestação pelo trabalho em jornada expandida. Não é razoável supor, que após o cuidado do 
constituinte em determinar jornada reduzida para essa situação fática, justamente em virtude dos 
danos que causam à saúde física, mental e social do empregado, permitisse que, ainda que por 
meio de negociação coletiva, que o empregado ficasse sujeito a jornada superior e sem a devida 
contraprestação suplementar. Negociação coletiva. Redução do intervalo para repouso e alimen-
tação. Salvo autorização do Ministro do Trabalho, expressamente prevista no art. 73, § 3, da CLT, 
não é permitida a negociação coletiva para redução ou não concessão do intervalo para repouso e 
alimentação, pois constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por nor-
ma de ordem pública, artigo 7º, XXII, da CF e dispositivo celetista mencionado. Neste sentido a 
Orientação Jurisprudencial nº 342 da SDI 1, do C. TST. (TRT/SP 01548200136102000 - RO - Ac. 
3ªT 20040545266 - Rel. Decio Sebastião Daidone - DOE 26/10/2004) 

1958. Regime de doze horas por trinta e seis de descanso. Tratando-se de regime especial, bené-
fico ao trabalhador, que nem mesmo chega a cumprir duzentas e vinte horas nos meses mais lon-
gos do calendário, não há direito a horas extras consideradas as excedentes da oitava diária, nem 
tampouco à hora ou frações decorrentes da redução legal da hora noturna, evidentemente, salvo 
norma coletiva dispondo de modo mais benéfico. Recurso ordinário a que se nega provimento. 
(TRT/SP 00011200031602007 - RE - Ac. 5ªT 20040240341 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da 
Silva - DOE 04/06/2004) 

1959. Turno ininterrupto reconhecido judicialmente. Divisor 180 em lugar de 220. Aumento salarial 
inexistente. O reconhecimento do turno ininterrupto de revezamento, com aplicação do divisor 180 
em lugar do divisor 220, não importa em reajuste ou aumento do salário mensal, mas tão-somente 
no pagamento do excesso de trabalho como extraordinário. (TRT/SP 01117200246102002 - RO - 
Ac. 9ªT 20040476850 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 24/09/2004) 

1960. Turno ininterrupto de revezamento de 8 horas. Invalidade de negociação coletiva. Hipótese. 
Não obstante a autonomia privada coletiva, a fixação de jornada em turnos ininterruptos de reve-
zamento de 8 horas, sem qualquer contrapartida ao empregado, implica flagrante redução salarial, 
circunstância que torna inválida a pactuação com espeque na exceção prevista no inciso XIV do 
artigo 7º da Constituição Federal. (TRT/SP 00340200105702000 - RO - Ac. 2ªT 20030710310 - 
Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 20/01/2004) 

1961. A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o 
intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 
(seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988. (Res. 79/1997, DJ 13.01.1998). Enunciado nº 
360/TST. (TRT/SP 00512200146402006 - RO - Ac. 1ªT 20040408439 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 24/08/2004) 

1962. Jornada. Regime 12x36 horas. Regime fixado em norma coletiva sob a aceitação do texto 
constitucional (CF, 7º, XIII e XXVI). O sistema é favorável ao empregado, absorvendo expressivo 
número de horas de repouso e maior intervalo de tempo entre as jornadas, bem assim a maior 
freqüência dos repousos, em dias alternados, em relação à prática do repouso semanal possível 
apenas após seis dias de trabalho. Nesse sistema, o empregado trabalha em média 189 horas 
mensais (considerando-se o mês com 4,5 semanas; 4,5x42h/média), deslocando-se para o traba-
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lho em 16 dias por mês, contra a prestação de 198 horas (4,5x44h/sem) e trabalho em 23 dias no 
sistema tradicional. Trabalha-se, pois, 7 (sete) dias a menos, com toda a conveniência para o em-
pregado que não precisa perder tempo, nesses dias, em locomover-se para o trabalho. (TRT/SP 
03115199902302002 - RO - Ac. 6ªT 20040514883 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
22/10/2004) 

1963. Turnos ininterruptos. Jornada ampliada. Horas extras devidas. É certo que o inciso XIV do 
artigo 7º da Constituição Federal ressalva a possibilidade de negociação coletiva no tocante à 
jornada em turnos ininterruptos. Todavia isso não significa que a empresa possa pura e simples-
mente aumentar a carga horária sem o pagamento das horas extras daí decorrentes, implantando 
trabalho sem salário, a pretexto da incidência do princípio da autonomia coletiva. Inexiste antino-
mia entre as normas constitucionais, sua interpretação deve ser feita de modo a estabelecer per-
feita harmonia entre os valores pelos quais velam seus diversos dispositivos. Outrossim, o art. 7º, 
caput da Carta Magna elevou à hierarquia constitucional o princípio da prevalência da norma mais 
benéfica, autorizando apenas a alteração in mellius, ou seja, que tenha em vista a "melhoria da 
condição social do trabalhador". Ainda que negociados sob a complacência da entidade de classe, 
são írritas as cláusulas coletivas que ensejam ampliação da jornada constitucional sem qualquer 
contraprestação, sob pena de legitimar-se trabalho gratuito, em detrimento da dignidade da pes-
soa humana e do valor social do trabalho, que são pilares da República (artigos 1º, incisos III e IV, 
6º, 7º caput, e incisos, da Constituição Federal). (TRT/SP 00929200146502005 - RO - Ac. 3ªT 
20040594526 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 16/11/2004) 

1964. Jornada 12x36. Acordo tácito. Inválido. Devidas as próprias horas extras. Além de afrontar o 
limite constitucional (art. 7º, XIII, CF) e os princípios que velam pela proteção à saúde do traba-
lhador, é de se notar que in casu, a prorrogação horária no sistema 12x36 nem mesmo foi objeto 
de negociação coletiva, o que confirma a ilegalidade da jornada implantada pela empresa. A juris-
prudência descarta a adoção tácita de regime de compensação horária. Aplicável, por analogia, o 
entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 223, da SDI-1 do C. TST. Devi-
das as próprias horas extras excedentes de 8 a cada dia ou do módulo semanal de 44 horas, com 
os respectivos reflexos, e não apenas o adicional. Recurso a que se dá provimento. (TRT/SP 
01027200004102002 - RO - Ac. 3ªT 20040050399 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
17/02/2004) 

1965. Turno ininterrupto. Falta de trabalho num dos horários. Se o empregado trabalha em dois 
horários, mas não no terceiro, não há turno ininterrupto de revezamento. (TRT/SP 
09267200390202009 - RO - Ac. 3ªT 20040000502 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 20/01/2004) 

1966. Turnos ininterruptos. Invalidade de negociação. A flexibilização do regime de trabalho em 
turnos ininterruptos de revezamento, mediante negociação coletiva, permitida pela CF/88 deve ser 
interpretada como meio de conciliar interesses recíprocos, tanto do empregador, como dos em-
pregados, não apenas do empregador, como neste caso, em que nada foi concedido para contra-
balançar o significativo aumento da jornada e ainda com redução do intervalo. A empresa, limitan-
do-se a acenar com a pretensa "preservação do nível de emprego" e dada a necessidade de a-
tender a continuidade do processo de produção, necessidade esta exclusivamente patronal, enta-
bula negociação coletiva que visa apenas os interesses da empresa, como resta claro na cláusula 
43ª, transcrita às fls. do acordo coletivo. Ora, a autonomia privada e a liberdade de contratar de-
vem encontrar óbice quando geram normas que afrontam toda a sistemática jurídica trabalhista, 
fazendo cair por terra conquistas da classe trabalhadora, trazendo prejuízo, sem propiciar qual-
quer vantagem em troca. Não houve reciprocidade alguma nesse tipo de negociação ora em ree-
xame, à qual, portanto, não se pode, em sã consciência, emprestar validade. (TRT/SP 
00055200243102000 - RO - Ac. 10ªT 20040488726 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
28/09/2004) 

 Sobreaviso. Regime (de) 
1967. Sobreaviso dos eletricitários. No período em que não houve a juntada do instrumento nor-
mativo, de antemão, ante o teor da OJ. nº 49 o pedido há de ser indeferido, eis que a simples utili-
zação do BIP não assegura a caracterização do sobreaviso. O sobreaviso somente ocorre quando 
o empregado fica restrito em sua locomoção, ou seja, em sua residência, o que não é o caso dos 
autos. No período em que houve a juntada do instrumento normativo, a nosso ver, também há de 
se perquirir a respeito do sobreaviso, já que a cláusula normativa fala literalmente nessa expres-
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são. O simples fato de se ter o plantão não indica, de forma isolada, o sobreaviso. O sobreaviso 
exige que o empregado esteja de plantão, circunscrito a residência, em um determinado lapso 
temporal, aguardando o chamado. A própria testemunha do reclamante indica que o reclamante 
não ficava restrito à sua residência, já que quando estava em plantão não poderia deixar a região 
de trabalho (a qual incluía vários bairros). Portanto, sob qualquer enfoque, descabe. Rejeito o ape-
lo do reclamante. (TRT/SP 00123200207502002 - RO - Ac. 7ªT 20040402724 - Rel. Francisco 
Ferreira Jorge Neto - DOE 03/09/2004) 

1968. Horas de sobreaviso. O uso do BIP, pager ou telefone celular não caracteriza, necessaria-
mente tempo à disposição do empregador, já que o seu portador pode deslocar-se para qualquer 
parte, dentro e fora do raio de alcance do aparelho. O regime de sobreaviso contemplado na CLT 
destina-se ao empregado que permanece em sua própria casa, aguardando a chamada para o 
serviço a qualquer momento. Nesse sentido a OJ nº 49 da SDI 1. (TRT/SP 01320200200602004 - 
RO - Ac. 4ªT 20040684940 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 10/12/2004) 

1969. Horas Extras. Intervalo para refeição e descanso. O simples fato do empregado ter de per-
manecer com o rádio ligado durante o intervalo para refeição e descanso não transforma o referi-
do intervalo em período de sobreaviso. (TRT/SP 00563200106602008 - RO - Ac. 1ªT 
20040266219 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 22/06/2004) 

1970. Sobreaviso. Uso de celular. Imposição de uso de telefone celular fornecido pelo emprega-
dor, com expressa destinação para atendimento urgente e às desoras de cliente do empregador, 
dentro de contexto que, por sua natureza, impunha restrição de locomoção a permitir a solução de 
problemas e o melhor atendimento do cliente no exclusivo interesse patronal. Situação excepcio-
nal que define o regime de sobreaviso com a adaptação permitida pela inovação tecnológica. Ho-
ras deferidas. (TRT/SP 02787200103202007 - RO - Ac. 6ªT 20040424043 - Rel. Rafael E. Puglie-
se Ribeiro - DOE 03/09/2004) 

1971. Sobreaviso. Cargo de direção. Ausência de jornada fixa de trabalho. Os chamados às deso-
ras de empregado ocupante de cargo diretivo estão inseridas dentro da normalidade de suas atri-
buições. Não há horas de sobreaviso. (TRT/SP 01981199800802005 - RO - Ac. 6ªT 20040535759 
- Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 15/10/2004) 

1972. Regime de sobreaviso. Impossível sua configuração quando não experimenta o empregado 
a necessária limitação em sua liberdade de locomoção. (TRT/SP 01751200102402001 - RO - Ac. 
9ªT 20040164785 - Rel. Roberto Barros da Silva - DOE 30/04/2004) 

1973. Sobreaviso. BIP. Tempo à disposição. Caracterização. A aplicação analógica do artigo 244, 
parágrafo 2º, da CLT leva em conta a constatação efetiva de que o empregado sofria restrições de 
locomoção, tinha obrigação de informar os locais para os quais se deslocava e estava sujeito à 
chamada às desoras. O uso do BIP, por si só, é indiferente a essa situação, mas é um dos ele-
mentos que denotam a sujeição do empregado ao poder de controle do empregador nos períodos 
de descanso. (TRT/SP 01011200204402000 - RO - Ac. 8ªT 20040532032 - Rel. Rovirso Apareci-
do Boldo - DOE 08/10/2004) 

1974. Sobreaviso. Caracterização. No sobreaviso há restrição à liberdade de locomoção do em-
pregado, pois ele tem de permanecer em casa aguardando a qualquer momento o chamado para 
o serviço, pois sua liberdade está sendo controlada. Não estava o autor à disposição da empresa, 
de modo a ser aplicado o artigo 4º da CLT, nem havia determinação para que ficasse aguardando 
as chamadas sem sair de casa. Não está sendo privado o convívio familiar do reclamante pelas 
supostas chamadas. Sobreaviso indevido. (TRT/SP 01134200102002000 - RO - Ac. 3ªT 
20040378300 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 10/08/2004) 

1975. Zelador ou porteiro Horas de sobreaviso. Zelador. O reclamante não teve privado o convívio 
familiar. Não há prova nos autos de que o autor tinha de aguardar em sua casa para ser chamado 
a qualquer momento. Tinha liberdade para se locomover. Sobreaviso descaracterizado. (TRT/SP 
03036200220202003 - RO - Ac. 3ªT 20040333862 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 13/07/2004) 

1976. Sobreaviso. Uso de telefone celular. O uso de telefone celular não caracteriza sobreaviso, 
pois o empregado não tem restringida sua liberdade de locomoção. (TRT/SP 02652200002502002 
- RO - Ac. 3ªT 20040274408 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 15/06/2004) 
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1977. Uso de telefone celular. Empregado de sobreaviso é aquele que permanece em local com-
binado com o empregador para eventuais convocações, tendo em vista a execução de determina-
dos serviços. O mesmo conceito não pode ser aplicado ao funcionário que porta celular fora da 
jornada de trabalho, já que o empregado nesta hipótese tem liberdade de locomoção. O simples 
fato de portar o telefone móvel para qualquer eventualidade não significa que o reclamante esti-
vesse em estado de sobreaviso. (TRT/SP 02055200207502006 - RO - Ac. 10ªT 20040525478 - 
Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 19/10/2004) 

 Tempo à disposição do empregador. Transporte ao local de trabalho 
1978. Horas in itinere. Aplicação do Enunciado 324 do C. TST. A mera insuficiência de transporte 
público não enseja ao pagamento de horas in itinere. (TRT/SP 01360200142102000 - RO - Ac. 
1ªT 20040408404 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

1979. O transporte interno em grandes complexos industriais se constitui em fator de segurança e 
conforto do trabalhador. Não traz a paga de horas extras in itinere. (TRT/SP 00826200125502001 
- RO - Ac. 1ªT 20040457863 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 14/09/2004) 

1980. Horas In Itinere. Trajeto Interno. Sede de empresa de dimensões alentadas com um total de 
12 fábricas, onde não transitem, até por questão de segurança, ônibus de escala regular, leva à 
conclusão de que não há meios para que os trabalhadores circulem da portaria até seu local de 
trabalho a não ser por via de transporte fornecido pela Siderúrgica. Cabível assim o cômputo des-
se tempo como horas in itinere e extraordinárias à medida que ultrapassem o limite legal de jorna-
da. (TRT/SP 00451199825302000 - RO - Ac. 10ªT 20040018185 - Rel. Vera Marta Públio Dias - 
DOE 10/02/2004) 

JORNALISTA 
 Conceituação e regime jurídico 
1981. Jornalista. Configuração. A empregadora não é empresa jornalística, mas trabalha com in-
formática. Logo, não pode ser aplicada a jornada de jornalista ao caso dos autos. (TRT/SP 
01408200344602009 - RS - Ac. 3ªT 20030712909 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 13/01/2004) 

1982. Empresa jornalística. Conceituação. A ré não é empresa jornalística para se falar na aplica-
ção dos artigos 302 e 303 da CLT, pois não edita jornais, revistas, boletins, periódicos ou distribui 
noticiários. A empresa tem por objetivo o serviço social. As empresas recolhem contribuições 
compulsórias para a ré para esse fim. O artigo 302 da CLT é textual no sentido de que só são a-
plicados os artigos da seção a quem trabalha em empresas jornalísticas e não a outras empresas 
que não sejam jornalísticas, como é o caso da reclamada. A jornada de trabalho da reclamante 
era de 8 horas e não de 5 horas. (TRT/SP 01186200203002005 - RO - Ac. 2ªT 20040651368 - 
Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 07/12/2004) 

 JUIZ OU TRIBUNAL 
Identidade física 
1983. Princípio da identidade física do juiz. Nulidade. O artigo 132 do CPC não se aplica no pro-
cesso do trabalho, pois o Juiz do Trabalho Substituto não fica vinculado a cada Vara do Trabalho 
por onde passa. Do contrário, não teria condições físicas de proferir tantas decisões em razão dos 
processos que instruiu. Não existe no processo do trabalho a figura do juiz auxiliar nas Varas do 
Trabalho, mas do juiz substituto. Não há omissão na CLT para se aplicar o CPC (art. 769 da CLT). 
(TRT/SP 00900200306302000 - RS - Ac. 3ªT 20040016956 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
10/02/2004) 

1984. Identidade física do juiz. Aplicação no Processo do Trabalho. O artigo 132 do CPC não se 
aplica no Processo do Trabalho, pois o Juiz do Trabalho Substituto não fica vinculado a cada Vara 
do Trabalho por onde passa. Do contrário, não teria condições físicas de proferir tantas decisões 
em razão dos processos que instruiu. Não existe no Processo do Trabalho a figura do juiz auxiliar 
nas Varas do Trabalho, mas do juiz substituto. Este não fica fixo em cada Vara do Trabalho. Não 
há omissão na CLT para se aplicar o CPC (art. 769 da CLT). (TRT/SP 00173200106402005 - RO - 
Ac. 3ªT 20040031254 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 17/02/2004) 
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 Impedimento ou suspeição 
1985. Exceção de suspeição argüida contra juiz relator de dissídio coletivo: "Objetivando, o Judi-
ciário Trabalhista, a paz social, não é suspeito Magistrado que convoca reunião, em seu gabinete, 
de suscitante e suscitado, para obter conciliação em cláusula normativa impugnada por uma das 
partes". Exceção de suspeição arquivada (art. 135, do Regimento Interno, deste Regional). 
(TRT/SP 20412200300002006 - ExcS - Ac. SDC 2004000234 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
30/01/2004) 

 Poderes e deveres 
1986. Mandado de segurança. Expedição de ofício ao Banco Central. Ante as várias e infrutíferas 
tentativas do impetrante no sentido de indicar bens livres e desembaraçados, de propriedade do 
litisconsorte, para serem objeto de penhora, incumbe ao Juízo promover a celeridade processual 
através da prática de todos os atos e diligências a ela inerentes, inclusive com a expedição de 
Ofício ao Banco Central, para localização de saldo em conta corrente ou aplicações financeiras da 
executada. Segurança que se concede para determinar a expedição de ofício ao Banco Central do 
Brasil. (TRT/SP 11801200300002000 - MS - Ac. SDI 2004019601 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
10/09/2004) 

1987. Mandado de segurança. Expedição de ofícios. Indeferimento. Não viola qualquer direito 
líquido e certo do Impetrante o indeferimento, pela D. Autoridade apontada como coatora de pedi-
do de expedição de ofícios à Eletropaulo para pesquisa de eventuais outros endereços de imóveis 
dos litisconsortes, eis que essa circunstância processual seguiu acompanhada de condição não 
adimplida pelo impetrante, no sentido de que deveria comprovar ter ele, primeiramente, efetuado 
pessoalmente tais diligências, e que teria sido frustrada essa tentativa. Mandado de segurança 
não concedido. (TRT/SP 12025200300002006 - MS - Ac. SDI 2004017510 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 13/08/2004) 

1988. Mandado de segurança. Remoção dos bens penhorados. Ofensa ao art. 148 do CPC. Não 
configura violação de direito líquido e certo da impetrante a determinação de remoção dos bens 
penhorados, eis que caracterizada a falta de zelo na guarda dos bens depositados, em ofensa ao 
disposto no art. 148 do CPC. Constitui prerrogativa justificável e necessária do Juízo, na condução 
da execução, a adoção de medidas que visem a dar efetividade à garantia oferecida, sendo que 
essa atitude em hipótese alguma pode ser considerada ofensiva à regra do art. 620 do CPC. Se-
gurança não concedida. (TRT/SP 10250200300002008 - MS - Ac. SDI 2004009606 - Rel. Anelia 
Li Chum - DOE 18/05/2004) 

1989. Mandado de segurança. Indeferida a expedição de ofício ao Detran para localização dos 
executados. Paralisação da execução. Desnecessidade de citação do litisconsorte. Tem o exe-
qüente direito líquido e certo à expedição de ofícios a órgãos públicos para a consulta de seus 
cadastros, em busca do paradeiro dos executados, a fim de que não seja paralisada a execução. 
É dever do magistrado velar pela rápida solução do feito, determinando as diligências necessárias 
ao esclarecimento do litígio (artigos 125 e 130 do CPC e 765 da CLT). A própria lei coloca à dis-
posição do Poder Judiciário os meios para a obtenção de informações, determinando expressa-
mente a obrigação de todos em prestar-lhe a devida colaboração (artigos 339, 341 e 399 do 
CPC). Liminar deferida. Da mesma forma, por consistir no objeto do mandado de segurança, en-
tendo desnecessária a citação do litisconsorte. Segurança concedida. (TRT/SP 
10457200400002003 - MS - Ac. SDI 2004021622 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

1990. Mandado de segurança. Impulso ex officio: "Constitui obrigação legal do Magistrado envidar 
todos os esforços a seu alcance, objetivando a localização dos sócios e bens da executada para a 
integral satisfação do julgado. Para tanto, deve expedir ofícios a todos os órgãos oficiais e oficio-
sos, como à ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, no sentido de que 
forneça certidão de eventual imóvel, em nome da executada ou dos sócios que a compõem". Se-
gurança concedida. (TRT/SP 10105200300002007 - MS - Ac. SDI 2004014383 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 16/07/2004) 

1991. Mandado de segurança. Expedição de ofícios: "É dever do Julgador ordenar todas as dili-
gências necessárias ao célere cumprimento da prestação jurisdicional, incluindo a expedição de 
ofícios a órgãos públicos". Segurança concedida. (TRT/SP 10178200300002009 - MS - Ac. SDI 
2004017285 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 
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1992. Entidade da administração direta. Obrigação de fazer: "Não é arbitrário ato de Magistrado 
que determina à entidade de Direito Público a integração em folha de pagamento de diferença 
salarial reconhecida em decisão transitada em julgado. Em cuidando de obrigação de fazer, não 
há que se falar em precatório". Segurança denegada. (TRT/SP 02596/2001-1 - MS - Ac. SDI 
2004010426 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 15/06/2004) 

1993. Prova. Segunda perícia. O indeferimento de nova perícia não implica em cerceamento do 
direito à prova, pois a renovação da diligência pericial constitui faculdade do Juízo e não direito da 
parte. Nesse sentido o art. 437 do CPC de acordo com o qual o juiz poderá determiná-la quando a 
matéria não lhe parecer devidamente esclarecida. (TRT/SP 02312200046402007 - RO - Ac. 6ªT 
20040225806 - Rel. Lauro Previatti - DOE 28/05/2004) 

1994. Mandado de segurança. Expedição de ofício à JUCESP - Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Incumbe ao juízo a promoção da celeridade processual, promovendo a prática de to-
dos os atos e diligências a ela inerentes. É cediço que informações sobre as atividades e negócios 
das pessoas em geral são protegidas, transponível somente com determinação judicial. Seguran-
ça que se concede para determinar a expedição de ofício à JUCESP. (TRT/SP 
11498200300002006 - MS - Ac. SDI 2004020189 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
28/09/2004) 

1995. Mandado de segurança. Pedido de expedição de ofício ao Detran. O indeferimento do pedi-
do de expedição de ofício ofende o direito do líquido e certo do impetrante de ver satisfeito o seu 
crédito oriundo de título judicial, além de contrariar o interesse público de que as decisões do Po-
der Judiciário sejam efetivamente cumpridas. Cumpre ao Juízo da execução garantir ao exeqüen-
te a efetiva percepção dos frutos provenientes da decisão judicial transitada em julgado. Seguran-
ça concedida. (TRT/SP 11724200300002009 - MS - Ac. SDI 2004020219 - Rel. Marcelo Freire 
Gonçalves - DOE 28/09/2004) 

1996. Mandado de segurança. Indeferimento de expedição de ofícios à agência do Banco do Bra-
sil e ao Serasa. A obtenção de informações junto à Agência do Banco do Brasil e ao Serasa não é 
diligência que possa ser realizada pelo interessado, haja vista que, para preservar as atividades e 
os negócios das pessoas em geral, instituiu-se o sigilo bancário e de informações. O indeferimen-
to do pedido de expedição de ofício ofende o direito do líquido e certo do impetrante de ver satis-
feito o seu crédito oriundo de título judicial, além de contrariar o interesse público de que as deci-
sões do Poder Judiciário sejam efetivamente cumpridas. Cumpre ao Juízo da execução garantir 
ao exeqüente a efetiva percepção dos frutos provenientes da decisão judicial transitada em julga-
do. Segurança concedida. (TRT/SP 12515200300002002 - MS - Ac. SDI 2004020324 - Rel. Mar-
celo Freire Gonçalves - DOE 28/09/2004) 

1997. Mandado de segurança. Determinação judicial de intimação de testemunhas. O ato impug-
nado não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que o juiz, de acordo com 
seu poder de direção do processo (art. 765 da CLT), tem a faculdade de interrogar as partes a 
qualquer momento, bem como ordenar que determinada pessoa seja trazida a juízo, a qual será 
considerada "testemunha do juízo". O princípio geral é de que todos são obrigados a testemunhar, 
assim como o comparecimento da testemunha à presença do juízo da causa constitui regra geral. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 11416200300002003 - MS - Ac. SDI 2004011414 - Rel. Mar-
celo Freire Gonçalves - DOE 22/06/2004) 

1998. Indeferimento de expedição de ofício ao Detran. Tendo em vista os empecilhos burocráticos 
criados por alguns órgãos que dificultam sobremaneira a obtenção, pela parte interessada, de 
informações necessárias ao prosseguimento da execução, forçosa a observância pelo juiz do dis-
posto nos artigos 653, a e 765, ambos da CLT e no art. 399 do CPC, incumbindo a este requisitar 
a realização das diligências necessárias ao esclarecimento do feito às autoridades competentes, 
possibilitando assim a obtenção de informações capazes de impulsionar a execução, as quais 
inclusive podem garantir de forma determinante a satisfação do crédito trabalhista do exeqüente, 
crédito este que possui caráter alimentar. Segurança parcialmente concedida. (TRT/SP 
12946200200002008 - MS - Ac. SDI 2003033619 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
13/01/2004) 

1999. Mandado de segurança. Determinação de expedição de ofício à Ordem Profissional para 
apuração de eventual ilícito ético de patrono da parte. Dever do magistrado. Não fere direito líqui-
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do e certo a determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apura-
ção de ilícito ético, quando o patrono de uma das partes imputar conduta criminosa (industriar 
testemunha), desprovida de fundamento, a colega inscrito na mesma Ordem Profissional, mor-
mente quando a autoridade impetrada apurou ser temerária e manifestamente infundada a acusa-
ção. Segurança que se denega. (TRT/SP 11271200300002000 - MS - Ac. SDI 2004007670 - Rel. 
Maria Aparecida Duenhas - DOE 07/05/2004) 

2000. Mandado de segurança. Expedição de ofício. Ausência de direito líquido e certo. Na fase de 
conhecimento, incumbe precipuamente ao reclamante fornecer elementos que viabilizem a citação 
da empresa reclamada. Sendo assim, não viola direito líquido e certo do impetrante decisão que 
indefere expedição de ofício à JUCESP, quando patente, nos autos, a inexistência de impedimen-
to significativo que pudesse exigir a intervenção do Judiciário para a obtenção das informações 
pretendidas. Segurança que se denega. (TRT/SP 11511200300002007 - MS - Ac. SDI 
2004008448 - Rel. Nelson Nazar - DOE 18/05/2004) 

2001. Mandado de segurança. Decadência. O prazo de 120 dias previsto no art. 18 da Lei 
1.533/51 é decadencial, não se interrompe, e é contado a partir do conhecimento do ato impugna-
do. Destarte, considerando que a impetrante tomou conhecimento da alteração do valor da causa 
em 05/12/02 e impetrou a segurança somente em 17/09/03, forçoso reconhecer a ocorrência da 
decadência quanto a este aspecto. Mandado de segurança. Expedição de ofícios à Receita Fede-
ral. Ausência de violação a direito líquido e certo. Ao Juízo cabe a condução do processo, poden-
do determinar as diligências necessárias para a formação do seu livre convencimento (arts. 125 e 
130 do CPC). Sendo assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na determi-
nação de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das declarações de imposto de 
renda da impetrante, se aos olhos da autoridade impetrada tais documentos são necessários à 
formação de seu livre convencimento. (TRT/SP 12573200300002006 - MS - Ac. SDI 2004021509 
- Rel. Nelson Nazar - DOE 05/10/2004) 

2002. Mandado de segurança. Manifestação sobre cálculos de liquidação. Mera faculdade do juí-
zo abrir prazo às partes para impugnação (artigo 879, parágrafo 2º, da CLT), o que não retira dos 
litigantes o exercício de defesa no momento próprio, por meio de embargos à execução e impug-
nação à execução (artigo 884, parágrafo 4º, da CLT). Segurança que se denega. (TRT/SP 
12361200300002009 - MS - Ac. SDI 2004013859 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
02/07/2004) 

2003. Mandado de segurança. Substituição de depositário. A nomeação do depositário insere-se 
no poder discricionário do Juiz. A discordância do credor só pode ser aceita se acompanhada de 
prova de estar o depositário descumprindo o seu dever de guardar e conservar. Segurança que se 
denega. (TRT/SP 12466200200002007 - MS - Ac. SDI 2004006119 - Rel. Rafael E. Pugliese Ri-
beiro - DOE 07/05/2004) 

2004. Pagamento "por fora". Crime de sonegação. Dever de oficiar. Os pagamentos salariais por 
fora vêm assumindo proporções endêmicas em nosso País. Esta prática não lesa apenas o traba-
lhador, mas o Estado e a sociedade como um todo, vez que implica a sonegação intencional de 
recolhimentos previdenciários e tributários. A omissão deliberada dos recolhimentos constitui ilícito 
penal, conforme caput e incisos II e III, do Artigo 337-A, do Código Penal (redação dada pela Lei 
9.983, de 14.07.2000). Ante as evidências de cometimento de crime de sonegação, para que não 
se vislumbre omissão por parte do Juízo, por força da Lei das Contravenções Penais, artigo 66 do 
Decreto-Lei n° 3.688 de 03 de outubro de 1941, cabe a este determinar, que após o trânsito em 
julgado da decisão expeçam-se ofícios-denúncia para a DRT, INSS, CEF, Ministério Público Esta-
dual e Federal, Superintendência da Polícia Federal e Secretarias das Receitas Federal e Estadu-
al, para as providências administrativas e penais cabíveis, mantendo o D. Juízo de origem infor-
mado quanto aos resultados. (TRT/SP 00057200238102007 - RO - Ac. 4ªT 20040671237 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 03/12/2004) 

2005. Crime. Expedição de ofícios. Dever do magistrado. É dever do juiz agir com rigor diante da 
evidência de possíveis delitos, independentemente de argüição pelas partes. In casu, ao prover o 
recurso da reclamada para determinar expedição de ofício às autoridades competentes a fim de 
ser apurado o crime de falso testemunho praticado em tese pela testemunha do reclamante, cum-
pre também à autoridade judicial, por força do artigo 66 da Lei das Contravenções Penais, infor-
mar, ex officio, a prática de outros crimes de que teve conhecimento à vista do processado, espe-
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cialmente a falta de registro tipificada no artigo 337, I e III, do Código Penal. Recurso da reclama-
da a que se dá parcial provimento. (TRT/SP 01262200207502003 - RO - Ac. 4ªT 20040279329 - 
Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 18/06/2004) 

2006. Mandado de segurança. Indeferimento de expedição de ofícios objetivando a localização de 
bens da executada e dos sócios. Falta de comprovação de diligências infrutíferas. Ausência de 
violação a direito líquido e certo. Somente justifica-se o acionamento do órgão jurisdicional, quan-
do há impossibilidade da parte interessada obter as informações necessárias ao prosseguimento 
da ação, requisitando, então, o magistrado, as diligências indispensáveis às autoridades compe-
tentes (inteligência do disposto nos artigos 653, a e 765 da CLT). Segurança que se denega. 
(TRT/SP 10451200200002004 - MS - Ac. SDI 2003030920 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - 
DOE 20/01/2004) 

2007. Mandado de segurança. Expedição de ofício à instituição financeira solicitando o forneci-
mento de extratos bancários das contas do impetrante. Diligência considerada necessária ao des-
linde da controvérsia. Poder do juiz na direção do processo. Ausência de ofensa a direito líquido e 
certo. Dispõe o artigo 765 da CLT sobre a liberdade do juiz na direção do processo, velando pela 
celeridade processual e efetiva satisfação da decisão condenatória, detendo o poder de indeferir 
as provas reputadas desnecessárias ou inúteis, sem se configurar cerceamento de defesa, bem 
como de determinar diligências consideradas importantes para o deslinde da controvérsia trazida 
ao Poder Judiciário. (TRT/SP 12851200200002004 - MS - Ac. SDI 2004012879 - Rel. Sonia Maria 
Prince Franzini - DOE 20/07/2004) 

2008. Execução. Localização de bens do executado. Diligências da parte infrutíferas. Indeferimen-
to da expedição de ofício a JUCESP. Segurança concedida. Sendo a diligência requerida essen-
cial para o deslinde da execução, vez que, esgotadas as tentativas da parte e em decorrência do 
sigilo bancário resta inviável a obtenção das informações pelas vias normais, o indeferimento da 
expedição de ofício à JUCESP objetivando a informação do endereço dos sócios da empresa obs-
taculiza a execução e a satisfação da obrigação reconhecida pela r. sentença de origem, violando 
direito líquido e certo do impetrante. (TRT/SP 11645200300002008 - MS - Ac. SDI 2004017463 - 
Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 03/09/2004) 

2009. Mandado de segurança. Diligências infrutíferas na localização de bens da executada e seus 
sócios. Indeferimento de expedição de ofício ao Detran. Ofensa a direito líquido e certo da impe-
trante. Sendo a diligência requerida essencial para o deslinde da execução e difícil a obtenção das 
informações necessárias pelas vias normais, o indeferimento da expedição de ofício a determina-
dos órgãos obstaculiza a execução e a satisfação da obrigação reconhecida pela r. sentença, vio-
lando direito líquido e certo da impetrante. Segurança que se concede. (TRT/SP 
10303200200002000 - MS - Ac. SDI 2004005295 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
14/05/2004) 

2010. Mandado de segurança. Indeferimento do pedido de expedição de ofício à JUCERJA com o 
fim de obter os atuais endereços da executada e seus sócios. Execução definitiva. Impossibilidade 
de localização da executada e de seus sócios. Violação a direito líquido e certo do impetrante. 
Ante a dificuldade em localizar a executada e seus sócios e sendo a diligência requerida essencial 
para o prosseguimento da execução, face o caráter sigiloso das informações contidas nas decla-
rações a serem fornecidas tornando inviável a obtenção das informações pelas vias normais, o 
indeferimento da expedição de ofício impede o prosseguimento da execução e à satisfação da 
obrigação reconhecida, violando, desta forma, direito líquido e certo do impetrante. Segurança que 
se concede. (TRT/SP 11511200200002006 - MS - Ac. SDI 2004011678 - Rel. Sonia Maria Prince 
Franzini - DOE 15/06/2004) 

2011. Não deferimento de expedição de ofício à ARISP. Segurança que se concede. Ao Magistra-
do cabe determinar as diligências essenciais e necessárias, para garantir a satisfação dos créditos 
do exeqüente. Dessa forma, ao indeferir a expedição de ofício à ARISP - Associação dos Regis-
tradores Imobiliários de São Paulo, impedindo a obtenção de informações capazes de impulsionar 
a execução e a satisfação da obrigação reconhecida pela r. sentença de Primeiro Grau, fere direi-
to líquido e certo da impetrante. (TRT/SP 11287200200002002 - MS - Ac. SDI 2003032493 - Rel. 
Vania Paranhos - DOE 20/01/2004) 



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
304 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

JUROS 
Cálculo e incidência 
2012. Juros moratórios. Depósito para garantia do juízo. É de conhecimento público que as institu-
ições bancárias creditam, nos depósitos efetuados em garantia da execução, percentual de juros 
de mora inferior ao devido nas ações trabalhistas, razão pela qual se justifica a existência de dife-
renças que devem ser suportadas pela executada, mormente quando esta é uma instituição ban-
cária. (TRT/SP 02963199607702003 - AP - Ac. 6ªT 20040112092 - Rel. Francisco Antonio de Oli-
veira - DOE 30/03/2004) 

2013. Diferença de atualização e juros sobre o valor depositado em instituição bancária na execu-
ção trabalhista. A temática está restrita a diferença de juros sobre o valor depositado. O funda-
mento básico do agravado é de que com o depósito da quantia, a atualização e os juros passam a 
ser de responsabilidade da instituição bancária. De fato, com o depósito da quantia, objeto da e-
xecução, cessa-se a responsabilidade da executada. Não se pode esquecer que o primeiro bem, 
o qual é passível de penhora, é o dinheiro (arts. 882, CLT, e 655, CPC). O credor trabalhista tem o 
direito de exigir do devedor, notadamente, em execução definitiva, a exata observância da grada-
ção legal quanto aos bens a serem nomeados e, subseqüentemente, penhorados. Efetuada a 
garantia, com o depósito em dinheiro, a obrigação da executada está satisfeita, mas não se pode 
a ela negar o direito aos seus embargos. Diante dessas assertivas e do que dispõe o teor do arts. 
32, § 1º, e 9º, § 4º, da Lei n. 6.830/80, torna-se evidente a improcedência do articulado pelo exe-
qüente, ora agravante. (TRT/SP 62245200390202007 - AP - Ac. 4ªT 20030706615 - Rel. Francis-
co Ferreira Jorge Neto - DOE 16/01/2004) 

2014. Diferenças de juros entre a data do depósito e soerguimento de alvará para levantamento. 
Devido o pagamento destas. Apelo provido. A Lei nº 8.177/91, artigo 39 parágrafo 1º determina 
que os juros devem ser calculados a partir da data do ajuizamento da ação, aplicando-se pro rata 
die, 1% ao mês, calculados de maneira simples e não capitalizados, sobre o valor da condenação 
corrigido monetariamente, os quais não são aplicados pelas instituições financeiras. O objetivo 
final da Justiça do Trabalho é a integralização efetiva (dos direitos reconhecidos juridicamente 
convertidos em valores atualizados com juros e correção monetária) destes ao patrimônio do em-
pregado. Não dar amparo ao pedido de pagamento de diferenças de juros de mora conforme plei-
teado pelo ora agravante, nos remete forçosamente ao descumprimento da sentença de mérito e 
conseqüentemente a não prestação jurisdicional completa deste Juízo especializado. (TRT/SP 
00807199301102003 - AP - Ac. 7ªT 20040107706 - Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - DOE 
02/04/2004) 

2015. Juros de mora. A Ré responde pela diferença de juros somente quanto à parte controversa 
da discussão. A parte incontroversa está quitada pelos depósitos eventualmente efetuados. 
(TRT/SP 01464199146102001 - AP - Ac. 1ªT 20040233302 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
01/06/2004) 

2016. Juros moratórios nos débitos das entidades submetidas a regime de liquidação extrajudicial. 
Não incidência. Sumulado pelo Enunciado 304 do C. Tribunal Superior do Trabalho. (TRT/SP 
03255199807102003 - AP - Ac. 1ªT 20040266278 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
22/06/2004) 

2017. Rede Ferroviária Federal. Execução. Juros de mora devidos. Inaplicabilidade do Enunciado 
304. Incidência da OJ transitória nº 10/SBDI-1. A Rede Ferroviária Federal S/A não se encontra 
em processo de liquidação extrajudicial, mas sim, em questionável dissolução decorrente de De-
creto (e não de lei, como dispõe o art. 37, XIX, da CF) editado no curso da chamada desestatiza-
ção. Essa condição é inconfundível com a da liquidação dos entes financeiros prevista na Lei 
6.024/74 ou mesmo a das empresas em processo falimentar, não propiciando o privilégio ilegal e 
atentatório ao princípio da moralidade (art. 37, caput, CF) perseguido pela agravante, qual seja o 
de não pagar juros de mora. Inaplicável o Enunciado n° 304 do C. TST, e sim, a exceção contida 
na Orientação Jurisprudencial transitória nº10, da SBDI-1, do C. TST, devendo computar-se os 
juros incidentes sobre os débitos trabalhistas da ferrovia, desde a propositura da ação até o efeti-
vo pagamento. Se na hipótese de liquidação de instituição financeira por deliberação de seus a-
cionistas, o C. TST excepcionou a aplicação do Enunciado nº 304 daquela Corte, mandando pa-
gar os juros de mora, com muito mais razão hão de incidir estes juros em se tratando de empresa 
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não-financeira, cuja dissolução foi deliberada por seu acionista majoritário. Se algum privilégio 
deve ser preservado, só pode ser o do credor da obrigação, e não aquele perseguido pela agra-
vante, em vista do disposto no artigo 449 da CLT que assegura expressamente ao trabalhador a 
condição de credor privilegiado, inclusive na dissolução. (TRT/SP 00729199803702004 - AP - Ac. 
4ªT 20040320574 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 02/07/2004) 

2018. Juros de mora. Natureza jurídica indenizatória. Imposto de renda. Não incidência. Nos ter-
mos do art. 46, I, da Lei 8.541/92 os juros têm natureza jurídica indenizatória e por essa razão, 
não estão sujeitos à incidência do imposto de renda. Os créditos no processo trabalhista não re-
presentam investimento do trabalhador, e assim, os juros sobre eles incidentes objetivam indeni-
zar a mora, não se confundindo com os juros de natureza compensatória ou remuneratória do 
capital aplicado. Aplicação analógica da Orientação Jurisprudencial nº. 207, da SDI-I, do C. TST. 
(TRT/SP 01158200247202002 - RO - Ac. 4ªT 20040279248 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 18/06/2004) 

2019. Erro contábil. Juros sobre juros. Ausência de previsão no título exeqüendo. Correção pelo 
juízo da execução. Não se assegura ao exeqüente receber quantia superior à devida, sem qual-
quer lastro no título judicial. A incidência de juros sobre juros não encontra guarida no Direito do 
Trabalho. Verificada essa ocorrência, irrepreensível a decisão do Juízo da execução no sentido de 
expungir o excesso, por se tratar de manifesto erro contábil que afronta a lei e a coisa julgada. 
Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 03180197900902008 - AP - Ac. 4ªT 
20040279337 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 18/06/2004) 

2020. Execução. Massa falida. Juros e correção monetária. Embora o decreto de quebra tenha 
ocorrido no curso do processo, a conta de liquidação deve compreender os juros, porque impossí-
vel verificar se a massa falida atende à condição prevista na 2ª parte do artigo 26 do Decreto-Lei 
nº 7.661/45, verbis: "(...) se o ativo apurado não bastar para o pagamento do principal", já que tal 
situação somente será averiguada após a habilitação de todos os créditos perante o Juízo Fali-
mentar. O artigo 129 da mesma norma legal amplia, ainda, esta possibilidade quando estabelece 
o pagamento do principal e os juros, e somente na ocorrência de sobra, a perspectiva de restitui-
ção ao falido. No tocante à correção monetária, esta apenas visa recompor valor histórico da mo-
eda em sua expressão original, não se traduzindo em penalidade. Agravo de petição a que se dá 
provimento parcial. (TRT/SP 02113199300902004 - AP - Ac. 8ªT 20040217676 - Rel. Rovirso A-
parecido Boldo - DOE 18/05/2004) 

2021. Diferença de juros em depósitos bancários para a garantia do juízo. Há evidente diferença 
entre o valor pago pela instituição financeira, que é de 0,5% e os juros dos débitos trabalhistas, 
que são de 1% ao mês, conforme o parágrafo 1º do artigo 39 da Lei nº 8.177/91. Só por esse ân-
gulo já se verifica a existência de diferenças. A empresa só cumpre a obrigação determinada na 
sentença com o efetivo pagamento e não com o depósito para a garantia do juízo na execução. A 
responsabilidade da reclamada cessará por ocasião da efetiva quitação, que se dá com o paga-
mento da diferença de juros e não com mero depósito para garantia do juízo. (TRT/SP 
00225199005502009 - AP - Ac. 3ªT 20040350848 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 20/07/2004) 

2022. Juros. Rede Ferroviária Federal. Os juros moratórios ficam mantidos, pois a Rede Ferroviá-
ria não está em liquidação extrajudicial para se aplicar a Lei nº 6.024/74, até porque a recorrida 
não é instituição financeira ou a ela equiparada para os fins da referida norma. Não se aplicam, 
portanto, ao caso dos autos o En. 304 do TST ou artigo 46 do ADCT. (TRT/SP 
00531199706102003 - AP - Ac. 3ªT 20040017103 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 10/02/2004) 

2023. Juros de mora. Massa falida. Em razão do que dispõe os artigos 26 e 129 do Decreto-lei nº 
7.661/45 (Lei das Falências e Concordatas), nos débitos trabalhistas, os juros de mora devem ser 
contados entre a data da propositura da ação e da decretação da falência nos cálculos homologa-
dos pela Justiça do Trabalho e, depois do exeqüente habilitar seu crédito perante o Juízo falimen-
tar, se o ativo da massa falida for superior às dívidas principais, os juros de mora do período pos-
terior deverão ser calculados perante o Juízo da Falência, nos percentuais previstos na legislação 
trabalhista. (TRT/SP 59732200390202002 - AP - Ac. 2ªT 20030693351 - Rel. Sônia Maria Forster 
do Amaral - DOE 13/01/2004) 
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 JUSTA CAUSA 
Abandono 
2024. Justa causa. Limites da lide. Argüido pela reclamada, em sua contestação, apenas o aban-
dono de emprego, como motivo justificador da ruptura contratual, não se pode aventar a hipótese 
de considerar o reclamante incurso em outro tipo de falta, até porque ao delimitar objetivamente a 
falta ensejadora da ruptura do contrato de trabalho, a reclamada acabou por fixar os limites da 
lide, de sorte que a tentativa de enquadrá-lo em outro tipo legal, a toda evidência, configura afron-
ta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigos 5º, LV, CF, 300 e 303, I a III, CPC c/c 
769, CLT). (TRT/SP 00923200003902008 - RO - Ac. 5ªT 20040106289 - Rel. Edivaldo de Jesus 
Teixeira - DOE 02/04/2004) 

2025. Abandono de emprego. Publicação em jornal. O fato de o empregado não atender a comu-
nicação publicada na imprensa pelo empregador, pedindo seu retorno ao serviço, sob pena da 
caracterização da justa causa, não revela ânimo de abandonar o emprego. O ideal é que a comu-
nicação seja feita por meio de carta registrada, informando que o empregado deve retornar imedi-
atamente ao serviço, sob pena de ser caracterizada a justa causa. O empregador tem, inclusive, o 
endereço do empregado, podendo enviar-lhe comunicação postal com aviso de recebimento. Se o 
empregado tem endereço certo, deve a empresa notificá-lo pelo correio com aviso de recebimento 
ou por telegrama, que podem indicar o recebimento no endereço indicado e não por comunicação 
em jornal. (TRT/SP 01623200046502005 - RO - Ac. 3ªT 20040493690 - Rel. Sérgio Pinto Martins - 
DOE 28/09/2004) 

 Configuração 
2026. Justa causa. Fato determinado, mas impreciso. A falta imputada ao empregado deve ser 
precisa e determinada, bem identificados o tempo, modo e lugar. Mesmo quando a falta envolve 
fatos reiterados, isso não exime o empregador desse ônus, ainda que apenas o fato derradeiro e 
culminante. Tudo para que se permita não só o exame dos requisitos e circunstâncias da falta 
(imediatidade, gravidade, determinância, etc), como também para se atender à exigência constitu-
cional do contraditório. (TRT/SP 02208200301802001 - RS - Ac. 3ªT 20040134312 - Rel. Eduardo 
de Azevedo Silva - DOE 06/04/2004) 

2027. Configuração da justa causa. Não reconhecimento. Pela análise dos autos, o fato da prática 
da insubordinação está evidente, ou seja, o empregado, sem qualquer elemento razoável, não 
cumpriu com as ordens emanadas do seu superior. Resta saber, pois, se esse fato justifica a justa 
causa. A caracterização da justa causa exige um fato grave e contemporâneo, o qual justifica a 
quebra da confiança que o empregador tenha em relação ao seu empregado. Pelo exame dos 
autos, não visualizo outras situações nas quais o empregado tenha sido insubordinado, a não ser 
a que ocorreu em 1999 e pela qual foi advertido. Não há uma reiteração de atos de desídia, de 
indisciplina ou de insubordinação do reclamante. O que se tem são fatos isolados, pontuais, logo, 
no máximo, o que se poderia aplicar ao autor, no dia dessa insubordinação, seria a suspensão e 
não uma dispensa por justa causa, dosando, assim, o poder disciplinar do empregador. Por esses 
elementos, rejeito, pois, a tese da justa causa. Determino o pagamento dos títulos rescisórios. 
(TRT/SP 00390200102402006 - RO - Ac. 4ªT 20040627629 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - 
DOE 26/11/2004) 

2028. Justa causa. Quebra de confiança. A quebra de confiança, ou de fidúcia, pode ser enqua-
drada na alínea b do art. 482 da CLT, como mau procedimento, sendo suficiente para isso que a 
prova confirme a má conduta do empregado no exercício de suas funções e que haja prejuízo 
direto ou indireto ao empregador, sem que o fato precise ser necessariamente enquadrado como 
improbidade. (TRT/SP 00279200224202009 - RS - Ac. 9ªT 20040061773 - Rel. Luiz Edgar Ferraz 
de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

2029. Justa causa. Ausência do motivo no aviso prévio. Exigência prevista em norma coletiva. 
Não gera, necessariamente, direito ao trabalhador. Embora a norma coletiva obrigue as empresas 
a declarar expressamente o motivo da rescisão do contrato por justa causa, a irregularidade não 
acarreta automática presunção de dispensa imotivada. Ao juiz caberá adequar aquela obrigação à 
situação existente nos autos. Ainda que o aviso prévio não traga o motivo expresso, embora fale 
em justa causa, o despedimento deve ser confirmado se houver confissão ou prova irrefutável da 
ocorrência do justo motivo. Para ministrar a justiça o juiz deve ater-se à realidade dos fatos e não 
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ao formalismo exagerado, inconseqüente diante da prova. (TRT/SP 02432200002902004 - RO - 
Ac. 9ªT 20040130082 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 06/04/2004) 

2030. Enseja a justa causa a demissão por desvio de mercadorias, comprovado em regular pro-
cedimento interno do empregador. Negligência do empregado. Recurso provido. (TRT/SP 
01018200224102000 - RO - Ac. 1ªT 20040484852 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
05/10/2004) 

2031. Justa causa. Fato alheio ao contrato de trabalho. A questão de o motivo da dispensa ser um 
fato alheio ao contrato de trabalho não descaracteriza a justa causa, em razão de que ocorreu 
durante o horário de expediente na empresa. (TRT/SP 02720200203202003 - RS - Ac. 3ªT 
20040045263 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 02/03/2004) 

Contrato suspenso 
2032. Justa Causa. Contrato suspenso por auxílio-doença. Possibilidade. A regra da confiança 
recíproca e o princípio da boa-fé são substratos comuns da relação de emprego. Na interpretação 
dos conflitos, na verificação das condições de interrupção, suspensão ou de conclusão do vínculo, 
na integração do contrato em tridimensionalidade jurídica, cabe sempre verificar se estas colunas 
éticas estão ou não intactas. Uma vez maculadas, não se pode obrigar qualquer das partes a con-
tinuar unidas. (TRT/SP 02023200205502006 - RO - Ac. 6ªT 20040424841 - Rel. Marcos Emanuel 
Canhete - DOE 03/09/2004) 

Desídia 
2033. Recurso ordinário. Justa causa. Para a tipificação de conduta desidiosa, exige-se, regra 
geral, um comportamento repetido e habitual do trabalhador, de modo que uma manifestação iso-
lada não se revestiria da gravidade suficiente para legitimar a dispensa por justa causa e, ainda 
assim, o fato deve ser eficazmente comprovado. (TRT/SP 01177200105002008 - RO - Ac. 1ªT 
20040655169 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

2034. Justa causa. Único atraso. Desídia não configurada. Atraso ao serviço em um único dia não 
se conforta entre as hipóteses de falta grave elencadas no artigo 482 consolidado, não se poden-
do depreender dessa ausência parcial ao trabalho - comunicada por telefone ao empregador -, a 
configuração de desídia, incontinência de conduta ou mau procedimento. Caracterizado o rigor 
excessivo, é de se prestigiar a decisão de origem que decretou a insubsistência da justa causa e 
deferiu os títulos reparatórios. (TRT/SP 01864200306402008 - RS - Ac. 4ªT 20040227256 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 21/05/2004) 

2035. Desídia. Quadro comportamental não configurado. Faltas não descontadas. Justa causa 
insubsistente. A justa causa da desídia, capitulada no artigo 482, letra e, da CLT, quando motiva-
da por faltas ao serviço, exige a configuração inequívoca de um quadro comportamental grave e 
atual, de desapreço ou desinteresse pelo emprego. Tal situação deve sempre ser vista cum grano 
salis vez que afronta a razoabilidade que o trabalhador, num país assolado pelo fenômeno do de-
semprego estrutural, demonstre desapego por seu posto de trabalho. In casu, a prova dos autos 
revelou o cometimento pelo empregado de dez faltas esparsas no decorrer de meia década de 
vigência do contrato de trabalho, tendo recebido uma só advertência pelo empregador, o que não 
pode ser considerado suficiente para caracterizar desidioso absenteísmo e respaldar a aplicação 
da pena capital trabalhista. De mais a mais, o recibo de pagamento de salário do último mês 
trabalhado sequer aponta desconto por faltas, o que induz a hipótese de perdão tácito quanto às 
ausências e torna ainda mais inconsistente, rigorosa e excessiva, a pena máxima aplicada ao re-
clamante. Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT/SP 02329200105402005 - RO - Ac. 4ªT 
20040595964 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 12/11/2004) 

2036. Falta grave. Concorrência do empregador. Justa causa insubsistente. Por implicar indevida 
transferência dos riscos da atividade da empresa, ainda que grave o ocorrido, não subsiste a justa 
causa por desídia (art. 482, e, CLT) se para esta o próprio empregador concorreu com sua omis-
são, deixando de proporcionar ao empregado os meios necessários para que este realizasse seus 
misteres com segurança. Recurso a que se nega provimento. (TRT/SP 00811200307102008 - RO 
- Ac. 4ªT 20040693958 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
308 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

Dosagem da pena 
2037. Justa causa. Dupla penalidade. É requisito para dispensa por justa causa que o fato não 
tenha sido punido. A punição do fato com advertência ou suspensão e posterior dispensa por justa 
causa configura bis in idem e impede seu reconhecimento. (TRT/SP 01399200307202000 - RO - 
Ac. 6ªT 20040535996 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 15/10/2004) 

Embriaguez 
2038. Embriaguez. Doença. Falta grave não caracterizada. Não obstante a velha (e boa) CLT ain-
da mantenha em sua redação - artigo 482, alínea f, a anacrônica referência à falta grave da "em-
briaguez habitual ou em serviço", tanto a doutrina como a jurisprudência, em face da evolução das 
pesquisas no campo das ciências médicas, têm entendido que o empregado que sofre da doença 
do alcoolismo, catalogada no Código Internacional de Doenças com a nomenclatura de "síndrome 
de dependência do álcool" (CID-303), não pode ser sancionado com a despedida por justa causa. 
(TRT/SP 00095200103102008 - RO - Ac. 4ªT 20040671202 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 03/12/2004) 

 Imediatidade e perdão tácito 
2039. Dispensa por justa causa. Pressupostos. Perdão tácito. Para que se configure a dispensa 
por justa causa, imprescindível a existência concomitante dos pressupostos, a saber: tipicidade, 
gravidade ou lesividade da conduta e atualidade (imediatidade) na punição. O decurso do prazo 
redunda no perdão tácito e descaracteriza a falta grave, gerando a obrigação de pagamento das 
verbas contratuais e rescisórias. (TRT/SP 01737200143102009 - RO - Ac. 4ªT 20040177135 - 
Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 30/04/2004) 

2040. Justa causa não configurada. O suposto comportamento reprovável em épocas pretéritas 
não pode ser somado a um fato presente para autorizar a dispensa imotivada, especialmente 
quando convolado em perdão tácito, ante a ausência de medida disciplinar não aplicada pelo em-
pregador. (TRT/SP 00897200446502000 - RS - Ac. 4ªT 20040659229 - Rel. Paulo Augusto Cama-
ra - DOE 03/12/2004) 

2041. Justa causa. Imediatidade. Inexistindo, no caso, imediatidade na dispensa, não se pode 
aceitar a justa causa alegada. (TRT/SP 02685200103902006 - RO - Ac. 10ªT 20040194200 - Rel. 
Vera Marta Públio Dias - DOE 11/05/2004) 

 Improbidade 
2042. Justa causa. Ato de improbidade. Não configuração. Ausência de prova. Não tendo a re-
clamada provado robustamente, através de documentos ou testemunhas, que o obreiro tivesse 
cometido ato de improbidade apto a ensejar a dispensa por justa causa, a mesma deve ser afas-
tada, mantendo-se o decidido pelo MM. Juízo de origem. Recurso da reclamada a que se nega 
provimento. (TRT/SP 00775199446302009 - RO - Ac. 7ªT 20040054017 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 12/03/2004) 

2043. Justa causa. Improbidade. Comete ato de improbidade empregada que apresenta atestado 
médico que contém apenas abono de um dia de falta, mas que houve adulteração para dois dias. 
(TRT/SP 00796200106102009 - RO - Ac. 10ªT 20040506783 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
05/10/2004) 

2044. Justa causa. Improbidade. Constitui ato de improbidade o empregado requerer e receber 
vale-transporte quando ia trabalhar de motocicleta. O ato desonesto do reclamante abala a confi-
ança existente na relação de emprego, além de fazer com que o empregador tenha de pagar parte 
do vale-transporte. (TRT/SP 02458200247102002 - RO - Ac. 10ªT 20040591489 - Rel. Sérgio Pin-
to Martins - DOE 16/11/2004) 

2045. Ato de improbidade. Apresentação de falsa justificativa. Falta grave. Conceitua-se como ato 
de improbidade, toda ação ou omissão dolosa do empregado, reveladora de desonestidade, abu-
so, fraude ou má-fé, com o objetivo de obter vantagem para si ou para outrem, no âmbito da rela-
ção de trabalho, e com prejuízo real ou potencial para alguém. O fato de não se ter materializado 
o prejuízo com o pagamento do dia referente à falsa justificativa não afasta a justa causa, já que a 
falsidade ideológica restou consumada a partir do momento em que a empregada fez uso do do-
cumento viciado, sendo suficiente o prejuízo potencial resultante do ato doloso para produzir a 
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quebra definitiva da confiança, elemento essencial na relação de emprego. Em vista da gravidade 
da conduta não há como exigir tolerância por parte da empresa, ficando inviabilizada a continui-
dade do vínculo e autorizada a ruptura desonerada do contrato de trabalho, por justa causa (art. 
482, a, CLT). (TRT/SP 00257200104702003 - RO - Ac. 4ªT 20040279558 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 18/06/2004) 

Indisciplina ou insubordinação 
2046. Indisciplina. Cancelamento de suspensão. Ordem de serviço recusada por ferir essa ordem 
norma interna da empresa. Recusa legítima. Indisciplina afastada. (TRT/SP 01574200205802001 
- RO - Ac. 6ªT 20030695290 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

2047. Falta grave. Insubordinação contumaz não comprovada. Rigor excessivo. Justa causa in-
subsistente. Sendo da reclamada o ônus da prova quanto à alegada contumácia em atos de insu-
bordinação (art. 333, II, CPC) e não tendo encartado aos autos as "inúmeras" advertências que 
em defesa disse ter aplicado ao empregado, não há como subsistir a justa causa. Os cartões de 
ponto juntados evidenciam que o autor se ativava em regime de horas extras, chegando a traba-
lhar dez ou onze horas por dia, o que revela o perfil de um trabalhador cooperativo, que não recu-
sava serviços ainda que exigidos muito além do expediente regular de trabalho. Assim, a punição 
máxima aplicada ao empregado pela recusa de fazer entrega em um único dia, próximo ao final 
do expediente, sem que registrasse qualquer prévia advertência ou nódoa curricular, evidencia 
manifesto rigor excessivo por parte da empresa. Frágil, outrossim, a prova patronal, vez que a 
testemunha da empresa era encarregado do autor e esteve diretamente envolvida nos fatos que 
culminaram com a dispensa, sendo seu depoimento visto cum grano salis. Recurso do reclamante 
a que, por maioria, se dá parcial provimento. (TRT/SP 00444200401702008 - RS - Ac. 4ªT 
20040604920 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 26/11/2004) 

2048. Justa causa. Insubordinação. Incide nesta figura do art. 482 consolidado o trabalhador que, 
após ingressar no diretório informatizado do sistema de computação do empregador, imprime do-
cumento de propriedade empresarial e dele se apropria, recusando-se na seqüência a entregar tal 
documento impresso ao seu superior hierárquico, na presença de testemunhas destes fatos. 
(TRT/SP 01974200220102002 - RO - Ac. 5ªT 20040618190 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 
26/11/2004) 

 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
Geral 
2049. Litigância de má-fé. Caracterização. Responsabilidade solidária do advogado. Interposto 
agravo de instrumento para elidir intempestividade de recurso ordinário protocolizado somente 
após decorridos 23 dias da intimação da sentença, caracterizada está a litigância de má-fé. O ad-
vogado da agravante deverá responder solidariamente. O art. 32 da Lei 8.906/94, que exige apu-
ração em ação própria, só se aplica na hipótese do inciso V, do art. 17 do CPC. Descabe interpre-
tação ampliativa para acobertar conduta ilícita. (TRT/SP 00137200306402003 - AI - Ac. 9ªT 
20040477848 - Rel. Antonio Ricardo - DOE 24/09/2004) 

2050. Litigância de má-fé. Abuso de direito. Indenização. A dedução de pretensão recursal sobre 
fatos incontroversos (dano moral causado à trabalhadora e absoluta falta de expressão pecuniária 
do conteúdo da condenação) evidencia a utilização de forma abusiva do meio jurisdicional. A parte 
que litiga de modo absolutamente temerário deve ser responsabilizada nos termos do artigo 18 do 
Código de Processo Civil, respondendo por indenização compatível com o dano causado. Trata-
se de exercício irregular de prerrogativa legal. (TRT/SP 02767200105202000 - RO - Ac. 1ªT 
20040633343 - Rel. Beatriz de Lima Pereira - DOE 30/11/2004) 

2051. Litigância de má-fé. Justiça Gratuita. Caracterizada a hipótese do inciso V, do art. 17, do 
CPC, por procedimento temerário, reiterado quando da interposição do recurso, é devida a indeni-
zação à parte adversa e multa processual, cominadas no art. 18 do mesmo diploma legal, esta por 
contumácia - Os benefícios da Justiça Gratuita concedidos em sede de agravo de instrumento não 
abarcam a penalidade processual. (TRT/SP 00253200325102015 - AI - Ac. 7ªT 20040577583 - 
Rel. Cátia Lungov - DOE 26/11/2004) 

2052. Litigância de má-fé. Art. 17 do CPC, inciso I. Reclamante que pleiteia férias vencidas acos-
tando o recibo respectivo à petição inicial e em contra-razões persiste em postular o que é indevi-
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do, dando equivocada interpretação a normas processuais, deve sofrer as penalidades pertinentes 
previstas no art. 18 do CPC. (TRT/SP 01027200246502007 - RO - Ac. 8ªT 20040167300 - Rel. 
Cátia Lungov - DOE 04/05/2004) 

2053. Agravo de petição protelatório. Litigância de má-fé. A devedora, ignorando a preclusão da 
oportunidade para questionar os cálculos, lança, nos embargos à execução, descabidas críticas à 
conta homologada e insiste em renová-las em agravo de petição, tornando inevitável acolher a 
argüição de litigância de má-fé feita pelo exeqüente em contraminuta, pois os recursos previstos 
no ordenamento processual não estão disponíveis para que a parte intransigente postergue a so-
lução do litígio. (TRT/SP 02680200107202010 - AP - Ac. 3ªT 20040568495 - Rel. Decio Sebastião 
Daidone - DOE 09/11/2004) 

2054. Execução. Defesa fundada em excesso de penhora. Litigância de má-fé. Revela-se mani-
festamente protelatória a defesa (embargos e agravo de petição) fundada exclusivamente em ex-
cesso de penhora, quando o devedor, citado, não indica bens à penhora e nem, após a penhora, 
oferece outro em substituição, até porque pode, a qualquer momento, substituir o bem constrito 
por dinheiro. Litigância de má-fé caracterizada. (TRT/SP 01522200131602010 - AP - Ac. 3ªT 
20040324391 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 29/06/2004) 

2055. Litigância de má-fé. Princípio da lealdade. O processo é instrumento colocado à disposição 
do jurisdicionado para perseguir o direito que entenda possuir. A lide deve revelar-se em ambiente 
de seriedade. Devem, parte e procurador, cultuar o princípio da lealdade para que as discussões 
se projetem em clima de confiança e de elevação moral. Sem esses requisitos, a lide se tornaria 
espaço próprio para "espertezas", desnaturando a exigência legal de que os fatos devem ser de-
duzidos em juízo conforme a verdade. (TRT/SP 00794200246502009 - RO - Ac. 6ªT 20040188510 
- Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

2056. Litigância de má-fé. CPC, artigo 17, incisos "I" e "VIII". Prazo recursal. CLT/CPC. A Lei 
Adjetiva Civil é aplicável em sede trabalhista naquilo em que a CLT for omissa e quando não 
houver incompatibilidade. Não há omissão, na CLT, quanto ao prazo para a interposição de 
qualquer recurso trabalhista. É reputado litigante de má-fé a parte que interpõe recurso com intuito 
manifestamente protelatório, deduzindo pretensão contra texto expresso de lei. Multa de 1% e 
indenização de 10%, calculadas sobre o valor da causa, atualizado, que deverá ser suportado, 
solidariamente, pelo patrono da agravante (L. 8.906/94, art. 32, parágrafo único). (TRT/SP 
01301200306902014 - AI - Ac. 6ªT 20040009534 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
30/01/2004) 

2057. Litigância de má-fé. Diante das alegações postas na exordial e em face dos documentos 
juntados, não há como deixar de negar que a presente demanda não observa o primado da leal-
dade processual: a) o autor fala em horas extras, contudo, declina horário compatível com a jor-
nada normal; b) menciona período sem registro, porém, não o comprova; c) o autor menciona que 
o pagamento dos títulos rescisórios seria a base de cheques pré-datados, contudo, não soube 
sequer explicar o recibo assinado perante a DRT (verso de fls. 52); d) indica que não houve a en-
trega do formulário do seguro-desemprego, contudo, recebeu a documentação. É inegável que o 
autor alterou a verdade dos fatos, bem como procedeu de forma temerária no curso da lide, obje-
tivando um enriquecimento ilícito (objetivo ilegal), logo, têm-se as hipóteses do art. 17, II, III e V, 
além de um recurso meramente protelatório (VII). Por tais fundamentos, aplica-se a litigância de 
má-fé, arbitrando-se a quantia de R$ 400,00 (indenização pelo dano processual, verba honorária 
advocatícia e a multa em 1%) (art. 18, CPC). Essa quantia é revertida em prol da reclamada. Es-
sas fixações não são elididas pela gratuidade processual. (TRT/SP 00895200307802004 - RS - 
Ac. 4ªT 20040455585 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 10/09/2004) 

2058. Ação rescisória x recurso ordinário. Distinção. Erro grosseiro a leitura atenta do artigo 485 
do CPC não permite confundir ação rescisória com recurso. Não constituindo erro grosseiro - o 
que se admite - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, 
caracteriza litigância de má-fé, a teor do que dispõe o art. 17, inciso I, do Código de Processo Ci-
vil, o que também se admite. (TRT/SP 11448200200002008 - AR - Ac. SDI 2004024753 - Rel. 
José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/11/2004) 

2059. Litigância de má- fé. Prática que deve ser coibida pelo Juízo. Impõe-se a condenação da 
parte agravante como litigante de má-fé quando interpõe apelo pleiteando reforma de despacho 
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ou decisão, fundamentado em fatos aos quais já sabia a priori não haver possibilidade de êxito em 
face de dispositivo legal existente. (TRT/SP 01481199500702032 - AP - Ac. 8ªT 20040362757 - 
Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - DOE 27/07/2004) 

2060. Atos atentatórios à dignidade da justiça. Litigância de má-fé. Pratica que deve ser coibida 
pelo Juízo. Impõe-se a condenação da parte agravante como litigante de má-fé quando interpõe 
apelo fundado em argüição de nulidade a qual já sabia a priori não existir ou que tenha por inicia-
tiva própria dado causa, por meio da prática reiterada de obstáculos infundados à execução. 
(TRT/SP 01289199203302001 - AP - Ac. 8ªT 20040216980 - Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - 
DOE 18/05/2004) 

2061. Litigante de má-fé. Postulação de verba já paga. Assistência judiciária gratuita. Ausência de 
dolo ou intenção. A precaução na defesa dos direitos do trabalhador, por parte do sindicato, não 
autoriza concluir que haja demanda de má-fé para justificar a aplicação da penalidade prevista no 
art. 1531 do antigo CC. (TRT/SP 00939200125102001 - RO - Ac. 9ªT 20040061820 - Rel. Luiz 
Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

2062. Ação rescisória. Repetição de ação já julgada. Litigante de má-fé. Se a autora da ação res-
cisória movimenta o poder jurisdicional sem causa, em face de lide que já foi apreciada e julgada, 
expondo o requerido ao risco da nova demanda, agiu de má-fé e deve responder por tal encargo. 
Ação rescisória que se extingue, sem julgamento do mérito (art. 267, V, do CPC), com a condena-
ção da autora por litigar de má-fé. (TRT/SP 00460/2001-3 - AR - Ac. SDI 2004015304 - Rel. Nel-
son Nazar - DOE 20/07/2004) 

2063. Má-fé. Recurso protelatório. Recurso sem razões exatas do inconformismo. Alegações ge-
néricas e imprecisas. Litigância de má-fé configurada. (TRT/SP 60344200390202004 - AP - Ac. 
6ªT 20030695575 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

2064. Litigante de má-fé. Alegação de transação extrajudicial com ampla quitação e efeito de coi-
sa julgada. Realidade contrariada pelo termo de rescisão que expressamente destaca a inexistên-
cia da transação e ressalva a pretensão por diferenças. Tentativa da ré em controverter sobre fato 
incontroverso. Má-fé configurada. Imposta indenização de 20% do total da condenação corrigida. 
(TRT/SP 00852200001002001 - RO - Ac. 6ªT 20030695419 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 16/01/2004) 

2065. Litigância de má-fé. Atentado à jurisdição. Penhora sobre créditos. Ordem preferencial ob-
servada. Falsa controvérsia. Agravo não conhecido. Se o agravante, com animus de retaliação, 
opta por discutir a constrição, valendo-se de falsa controvérsia construída contra texto expresso 
de lei que estipula a ordem preferencial da penhora (art. 655, CPC), deixando, todavia, de delimi-
tar os valores controvertidos, e impossibilitando seu soerguimento pelo credor, assume os riscos 
processuais dessa conduta. Configuração de litigância de má-fé (arts. 16 e 18, CPC) e ato atenta-
tório à jurisdição (art. 14, parágrafo único, CPC). Agravo de petição não conhecido. (TRT/SP 
01327199102402004 - AP - Ac. 4ªT 20040641869 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
26/11/2004) 

2066. Litigância de má-fé. Caracterização. Indenização devida. As partes devem proceder sob o 
primado da lealdade processual e da boa-fé, expondo os fatos conforme a verdade e abstendo-se 
de formular alegações infundadas (art. 14, CPC). É dever do Juiz reprimir não apenas os inciden-
tes infundados que protelam o feito, mas também, as alegações enganosas, suscetíveis de produ-
zir danos à parte. Preliminar de carência, argüida contra a evidência documental, com o indisfar-
çável escopo de enganar o Juízo, obtendo vantagem processual indevida (quitação com eficácia 
liberatória total), caracteriza a mala fides (art. 17, CPC), não havendo como absolver a reclamada 
da respectiva indenização (arts 16, 18, CPC) bem aplicada pelo Juízo a quo. (TRT/SP 
02569200101302004 - RO - Ac. 4ªT 20040201621 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
07/05/2004) 

2067. Indenização. Artigo 1531 do Código Civil de 1916 (940, do Novo Código). Inaplicabilidade. 
Litigância de má-fé. O artigo 1531 do Código Civil de 1916 (art. 940, do NCC), inspirado no princí-
pio civilista da igualdade jurídica dos contratantes, não se harmoniza com a feição tutelar do Direi-
to do Trabalho, e assim, não pode ser recepcionado no campo do Direito Processual do Trabalho 
pelo portal do artigo 8º da CLT. Desse modo, indevida a pesada indenização nele preconizada, 
cuja aplicação produziria grave desequilíbrio nas relações processuais. Ademais, in casu não há 
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que se falar em indenização em prol do executado, vez que a expedição de precatória executória 
referindo montante superior ao devido decorreu de erro material para o qual não concorreu a a-
gravada. A alteração da verdade dos fatos pela agravante, com interposição de agravo protelató-
rio e infundado é que caracteriza a litigância de má-fé, ensejando indenização a teor dos artigos 
16 e 18, do CPC, oportunamente pleiteada em contra-razões. (TRT/SP 01562200205802010 - AP 
- Ac. 4ªT 20040279574 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 18/06/2004) 

2068. Litigância de má-fé. Aplica-se a pena prevista no parágrafo 2º do artigo 18 do CPC, quando 
escancarada a conduta temerária da parte, que forja documento para distorcer a verdade dos fa-
tos e obter vantagem indevida, induzindo o Juízo a erro. (TRT/SP 01040199907702007 - RO - Ac. 
10ªT 20040488807 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 28/09/2004) 

2069. Ato atentatório à dignidade da Justiça. Litigância de má-fé. Aplica-se a pena prevista no 
artigo 601 do CPC, quando escancarada a conduta temerária da parte, que extrapola os limites da 
ampla defesa e se opõe maliciosamente à execução, conforme inciso II do artigo 600 do CPC, 
assoberbando ainda mais o Judiciário. (TRT/SP 01499199603802005 - AP - Ac. 10ªT 
20040055978 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 02/03/2004) 

2070. Litigância de má-fé. Aplica-se a pena prevista no parágrafo 2º do artigo 18 do CPC, quando 
escancarada a conduta temerária da parte, que extrapola os limites da ampla defesa, assober-
bando ainda mais o Judiciário. (TRT/SP 00856200202802000 - RO - Ac. 10ªT 20040299931 - Rel. 
Vera Marta Públio Dias - DOE 29/06/2004) 

MANDADO DE SEGURANÇA 
Autoridade coatora 
2071. Mandado de segurança. Ilegitimidade da autoridade dita coatora para figurar no pólo passi-
vo da demanda: Incabível mandado de segurança quando a autoridade, dita coatora, não se en-
contra, sob jurisdição trabalhista, face aos termos dos arts. 652 e 653 da CLT, e art. 153, do Re-
gimento Interno, do TRT. Indeferido o processamento da ação mandamental. (TRT/SP 
10268200400002000 - MS - Ac. SDI 2004016548 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2072. Mandado de segurança. Perda de objeto: "A reconsideração, pela autoridade impetrada, do 
ato dito arbitrário implica perda de objeto do mandamus. Processo extinto sem julgamento do mé-
rito. (TRT/SP 10628200300002003 - MS - Ac. SDI 2004018346 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
13/08/2004) 

2073. Mandado de segurança. Perda do objeto: "Extingue-se o mandado de segurança em que a 
autoridade coatora informa já ter sido realizada a diligência objeto da medida extrema". Ação 
mandamental extinta sem julgamento do mérito. (TRT/SP 11033200300002005 - MS - Ac. SDI 
2004015576 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

Cabimento 
2074. Mandado de segurança. Utilização do remédio como instrumento substitutivo do recurso 
próprio, cabível na espécie. O mandado de segurança não pode ser utilizado, como na espécie, 
como remédio substitutivo do recurso próprio, previsto nas leis processuais, para o ataque do r. 
ato impetrado. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 10299200300002000 - MS - Ac. 
SDI 2004019989 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

2075. Mandado de segurança. Agravo de instrumento. art. 897, b, da CLT. Erro grosseiro. Tratan-
do-se de típico exemplo de erro grosseiro o manejo de agravo de instrumento contra despacho 
que em nada se relaciona ao trancamento de recurso, em afronta à previsão legal específica de 
que trata o art. 897, b, da CLT, não se vislumbra ilegalidade no ato impetrado que denegou pro-
cessamento ao aludido agravo de instrumento. Mandado de segurança que não se concede. 
(TRT/SP 10646200300002005 - MS - Ac. SDI 2004018354 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
13/08/2004) 

2076. Mandado de segurança. Direito líquido e certo não configurado. O mandado de segurança, 
por se tratar de remédio extremo, excepcional, visa à proteção de direito líquido e certo, violado ou 
ameaçado por autoridade, em ato ilegal ou abusivo. Nessa ação, as situações e os fatos devem 
estar comprovados de plano, pois não há instrução probatória. Exige-se prova preconstituída das 
situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante. O direito líquido e certo é a-
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quele cristalino, comprovado de plano, que não rende ensejo a dúvidas. Se depender de compro-
vação posterior não é líquido nem certo. Diante dessas considerações, não logrando a impetrante 
comprovar, de plano, o alegado direito líquido e certo a que pretensamente faz jus, não há como 
conceder-se a segurança ora vindicada. Mandado de segurança que não se concede. (TRT/SP 
10730200300002009 - MS - Ac. SDI 2004016688 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

2077. Mandado de segurança. Direito líquido e certo não provado. Não comprovado pelo impe-
trante o direito líquido e certo por ele alegado, e emergindo dos autos grande questionabilidade 
das assertivas por ele lançadas na inicial, não há como se lhe conceder a segurança vindicada. 
Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 10891200300002002 - MS - Ac. SDI 
2004015541 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/07/2004) 

2078. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Inexistência. É curial que não pode ser aqui-
nhoada com a segurança vindicada a impetrante que, como na espécie, a par de expender alega-
ções que beiram a litigância de má fé, arvora-se possuidora de direito líquido e certo cuja existên-
cia os elementos dos autos cuidam expressamente de afastar. Mandado de segurança não con-
cedido. (TRT/SP 11795200300002001 - MS - Ac. SDI 2004019040 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
03/09/2004) 

2079. Mandado de segurança. Direito líquido e certo não configurado. O mandado de segurança, 
por se tratar de remédio extremo, excepcional, visa à proteção de direito líquido e certo, violado ou 
ameaçado por autoridade, em ato ilegal ou abusivo. O direito líquido e certo é aquele cristalino, 
comprovado de plano, que não rende ensejo a dúvidas. Não logrando a impetrante comprovar, de 
plano, a existência do direito líquido e certo lesado ou ameaçado, não há como conceder a segu-
rança ora impetrada. Segurança denegada. (TRT/SP 11820200300002007 - MS - Ac. SDI 
2004021398 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 28/09/2004) 

2080. Mandado de segurança. Decisão que indefere a devolução do prazo para a manifestação 
sobre os cálculos de liquidação. Inocorrência de violação a direito líquido e certo. Não fere direito 
líquido e certo do impetrante o ato decisório que indeferiu o seu requerimento de devolução do 
prazo para a manifestação sobre os cálculos de liquidação, se esse requerimento, como na espé-
cie, foi formulado a pretexto de "transição de patronos", mediante o simples acréscimo de advo-
gados habilitados para a defesa do peticionário na causa, com a manutenção dos poderes origina-
riamente outorgados aos causídicos substabelecentes. Mandado de segurança não concedido. 
(TRT/SP 11856200300002000 - MS - Ac. SDI 2004016904 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
13/08/2004) 

2081. Mandado de segurança. Inexistência de direito líquido e certo. Segundo a lição do saudoso 
Themístocles Cavalcanti (in "Do Mandado de Segurança" - 5ª ed. - São Paulo: Biblioteca Jurídica 
Freitas Bastos, 1966 - p. 83), "direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua exis-
tência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração". No caso 
vertente, o impetrante não logrou comprovar, como lhe competia, a existência do seu indigitado 
direito líquido e certo. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 11875200300002007 - MS 
- Ac. SDI 2004019059 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 03/09/2004) 

2082. Mandado de segurança. Isenção de custas. Ausência de peça essencial ao deslinde da 
questão. Não trazendo aos autos a cópia do ato praticado pela autoridade apontada como coato-
ra, que indeferiu o pedido de isenção de custas, obstando o processamento do recurso ordinário, 
não logrou o impetrante comprovar seu direito líquido e certo deduzido da ação mandamental, 
pelo que deve ser denegada a segurança. Ademais, interposto agravo de instrumento contra o 
despacho denegatório de seguimento ao recurso ordinário, a tal agravo foi negado provimento, 
decisão essa transitada em julgado. Segurança que não se concede. (TRT/SP 
11900200300002002 - MS - Ac. SDI 2004019075 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 03/09/2004) 

2083. Mandado de segurança. Utilização do remédio como instrumento substitutivo do recurso 
próprio. Impossibilidade. O mandado de segurança não pode ser utilizado, como na espécie, co-
mo instrumento substitutivo ou sucedâneo do recurso próprio previsto nas leis processuais. Man-
dado de segurança não concedido. (TRT/SP 11902200300002001 - MS - Ac. SDI 2004019083 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 03/09/2004) 

2084. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Art. 5º, II, da Lei 1.533/51. Extinção do feito. 
Impossibilidade. Da dicção do caput do art. 5º, da Lei 1.533/51, não se dará mandado de segu-
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rança caso configurada qualquer das hipóteses elencadas por seus incisos, pelo que, mesmo que 
a matéria agitada em ação mandamental seja própria de ajuizamento de embargos de terceiro, a 
segurança deve ser denegada e não extinto o feito sem julgamento do mérito. Mandado de segu-
rança que não se concede. (TRT/SP 11943200300002008 - MS - Ac. SDI 2004019113 - Rel. Ane-
lia Li Chum - DOE 03/09/2004) 

2085. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Orientação jurisprudencial nº 54 da SBDI-1 
DO C. TST. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 54 da SBDI-1 do C. TST, "ajuizados 
embargos de terceiro (art. 1046 do CPC) para pleitear a desconstituição da penhora, inviável a 
interposição de mandado de segurança com a mesma finalidade", razão pela qual, tipificada, no 
caso concreto, aquela hipótese, é de ser denegada a segurança vindicada. Mandado de seguran-
ça denegado. (TRT/SP 12094200300002000 - MS - Ac. SDI 2004014677 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 16/07/2004) 

2086. Mandado de segurança. Sucessão empresarial. Dilação probatória. Tratando a discussão 
acerca de existência ou não de sucessão empresarial de matéria que demanda dilação probatória, 
é de ser a mesma agitada pelo manejo de remédio jurídico-processual adequado, que não a ação 
mandamental, pelo que não se admite a concessão de mandado de segurança contra ato que 
determina a reintegração da obreira aos quadros da impetrante, adotado em função do entendi-
mento da D. Autoridade apontada como coatora no sentido da configuração da mencionada su-
cessão empresarial e em cumprimento a sentença meritória transitada em julgado que reconhe-
ceu o direito à estabilidade da obreira e que determinou sua reintegração. Segurança que não se 
concede. (TRT/SP 11764200300002000 - MS - Ac. SDI 2004016866 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
13/08/2004) 

2087. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Existência. Violação. Prova preconstituída. 
Tratando-se a matéria agitada mediante o ajuizamento de ação mandamental de violação de direi-
to líquido e certo, a prova tanto desse direito como de sua violação deve ser preconstituída, pelo 
que, deixando a parte de provar, de plano, um ou outro aspecto, é de ser denegada a segurança. 
Segurança que não se concede, quanto aos benefícios da Justiça Gratuita. (TRT/SP 
11777200300002000 - MS - Ac. SDI 2004019598 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

2088. Mandado de segurança. Decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. Incabí-
vel. As decisões proferidas em execução de sentença são passíveis de reapreciação em grau de 
recurso somente após a efetiva garantia do Juízo Executor, consoante se depreende do disposto 
nos arts. 884, caput, e 897, parágrafo 1º, ambos da CLT, excetuada a hipóteses de patente ilega-
lidade, a qual não se vislumbra no caso vertente. Segurança não concedida. (TRT/SP 
10115200300002002 - MS - Ac. SDI 2004019490 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

2089. Mandado de segurança. Aplicação do artigo 5º, II, da Lei nº 1.533/51. Nos termos do artigo 
5º, II, da Lei nº 1533/51, aplicável na espécie: "Art. 5º. Não se dará mandado de segurança quan-
do se tratar: I -...'(omissis)'...; II - de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto 
nas leis processuais ou possa ser modificado por via de correição; ...". A conclusão pela não-
concessão da segurança se robustece, ainda, pela circunstância de o impetrante já haver atacado 
o r. Ato impetrado por intermédio do recurso que entendeu cabível. Mandado de segurança não 
concedido. (TRT/SP 10117200300002001 - MS - Ac. SDI 2004014405 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 16/07/2004) 

2090. Mandado de segurança. Direito líquido e certo não configurado. O mandado de segurança, 
por se tratar de remédio extremo, excepcional, visa à proteção de direito líquido e certo, violado ou 
ameaçado por autoridade, em ato ilegal ou abusivo. O direito líquido e certo é aquele cristalino, 
comprovado de plano, que não rende ensejo a dúvidas. Não logrando o impetrante, comprovar, de 
plano, qual direito líquido e certo foi lesado ou ameaçado, não há como conceder a segurança ora 
impetrada. Segurança denegada. (TRT/SP 12299200200002004 - MS - Ac. SDI 2003034291 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 06/02/2004) 

2091. Mandado de segurança preventivo. Ausência de comprovação do alegado risco efetivo de 
lesão a direito líquido e certo. O justo receio que autoriza a concessão da segurança preventiva 
deve estar fundado em situação concreta e objetiva, não bastando, como na espécie, a simples 
alegação de possibilidade de concretização da lesão, quanto mais se os elementos dos autos a-

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 315 
 

pontam para conclusão contrária. Segurança não concedida. (TRT/SP 11999200300002002 - MS 
- Ac. SDI 2004005600 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

2092. Mandado de segurança. Inexistência de direito líquido e certo. Não se pode reputar malferi-
dora de direito líquido e certo da parte, e muito menos arbitrária, a r. Decisão da autoridade dita 
coatora que, como na espécie, limitou-se a dar fiel cumprimento a decisão de Órgão Judicial Su-
perior, já acobertada pelo trânsito em julgado. Mandado de segurança não concedido e liminar 
cassada. (TRT/SP 11780200300002003 - MS - Ac. SDI 2004006313 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
07/05/2004) 

2093. Mandado de segurança. Incabível porque o ato tido por ilegal pode ser atacado por recurso 
próprio. (TRT/SP 10348200300002005 - MS - Ac. SDI 2004015479 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
20/07/2004) 

2094. Mandado de segurança. Impossibilidade de repetição da pretensão através de outro recur-
so. Apesar do que dispõe a Lei 1533/51, em seu artigo 5º, inciso II, é cabível o remédio jurídico 
contra decisão judicial, desde que no caso em apreço esteja presente o requisito irreparabilidade 
do dano, aliado à inexistência de recurso com efeito suspensivo. O próprio Supremo Tribunal Fe-
deral abrandou o rigor da Súmula 267 para admitir o mandamus como substituto do recurso contra 
decisão que possa acarretar dano de difícil reparação. Entretanto, tendo interposto concomitante-
mente outra medida com o mesmo objetivo, não se trata de utilizar o writ como substituto do re-
curso cabível e sim, de repetição da pretensão, através de mandado de segurança, o que é inca-
bível. Segurança denegada. (TRT/SP 10812200300002003 - MS - Ac. SDI 2004016700 - Rel. 
Delvio Buffulin - DOE 13/08/2004) 

2095. Mandado de segurança. Ausência de provas pré-constituídas. O mandado de segurança 
não tolera dilação probatória, devendo o direito estar comprovado no momento da impetração do 
writ. A liquidez e a certeza que autorizam o remédio jurídico dizem respeito à sua incontestabilida-
de. É o direito líquido e certo evidente, indubitável e apurável de plano. Existindo qualquer dúvida 
a seu respeito, não é fundamento para a impetração do remédio heróico. Neste caso, faz-se ne-
cessário que o pedido seja apoiado em fatos incontroversos e não em fatos que reclamem a cap-
tação de provas. Segurança que se denega. (TRT/SP 11654200300002009 - MS - Ac. SDI 
2004020804 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

2096. Mandado de segurança. Embargos de terceiros opostos para discutir matéria idêntica. Su-
cessão empresarial. Não pode o impetrante utilizar-se de embargos de terceiros concomitante-
mente à impetração do mandamus, para discussão de questão idêntica, sob pena de resultarem 
em decisões conflitantes. Ademais, é sabido que a matéria atinente à sucessão de empresas exi-
ge ampla dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança, que exige prova cabal 
e pré-constituída. Denegada a segurança, mantendo-se a constrição em conta bancária da em-
presa considerada sucessora pela D. Autoridade impetrada. (TRT/SP 10786200300002003 - MS - 
Ac. SDI 2004025415 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

2097. Mandado de segurança. Cabimento: Tendo o impetrante se utilizado do recurso adequado, 
não pode renovar as razões de seu inconformismo através da presente medida, sob pena de 
submeter as partes a decisões conflitantes. (TRT/SP 12293200200002007 - MS - Ac. SDI 
2004003489 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 30/03/2004) 

2098. Mandado de segurança. Cabimento. Entende-se que somente contra atos judiciais é permi-
tido o ajuizamento de mandado de segurança, sendo também necessário que a autoridade dita 
coatora esteja no âmbito trabalhista. Ilegitimidade passiva. Extinto sem julgamento de mérito. 
(TRT/SP 12283200200002001 - MS - Ac. SDI 2004006089 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
07/05/2004) 

2099. Mandado de segurança. Previsão legal de recurso específico. Embargos à execução rejei-
tados, dão ensejo a agravo de petição. Ademais, tendo a decisão atacada transitado em julgado, 
não cabe mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 33 do C. TST. Segurança denegada. 
(TRT/SP 11418200300002002 - MS - Ac. SDI 2004012089 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
15/06/2004) 

2100. Mandado de segurança. Falta de direito líquido e certo: Carece de direito líquido e certo 
pleito de arrematante, que objetiva, em mandado de segurança, discutir decisão judicial que extin-
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gue o feito, após infrutíferas buscas promovidas pelo juízo impetrado para localizar o bem arrema-
tado, uma vez esgotada a via jurisdicional. Segurança denegada. (TRT/SP 10163200300002000 - 
MS - Ac. SDI 2004014421 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 16/07/2004) 

2101. Mandado de segurança. Incabível: "Incabível a medida extrema, quando o impetrante se 
utilizou, no momento oportuno, de meio adequado, objetivando frustrar a adjudicação, também 
pretendida via mandamus. Segurança denegada. (TRT/SP 10726200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004014510 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 16/07/2004) 

2102. Mandado de segurança. Meio impróprio: Descabe a medida extrema, quando há medida 
judicial própria para alterar decisão do Colegiado. Segurança denegada. (TRT/SP 
13314200300002002 - MS - Ac. SDI 2004016360 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2103. Mandado de segurança. Meio impróprio: Descabe a medida extrema, quando há medida 
judicial própria para alterar a decisão atacada ou quando é ajuizada após o trânsito em julgado do 
ato impugnado. Segurança denegada. (TRT/SP 11844200300002006 - MS - Ac. SDI 2004016890 
- Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2104. Mandado de segurança. Incabível: Não cabe a medida extrema contra decisão que homolo-
ga cálculos do obreiro, indeferindo pedido de compensação formulado pelo requerente com crédi-
to judicial apurado em processo cível, entre as mesmas partes, que ainda se encontra em fase de 
execução. Segurança denegada. (TRT/SP 10666200300002006 - MS - Ac. SDI 2004017340 - Rel. 
Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2105. Mandado de segurança. Nulidades. Questões já definidas em embargos de terceiro: Incabí-
vel mandado de segurança, que repete matéria já apreciada em embargos de terceiro, julgados 
improcedentes, com decisão transitada em julgado. Segurança denegada. (TRT/SP 
12286200300002006 - MS - Ac. SDI 2004017870 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2106. Mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo: "Incabível mandado de segu-
rança contra ato judicial que determina penhora de bens de ex-sócio da executada. A estreita via 
da medida oposta não permite aquilatar o grau de responsabilidade do impetrante na composição 
societária da empresa". Segurança denegada. (TRT/SP 12923200200002003 - MS - Ac. SDI 
2003032884 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/01/2004) 

2107. Mandado de segurança. Bem de família. Questão já definida em embargos de terceiro: "In-
cabível mandado de segurança, que repete matéria já apreciada em embargos de terceiro, julga-
dos improcedentes, com decisão transitada em julgado". Segurança denegada. (TRT/SP 
12838200200002005 - MS - Ac. SDI 2003033600 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/01/2004) 

2108. Mandado de segurança. Meio impróprio. Autoridade coatora com igual hierarquia de jurisdi-
ção: "Descabe a medida extrema, quando há medida judicial própria para alterar decisão de Cole-
giado. Ato judicial dito ilegal não pode ser apreciado, quanto ao mérito, por órgão judiciário de 
igual hierarquia de jurisdição". (TRT/SP 10126200300002002 - MS - Ac. SDI 2003035158 - Rel. 
Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

2109. Mandado de segurança. Nulidade processual: "Mandado de segurança não é medida apro-
priada para obter o reconhecimento de nulidade processual especialmente, quando há decisão 
com trânsito em julgado". Execução definitiva. Penhora em crédito da executada perante terceiros: 
"Não configura ato arbitrário ordem judicial que determina a penhora de crédito da executada pe-
rante terceiros, em ocorrendo execução definitiva, e inexistindo prova de que o valor constritado 
impedirá o normal desenvolvimento da atividade empresarial". Segurança denegada. (TRT/SP 
10160200300002007 - MS - Ac. SDI 2004001583 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

2110. Mandado de segurança. Poder de direção do processo atribuído ao Juiz: "Incabível man-
damus contra ato judicial que determina diligências, objetivando apurar eventual fraude na realiza-
ção de acordo, eis que dentro do poder de direção do processo (arts. 765/CLT, 125, 130/CPC)". 
Segurança denegada. (TRT/SP 10804200300002007 - MS - Ac. SDI 2004001621 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 20/01/2004) 

2111. Mandado de segurança. Ato arbitrário patenteado: "Concede-se a segurança para determi-
nar a manutenção do litisconsórcio ativo, porquanto a legislação consolidada, nos termos do art. 
842, permite a acumulação de ações, tornando inaplicável a disposição contida no parágrafo úni-
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co, do art. 46, do CPC (art. 769 - CLT)". Segurança concedida. (TRT/SP 11017200300002002 - 
MS - Ac. SDI 2004001672 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

2112. Mandado de segurança. Meio impróprio: "Descabe a medida extrema, quando há medida 
judicial própria para alterar decisão de Colegiado ou quando é ajuizada após o trânsito em julgado 
do ato impugnado". Segurança denegada. (TRT/SP 11787200300002005 - MS - Ac. SDI 
2004004280 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 19/03/2004) 

2113. Mandado de segurança: "Não é permitida pela estreita via do mandamus analisar existência 
ou inexistência de relação social entre a executada e a impetrante, por exigir ampla dilação proba-
tória". Segurança denegada. (TRT/SP 10723200300002007 - MS - Ac. SDI 2004008944 - Rel. 
Dora Vaz Treviño - DOE 25/05/2004) 

2114. Procedimento dual. Mandado de segurança x agravo de petição. Interesse processual. Des-
cabimento. Segundo lição de João Orestes Dalazen "o interesse de agir ou interesse processual 
resulta do binômio necessidade/adequação da tutela jurisdicional postulada. Primeiro, resulta da 
necessidade inafastável da tutela jurisdicional para que o autor obtenha a satisfação do direito 
alegado. Significa dizer, esta necessidade pressupõe a impossibilidade de obter satisfação do 
alegado direito sem a intercessão do Estado - ou porque a parte contrária se nega a satisfazê-lo, 
sendo vedado ao autor a autotutela, ou porque a própria lei exige que determinados direitos só 
possam ser exercidos mediante prévia declaração judicial. Em segundo lugar, o interesse proces-
sual reside na adequação do pleito deduzido em juízo. Adequação é a relação existente entre a 
situação lamentada ou narrada pelo autor ao vir a juízo e o provimento jurisdicional concretamente 
solicitado. O provimento jurisdicional, evidentemente, deve ser apto a corrigir o mal de que o autor 
se queixa, sob pena de não ter razão de ser. Quem alegar, por exemplo, o adultério do cônjuge 
não poderá pedir a anulação do casamento, mas o divórcio, porque aquela exige a existência de 
vícios que inquinem o vínculo matrimonial logo na sua formação, sendo irrelevantes fatos posterio-
res. O mandado de segurança, ainda como exemplo, não é remédio hábil para a cobrança de cré-
ditos pecuniários. Em suma, o interesse processual consiste na necessidade de tutela jurisdicional 
decorrente da ameaça ou violação do direito subjetivo, sem que haja outra alternativa para a parte 
e desde que pleiteie a tutela jurisdicional idônea e adequada a impedir ou reparar lesão ao direito 
subjetivo material alegado" (Proc. RODC n° 789.774/20001.0-2ª Reg., in Jornal Trabalhista, n° 20-
967/12, de 26.5.2003). Induvidosamente, o requisito fundamental exigido para a concessão da 
segurança está no artigo 1° da Lei n° 1.533, de 1951, que qualifica o direito líquido e certo resul-
tante de violação, ou receio de sofrê-lo, em razão de ato ilegal ou praticado com abuso do poder. 
A duplicidade de providências para a defesa do direito: impetração de mandado de segurança e 
recursos próprios da execução, conduzem a configuração da ausência de interesse processual 
diante da descaracterização do binômio necessidade/adequação da tutela jurisdicional postulada. 
(TRT/SP 12943200200002004 - MS - Ac. SDI 2004014855 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 20/07/2004) 

2115. Informações de autoridade. Omissão da parte. Direito líquido e certo descaracterizado. A 
omissão da parte diante de informação prestada pela autoridade tida como coatora, que compro-
mete a suposta liquidez e certeza do direito defendido, conduz ao entendimento de sua descarac-
terização. (TRT/SP 12975200200002000 - MS - Ac. SDI 2004024788 - Rel. José Carlos da Silva 
Arouca - DOE 16/11/2004) 

2116. Mandado de segurança. Decisão transitada em julgado. Descabimento. A Súmula n° 268 do 
Supremo Tribunal Federal há mais de quatro décadas consagrou o entendimento de não caber 
mandado de segurança contra decisão transitada em julgado. Não se configura, destarte, direito 
líquido e certo o quanto ao que se discutiu na ação. (TRT/SP 10365200400002003 - MS - Ac. SDI 
2004023420 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 12/11/2004) 

2117. Mandado de segurança x recurso. Concomitância. Impropriedade. A garantia constitucional 
inscrita no inciso LXIX do artigo 5° da Constituição Federal visa proteger direito líquido e certo, 
que somente se configura quando apresenta-se nítido, preciso, dotado de força a primeira vista 
d'olhos. Todavia a prestação jurisdicional é una e não comporta decisões conflitantes capazes de 
anular a materialização da coisa julgada. Assim, se a parte escolhe um caminho, impõe-se-lhe 
segui-lo até final, correndo os riscos inerentes. Não poderá é seguir dois a um só tempo, valendo-
se para a defesa de um mesmo direito do mandado de segurança excepcional e de recurso regu-
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lar. (TRT/SP 13073200200002000 - MS - Ac. SDI 2003030555 - Rel. José Carlos da Silva Arouca 
- DOE 13/01/2004) 

2118. 1. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Conceituação. O mandado de segurança 
representou conquista popular para a defesa de direito nítido, com natureza de garantia funda-
mental da cidadania. (CF. art. 5º, LXIX). O direito que se cuida de proteger deve ter liquidez e cer-
teza, significando isto possuir transparência suficiente para ser reconhecido e proclamado de 
pronto, tão logo seja posto aos olhos do juiz. 2. Cooperativa de mão-de-obra x terceirização. 
Fraude. Art. 9º da CLT. Compreensão. É certo que por equívoco mais político do que jurídico, a 
Lei nº 8.949, de 1994, procurou dar legitimidade às cooperativas de mão-de-obra. Mas, de verda-
de, enunciou o óbvio: não existe vínculo de emprego entre elas e seus cooperados. Outra coisa, 
porém, é sua relação com os tomadores de serviços. Enfim, permite-se que atuem sem com isto 
contribuir para a fraude vedada pelo artigo 9º da Constituição, de modo a legalizar a mais selva-
gem terceirização da mão-de-obra, a ponto de realizar o sonho dos capitalistas sem alma: uma 
empresa sem empregados. 3. Antecipação da tutela. Pressupostos e efeitos. A Lei nº 8.952, de 
1994, avançou para dar ao processo dinamismo e instrumentalidade, permitindo ao juiz antecipar 
a tutela requerida, quando se convencer da verossimilhança das razões desenvolvidas com prova 
inequívoca, havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 273). 
(TRT/SP 11607200300002005 - MS - Ac. SDI 2004001109 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 06/02/2004) 

2119. Duplicidade de via judicial. Mandado de segurança e agravo de petição. Impropriedade. Não 
é dado à parte seguir dois caminhos diversos na procura de reparação do ato contra o qual se 
insurge. Sem sombra de dúvida, a dualidade ativa poderia provocar decisões conflitantes e até 
materializar coisas julgadas opostas. (TRT/SP 10335200300002006 - MS - Ac. SDI 2004002091 - 
Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

2120. Prova. Cálculos. Direito líquido e certo. Impropriedade. O mandado de segurança presta-se 
para a proteção de direito líquido e certo, isto é, aquele que tem luz própria e transparece cristali-
namente do confronto entre o ato impugnado e as razões desenvolvidas pela parte, sem exigir 
que o juiz debruce sobre a matéria fática para analisá-la e dar-lhe juízo diverso do que mereceu 
no curso da instrução processual. (TRT/SP 11112200300002006 - MS - Ac. SDI 2004002865 - 
Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

2121. Decisão transitada em julgado. Ação rescisória x mandado de segurança. Se a decisão final 
seguiu noutra linha, sua desconstituição deve vir através de ação rescisória e não mandado de 
segurança, sob pena de entender-se que a decisão injusta fere direito líquido e certo. (TRT/SP 
10566200300002000 - MS - Ac. SDI 2004004884 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
16/04/2004) 

2122. Interesse processual. Duplicidade de providências para a defesa do direito. Impropriedade. 
O requisito fundamental exigido para a concessão da segurança está no artigo 1° da Lei n° 1.533, 
de 1951, que qualifica o direito líquido e certo resultante de violação, ou receio de sofrê-lo, em 
razão de ato ilegal ou praticado com abuso do poder. A duplicidade de providências para a defesa 
do direito: impetração de mandado de segurança e recursos próprios da execução, conduzem a 
configuração da ausência de interesse processual diante da descaracterização do binômio neces-
sidade/adequação da tutela jurisdicional postulada. (TRT/SP 10835200300002008 - MS - Ac. SDI 
2004004914 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 

2123. Mandado de segurança. Ato judicial. Possibilidade. Já se pacificou a tese segundo a qual 
"Caberá mandado de segurança contra ato judicial quando este só for impugnável por recurso 
sem efeito suspensivo, e desde que demonstrado que ocorrerá dano irreparável (RE 76.909/73, 
Rel. Min. Xavier de Albuquerque, de 5.1.73, in Barbi, pág. 51). Além do que a lei ordinária não 
pode restringir o alcance constitucional da medida. (Também, RE 92.107. Min. Oscar Corrêa, de 
14.9.82, abrandamento da Súmula 267 do STF)”. Com efeito, o artigo 5° da Constituição, no inciso 
LXIX é taxativo ao dispor: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições 
do Poder Público". Não pode a parte seguir dois caminhos diversos na procura de reparação do 
ato contra o qual se insurge. (TRT/SP 11447200300002004 - MS - Ac. SDI 2004005015 - Rel. 
José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 
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2124. Mandado de segurança. Via recursal. Compreensão. A Constituição Federal assegurou co-
mo direito fundamental o mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo (art. 5°, 
LXIX). Não será, portanto, a previsão de recurso que impedirá a proteção do direito ferido. A pre-
liminar argüida fica, pois, rejeitada. (TRT/SP 12291200300002009 - MS - Ac. SDI 2004005651 - 
Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 

2125. Mandado de segurança. Decisão transitada em julgado. Descabimento. A Súmula nº 268 do 
Supremo Tribunal Federal há mais de quatro décadas consagrou o entendimento de não caber 
mandado de segurança contra decisão transitada em julgado. (TRT/SP 10165200300002000 - MS 
- Ac. SDI 2004007581 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 07/05/2004) 

2126. Direito líquido e certo. Compreensão. Constitui princípio fundamental do mandado de segu-
rança a indispensabilidade de precisar o direito líquido e certo do impetrante que, como se sabe, 
deve transparecer de pronto, cristalino e incontroverso. Com efeito, nisto distingue-se do processo 
cautelar e da antecipação da tutela que só exigem a aparência do bom direito, que não bastam 
para a configuração do direito líquido e certo, só determinado quando evidente a primeira vista. 
(TRT/SP 10996200300002001 - MS - Ac. SDI 2004012950 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 29/06/2004) 

2127. Mandado de segurança. Agravo de instrumento. Processamento. Admissibilidade. O indefe-
rimento do processamento do agravo de instrumento pelo juiz prolator do despacho agravado fere 
direito líquido e certo de defesa da parte. Ao juiz prolator do despacho agravado só é admissível a 
reforma ou a confirmação da decisão impugnada, não cabendo a este a verificação da admissibili-
dade do agravo de instrumento. O exame de admissibilidade é de ser procedido pelo tribunal 
competente. Segurança concedida. (TRT/SP 10770200200002000 - MS - Ac. SDI 2004017218 - 
Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 13/08/2004) 

2128. Mandado de segurança. Decisão em agravo de instrumento transitada em julgado. A deci-
são da C. 8ª Turma fez coisa julgada material e formal, a qual não admite a reabertura da discus-
são da matéria em sede de mandado de segurança. Na verdade o impetrante pretende a reforma 
da decisão imutável (art. 467 do CPC) pela via do mandamus o que é impossível. Segurança de-
negada. (TRT/SP 11778200300002004 - MS - Ac. SDI 2004020235 - Rel. Marcelo Freire Gonçal-
ves - DOE 28/09/2004) 

2129. Mandado de segurança. Aditamento à petição inicial formulando pedido que extravasa o 
prazo prescricional (art. 7º, XXIX, da CF). A matéria aqui abordada é passível de discussão em 
recurso próprio, mais especificamente na preliminar de mérito do recurso ordinário. Na verdade o 
impetrante através da presente ação pretende utilizar o mandado de segurança como sucedâneo 
de recurso, impugnando decisão e discutindo matéria que enseja recurso próprio a ser interposto 
em momento específico. Por se tratar de decisão interlocutória na qual o impetrante pode renovar 
a questão em preliminar de mérito do seu recurso após a prolatação da sentença, não se afigura 
cabível o presente mandado de segurança. Segurança denegada. (TRT/SP 12393200300002004 
- MS - Ac. SDI 2004016211 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 13/08/2004) 

2130. Mandado de segurança. Impugnação à sentença que aplicou a pena de confissão ao recla-
mante. Decisão transitada em julgado. 1- O ato impugnado pelo impetrante desafia recurso pró-
prio, qual seja, o recurso ordinário com expressa previsão no inciso II do art. 893 e na alínea a do 
art. 895, ambos da CLT. Na verdade o impetrante através da presente ação pretende utilizar o 
mandado de segurança como sucedâneo de recurso, impugnando decisão e discutindo matéria 
que enseja recurso próprio que deveria ter sido interposto tempestivamente. 2- A decisão contida 
na sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo fez coisa julgada material e formal, a qual não admite 
a reabertura da discussão da matéria em sede de mandado de segurança. Não merece prosperar 
a pretensão do impetrante de reformar a decisão imutável (art. 467 do CPC) pela via do manda-
mus, eis que é impossível. Segurança denegada. (TRT/SP 12766200300002007 - MS - Ac. SDI 
2004015738 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 20/07/2004) 

2131. Mandado de segurança. Declaração, em decisão interlocutória, da incompetência da Justiça 
do Trabalho em razão da matéria. Não obstante seja, num primeiro momento, irrecorrível tal deci-
são, a mesma é passível de impugnação, ao final, em sede de recurso ordinário interposto contra 
a decisão definitiva (parágrafo 1º do art. 893 da CLT). Destarte e considerando-se que no inciso II 
do art. 5º da Lei nº 1.533/51 veda-se o manejo de mandado de segurança contra despacho ou 
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decisão judicial de que caiba recurso previsto nas leis processuais, afigura-se claramente incabí-
vel a via eleita pelo impetrante. A respaldar tal entendimento, invoca-se a Súmula 267 do Supre-
mo Tribunal Federal. Mesmo a alegada urgência perseguida pelo impetrante não rende ensejo à 
impetração do mandamus, pois não se vislumbra sequer a possibilidade de dano irreparável com 
a interposição do recurso próprio com efeito meramente devolutivo. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 12980200300002003 - MS - Ac. SDI 2004025008 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
16/11/2004) 

2132. Mandado de segurança. Cabimento. Um dos pressupostos de admissibilidade da ação 
mandamental contra ato judicial eivado de abusividade e ilegalidade é a não existência em nosso 
ordenamento jurídico de recurso específico, de acordo com o disposto no inciso II, artigo 5º, da Lei 
nº 1533/51 e na Súmula 267 do STF, porque, como remédio constitucional que é, admissível so-
mente nos restritos casos de violação de direito líquido e certo, não podendo ser utilizado como 
mero substituto dos meios processuais cabíveis. A ora impetrante pretende discutir incidentes de 
execução via ação mandamental, com propósito único de ver reconhecida a nulidade de ato juris-
dicional que deveria ter sido contestado mediante mecanismo próprio de impugnação, qual seja, 
embargos de terceiros. Segurança que se denega. (TRT/SP 13382200300002001 - MS - Ac. SDI 
2004025695 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

2133. Mandado de segurança. Não há direito líquido e certo a levantamento, por parte da execu-
tada, do saldo remanescente do valor da arrematação do imóvel penhorado, quando ainda subsis-
tem na ação trabalhista despesas com editais constantes de carta precatória ainda não devolvida, 
além de penhoras no rosto dos autos e pedidos de reservas de crédito referentes a processos em 
trâmite por outras varas, não estando presentes nos autos, à época do pedido de levantamento, 
todos os elementos necessários à apuração da parte incontroversa. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 13751200300002006 - MS - Ac. SDI 2004025164 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
16/11/2004) 

2134. Mandado de segurança. Vício de citação no processo de execução. A matéria relativa à 
nulidade de citação no processo de execução é passível de ataque através de remédio processual 
próprio, o que, por si só, rechaça a pretensão do impetrante, eis que elegeu a via inadequada. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 13813200300002000 - MS - Ac. SDI 2004026810 - Rel. Mar-
celo Freire Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

2135. Mandado de segurança. Incabível a impetração de mandado de segurança contra ato já 
atacado através da interposição concomitante de agravo de petição e correição parcial, sob pena 
de se obter pronunciamentos contraditórios acerca do mesmo ato. (TRT/SP 12445200200002001 
- MS - Ac. SDI 2003032833 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 13/01/2004) 

2136. Mandado de segurança. Cabimento. Um dos pressupostos de admissibilidade da ação 
mandamental é a não existência em nosso ordenamento jurídico de recurso específico de acordo 
com o disposto no inciso II, artigo 5º, da Lei nº 1533/51 e na Súmula 267 do STF, não podendo 
ser utilizado como mero substituto dos meios processuais. Incabível a impetração de mandado de 
segurança para discutir incidentes de execução. Segurança que se denega. (TRT/SP 
10556200200002003 - MS - Ac. SDI 2004007344 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/05/2004) 

2137. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Configuração. Somente é líquido e certo o 
direito quando de plano se revela efetivo e inequívoco, sem comportar interpretações divergentes. 
Ausentes a clareza, certeza e o amparo legal não há como se configurar o direito em líquido e 
certo. (TRT/SP 10907200300002007 - MS - Ac. SDI 2004011350 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves 
- DOE 08/06/2004) 

2138. Mandado de segurança. Isenção de custas. Recurso próprio. Hipótese de não cabimento do 
writ. É sabido que o julgador, em se tratando da apreciação e julgamento do writ deve, sobretudo, 
diferenciar as situações excepcionalíssimas nas quais o prejuízo é manifesto, mesmo havendo o 
remédio processual do qual a parte pode se valer, porém, a hipótese de isenção ou não das cus-
tas processuais não está inserida na exceção em comento. Não há como vislumbrar violação a 
direito líquido e certo e a existência de dano de difícil reparação o indeferimento da isenção das 
custas. Segurança que se denega. (TRT/SP 10208200300002007 - MS - Ac. SDI 2004015983 - 
Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 13/08/2004) 
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2139. Mandado de segurança. Nulidade de citação. Cabimento. Não cabe mandado de segurança 
contra decisão judicial passível de recurso próprio, ainda que tal recurso não seja possível de i-
mediato, mas de efeito diferido. Inteligência do art. 5º. II, da Lei 1.533/51 e da Orientação Juris-
prudencial nº 92, do C. Tribunal Superior do Trabalho. Segurança que se denega. (TRT/SP 
11424200300002000 - MS - Ac. SDI 2004023730 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
26/11/2004) 

2140. Mandado de segurança. Inviabilidade de impetração da ação quando os remédios cabíveis 
já foram utilizados. A ação de segurança não é pertinente quando o ato atacado tratar de matéria 
anteriormente veiculada em remédio específico, conforme se depreende da Orientação Jurispru-
dencial nº 54, da SDI-II, do C. TST. De outra parte, a ordem de remoção do veículo penhorado, 
aqui questionada, não feriu qualquer direito líquido e certo do impetrante, tendo decorrido natu-
ralmente da seqüência de atos expropriatórios típicos e próprios do processo de execução, cuja 
apreciação, repito, não tem lugar nesta sede. Segurança denegada. (TRT/SP 
11638200300002006 - MS - Ac. SDI 2004024338 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
26/11/2004) 

2141. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente. Acesso ao duplo grau de jurisdição. 
Verificada a necessidade de se garantir à impetrante o acesso ao duplo grau de jurisdição, e em 
face da alegação de que a reclamada não tem condições financeiras de arcar com o pagamento 
das custas processuais e do depósito recursal, com vistas a interpor recurso ordinário, tendo em 
vista o bloqueio de conta corrente de sua titularidade, impõe-se a concessão da segurança, tão 
somente, para liberar à impetrante o valor correspondente às custas processuais e ao depósito 
recursal. Segurança que se concede parcialmente. (TRT/SP 11740200300002001 - MS - Ac. SDI 
2004017480 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 03/09/2004) 

2142. Mandado de segurança. Decisão que rejeita liminarmente os embargos à execução. Não 
cabimento do mandamus. A ação mandamental não é cabível para determinar o processamento 
dos embargos à execução, liminarmente rejeitados, por se tratar de hipótese flagrante de cabi-
mento de agravo de petição (art. 5º, inciso II, da Lei 1.533/51, Súmula 267, do E. STF, e orienta-
ção jurisprudencial nº 92, da SDI-II, do C. TST), o qual poderia ser julgado por este Regional para, 
se fosse o caso, modificar a decisão impugnada. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12023200300002007 - MS - Ac. SDI 2004024486 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
26/11/2004) 

2143. A ordem de praceamento de imóvel penhorado ao devedor, é mera decorrência do proces-
so de execução, não ferindo qualquer direito liquido e certo do devedor se este de tudo é devida-
mente cientificado e não opõe qualquer resistência. O mandado de segurança não se presta à 
discussão da execução, inclusive por não admitir dilação probatória, nem pode ser utilizado como 
instância revisora, depois de esgotados os prazos recursais próprios. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 12783200300002004 - MS - Ac. SDI 2004017560 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
03/09/2004) 

2144. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso próprio, ainda 
que tal recurso não seja possível de imediato, mas de efeito diferido. Inteligência do art. 5º, II, da 
Lei 1.533/51 e da Orientação Jurisprudencial nº 92, do C. Tribunal Superior do Trabalho. Segu-
rança que se denega, por incabível. (TRT/SP 11661200300002000 - MS - Ac. SDI 2004005570 - 
Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 16/04/2004) 

2145. Não cabe mandado de segurança contra decisão passível de revisão pela via recursal, mui-
to menos após o decurso do prazo para os recursos específicos, quando já consumado o seu 
trânsito em julgado. Inteligência da Súmula nº 268 do E. Supremo Tribunal Federal. Segurança 
que se denega. (TRT/SP 11332200300002000 - MS - Ac. SDI 2003035557 - Rel. Maria Aparecida 
Duenhas - DOE 20/01/2004) 

2146. Mandado de segurança. Decisão que indefere o pedido de prosseguimento da execução, no 
qual se objetivava a percepção de diferenças a título de juros. Não cabimento. A ação mandamen-
tal não é cabível para determinar o prosseguimento da execução em razão de diferenças - a título 
de juros - havidas entre a data do depósito da execução e o soerguimento do valor respectivo, 
cujo óbice se deu por decisão não mais passível de recurso. Além de não ser sucedâneo de re-
curso, o mandamus não pode atingir a autoridade da coisa julgada. Segurança que se denega. 
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(TRT/SP 11011200300002005 - MS - Ac. SDI 2004005562 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
16/04/2004) 

2147. Mandado de segurança. Inviabilidade de impetração da ação quando os remédios cabíveis 
já foram utilizados. A ação de segurança é incabível quando o impetrante já utilizou de embargos 
à penhora e de agravo de petição, este último ainda pendente de apreciação. Cumulação de re-
médios processuais não permitida, de molde a assegurar que a prestação jurisdicional não seja 
conflitante. A ordem de penhora de dinheiro, pelo bloqueio de conta-corrente até valor certo e de-
terminado, não viola direito líquido e certo da executada e dos sócios, mormente quando a execu-
ção é definitiva e já estejam descartados outros modos que, em tese, lhes poderiam ser menos 
onerosos. Segurança que se denega. (TRT/SP 11941200300002009 - MS - Ac. SDI 2004005597 - 
Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 18/05/2004) 

2148. Mandado de segurança. Inviabilidade de impetração da ação quando os remédios cabíveis 
já foram utilizados. A ação de segurança é incabível quando o impetrante já se valeu de embargos 
de terceiro, rejeitados liminarmente, e posterior agravo de petição, cuja decisão transitou em jul-
gado, mantendo a exegese de origem, inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 99, da SDI-II, 
do C. TST. (TRT/SP 10058200300002001 - MS - Ac. SDI 2004006747 - Rel. Maria Aparecida Du-
enhas - DOE 07/05/2004) 

2149. Mandado de segurança. Inviabilidade de impetração da ação quando já foi utilizado remédio 
correspondente. A ação de segurança é incabível quando os impetrantes já se utilizaram de em-
bargos de terceiro, pendentes de decisão, consoante Orientação Jurisprudencial nº 54, da SDI-II, 
do C. TST. A ordem de penhora de dinheiro, pelo bloqueio de conta-corrente até valor certo e de-
terminado, não viola direito líquido e certo da executada e dos sócios, mormente quando a execu-
ção é definitiva e tenha observado o limite do valor executado e a gradação legal (CPC, art. 655). 
Segurança que se denega. (TRT/SP 11315200300002002 - MS - Ac. SDI 2004007689 - Rel. Ma-
ria Aparecida Duenhas - DOE 07/05/2004) 

2150. Mandado de segurança. Inviabilidade de impetração da ação quando os remédios cabíveis 
já foram utilizados. A ação de segurança é incabível quando os impetrantes já utilizaram de em-
bargos à penhora e de embargos de terceiro, estes últimos pendentes de decisão, consoante Ori-
entação Jurisprudencial nº 54, da SDI-II, do C. TST. A ordem de penhora de dinheiro, pelo blo-
queio de conta-corrente até valor certo e determinado, não viola direito líquido e certo da executa-
da e dos sócios, mormente quando a execução é definitiva e já estejam descartados outros modos 
que, em tese, lhes poderiam ser menos gravosos. Segurança que se denega. (TRT/SP 
10542200300002000 - MS - Ac. SDI 2004011244 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
29/06/2004) 

2151. Mandado de segurança. Reclamada considerada revel em audiência, que culminou no jul-
gamento imediato do feito, condenando-a parcialmente. Existência de recurso próprio e disponível 
de plano para atacar a decisão. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível 
de recurso próprio, disponível de imediato para atacar o julgado. O que se pretende - a toda evi-
dência - é afastar a revelia decretada em audiência e reformar a sentença, cujo resultado foi prola-
tado na própria sessão, o que não é admissível pela via mandamental, já que a decisão pode ser 
atacada, de imediato, pelo apelo ordinário. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12802200300002002 - MS - Ac. SDI 2004010299 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
01/06/2004) 

2152. Mandado de segurança impetrado após a audiência que se pretendia adiar, através do qual 
se objetivava também, em pedido liminar sucessivo, evitar a decretação de revelia. Existência de 
recurso próprio. Se houve a decretação da revelia, que se pretendia evitar com a ação manda-
mental impetrada, e, ato contínuo, o julgamento do feito, o impetrante já pode se valer do recurso 
ordinário para obter a reforma pretendida, pois não cabe mandado de segurança contra decisão 
judicial passível de reforma por recurso próprio, disponível de imediato para atacar o julgado. Se-
gurança que se denega, por incabível. (TRT/SP 13013200300002009 - MS - Ac. SDI 2004010329 
- Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 01/06/2004) 

2153. Mandado de segurança. Medida processual inadequada para atacar a coisa julgada materi-
al. Em sede de mandado de segurança não é possível revolver controvérsia decidida em acórdão 
transitado em julgado; aplicação da Súmula 268, do STF, e do Enunciado 33, do TST. (TRT/SP 
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10140200300002006 - MS - Ac. SDI 2004011171 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
29/06/2004) 

2154. Mandado de segurança. Limitação do número de empregados em ação plúrima. Violação 
ao direito líquido e certo contido na CLT (art. 842). Fere direito líquido e certo a limitação do litis-
consórcio ativo facultativo, quando observados os requisitos previstos no art. 842, da CLT, cuja 
exigência restringe-se apenas à identidade de matéria e ao mesmo empregador, sem maior rigor. 
A regra em comento está direcionada aos trabalhadores, sobrepondo-se, portanto, à faculdade 
atribuída ao magistrado na direção do processo (CLT art. 765 e CPC, art. 125). Segurança conce-
dida. (TRT/SP 10350200300002004 - MS - Ac. SDI 2004011198 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - 
DOE 29/06/2004) 

2155. Mandado de segurança. Cabimento. O mandado de segurança, segundo os ditames do art. 
5º, II, da Lei 1.533/51, em regra, somente pode ser utilizado quando inexiste previsão de recurso a 
impugnar o ato pretensamente violador do direito. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro. 
A ordem estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil não é meramente enunciativa, só 
podendo ser alterada com a concordância expressa do credor, não havendo cogitar de direito lí-
quido e certo à impetrante que deseja substituir garantia em dinheiro por penhora em outros bens. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 11326200300002002 - MS - Ac. SDI 2004020154 - Rel. Nel-
son Nazar - DOE 10/09/2004) 

2156. Mandado de segurança. Fraude à Execução. O mandado de segurança, em regra, somente 
pode ser utilizado quando inexiste previsão de recurso a impugnar o ato pretensamente violador 
do direito. Inteligência do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 1.533/51. Na hipótese dos autos, rejeitado 
pela autoridade impetrada o argumento de fraude à execução, na alienação de bem imóvel, não 
será pela via estreita do mandado de segurança que o impetrante irá obter a reforma da decisão 
impugnada. Segurança que se denega. (TRT/SP 12521200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004013972 - Rel. Nelson Nazar - DOE 06/07/2004) 

2157. Mandado de segurança. Cabimento. O mandado de segurança, em regra, somente pode 
ser utilizado quando inexiste previsão de recurso a impugnar o ato pretensamente violador do di-
reito. Comprovado nos autos que a impetrante já lançou mão do remédio apropriado (embargos à 
execução) para discussão da decisão que reputa abusiva e ilegal, impõe-se a aplicação do art. 5º, 
inciso I, da Lei nº 1.533/51, sob pena de se transformar a ação excepcional em sucedâneo de 
recurso. (TRT/SP 13023200300002004 - MS - Ac. SDI 2004021525 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
05/10/2004) 

2158. Mandado de segurança. Descontos previdenciários. Recurso apropriado. Segundo os dita-
mes do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 1.533/51, o mandado de segurança somente pode ser utiliza-
do, em regra, quando inexiste previsão de recurso a impugnar o ato pretensamente violador do 
direito. Na hipótese dos autos, tratando-se de incidente ocorrido na fase de execução, envolvendo 
divergência acerca dos valores devidos a título de descontos previdenciários, a matéria deverá ser 
objeto de embargos à execução, nos termos do art. 884 da CLT. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 13368200300002008 - MS - Ac. SDI 2004025075 - Rel. Nelson Nazar - DOE 16/11/2004) 

2159. Mandado de segurança. Cabimento. O mandado de segurança somente pode ser utilizado, 
em regra, quando inexiste previsão de recurso a impugnar o ato pretensamente violador do direito. 
Ao lançar mão do agravo de instrumento, visando o destrancamento do recurso ordinário cujo 
seguimento foi denegado por deserto (indeferimento da isenção de custas), a impetrante fez inci-
dir o disposto no art. 5º, II, da Lei nº 1.533/51, sendo incabível, assim, o manuseio da ação man-
damental. Segurança que se denega. (TRT/SP 13371200300002001 - MS - Ac. SDI 2004025687 - 
Rel. Nelson Nazar - DOE 07/12/2004) 

2160. Mandado de segurança. Correição parcial simultânea. Se o impetrante se utilizou da correi-
ção parcial para se insurgir contra o ato que deseja inquinar de ilegal, não lhe é dado valer-se si-
multaneamente do remédio heróico. Não se vislumbra, por outro lado, qualquer ilegalidade no ato 
que manteve o bloqueio anteriormente deferido, ad referendum do Juízo para o qual está sendo 
remetida a ação, em face do reconhecimento de incompetência ex ratione loci. Segurança que se 
denega. (TRT/SP 10967200300002000 - MS - Ac. SDI 2003032604 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
13/01/2004) 
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2161. Mandado de segurança. Cabimento. Segundo os ditames do art. 5º, inciso II, da Lei nº 
1.533/51, somente se utilizará, em regra, o mandado de segurança quando inexistir previsão de 
recurso a impugnar o ato pretensamente violador do direito. O elastecimento das hipóteses de 
mandado de segurança contra decisões passíveis de recurso é indesejável e só pode ser deferida 
em situações excepcionais em que haja possibilidade de dano iminente. (TRT/SP 
11450200300002008 - MS - Ac. SDI 2003033104 - Rel. Nelson Nazar - DOE 20/01/2004) 

2162. Mandado de segurança. Cabimento. O mandado de segurança somente pode ser utilizado, 
em regra, quando inexiste previsão de recurso a impugnar o ato pretensamente violador do direito. 
Ao lançar mão do agravo de instrumento, visando o destrancamento do recurso ordinário cujo 
seguimento foi denegado por deserto (indeferimento de isenção de custas), o impetrante fez inci-
dir o disposto no art. 5º, II, da Lei nº 1.533/51, sendo incabível, o manuseio da ação mandamental. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 11985200300002009 - MS - Ac. SDI 2003033155 - Rel. Nel-
son Nazar - DOE 13/01/2004) 

2163. Mandado de segurança. Cabimento. O mandado de segurança, em regra, somente pode 
ser utilizado quando inexiste previsão de recurso a impugnar o ato pretensamente violador do di-
reito. Na hipótese dos autos, a decisão que indeferiu o prosseguimento da execução com a pe-
nhora de marcas que pertenciam à executada e que foram arrematadas em outro processo, no 
entender da impetrante, de forma fraudulenta, poderia ser revista por meio de agravo de petição 
(art. 897, a, da CLT), razão pela qual impõe-se a aplicação do art. 5º, inciso II, da Lei nº 1533/51. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 10580200300002003 - MS - Ac. SDI 2004000340 - Rel. Nel-
son Nazar - DOE 20/01/2004) 

2164. Mandado de segurança contra decisão proferida por órgão colegiado (Turma). Tratando-se 
de acórdão proferido por Turma deste Regional, incabível a utilização do mandado de segurança, 
visando à reforma do entendimento esposado pelo órgão colegiado. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 11651200300002005 - MS - Ac. SDI 2004001010 - Rel. Nelson Nazar - DOE 05/03/2004) 

2165. Mandado de segurança. Condição de terceiro. Como regra é inconveniente o reconheci-
mento da condição de terceiro em sede de mandado de segurança, muito embora em casos ex-
cepcionais, isso possa ocorrer. A condição de empresa sucessora parece bem equacionada pelo 
Juízo de origem, desqualificando possível liquidez e certeza de direito postulada pela impetrante. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 11867200300002000 - MS - Ac. SDI 2004007751 - Rel. Nel-
son Nazar - DOE 07/05/2004) 

2166. Mandado de segurança. Cabimento. O mandado de segurança, segundo os ditames do art. 
5º, II, da Lei 1.533/51, em regra, somente pode ser utilizado quando inexiste previsão de recurso a 
impugnar o ato pretensamente violador do direito. Mandado de segurança. Decisão transitada em 
julgado. A teor da Súmula 268 do STF e do Enunciado 33 do TST, não cabe mandado de segu-
rança contra decisão transitada em julgado. (TRT/SP 11097200300002006 - MS - Ac. SDI 
2004008367 - Rel. Nelson Nazar - DOE 18/05/2004) 

2167. 1. Mandado de segurança. Cabimento. Segundo os ditames do art. 5º, II, da Lei nº 
1.533/51, o mandado de segurança somente pode ser utilizado, em regra, quando inexiste previ-
são de recurso a impugnar o ato pretensamente violador do direito. 2. Penhora em dinheiro. É 
legal a penhora em dinheiro realizada por indicação do próprio exeqüente-credor, eis que, quando 
isso ocorre, presume-se que a indicação visou implementar a vontade soberana da coisa julgada 
que se deseja cumprir. Ademais, a penhora em questão atende à gradação estabelecida pelo art. 
655 do CPC, de sorte a afastar a possibilidade de lesão a direito líquido e certo passível de repa-
ração pela via do remédio heróico. Segurança que se denega. (TRT/SP 13070200300002008 - 
MS - Ac. SDI 2004012348 - Rel. Nelson Nazar - DOE 15/06/2004) 

2168. Mandado de segurança. Penhora em conta corrente. Razão social da impetrante igual ao 
nome fantasia da executada. Grupo econômico. Não se reconhece direito líquido e certo quando a 
questão de fundo reclama dilação probatória e contraditório, com mais razão quando a parte já se 
louvou dos meios processuais adequados para defesa de seus interesses. Segurança que se de-
nega. (TRT/SP 10989200300002000 - MS - Ac. SDI 2004016084 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 13/08/2004) 

2169.Mandado de segurança. Isonomia. Contraditório. Ampla defesa. O mandado de segurança 
não se presta ao contraditório e ampla defesa, que são inerentes ao processo de conhecimento, 
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que, em processo de execução, dá-se através dos embargos (à execução ou de terceiro). Ordem 
que se denega. (TRT/SP 11415200300002009 - MS - Ac. SDI 2004013689 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 02/07/2004) 

2170. Mandado de segurança. Parcelamento do crédito exeqüendo. Designação de audiência 
para conciliação. O mandado de segurança não se presta a forçar uma das partes a entabular 
acordo, que, expressamente, demonstrou não desejar, nem, via oblíqua, parcelar o crédito exe-
qüendo, porque, nem aquela nem esta pretensão constitui direito líquido e certo da impetrante. 
Segurança que se denega. (TRT/SP 11562200300002009 - MS - Ac. SDI 2004013719 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

2171.Mandado de segurança. Contraditório e ampla defesa. Não se verifica resistência ao exercí-
cio do contraditório e da ampla defesa quando a impetrante não tem sua pretensão acolhida pelo 
órgão julgador e, diante dos provimentos contrários ao seu interesse, não maneja a via impugnati-
va adequada para obter a reforma do julgado. Segurança que se denega. (TRT/SP 
11617200300002000 - MS - Ac. SDI 2004013735 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
02/07/2004) 

2172. Mandado de segurança. Existência de recurso próprio para atacar decisão impugnada (re-
curso ordinário). Utilização da via mandamental. Inadequação do rito competencial. Aplicação do 
artigo 5º, II, da Lei nº 1533/1951. Mandamus que se extingue. (TRT/SP 12910200200002004 - MS 
- Ac. SDI 2004017668 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 27/08/2004) 

2173. Mandado de segurança. Exceção de pré-executividade. Admissão no processo do trabalho. 
Execução que se processa sem vícios ou defeitos de formação. Alegação de ilegitimidade passiva 
ad causam incompatível com execução iniciada, inclusive com alienação de bens perfeita e aca-
bada, revelando o fim procrastinatório da medida. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12545200300002009 - MS - Ac. SDI 2004016254 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
13/08/2004) 

2174. Mandado de segurança. Sucessão. A sucessão de empresas exige o exame de fatos e pro-
vas, não se coadunando com a ação mandamental, que se caracteriza pela cognição sumária 
alicerçada em prova preconstituída que não requeira maiores dilações probatórias. (TRT/SP 
12851200300002005 - MS - Ac. SDI 2004016297 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
13/08/2004) 

2175. Mandado de segurança. Sócio. Inclusão fraudulenta no contrato social. Estando o contrato 
social que incluiu o impetrante entre os sócios sub judice em ação ordinária de nulidade de atos 
jurídicos, não há se falar em direito líquido e certo. Segurança que se denega. (TRT/SP 
11007200300002007 - MS - Ac. SDI 2003031926 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
13/01/2004) 

2176. Mandado de segurança. Sucessão trabalhista. A via eleita não comporta dilação probatória, 
sendo inviável a análise de fatos e provas. Ordem que não se concede. (TRT/SP 
12660200200002002 - MS - Ac. SDI 2003032868 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
20/01/2004) 

2177. Mandado de segurança. Utilização de meios impugnativos que permitiram o amplo debate e 
instrução probatória, idôneos à defesa do direito reclamado. Questão de fundo (defesa da mea-
ção) apreciada definitivamente pelos meios legalmente previstos. Processo que se extingue, com 
fundamento no inciso V, do artigo 267/CPC. (TRT/SP 10005200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004000218 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/01/2004) 

2178. Responsabilidade patrimonial. Mandado de segurança. Não cabimento. A responsabilidade 
patrimonial pela execução é pretensão a ser deduzida em ação própria de cognição exauriente. A 
ação de segurança sujeita a rito especial não permite formar juízo de valor sobre esse fato. 
(TRT/SP 11937200200002000 - MS - Ac. SDI 2004000641 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
06/02/2004) 

2179. Mandado de segurança é ação e não sucedâneo de recurso. A decisão que reconhece a 
litispendência e extingue o processo sem apreciação do mérito se sujeita a recurso próprio (CLT, 
895, a). Aplicação do artigo 5º da Lei nº 1.533/51. (TRT/SP 12671200200002002 - MS - Ac. SDI 
2004000765 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 06/02/2004) 
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2180. Sucessão de empresas. Matéria dependente de dilação probatória afeta ao juízo da execu-
ção e passível de reexame em grau de agravo de petição, que não guarda qualquer relação com 
direito líquido e certo a ser amparado em ação de segurança. (TRT/SP 01928/2001-7 - MS - Ac. 
SDI 2004012640 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 20/07/2004) 

2181. Mandado de segurança. Existência de Recurso próprio. Inadmissibilidade. Tratando-se de 
decisão turmária que deixou de conhecer agravo de instrumento, competia ao impetrante valer-se 
do recurso próprio, qual seja, recurso de revista, não havendo como se afastar o óbice do art. 5º 
da Lei 1533/51, posto que a via extrema do mandamus, não pode ser utilizada como sucedâneo 
recursal. Extinção sem julgamento do mérito. (TRT/SP 10753200300002003 - MS - Ac. SDI 
2004018737 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 03/09/2004) 

2182. Arquivamento do processo sem julgamento do mérito. Revisão somente através de recurso 
à Instância Superior, visto tratar-se de sentença. Segurança concedida. (TRT/SP 
11683200300002000 - MS - Ac. SDI 2004023781 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
12/11/2004) 

2183. Tratando-se de execução definitiva, com valor incontroverso apontado pela própria execu-
tada ao contestar os cálculos de liquidação e, ainda, com o gravame da comprovada necessidade 
urgente do numerário para troca de aparelho do qual depende o impetrante em razão de enfermi-
dade cardíaca, o indeferimento de levantamento dos valores incontroversos, constitui ofensa à 
direito líquido e certo. Segurança concedida. (TRT/SP 13477200300002005 - MS - Ac. SDI 
2004018788 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 03/09/2004) 

2184. Mandado de segurança. Por força do quanto disposto no art. 489 do CPC apenas por exce-
ção se admite medida cautelar para suspender os efeitos da coisa julgada e isto quando, de ime-
diato, ficar demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, tratando-se, ainda, de ato discri-
cionário, provisório e restrito à preservação de direitos. Segurança que se denega. (TRT/SP 
10482200400002007 - MS - Ac. SDI 2004019865 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
21/09/2004) 

2185. Mandado de segurança. Decisão denegatória de atualização de cálculos. Existência de re-
curso próprio. A via excepcional do remédio heróico não se presta para análise de provas ou dis-
cussão de cálculos, matéria afeta ao juízo da execução e sujeita aos competentes recursos, o que 
por si só afasta a existência de pretenso direito líquido e certo. (TRT/SP 10499200300002003 - 
MS - Ac. SDI 2004000846 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 05/03/2004) 

2186. Execução. Sucessão de empresas e prescrição intercorrente. Matéria afeta ao juízo da exe-
cução. Sucessão de empresas e consumação da prescrição intercorrente são matérias que não 
guardam relação com direito líquido e certo, dependentes de apreciação no Juízo da Execução ou 
em agravo de petição. Segurança denegada. (TRT/SP 12803200200002006 - MS - Ac. SDI 
2004006186 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 14/05/2004) 

2187. Mandado de segurança. Descabimento. Existência de via processual própria. Possuindo a 
parte meio processual específico para impugnar o ato que reputa ilegal, incabível a utilização da 
via estreita do mandamus. (Inteligência do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 1.533/51 e Súmula 267 do 
STF). (TRT/SP 10769200300002006 - MS - Ac. SDI 2004006232 - Rel. Sonia Maria Prince Fran-
zini - DOE 14/05/2004) 

2188. Mandado de segurança. Descabimento. Existência de via processual própria. Utilizando-se 
a parte de meio processual específico para impugnar o ato reputado ilegal, incabível a utilização 
da via estreita do mandamus, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos ter-
mos do artigo 267, inciso VI, do CPC. (TRT/SP 12723200200002000 - MS - Ac. SDI 2004007484 - 
Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 25/05/2004) 

2189. Mandado de segurança. Ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução. Meio pro-
cessual impróprio. Suspensão de penhora fundamentada em ilegitimidade de parte é matéria que 
exige dilação probatória imprópria na estreita via da ação mandamental, desafiando recurso espe-
cífico. Segurança que se denega. (TRT/SP 11984200200002003 - MS - Ac. SDI 2004011708 - 
Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 15/06/2004) 

2190. Mandado de segurança. Impetração contra obrigação de fazer imposta em sentença. Im-
propriedade do meio. Considerando que contra o ato ora impugnado cabe o remédio jurídico pró-
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prio, do qual já se utilizou o impetrante, não há como afastar o óbice à ação mandamental previsto 
no inciso II, do art. 5º, da Lei nº 1.533/51, incidindo a Súmula n. 267 do STF. (TRT/SP 
10784200300002004 - MS - Ac. SDI 2004011996 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
22/06/2004) 

2191. Mandado de segurança. Impropriedade do meio. Utiliza-se a impetrante indevidamente do 
remédio heróico para discussão de matéria dependente de prova, afeta ao juízo da execução e 
incompatível com o rito especialíssimo do mandado de segurança. (TRT/SP 11605200300002006 
- MS - Ac. SDI 2004012534 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 22/06/2004) 

2192. Mandado de segurança. Decretação de nulidade de sentença. Incabível. O mandado de 
segurança não é sucedâneo de recurso nem substitutivo de ação rescisória. Constitui ação judici-
ária civil especialíssima com objeto próprio e como tal, e somente como tal, pode ser intentada, 
pelo que inadmissível o remédio heróico para fazer as vezes de ação constitutiva negativa apro-
priada para a rescisão da decisão impugnada. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12812200300002008 - MS - Ac. SDI 2004019245 - Rel. Vania Paranhos - DOE 03/09/2004) 

2193. Prova do recebimento de salário "por fora". Determinação de juntada das declarações de 
rendimentos pelo MM. Juízo impetrado. Afronta a direito líquido e certo do reclamante. Em que 
pese o disposto no artigo 765 da Consolidação das Leis do Trabalho, a determinação pelo MM. 
Juízo de origem de apresentação pelo empregado de documentos de caráter sigiloso, sem antes 
analisar as provas produzidas nos autos, afronta direito líquido e certo seu. A prova do pagamento 
"por fora", em regra, é encontrada na contabilidade da empresa, além do que a forma como o em-
pregado declara seus rendimentos só gera efeitos frente ao fisco, sem reflexo na relação 
trabalhista. Segurança parcial que se concede. (TRT/SP 10080200400002002 - MS - Ac. SDI 
2004019334 - Rel. Vania Paranhos - DOE 03/09/2004) 

2194. Existência de recurso cabível contra o ato impugnado. Descabimento do mandamus. Ha-
vendo recurso cabível à situação concreta, não se pode admitir mandado de segurança, nos ter-
mos do artigo 5º, inciso II, da Lei nº. 1533/51. Não fosse assim, a parte que entendesse violado 
direito seu disporia sempre de dois mecanismos legais para a mesma finalidade: o recurso ou 
ação própria e o mandamus. (TRT/SP 10977200200002004 - MS - Ac. SDI 2003032779 - Rel. 
Vania Paranhos - DOE 20/01/2004) 

2195. Mandado de segurança. Responsabilidade de terceiro. Necessária ampla dilação probató-
ria. A responsabilidade de terceiro para a satisfação do crédito exeqüendo, requer ampla dilação 
probatória, o que não se coaduna com a finalidade deste remédio extraordinário, que exige para 
sua concessão que o pedido formulado se revista de inequívocas liquidez e certeza jurídicas, sem 
a necessidade de intrincada e ampla dilação probatória. Segurança que se denega. (TRT/SP 
13138200300002009 - MS - Ac. SDI 2004010370 - Rel. Vania Paranhos - DOE 25/05/2004) 

2196. Mandado de segurança. Dies a quo para contagem do prazo decadencial. Atos posteriores: 
desdobramento do ato inicial. Segurança que se extingue. O dies a quo para a contagem do prazo 
decadencial para a impetração do mandamus é a data em que o impetrante teve ciência do ato 
originário, que pretensamente violou direito líquido e certo seu. Sendo assim, todos os r. despa-
chos que posteriormente indeferiram os pedidos sucessivamente reiterados tratam-se apenas de 
desdobramentos do ato inicial, pelo que, resta evidenciada a impossibilidade de se questionar 
violação a qualquer direito líquido e certo seu, mercê da decadência que se consumou. Mandado 
de segurança. Cumprimento de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Inexistência 
de violação a direito líquido e certo do impetrante. Não fere direito líquido e certo do impetrante o 
ato praticado pela D. Autoridade impetrada em estrito cumprimento a um comando maior emana-
do da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do conflito de competência 
suscitado pela reclamada. Segurança a que se denega. (TRT/SP 12722200300002007 - MS - Ac. 
SDI 2004013093 - Rel. Vania Paranhos - DOE 29/06/2004) 

Coisa julgada 
2197. Mandado de segurança. Execução contra o reclamante em ação trabalhista. Coisa julgada. 
Valor levantado a maior. Suspensão da execução. Direito líquido e certo. Inexistência. Não se 
pode falar em direito líquido e certo do impetrante a que se determine a suspensão de execução 
contra si processada, pois tal expediente tem nascedouro no fato de ter ele levantado valor maior 
que o devido, mormente quando não configura, tal execução, violação à coisa julgada. Mandado 
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de segurança não concedido. (TRT/SP 12187200200002003 - MS - Ac. SDI 2004008090 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 18/05/2004) 

2198. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Agravo de instrumento. Trânsito em julgado. E-
nunciado nº 33 do C. TST. Bloqueado o recurso ordinário interposto, por deserto, bem como tendo 
sido protocolizado agravo de instrumento contra o r. despacho que obstou seguimento àquele 
primeiro recurso, tendo-se negado provimento a este último por considerar a recorrente, ora impe-
trante, não-beneficiária da Justiça Gratuita, decisão essa que transitou em julgado inalterada, é de 
se aplicar ao caso o teor do Enunciado nº 33 do C. TST, razão pela qual não pode ser concedida 
a segurança vindicada também no sentido de que fosse reconhecido direito líquido e certo da im-
petrante aos benefícios da Justiça Gratuita. Mandado de segurança que não se concede. (TRT/SP 
10040200300002000 - MS - Ac. SDI 2004009533 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 18/05/2004) 

2199. Mandado de segurança contra decisão transitada em julgado: Descabe a medida extrema, 
quando o pleito se volta contra decisão judicial transitada em julgado. Mandado de segurança. 
Carta de adjudicação. Nulidades: Homologada a adjudicação, o mandado de segurança não é 
remédio jurídico adequado para discussão de nulidades acaso existentes no processo de execu-
ção. Segurança denegada. (TRT/SP 12186200300002000 - MS - Ac. SDI 2004014685 - Rel. Dora 
Vaz Treviño - DOE 16/07/2004) 

2200. Mandado de segurança denegado contra ato judicial, resguardado pelo manto da coisa jul-
gada: "Incabível mandado de segurança, quando o ato impugnado se encontra definido através de 
recursos previstos em lei, e oportunamente interpostos, sendo vedada a reapreciação, por meio 
de mandamus, pena de ser infringida a coisa julgada". Segurança denegada. (TRT/SP 
11572200300002004 - MS - Ac. SDI 2004006950 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 14/05/2004) 

2201. Mandado de segurança. Decisão transitada em julgado. A decisão impetrada fez coisa jul-
gada material e formal, razão pela qual não existe direito líquido e certo a ser protegido, haja vista 
que a matéria debatida no remédio heróico encontra-se protegida sob o manto da coisa julgada, 
motivo pelo qual não há como se conceder a segurança requerida. Entendimento consubstancia-
do na Súmula 268 do STF e no Enunciado 33 do TST. Segurança que se denega. (TRT/SP 
12155200200002008 - MS - Ac. SDI 2004024761 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
16/11/2004) 

2202. Mandado de segurança. A impetrante impugna decisão judicial passível de reforma median-
te recurso ordinário, razão pela qual, originariamente, a impetração do writ já encontraria óbice no 
disposto no inciso II do art. 5º da Lei 1533/51 e na Orientação Jurisprudencial nº 92 da Seção de 
Dissídios Individuais - Subseção II - do TST. Não bastasse isso, verifica-se que, à época do ajui-
zamento da ação mandamental, a decisão impetrada já havia transitado em julgado. Destarte e 
considerando-se que inexiste direito líquido e certo a ser protegido quando a matéria discutida 
encontra-se sob o manto da coisa julgada, não há, por mais esta razão, como se conceder a se-
gurança requerida. Tal entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 268 do STF e no 
Enunciado 33 do TST. Segurança não concedida. (TRT/SP 11465200300002006 - MS - Ac. SDI 
2004025474 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

2203. Mandado de segurança. Coisa julgada. Litigância de má-fé. 1- O impetrante lança mão no-
vamente do mandado de segurança deduzindo idêntica pretensão ao mandamus que transitou em 
julgado. É evidente que se operou a coisa julgada, sendo impossível reapreciar o mérito de ques-
tão já debatida em outro mandado de segurança acobertado pelo manto da coisa julgada. 2- O 
impetrante faltou com o seu dever legal de lealdade e boa-fé ao impetrar o presente mandado de 
segurança pleiteando medida liminar para que fossem obstadas futuras hastas públicas, tendo 
inclusive ciência de que já havia se operado a coisa julgada. Extinção sem julgamento do mérito. 
(TRT/SP 11793200300002002 - MS - Ac. SDI 2004026446 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/12/2004) 

2204. Mandado de segurança. Impugnação à sentença que aplicou a pena de confissão ao recla-
mante. Decisão transitada em julgado. 1- O ato impugnado pelo impetrante desafia recurso pró-
prio, qual seja, o recurso ordinário com expressa previsão no inciso II do art. 893 e na alínea a do 
art. 895, ambos da CLT. Na verdade o impetrante através da presente ação pretende utilizar o 
mandado de segurança como sucedâneo de recurso, impugnando decisão e discutindo matéria 
que enseja recurso próprio que deveria ter sido interposto tempestivamente. 2- A decisão contida 

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 329 
 

na sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo fez coisa julgada material e formal, a qual não admite 
a reabertura da discussão da matéria em sede de mandado de segurança. Não merece prosperar 
a pretensão do impetrante de reformar a decisão imutável (art. 467 do CPC) pela via do manda-
mus, eis que é impossível. Segurança denegada. (TRT/SP 12766200300002007 - MS - Ac. SDI 
2004015738 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 20/07/2004) 

2205. Mandado de segurança. Decisão em agravo de instrumento transitada em julgado. A deci-
são da C. 3ª Turma fez coisa julgada material e formal, a qual não admite a reabertura da discus-
são da matéria em mandado de segurança. Na verdade a impetrante pretende a reforma da deci-
são imutável (art. 467 do CPC) através do presente mandamus. Tal pretensão é impossível de ser 
acolhida conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal através da Súmula 268. Segurança 
denegada. (TRT/SP 12584200200002005 - MS - Ac. SDI 2004011139 - Rel. Marcelo Freire Gon-
çalves - DOE 22/06/2004) 

2206. Mandado de segurança. Decisão. Transitada em julgado. Não cabe mandado de segurança 
contra decisão transitada em julgado. Inteligência do Enunciado nº 33, do C. TST, e da Súmula nº 
268, do Excelso STF. Segurança que se denega. (TRT/SP 10598200300002005 - MS - Ac. SDI 
2004016068 - Rel. Nelson Nazar - DOE 13/08/2004) 

2207. Mandado de segurança. Decisão transitada em julgado. Não cabimento. Comprovado nos 
autos que a decisão proferida pela C. 6ª Turma deste Regional, reconhecendo a natureza jurídica 
privada da fundação impetrante, transitou em julgado, impossível o manuseio da ação mandamen-
tal, para obtenção do privilégio estabelecido no art. 730 do CPC. Aplicável à hipótese o entendi-
mento consubstanciado na Súmula 268 do STF e na Orientação Jurisprudencial nº 99 da SDI-II do 
TST. Segurança que se denega. (TRT/SP 13183200300002003 - MS - Ac. SDI 2004025059 - Rel. 
Nelson Nazar - DOE 16/11/2004) 

2208. Mandado de segurança. Decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade. Aplicação das 
Súmulas 267 e 268 do C. STF. (TRT/SP 12105200200002000 - MS - Ac. SDI 2004006658 - Rel. 
Sonia Maria Prince Franzini - DOE 14/05/2004) 

2209. Mandado de segurança. Decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade. A imutabilidade 
da decisão transitada em julgado impede que, através de ação mandamental, rediscuta-se a ques-
tão. O mandado de segurança, in casu, encontra óbice na Súmula 268 do Supremo Tribunal Fe-
deral e no Enunciado nº 33 do Tribunal Superior do Trabalho. (TRT/SP 11456200200002004 - MS 
- Ac. SDI 2004011660 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 15/06/2004) 

Efeitos 
2210. Mandado de segurança. Perda do objeto. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Ex-
tingue-se sem julgamento do mérito, por perda de seu objeto, o mandado de segurança por inter-
médio do qual o impetrante deduz, como na espécie, pretensão jurídica supervenientemente a-
tendida pela D. Autoridade apontada como coatora. Mandado de segurança extinto sem julgamen-
to do mérito. (TRT/SP 02721/2001-2 - MS - Ac. SDI 2004017617 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
03/09/2004) 

2211. Mandado de segurança. Perda de objeto. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Em 
vista do pedido de desistência formulado expressamente pela impetrante, tem-se que o remédio 
heróico perdeu o seu objeto, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do 
artigo 267, IV e VI, do CPC. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
10289200300002005 - MS - Ac. SDI 2004015452 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/07/2004) 

2212. Mandado de segurança. Ato impetrado insubsistente. Tendo o impetrante informado o jul-
gamento do agravo de petição interposto na reclamação trabalhista originária, que importa na per-
da do objeto do presente mandamus, e, considerando a inexistência de citação do litisconsorte, 
deve o feito ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Ação Man-
damental que se extingue. (TRT/SP 11696200200002009 - MS - Ac. SDI 2004016025 - Rel. Ane-
lia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

2213. Mandado de segurança. Pedido de desistência. Homologação. Homologa-se pedido de de-
sistência do mandamus, formulado pelo I. Patrono da impetrante, extinguindo-se o feito sem jul-
gamento do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC. 
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Mandado de segurança que se extingue sem julgamento do mérito. (TRT/SP 11913200300002001 
- MS - Ac. SDI 2004017838 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

2214. Mandado de segurança. Litisconsorte necessário. Extinção do feito sem julgamento do méri-
to. Sendo imprescindível a citação dos litisconsortes na presente ação, posto que a sua ausência 
acarreta a nulidade do feito, silente a impetrante quanto à indicação do endereço daqueles, ape-
sar de intimada, impedido está o prosseguimento da ação mandamental, culminando na extinção 
do feito, vez que ausente um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 
regular do processo. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
10093200300002000 - MS - Ac. SDI 2004016629 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

2215. Ausência de citação. Extinção do feito. Art. 267, IV, do CPC. É de ser extinto o feito, quando 
reiteradamente desobedece, a impetrante, as determinações para manifestação acerca da devo-
lução de notificações remetidas ao litisconsorte, a fim de citá-lo da ação mandamental, enqua-
drando-se o caso na hipótese prevista pelo art. 267, IV, do CPC. Ação mandamental que se extin-
gue. (TRT/SP 10111200300002004 - MS - Ac. SDI 2004015398 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
13/08/2004) 

2216. Mandado de segurança. Ausência de notificação da litisconsorte necessária. Falta de ado-
ção da providência debitável à impetrante. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Tratando-
se, como na espécie, de mandado de segurança impetrado contra ato judicial, a parte antagonista 
da impetrante no processo principal figura como litisconsorte passiva necessária na ação manda-
mental, porquanto suscetível de ter a sua esfera jurídica atingida por eventual concessão da segu-
rança. A notificação da litisconsorte passiva necessária, assim, insere-se entre os pressupostos 
de constituição válida da relação processual do remédio heróico. O não-atendimento dessa provi-
dência notificatória, debitável exclusivamente à impetrante, que, apesar de intimada várias vezes 
para tanto, deixa de fornecer o endereço atualizado da litisconsorte, implica a inexorável extinção 
do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, IV, do CPC. Mandado de segurança 
extinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 10344200300002007 - MS - Ac. SDI 2004018915 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 03/09/2004) 

2217. Mandado de segurança. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Sendo notificada a 
impetrante para que se manifestasse sobre petição acostada aos autos, sob pena de extinção do 
feito sem julgamento do mérito, a mesma se quedou inerte no prazo que lhe fora assinado; de lhe 
ser aplicada, em conseqüência, a sanção processual acima referida. Mandado de segurança ex-
tinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 10190200300002003 - MS - Ac. SDI 2004018893 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 03/09/2004) 

2218. Mandado de segurança. Ausência do instrumento de mandato. Extinção do feito sem julga-
mento do mérito. Não tendo a impetrante providenciado a juntada aos autos do instrumento de 
mandato outorgado à I. Advogada que subscreve a petição inicial, extingue-se o processo sem 
julgamento do mérito (primeira parte do inciso III e inciso IV do artigo 267 do CPC). Mandado de 
segurança que se extingue sem julgamento do mérito. (TRT/SP 10300200300002007 - MS - Ac. 
SDI 2004020073 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

2219. Mandado de segurança. Lei 7.115/83. Declaração de pobreza. Justiça Gratuita. Isenção de 
recolhimento de custas de sentença. Falta de interesse de agir. O recolhimento das custas pro-
cessuais antes da distribuição do presente mandamus caracteriza a falta de interesse de agir da 
impetrante em relação ao pedido formulado. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 
10673200300002008 - MS - Ac. SDI 2004014502 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/07/2004) 

2220. Mandado de segurança. Ato impetrado insubsistente. Perda do objeto. Postulando a 
presente ação mandamental o desbloqueio de conta bancária da impetrante, que, na verdade, já 
fora determinado pela D. Autoridade apontada como coatora, tem-se por perdido seu objeto, razão 
pela qual deve ser o feito extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 
Ação mandamental que se extingue. (TRT/SP 11895200300002008 - MS - Ac. SDI 2003034585 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 06/02/2004) 

2221. Mandado de segurança. Ato impetrado consumado. Perda do objeto. Objetivando o manda-
do de segurança a sustação de ato da autoridade impetrada que findou por se consumar, tem-se 
por perdido seu objeto, razão pela qual deve ser o feito extinto sem julgamento do mérito, nos 
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termos do art. 267, VI, do CPC. Mandado de segurança não concedido. (TRT/SP 
11588200200002006 - MS - Ac. SDI 2004005929 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/05/2004) 

2222. Mandado de segurança. Perda de objeto. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Em 
havendo a D. Autoridade apontada como coatora afirmado expressamente que o ato supostamen-
te violador do direito líquido e certo alegado pela impetrante não mais subsiste, tem-se que o re-
médio heróico perdeu o seu objeto, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito, nos 
termos do artigo 267, IV e VI, do CPC. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito. 
(TRT/SP 12055200200002001 - MS - Ac. SDI 2004006623 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
07/05/2004) 

2223. Mandado de segurança. Desistência. Tendo o impetrante manifestado inequivocamente, por 
intermédio de advogado regularmente constituído e munido de poderes para tanto, a sua intenção 
de desistir da impetração, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do 
artigo 267, VIII, do CPC. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
10202200300002000 - MS - Ac. SDI 2004006216 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/05/2004) 

2224. Mandado de segurança. Ato impetrado insubsistente. Perda do objeto. Tendo sido noticiada 
a celebração de acordo entre os litigantes na ação trabalhista originária, com a expressa desistên-
cia da reclamada, ora impetrante, da presente ação mandamental, perde esta seu objeto, pelo que 
é de ser extinta sem julgamento do mérito. Ação mandamental que se extingue. (TRT/SP 
12087200200002007 - MS - Ac. SDI 2004006640 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 07/05/2004) 

2225. Mandado de segurança. Litisconsorte. Citação. Ausência. Extinção do feito. Tendo sido as-
sinado prazo ao impetrante para fornecimento do endereço do litisconsorte no qual seria este cita-
do para, querendo, manifestar-se sobre a impetração do remédio heróico, bem como tendo o pri-
meiro deixado transcorrer in albis o prazo fixado, tem-se que, nos termos do art. 267, III, do CPC, 
deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, necessários ao regular desenvolvi-
mento do feito, pelo que, nos termos daquele mesmo dispositivo de lei é de ser extinta a presente 
ação mandamental, sem julgamento do mérito. Mandado de segurança extinto sem julgamento do 
mérito. (TRT/SP 12117200200002005 - MS - Ac. SDI 2004006674 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
07/05/2004) 

2226. Mandado de segurança. Ato impetrado insubsistente. Perda do objeto. Postulando a 
presente ação mandamental a suspensão de determinação de penhora na "boca do caixa", o que, 
na verdade, já fora determinado pela D. Autoridade apontada como coatora, em virtude da notícia 
de acordo firmado entre os litigantes, tem-se por perdido seu objeto, razão pela qual deve ser o 
feito extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Ação mandamental 
que se extingue. (TRT/SP 12198200200002003 - MS - Ac. SDI 2004008103 - Rel. Anelia Li Chum 
- DOE 18/05/2004) 

2227. Mandado de segurança. Litisconsorte necessário. Extinção do feito sem julgamento do méri-
to. Por se caracterizar o mandamus numa ação de rito sumário especial, não pode ficar estagnado 
até que a parte resolva se manifestar e atender às determinações que se lhe incumbem. Sendo 
imprescindível a citação da litisconsorte na presente ação, posto que a sua ausência acarreta a 
nulidade do feito, silente a impetrante quanto à indicação do endereço daquela, apesar de intima-
da, impedido está o prosseguimento da ação mandamental, culminando na extinção do feito, vez 
que ausente um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do pro-
cesso. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 10051200300002000 - 
MS - Ac. SDI 2004009541 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 18/05/2004) 

2228. Mandado de segurança. Bloqueio de conta corrente do sócio. Ausência de diligência neces-
sária à citação do litisconsorte. Extinção. Instado o impetrante a manifestar-se acerca da devolu-
ção da citação referente ao primeiro litisconsorte (exeqüente), quedou-se inerte por mais de trinta 
dias, sem promover qualquer diligência atinente à regularização do feito. Extinção da segurança, 
sem exame do mérito, com fulcro no artigo 267, III, IV e VI do CPC. (TRT/SP 11966200300002002 
- MS - Ac. SDI 2004019130 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 03/09/2004) 

2229. Mandado de segurança. Arrematação por preço vil. Superveniência de acordo na reclama-
ção trabalhista. Abandono do mandamus. Extinção. Não tendo fornecido o endereço correto do 
litisconsorte necessário, abandonando o feito por mais de trinta dias e, somando-se a isto a notícia 
de realização de acordo entre as partes na primeira instância, restaram comprometidos os pres-
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supostos legais de admissibilidade do mandado de segurança, bem como, as condições da ação. 
Extinta a segurança sem exame do mérito, com fulcro no artigo 267, III, IV e VI do CPC. (TRT/SP 
12002200300002001 - MS - Ac. SDI 2004019156 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 03/09/2004) 

2230. Mandado de segurança. Ordem de desbloqueio de conta bancária. Alegação de impenho-
rabilidade de conta-salário. Ausência de comprovação. Processamento de agravo de petição e 
cancelamento do desbloqueio. Extinção. Insurge-se o impetrante contra ordem de desbloqueio de 
conta bancária de sócia da executada em face da alegação de tratar-se de conta-salário, embora 
entenda que não tenha restado regularmente comprovado o fato. Interpôs agravo de petição con-
tra a decisão atacada, requerendo a concessão de liminar para suspender o desbloqueio até o 
julgamento do agravo. Das informações da D. Autoridade impetrada, verificou-se que o apelo foi 
processado cancelando-se a expedição do ofício para efetivar o desbloqueio, ensejando a perda 
de objeto do mandamus. Extinção da segurança, sem exame do mérito. (TRT/SP 
13373200300002000 - MS - Ac. SDI 2004019296 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 03/09/2004) 

2231. Mandado de segurança. Abandono da causa por mais de trinta dias. Tendo a patrona do 
impetrante renunciado aos poderes a ela outorgados e permanecendo o interessado inerte por 
mais de trinta dias, presume-se seu desinteresse pelo prosseguimento do feito. Extinto sem exa-
me de mérito, nos termos do artigo 267, III do CPC. (TRT/SP 10825200300002002 - MS - Ac. SDI 
2004019512 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 10/09/2004) 

2232. Mandado de segurança. Imissão na posse de imóvel arrematado. Agravo de instrumento 
em recurso de revista pendente de julgamento. Ausência de procuração e de endereço do litis-
consorte. Extinção. Em que pesem os argumentos da impetrante, não soube instruir adequada-
mente o mandamus: não apresentou instrumento de procuração outorgado por ela e não forneceu 
o endereço do litisconsorte necessário, abandonando o feito por mais de trinta dias, por duas ve-
zes. Instada a manifestar-se acerca do seu interesse no prosseguimento do feito, restou silente. 
Extinta a segurança, sem exame do mérito. (TRT/SP 10528200300002007 - MS - Ac. SDI 
2004020731 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

2233. Mandado de segurança. Decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial. 
Pedido de sobrestamento da reclamação trabalhista. Descumprimento da solicitação para instruir 
adequadamente o mandamus. Extinção. Insurge-se o impetrante contra ato que indeferiu o pedido 
de realização de perícia médica, capaz de atestar a moléstia e o respectivo nexo de causalidade 
existente entre o trabalho executado e a doença, em flagrante violação ao artigo 5º, LVI, da 
CF/88. Pretende o sobrestamento da ação originária, até o julgamento do mandado de segurança. 
Em que pesem os argumentos sustentados pelo impetrante, instado por duas vezes a instruir a-
dequadamente o mandamus com o endereço do litisconsorte necessário e mais uma cópia da 
inicial, quedou-se inerte por mais de trinta dias, restando comprometidos os pressupostos legais 
de admissibilidade do feito. Extinta a segurança, sem exame do mérito. (TRT/SP 
11739200300002007 - MS - Ac. SDI 2004020820 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

2234. Mandado de segurança. Pressupostos. Tendo os impetrantes deixado de cumprir a deter-
minação de autenticação das peças e fornecimento de endereço do litisconsorte, a extinção do 
feito é a medida que se impõe. (TRT/SP 11642200200002003 - MS - Ac. SDI 2004021185 - Rel. 
Delvio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

2235. Mandado de segurança. Direito do advogado de retirar os autos em carga. Pedido de desis-
tência. Alega o impetrante que foi impedido de retirar os autos em carga. Explica que é patrono de 
empresa que não participou da lide, mas que foi notificada na reclamação trabalhista para ciência 
acerca da pretensão de constrição de bens de sua propriedade. Entende que, com isso, restou 
violado seu direito líquido e certo, garantido pelo artigos 40, II, do CPC e 7º, XV, da Lei nº 
8.906/94. Indeferido o pedido de liminar, o impetrante pede desistência do mandamus em virtude 
da perda de objeto do mesmo. Extinção, sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
10235200300002000 - MS - Ac. SDI 2004021240 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

2236. Mandado de segurança. Extinção do feito, sem exame do mérito. Deve ser extinta a segu-
rança, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC, por configurada a ilegitimidade 
de parte para impetrá-la, quando a empresa vem a Juízo defender interesse da respectiva sócia. 
Ademais, restou comprometida outra condição da ação ao verificar-se a perda de objeto do man-
damus, por força da reconsideração expressa do ato atacado. Assim, não há que se insistir na 
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efetivação da citação da litisconsorte necessária, cujo SEED retornou negativo. (TRT/SP 
10566200400002000 - MS - Ac. SDI 2004023447 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 12/11/2004) 

2237. Mandado de segurança. Desinteresse processual. Tendo deixado de fornecer o endereço 
do litisconsorte, demonstra o impetrante seu desinteresse no prosseguimento do feito. Cassada a 
liminar e extinto sem exame de mérito. (TRT/SP 10827200300002001 - MS - Ac. SDI 2004025431 
- Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

2238. Mandado de segurança. Extinção sem exame do mérito. Não instrui adequadamente o 
mandamus o impetrante que deixa de fornecer o endereço atualizado do litisconsorte necessário, 
restando comprometidos os pressupostos legais de admissibilidade do feito, eis que aplicam-se ao 
mandado de segurança as disposições do Código de Processo Civil pertinentes ao litisconsórcio. 
Ademais, restou flagrante o desinteresse do impetrante no prosseguimento do feito, uma vez que 
abandonou a causa por mais de trinta dias. Extinção da segurança, sem exame do mérito, com 
fulcro no artigo 267, III, IV e VI do CPC. (TRT/SP 12327200300002004 - MS - Ac. SDI 
2004025539 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

2239. Não atendidos os pressupostos legais de admissibilidade do feito, tendo a impetrante des-
cumprido a determinação de autenticação dos documentos que instruíram a inicial, abandonando 
a causa por mais de trinta dias, restou flagrante o desinteresse no prosseguimento do mandamus. 
Extinta a segurança, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 267, I, III, IV e VI do CPC. 
(TRT/SP 13582200300002004 - MS - Ac. SDI 2004025733 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
07/12/2004) 

2240. Mandado de segurança. Bloqueio de cada conta bancária pelo valor total da execução. Sa-
tisfação do débito exeqüendo e conseqüente desbloqueio. Extinção sem exame do mérito. Tendo 
a D. Autoridade impetrada informado a liberação das contas, eis que satisfeito o débito exeqüendo 
com a efetiva transferência do montante para a conta do Juízo, perdeu-se o objeto do mandado 
de segurança, não havendo que se adentrar ao seu mérito. (TRT/SP 10746200400002002 - MS - 
Ac. SDI 2004025970 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

2241. Mandado de segurança. Bloqueio de conta bancária conjunta. Fraude na alteração do con-
trato social. Ausência de provas pré-constituídas. Verificando que ao juiz de primeiro grau foram 
omitidos os elementos que expõe através do mandamus, aliado aos fatos apontados, a medida 
eleita deságua na impropriedade, pois a apuração da verdade depende de detida análise de pro-
vas, que somente poderá ser efetuada na própria ação. Extinto sem exame de mérito. (TRT/SP 
13633200300002008 - MS - Ac. SDI 2004026764 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

2242. Mandado de segurança. Desistência expressa do feito. Tendo a impetrante desistido ex-
pressamente da ação mandamental e considerando que o interesse processual consolida-se em: 
necessidade de recorrer ao Judiciário para obtenção do resultado pretendido; utilidade do provi-
mento e adequação da medida, que se pode entender como o uso da forma legal adequada, tem-
se que a impetrante carece desta condição da ação, na medida em que não mais subsiste a ne-
cessidade de obter o provimento final. Extinto sem exame de mérito (art. 267, VIII do CPC). 
(TRT/SP 11242200300002009 - MS - Ac. SDI 2004012984 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
29/06/2004) 

2243. Mandado de segurança. Falta de citação do litisconsorte: "Extingue-se sem apreciação do 
mérito o mandamus em que a relação processual não se completa por falta de citação do litiscon-
sorte a quem poderia afetar a segurança eventualmente concedida". Mandado de segurança ex-
tinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 11053200300002006 - MS - Ac. SDI 2004014596 - Rel. 
Dora Vaz Treviño - DOE 16/07/2004) 

2244. Mandado de segurança. Perda de objeto. Pedido de desistência: Extingue-se o feito sem 
julgamento do mérito, ante desistência expressa do impetrante, em razão da perda de objeto do 
mandamus. Processo extinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 13516200300002004 - MS - Ac. 
SDI 2004018010 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2245. Mandado de segurança. Extinção: "Conciliadas as partes na ação trabalhista, extingue-se 
mandado de segurança, que impugna a penhora ali realizada, por perda de objeto". Processo ex-
tinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 13792200300002002 - MS - Ac. SDI 2004018052 - Rel. 
Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 
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2246. Mandado de segurança. Ausência de citação do litisconsorte: "Extingue-se o mandado de 
segurança, sem julgamento do mérito, se o impetrante, instado a fornecer o endereço atualizado 
do litisconsorte, a quem pode afetar a segurança, se omite em fazê-lo". (TRT/SP 
10747200300002006 - MS - Ac. SDI 2004000374 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

2247. Mandado de segurança. Depósito do valor do crédito: "Extingue-se o mandado de seguran-
ça sem julgamento do mérito, quando a executada deposita o valor exeqüendo, ficando prejudica-
da a análise dos pontos abordados no mandamus - falta de intimação do obreiro para manifestar-
se sobre o bem indicado à penhora e bloqueio de numerário em conta-corrente". Ação manda-
mental julgada extinta. (TRT/SP 12018200300002004 - MS - Ac. SDI 2004004388 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 16/04/2004) 

2248. Mandado de segurança. Ausência do ato impugnado e do número do processo em anda-
mento no Juízo impetrado: "Inobstante a urgência da ação mandamental não imponha a presença 
de todas as formalidades processuais previstas ao feito de rito ordinário, a impetrante há de propi-
ciar dados indispensáveis à configuração do ato dito arbitrário". Ação mandamental extinta sem 
julgamento do mérito. (TRT/SP 12719200200002002 - MS - Ac. SDI 2004007476 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 07/05/2004) 

2249. Mandado de segurança. Pedido de desistência: "Homologa-se pedido de desistência de 
mandamus, formulado pelo impetrante, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito, por falta 
de interesse processual". Segurança julgada extinta sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
12778200200002000 - MS - Ac. SDI 2004007506 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 07/05/2004) 

2250. Mandado de segurança. Desistência: "Extingue-se o mandamus sem julgamento do mérito, 
se o impetrante requer desistência, por perda de objeto". Extinção do processo. (TRT/SP 
10948200300002003 - MS - Ac. SDI 2004010744 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 15/06/2004) 

2251. Extinção do processo. Conciliação. Perda de objeto. Regularizada a situação que teria o-
fendido o direito defendido na impetração, ainda que a parte omita-se, deixando de informar o 
juízo, extingue-se a ação por perda de objeto. (TRT/SP 12888200200002002 - MS - Ac. SDI 
2004002008 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

2252. Perda de objeto. Omissão da parte. Efeitos. Regularizada a situação que teria ofendido o 
direito defendido na impetração, ainda que a parte omita-se, deixando de informar o juízo, extin-
gue-se a ação por perda de objeto. (TRT/SP 12238200300002008 - MS - Ac. SDI 2004013042 - 
Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 29/06/2004) 

2253. Mandado de segurança. Falta de citação do litisconsorte: "Extingue-se sem apreciação do 
mérito o mandamus em que a relação processual não se completa por falta de citação do litiscon-
sorte a quem poderia afetar a segurança eventualmente concedida". Mandado de segurança ex-
tinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 11053200300002006 - MS - Ac. SDI 2004014596 - Rel. 
Dora Vaz Treviño - DOE 16/07/2004) 

2254. Mandado de segurança. Perda de objeto. Pedido de desistência: "Extingue-se o feito sem 
julgamento do mérito, ante desistência expressa do impetrante, em razão da perda de objeto do 
mandamus". Processo extinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 13516200300002004 - MS - 
Ac. SDI 2004018010 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2255. Mandado de segurança. Extinção: "Conciliadas as partes na ação trabalhista, extingue-se 
mandado de segurança, que impugna a penhora ali realizada, por perda de objeto". Processo ex-
tinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 13792200300002002 - MS - Ac. SDI 2004018052 - Rel. 
Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2256. Mandado de segurança. Citação do litisconsorte por edital. Não houve o recolhimento do 
preparo para a publicação do respectivo edital. A impetrante quedou-se inerte quanto às providên-
cias necessárias ao desenvolvimento regular do feito, deixando de recolher o preparo para a reali-
zação da publicação do respectivo edital. Uma vez não atendida a determinação judicial e conse-
qüente desrespeito ao parágrafo único do art. 47 do CPC, imperiosa a extinção do feito sem jul-
gamento do mérito. (TRT/SP 12181200200002006 - MS - Ac. SDI 2004024770 - Rel. Marcelo 
Freire Gonçalves - DOE 16/11/2004) 

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 335 
 

2257. Mandado de segurança. Reconsideração do ato impetrado e não fornecimento pelo impe-
trante do endereço do litisconsorte necessário. Seja pela perda do objeto que torna o impetrante 
carecedor da ação por falta de interesse processual, seja pela não citação do litisconsorte neces-
sário que implica na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regu-
lar do processo, imperiosa a extinção da ação mandamental, sem julgamento do mérito, com es-
teio nos incisos IV e VI do artigo 267 do Código de Processo Civil, bem como a revogação da limi-
nar concedida. (TRT/SP 11109200300002002 - MS - Ac. SDI 2004016750 - Rel. Marcelo Freire 
Gonçalves - DOE 13/08/2004) 

2258. Mandado de segurança. Perda do objeto. A liquidação da reclamação trabalhista põe fim a 
discussão sobre a forma da constrição, esvaziando por completo o objeto deste mandamus. Frise-
se que o julgamento desta ação de segurança não traria resultado útil. Extinção sem julgamento 
do mérito. (TRT/SP 11358200300002008 - MS - Ac. SDI 2004026438 - Rel. Marcelo Freire Gon-
çalves - DOE 07/12/2004) 

2259. Mandado de segurança. Ausência de citação do litisconsorte necessário. Extinção do pro-
cesso sem julgamento do mérito. A ausência de citação do litisconsorte necessário acarreta nuli-
dade absoluta, impossibilitando o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Isso 
porque, como o ato impugnado conferiu direito em favor do reclamante, ora litisconsorte necessá-
rio, este deve ser citado para vir integrar a lide, como parte passiva, pois a decisão a ser proferida 
afeta diretamente a sua situação jurídica. Deste modo, a extinção, sem julgamento do mérito, do 
presente mandamus com fulcro no inciso IV, do artigo 267, do Código de Processo Civil, é medida 
que se impõe. (TRT/SP 11460200300002003 - MS - Ac. SDI 2004020170 - Rel. Marcelo Freire 
Gonçalves - DOE 05/10/2004) 

2260. Mandado de segurança. Não juntada aos autos do ato impetrado e ausência de citação do 
litisconsorte necessário. Extinção do processo sem julgamento do mérito. A não juntada aos autos 
do ato impetrado, com a data em que dele tomou ciência, e a ausência de citação do litisconsorte 
necessário acarreta nulidade absoluta, impossibilitando o julgamento do mérito do presente man-
dado de segurança. Deste modo, a extinção, sem julgamento do mérito, do presente mandamus 
com fulcro nos incisos III e IV, do artigo 267, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. 
(TRT/SP 11969200300002006 - MS - Ac. SDI 2004023820 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
09/11/2004) 

2261. Mandado de segurança. Desbloqueio da conta corrente da impetrante. Perda do objeto do 
mandado de segurança. Nas informações prestadas pela D. Autoridade apontada como coatora 
consta que a ordem de penhora sobre a conta da impetrante foi revogada. Tal decisão da D. Auto-
ridade apontada como coatora vai ao encontro da pretensão da impetrante nesta ação. Prejudica-
da a apreciação do mérito do presente mandado de segurança diante da perda do seu objeto. 
Extinção sem julgamento do mérito. (TRT/SP 12195200300002000 - MS - Ac. SDI 2004023129 - 
Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 19/10/2004) 

2262. Mandado de segurança. Penhora de numerário depositado em conta bancária da executa-
da/impetrante. Acordo celebrado entre as partes na ação reclamatória de origem, posteriormente 
à impetração do writ. Ante a manifesta perda do objeto da ação mandamental, forçosa a extinção 
do processo sem julgamento do mérito com fulcro no inciso VI do art. 267 do CPC, por falta de 
interesse de agir superveniente. (TRT/SP 12211200300002005 - MS - Ac. SDI 2004025520 - Rel. 
Marcelo Freire Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

2263. Mandado de segurança. Impetrante não forneceu o endereço da litisconsorte. A eficiência 
da sentença dependerá da integração à lide de todos aqueles que estejam envolvidos na relação 
jurídica litigiosa. A litisconsorte é autora na ação principal e, portanto, beneficiária do ato impug-
nado. O descumprimento da decisão judicial não permitiu a citação da litisconsorte, sendo portan-
to, aplicável a regra do parágrafo único do art. 47 do CPC, in fine. Extinto sem julgamento do méri-
to. (TRT/SP 12280200300002009 - MS - Ac. SDI 2004015630 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - 
DOE 20/07/2004) 

2264. Mandado de segurança. Não fornecimento do endereço do litisconsorte necessário. Extin-
ção do feito sem julgamento do mérito. A omissão da impetrante no fornecimento do endereço do 
litisconsorte impede o desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de ausência de 
pressuposto processual, pois a não integração do litisconsórcio necessário enseja a legitimatio ad 
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processum. A impetrante não pode obter o provimento jurisdicional de mérito quando deixou de 
promover a citação de seu litisconsorte necessário, impondo-se a extinção do processo sem jul-
gamento do mérito (parágrafo único do artigo 47 combinado com o artigo 267, inciso IV, ambos do 
Código de Processo Civil). (TRT/SP 12441200300002004 - MS - Ac. SDI 2004025563 - Rel. Mar-
celo Freire Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

2265. Mandado de segurança. Não pagamento de preparo de edital para citação do litisconsorte 
necessário. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Nos termos do parágrafo único do artigo 
47 do Código de Processo Civil cabe ao autor promover a citação de todos os litisconsortes ne-
cessários, sob pena de extinção do feito. Deixando o impetrante de recolher o preparo do edital 
impediu o desenvolvimento válido e regular do processo em virtude de ausência de pressuposto 
processual, pois a não integração do litisconsórcio necessário enseja a legitimatio ad processum. 
A impetrante não pode obter o provimento jurisdicional de mérito quando não efetuada a citação 
do litisconsorte necessário. (TRT/SP 12800200300002003 - MS - Ac. SDI 2004025610 - Rel. Mar-
celo Freire Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

2266. Mandado de segurança. Perda do objeto. Extinção sem julgamento do mérito. Verificada a 
inexistência de interesse processual, diante da desnecessidade da tutela jurisdicional perseguida, 
cabe ao juiz impedir o desenvolvimento inútil do processo, sendo, portanto, imperiosa a sua extin-
ção sem julgamento o mérito com base no art. 267, VI, do CPC. (TRT/SP 12775200200002007 - 
MS - Ac. SDI 2003032876 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 13/01/2004) 

2267. Mandado de segurança. Incidente de execução. Falta de interesse de agir. O impetrante 
não tem interesse processual para aduzir a ilegitimidade do Sindicargas no processo de execução 
contrariando exigência do art. 3º do CPC. A pretensão almejada pelo impetrante não é apta a pro-
duzir o efeito desejado. O sucesso desta ação não lhe resulta em qualquer tipo de vantagem. Ex-
tinção sem julgamento do mérito. (TRT/SP 11126200300002000 - MS - Ac. SDI 2003033775 - Rel. 
Marcelo Freire Gonçalves - DOE 13/01/2004) 

2268. Mandado de segurança. Não fornecimento do endereço do litisconsorte necessário no prazo 
determinado. Intempestividade do requerimento de citação através de edital. Extinção do feito sem 
julgamento do mérito. A eficiência da sentença dependerá da integração à lide de todos aqueles 
que estejam envolvidos na relação jurídica litigiosa. O resultado do julgamento de mérito é do inte-
resse jurídico do litisconsorte. A iniciativa de requerer a citação por edital foi intempestiva o que 
impossibilitou o desenvolvimento do processo. Aplica-se nesta situação a hipótese do art. 47 pa-
rágrafo único do CPC, in fine. (TRT/SP 10479200200002001 - MS - Ac. SDI 2004006526 - Rel. 
Marcelo Freire Gonçalves - DOE 07/05/2004) 

2269. Mandado de segurança. Falta de citação do litisconsórcio necessário. Extinção sem julga-
mento do mérito. A contumácia do impetrante em fornecer o endereço do litisconsorte necessário 
impede o desenvolvimento válido do processo em virtude de ausência de pressuposto processual, 
pois a não integração do litisconsórcio necessário enseja nulidade absoluta que obsta o julgamen-
to do mérito do mandamus. A extinção da ação de segurança sem o exame do mérito é medida 
que se impõe (CPC, art. 47, parágrafo único c/c art. 267, inciso IV). (TRT/SP 11775200300002000 
- MS - Ac. SDI 2004024419 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

2270. Mandado de segurança. Perda de objeto. Extinção sem julgamento do mérito. Perece o 
objeto do mandamus se extinta a causa que deu motivo à impetração. Extinção sem julgamento 
do mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI, do CPC, por falta de interesse processual da impetran-
te. (TRT/SP 10143200300002000 - MS - Ac. SDI 2004006763 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - 
DOE 14/05/2004) 

2271. Sem demonstração do efetivo restabelecimento do ato impugnado, cujo desfazimento ficou 
patente pelo teor das informações prestadas pela MM. Autoridade impetrada, não há condições de 
se deferir a segurança almejada, ficando prejudicada a impetração. Mandado de segurança que 
se extingue, sem julgamento do mérito. (TRT/SP 10466200300002003 - MS - Ac. SDI 
2004008863 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 01/06/2004) 

2272. Mandado de segurança. Extinção. Se a impetrante, após concitada, não fornece o endereço 
do litisconsorte necessário, tampouco requer citação editalícia para completar a relação processu-
al, há que se declarar a extinção do mandamus, sem julgamento de mérito, evitando-se com isso 
alongar indefinidamente a tramitação do feito. Mandado de segurança que se extingue, sem apre-

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 337 
 

ciação do mérito. (TRT/SP 13642200300002009 - MS - Ac. SDI 2004024648 - Rel. Nelson Nazar - 
DOE 09/11/2004) 

2273. Mandado de segurança. Extinção. Se o impetrante, após concitado reiteradas vezes, não 
fornece o endereço do litisconsorte necessário, há que se declarar a extinção do mandamus, sem 
julgamento de mérito, evitando-se com isso alongar indefinidamente a tramitação do feito. Manda-
do de segurança que se extingue, sem julgamento do mérito. (TRT/SP 12054200200002007 - MS 
- Ac. SDI 2003032809 - Rel. Nelson Nazar - DOE 13/01/2004) 

2274. Mandado de segurança. Ilegitimidade de parte. Se o bem que se deseja proteger não per-
tence à pessoa jurídica que impetrou o remédio heróico, mas sim à pessoa de ex-sócio, não é a 
impetrante parte legítima para requerer segurança, eis que inviável a substituição processual em 
tal hipótese. O direito à proteção ao patrimônio do ex-sócio evidentemente não se confunde com o 
acervo patrimonial da empresa, razão pela qual o mandamus não reúne condições de prosseguir 
validamente para obtenção do provimento jurisdicional desejado. Mandado de segurança que se 
extingue, sem julgamento de mérito, em razão de falta de interesse de agir e ilegitimidade de par-
te. (TRT/SP 11520200300002008 - MS - Ac. SDI 2004000986 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
05/03/2004) 

2275. Mandado de segurança. Utilização das vias ordinárias (embargos de execução e embargos 
de terceiro) em concomitância com a via heróica. Aplicação do artigo 5º, II, da Lei nº 1533/1951. 
Mandamus que se extingue. (TRT/SP 11550200300002004 - MS - Ac. SDI 2004013700 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

2276. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Sendo vencedor em parte na reclamatória ajuiza-
da e vitorioso no objeto da perícia, o provimento buscado: concessão dos benefícios da Justiça 
Gratuita, revela-se de nenhuma utilidade ao impetrante. Segurança que se extingue sem julga-
mento do mérito. (TRT/SP 12284200300002007 - MS - Ac. SDI 2004013808 - Rel. Plinio Bolivar 
de Almeida - DOE 16/07/2004) 

2277. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. OJ 54-SBDI-II/TST. I - Embargos de terceiro 
dirigido ao Juízo da Execução, reproduzido, na essência, com o nome jurídico de mandado de 
segurança, implica em duas vias impugnativas: uma, ordinária; outra, excepcional. II - O manejo 
dos meios ordinários afastam o remédio heróico, diante do que estabelece o art. 5º, I e II, da L. 
1533/51. III - Questão já uniformizada pelo C. TST através da OJ nº 54. IV - Segurança que se 
extingue." (TRT/SP 12334200300002006 - MS - Ac. SDI 2004013824 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 02/07/2004) 

2278. Praça e leilão. Efeitos sustados. Realização da hasta, com resultado negativo. Cessação do 
pretenso ato violador de direito. Perda de objeto. Mandado de segurança que se extingue. 
(TRT/SP 12522200300002004 - MS - Ac. SDI 2004013980 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
02/07/2004) 

2279. Mandado de segurança. Legalidade da antecipação de tutela. Confirmação em sentença da 
antecipação de tutela. Carência de ação superveniente por falta de interesse de agir. Art. 267, VI 
do CPC. (TRT/SP 12910200300002005 - MS - Ac. SDI 2004016319 - Rel. Plinio Bolivar de Almei-
da - DOE 13/08/2004) 

2280. Ato revisto pela autoridade impetrada. Cessação do pretenso ato violador de direito. Perda 
de objeto. Mandado de segurança que se extingue. (TRT/SP 13444200300002005 - MS - Ac. SDI 
2004014200 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 02/07/2004) 

2281. Mandado de segurança. Utilização de meios impugnativos que permitiram o amplo debate e 
instrução probatória, idôneos à defesa do direito reclamado. Questão de fundo (impenhorabilidade 
de bem de família) apreciada definitivamente pelos meios legalmente previstos, inclusive por 
mandado de segurança com ordem denegada, em grau de recurso. Processo que se extingue, 
com fundamento no inciso V, do artigo 267/CPC. (TRT/SP 10477200300002003 - MS - Ac. SDI 
2003033686 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 13/01/2004) 

2282. Mandado de segurança. Expedição de ofícios. Providência já determinada pelo juízo. Perda 
do objeto. Extinção do processo. (TRT/SP 10606200300002003 - MS - Ac. SDI 2004017323 - Rel. 
Sonia Maria Prince Franzini - DOE 27/08/2004) 
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2283. Mandado de segurança. Extinção. Não tendo o impetrante promovido os meios para a cita-
ção do litisconsorte necessário nem manifestado interesse no prosseguimento do feito no prazo 
assinalado a extinção do mandamus sem julgamento do mérito é medida que se impõe, tratando-
se de sanção prevista em lei. (Aplicação dos artigos 47, parágrafo único e 267, I, do CPC) 
(TRT/SP 10695200300002008 - MS - Ac. SDI 2004023013 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - 
DOE 19/10/2004) 

2284. Mandado de segurança. Bloqueio em conta corrente. Liberação determinada pelo juízo de-
precante e já cumprida pela autoridade impetrada. Perda do objeto. Extinção do processo. 
(TRT/SP 11302200300002003 - MS - Ac. SDI 2004017404 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - 
DOE 27/08/2004) 

2285. Tratando-se o ato impugnado de decisão turmária que deixou de conhecer o recurso e já 
tendo o impetrante se utilizado do recurso próprio, qual seja, recurso de revista, não há como a-
fastar o óbice do art. 5º da Lei 1533/51, posto que a via extrema do mandamus, não pode ser utili-
zada concomitantemente como sucedâneo recursal. Extinção sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
11648200300002001 - MS - Ac. SDI 2004018745 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
21/09/2004) 

2286. Se após a impetração do mandamus contra o bloqueio de conta corrente, procedeu o impe-
trante à efetivação espontânea do depósito integral do crédito homologado, ocasionando o des-
bloqueio da conta da executada, configura-se o desaparecimento do interesse de agir, o que con-
duz à carência do direito de ação e extinção do processo sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
11788200300002000 - MS - Ac. SDI 2004024427 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
26/11/2004) 

2287. Mandado de segurança visando desconstituir decisão que concedeu tutela antecipada à 
obreira, determinando reintegração ao emprego. A desistência da autora e a extinção da ação 
trabalhista na qual se praticou o ato inquinado coator caracteriza a perda de objeto do remédio 
heróico, pois, efetivamente, já não há mais ato a ser cassado, nem efeitos a serem sustados. 
(TRT/SP 10507200200002000 - MS - Ac. SDI 2003031667 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - 
DOE 20/01/2004) 

2288. Mandado de segurança. Falta de citação do litisconsorte necessário. Extinção do processo 
sem julgamento do mérito. O ônus da citação do litisconsorte necessário é da impetrante, de a-
cordo com o art. 47, parágrafo único, do CPC. Assim, deixando de informar o endereço para cita-
ção, embora expressamente intimada para tanto, demonstra inequívoco desinteresse em relação 
ao prosseguimento do feito. Ausente citação do litisconsorte necessário, condição de regularidade 
subjetiva do processo, impõe-se a extinção do mandamus sem julgamento do mérito, nos termos 
dos artigos 47, parágrafo único e 267, IV, do Código de Processo Civil. (TRT/SP 
12375200200002001 - MS - Ac. SDI 2003033570 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
20/01/2004) 

2289. Mandado de segurança. Irregularidade na representação processual da impetrante. Extin-
ção do feito sem julgamento do mérito. Intimada a impetrante para regularizar sua representação 
processual e deixando fluir in albis o prazo assinalado, persistindo, assim, o vício processual, im-
põe-se o indeferimento da inicial, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 284 do CPC, 
devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do 
CPC. Mandado de segurança. Falta de citação do litisconsorte necessário. Extinção do processo 
sem julgamento do mérito. O ônus da citação do litisconsorte necessário é da impetrante, de a-
cordo com o art. 47, parágrafo único, do CPC. Ausente citação do litisconsorte necessário, condi-
ção de regularidade subjetiva do processo, impõe-se a extinção do mandamus sem julgamento do 
mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil. (TRT/SP 10772200200002009 - 
MS - Ac. SDI 2003034976 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 20/02/2004) 

2290. Mandado de segurança. Sobrestamento do processo até decisão do inquérito policial ou 
ação penal. Se o Juiz, ao apreciar as razões expendidas na inicial e na contestação, bem como da 
análise dos documentos acostados aos autos, verificar a existência de prejudicialidade externa 
referente ao mesmo fato apresentado na lide trabalhista, pode determinar o sobrestamento do 
feito até que seja julgada a questão prejudicial no inquérito policial ou em ação penal (aplicação 
do artigo 110 do CPC). As razões apresentadas para impugnar o ato na segurança, não sensibili-
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zam a versão de ofensa aos artigos 265, inciso IV, do CPC, e 114 da Constituição Federal. Segu-
rança que se denega. (TRT/SP 10228200300002008 - MS - Ac. SDI 2004000820 - Rel. Sonia Ma-
ria Prince Franzini - DOE 05/03/2004) 

2291. Mandado de segurança. Falta de citação do litisconsorte necessário. Extinção do feito sem 
julgamento do mérito. Não tendo a impetrante promovido os meios necessários para a citação do 
litisconsorte necessário, no prazo assinalado, a extinção do mandamus sem julgamento do mérito 
é medida que se impõe, tratando-se de sanção prevista em lei. (Aplicação dos artigos 47, parágra-
fo único e 267, IV, do CPC). (TRT/SP 11720200200002000 - MS - Ac. SDI 2004011686 - Rel. So-
nia Maria Prince Franzini - DOE 15/06/2004) 

2292. Mandado de segurança. Extinção. Se o impetrante não demonstra interesse no prossegui-
mento do processo, deixando de cumprir determinação judicial no sentido de promover os meios 
necessários para citação do litisconsorte necessário, não garantindo assim o princípio do contradi-
tório, o processo não se constitui validamente, devendo ser extinto sem julgamento do mérito. 
Aplicação dos artigos 47, parágrafo único e 267, IV, ambos do CPC. (TRT/SP 
11826200200002003 - MS - Ac. SDI 2004005392 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
16/04/2004) 

2293. Mandado de segurança. Conciliação entre as partes nos autos de origem envolvendo o ob-
jeto do presente mandamus. Extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, 
VI, do CPC. Realizado acordo entre as partes nos autos principais, envolvendo o objeto do pre-
sente mandamus, há que se reconhecer a perda do interesse de agir da impetrante, impondo-se a 
extinção do processo sem julgamento do mérito. (TRT/SP 13063200200002005 - MS - Ac. SDI 
2004011155 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 15/06/2004) 

2294. A via estreita do mandado de segurança, resguardada para as hipóteses de flagrante ilega-
lidade ou ofensa a direito líquido e certo, não se presta à averiguação e conferência de cálculos, 
matéria afeta ao Juízo da Execução e passível de reexame. Extinção sem julgamento do mérito. 
(TRT/SP 12149200300002001 - MS - Ac. SDI 2004018761 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - 
DOE 03/09/2004) 

Execução de sentença 
2295. Mandado de segurança. Execução direta contra o responsável subsidiário: "Dado o caráter 
privilegiado atribuído ao crédito trabalhista, por força do artigo 186, do Código Tributário Nacional 
(aplicável subsidiariamente, ex vi art. 889, da CLT) é inquestionável que o processo trabalhista 
tem andamento normal perante a vara do trabalho, incluindo atos expropriatórios dos bens constri-
tados do responsável subsidiário, na ocorrência de decretação da falência da empresa executa-
da". (TRT/SP 10559200200002007 - MS - Ac. SDI 2003032744 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
06/02/2004) 

2296. Mandado de segurança. Execução. Inadimplência. O mandado de segurança não constitui 
expediente para obstar a execução do devedor inadimplente. (TRT/SP 12877200200002002 - MS 
- Ac. SDI 2004001982 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

2297. Mandado de segurança. Decisão que indefere o pedido de levantamento do valor penhora-
do nos embargos de terceiro. Pendência de agravo de petição. Mesmo que tenham sido julgados 
procedentes tais embargos, reconhecendo que a conta bloqueada é conjunta e que os valores 
penhorados são decorrentes de salário, verifica-se que tal decisão não transitou em julgado. Isso 
porque a embargada, ora litisconsorte, interpôs agravo de petição tempestivamente (fls. 122/124). 
O Juízo a quo agiu corretamente ao não autorizar o levantamento da penhora que é justamente 
objeto do recurso de agravo já interposto. Até porque caso fosse autorizado o levantamento do 
numerário antes do trânsito em julgado da decisão dos embargos, haveria o risco de tornar inefi-
caz uma eventual decisão que desse provimento ao agravo de petição. Segurança denegada. 
(TRT/SP 12723200300002001 - MS - Ac. SDI 2004023935 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
09/11/2004) 

2298. Suspensão do praceamento de bem imóvel na pendência de julgamento de embargos de 
terceiro. Segurança parcialmente concedida. Conforme se depreende da exegese do artigo 1052 
do Código de Processo Civil, "quando os embargos versarem sobre todos os bens, determinará o 
juiz a suspensão do curso do processo principal". Assim, considerando que os embargos de ter-
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ceiro opostos pela ora impetrante nos autos da reclamação trabalhista de origem visavam a defe-
sa do único bem penhorado, o imóvel de sua propriedade, viola direito líquido e certo seu a reali-
zação de praça e leilão de tal bem, antes do julgamento dos embargos, pelo que, no tocante a 
esse pedido, deve ser concedida a segurança definitiva. Todavia, não há como ser acolhido o plei-
to de nulidade da penhora, por incidir o óbice no inciso II, do artigo 5º. da Lei nº. 1533, de 31 de 
dezembro de 1951, porquanto a matéria ora questionada neste mandamus já foi apreciada pela D. 
Autoridade impetrada quando do julgamento dos embargos à execução opostos pela impetrante, 
os quais foram rejeitados para o fim de julgar subsistente a penhora levada a efeito, pelo que a 
impetrante deve valer-se do recurso próprio para tanto. Segurança parcialmente concedida. 
(TRT/SP 12813200300002002 - MS - Ac. SDI 2004022637 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
05/10/2004) 

 Liminar 
2299. Mandado de segurança contra decisão que concedeu liminar em reclamação trabalhista, 
determinando a não transferência da empregada para outra unidade de trabalho. A concessão de 
medida liminar é ato que se insere no poder discricionário do juiz, que goza da garantia constitu-
cional de independência funcional. Estando convencido da existência dos requisitos que a autori-
zam, deve o julgador conceder a medida, o que não implica em cerceamento de defesa ou ofensa 
ao princípio do contraditório, pois decorre de imperativo legal. Por outro lado, a liquidez e a certe-
za que autorizam o mandado de segurança dizem respeito à sua incontestabilidade. Não há cer-
teza de direito, que beneficie a impetrante, se a unidade onde a empregada presta serviços situa-
se a quinhentos metros de sua residência, sendo que lá trabalha há cerca de vinte e três anos e o 
local para onde foi transferida dista a quase trinta quilômetros. Segurança denegada. (TRT/SP 
10424200400002003 - MS - Ac. SDI 2004020480 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 21/09/2004) 

2300. Mandado de segurança. Liminar satisfativa. Ausência de citação do litisconsorte. Impossibi-
lidade de extinção. Não oferecido o endereço para citação do litisconsorte necessário, restou 
comprometido pressuposto de admissibilidade do feito, impedindo o seu prosseguimento regular. 
Entretanto, deferida liminar satisfativa para determinar a liberação da penhora que recaía sobre a 
conta corrente da impetrante, prevalecendo a constrição judicial sobre o bem imóvel indicado, não 
há que se falar em extinção do feito, sem exame do mérito. Segurança concedida. (TRT/SP 
10242200300002001 - MS - Ac. SDI 2004020723 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 28/09/2004) 

2301. Mandado de segurança. Liminar concedida em reclamação proposta perante o C. TST. Or-
dem de sobrestamento da execução e liberação de penhora decorrentes de dissídio coletivo extin-
to. Inexiste direito líquido e certo violado em face de ato interpretado como descumprimento de 
ordem hierarquicamente superior para sobrestar a execução e liberar penhora decorrentes de 
dissídio coletivo extinto, se houve penhora no rosto dos autos processados em vara diversa. A 
execução efetivamente encontra-se suspensa na vara de origem, eis que aguarda a solução de 
processo que segue em outro Juízo, inexistindo, portanto, omissão ou abuso de poder por parte 
da D. Autoridade impetrada. Por outro lado, não tendo trazido aos autos os documentos indispen-
sáveis à propositura do mandado de segurança, incide ao caso o artigo 267, IV do CPC. (TRT/SP 
10708200400002000 - MS - Ac. SDI 2004023463 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 09/11/2004) 

2302. Mandado de segurança. Revisão. Juiz da mesma hierarquia. Quanto à revisão da medida 
liminar proferida em mandado de segurança, o artigo 160 do Regimento Interno é taxativo ao dis-
por: "Da denegação ou concessão do pedido cabe recurso ordinário para o Tribunal Superior do 
Trabalho". Deste modo, se o despacho é passível de revisão pelo Tribunal Superior, mais do que 
nunca se evidencia a incompetência do juiz de igual hierarquia para cassar medida liminar deferi-
da por juiz situado no mesmo plano do relator. (TRT/SP 20270200300002007 - MS - Ac. SDC 
2004000188 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 30/01/2004) 

2303. Mandado de segurança. Impugnação da não concessão de liminar em outra ação manda-
mental. O ato de conceder, ou não, a liminar se insere no poder discricionário do magistrado. Des-
tarte, não se admite a interferência no livre convencimento do juiz através de ação mandamental 
quando não configurada a abusividade ou a ilegalidade do ato. Segurança denegada. (TRT/SP 
12455200300002008 - MS - Ac. SDI 2004025571 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
07/12/2004) 
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2304. Mandado de segurança contra liminar concedida em Ação Civil Pública. Ausência de direito 
líquido e certo. Não há direito líquido e certo a embasar mandado de segurança contra decisão 
judicial que concedeu liminar em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, 
visando à proteção da ordem jurídica e dos direitos sociais indisponíveis. O artigo 127 da Constitu-
ição Federal impõe este poder-dever ao parquet, especialmente se constatada em inquérito civil a 
tentativa de malferimento da legislação laboral, sob a designação de "trabalho cooperado". Segu-
rança que se denega, para que a ação civil pública tenha regular prosseguimento, como exige a 
lei. (TRT/SP 11641200300002000 - MS - Ac. SDI 2003032094 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
13/01/2004) 

2305. Mandado de segurança contra a não concessão de liminar em outro mandado de seguran-
ça. Não cabe a impetração de mandado de segurança contra despacho que indefere liminar em 
outro mandamus. Como expressão de juízo, quase final, a concessão ou não de liminar não com-
porta revisão por meio do remédio heróico, submetendo-se exclusivamente ao grau recursal ordi-
nário, sob pena de desconfiguração do juízo de verossimilhança, o qual se forma a partir da análi-
se inicial da medida mandamental impetrada. Mandado de segurança que se denega. (TRT/SP 
11020200300002006 - MS - Ac. SDI 2004001680 - Rel. Nelson Nazar - DOE 05/03/2004) 

2306. Mandado de segurança. Concessão de liminar inaudita altera pars. Presença do fumus boni 
iuris e periculum in mora. Ausência de violação a direito líquido e certo do impetrante. O emprego 
da segurança com a finalidade precípua de interferir no poder-dever do juiz, desvirtua o seu uso, 
porquanto o referido poder de conceder ou não liminar, firma residência em âmbito discricionário, 
o que significa dizer que o magistrado analisa os elementos que lhes servem de convicção. Segu-
rança que se denega. (TRT/SP 11396200300002000 - MS - Ac. SDI 2004012992 - Rel. Sonia Ma-
ria Prince Franzini - DOE 20/07/2004) 

Parte legítima 
2307. Mandado de segurança. Executada. Impetrante. Ilegitimidade de parte. Bloqueio de conta-
corrente dos sócios. Art. 6º do CPC. Extinção do feito. Art. 267, VI, do CPC. Não detém a impe-
trante, sociedade executada, legitimidade ativa para ajuizar ação mandamental com vistas ao 
desbloqueio de contas-correntes de seus sócios, tratando-se de personalidades jurídicas distintas, 
a primeira e os segundos, e sendo aplicável ao caso, portanto, o teor do art. 6º, do CPC, razão 
pela qual é de ser extinto feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 
Mandado de segurança extinto. (TRT/SP 10320200300002008 - MS - Ac. SDI 2003034470 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 06/02/2004) 

2308. Mandado de segurança. Ilegitmidade de parte. Impugnação de testemunha - representante 
de empresa: "Incabível mandamus oposto por entidade bancária que objetiva defender interesse 
de presidente de banco, chamado como testemunha pelo obreiro, quando é certo que, nos termos 
do artigo 829 da lei consolidada tal circunstância não é prevista como impeditiva de sua oitiva. 
Ademais, a pessoa jurídica não é parte legítima para opor mandamus em nome de terceiro. Even-
tual alegação de impedimento só poderá ser argüida em sessão judicial pela parte contrária, in-
cumbindo ao juiz instrutor acolhê-la ou não, segundo seu livre convencimento". Segurança dene-
gada. (TRT/SP 11505200300002000 - MS - Ac. SDI 2004003829 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 
16/04/2004) 

2309. Mandado de segurança. Ilegitimidade de parte. Se o bem que se deseja proteger não per-
tence à pessoa jurídica que impetrou o remédio heróico, mas sim ao espólio do sócio, não é a 
impetrante parte legítima para requerer segurança, eis que inviável a substituição processual em 
tal hipótese. O acervo patrimonial da empresa não se confunde com os bens particulares do sócio, 
razão pela qual o mandamus não reúne condições de prosseguir validamente, para obtenção do 
provimento jurisdicional desejado. Mandado de segurança que se extingue, sem julgamento de 
mérito, em razão de falta de interesse de agir e ilegitimidade de parte. (TRT/SP 
10405200400002007 - MS - Ac. SDI 2004025822 - Rel. Nelson Nazar - DOE 07/12/2004) 

Prazo. Interposição 
2310. Mandado de segurança. Prazo decadencial. Pedido de reconsideração. Não interrupção. O 
prazo para impetrar mandado de segurança começa a fluir da ciência do ato impetrado, como pre-
visto no artigo 18 da Lei nº 1.533/1951, não tendo o pedido de reconsideração o condão de inter-
romper a prescrição. Mandado de segurança que se extingue com julgamento do mérito, nos ter-
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mos do artigo 269, IV, do CPC. (TRT/SP 12885200300002000 - MS - Ac. SDI 2004017579 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 13/08/2004) 

2311. Mandado de segurança. Decadência. Art. 18 da Lei 1.533/51. Art. 269, IV, do CPC. Ajuizan-
do as impetrantes ação mandamental buscando a concessão de segurança contra ato ocorrido há 
mais de 120 dias, tem-se por configurada a decadência, nos termos do art. 18 da Lei 1.533/51, 
pelo que é de ser extinto o feito com julgamento do mérito, conforme o art. 269, IV, do CPC. Ação 
de mandado de segurança que se extingue. (TRT/SP 12245200200002009 - MS - Ac. SDI 
2004008111 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 18/05/2004) 

2312. Mandado de segurança. Impenhorabilidade do bem de família. Decadência. Se a ordem de 
penhora do imóvel, originada no juízo deprecante, constou da carta precatória emitida em 
06/09/2000, tendo sido realizada a penhora em 24/07/2001, e o presente mandado de segurança 
somente foi impetrado em 03/12/2003, é flagrante a decadência do alegado direito, sendo forçosa 
a extinção do feito, com julgamento do mérito, quanto ao pedido de anulação do processado a 
partir da ordem de penhora do bem imóvel, em face do disposto no artigo 18 da Lei 1533/51 c/c 
artigo 269, IV, do CPC. (TRT/SP 13504200300002000 - MS - Ac. SDI 2004019300 - Rel. Delvio 
Buffulin - DOE 03/09/2004) 

2313. Mandado de segurança. Decadência. Tendo tomado ciência da decisão atacada em 
13.01.2003 e impetrado o mandado de segurança na data de 20.02.2004, esgotou-se a muito o 
prazo legal, devendo acrescentar que pedidos de reconsideração ou outros recursos interpostos 
posteriormente à ciência do ato não têm o condão de suspender o prazo legal. O prazo decaden-
cial, na presente ação tem previsão legal, podendo ser reconhecido pelo juiz de ofício, conforme 
consta no art. 210 do Código Civil e não é atingido por interrupção ou suspensão. Extinto com 
exame de mérito. (TRT/SP 10443200400002000 - MS - Ac. SDI 2004025857 - Rel. Delvio Buffulin 
- DOE 07/12/2004) 

2314. Mandado de segurança. Justiça Gratuita. Decadência. Ainda que o impetrante tenha reque-
rido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita já na exordial da reclamação trabalhista, a-
presentando a necessária declaração de miserabilidade, se a impetração do mandamus para ata-
car o indeferimento do pedido ocorrer após o prazo previsto no artigo 18 da Lei n º 1.533/51, resta 
flagrante a decadência do direito, sendo forçosa a extinção do feito, com exame do mérito, a teor 
do disposto no artigo 269, IV, do CPC. (TRT/SP 10486200400002005 - MS - Ac. SDI 2004025873 
- Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

2315. Mandado de segurança. Decadência: Pedido de reconsideração de ato judicial, reputado 
arbitrário, não suspende prazo para opor mandado de segurança, configurando-se a decadência 
se, entre a data do despacho atacado e o ajuizamento do mandamus, decorreram mais de cento e 
vinte dias. Extinção do processo com julgamento do mérito. (TRT/SP 10122200300002004 - MS - 
Ac. SDI 2004017277 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2316. Mandado de segurança. Extinção. Decadência. Meio impróprio: "1. Extingue-se o manda-
mus, com julgamento do mérito, quando, entre o ato impugnado e a propositura da ação manda-
mental, decorreram mais de cento e vinte dias, eis que operada a decadência. 2. Descabe a me-
dida extrema, quando há medida judicial própria para alterar o ato judicial, dito ilegal". (TRT/SP 
10015200400002007 - MS - Ac. SDI 2004018060 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2317. Mandado de segurança. Decadência: "Ocorre a decadência se entre a data da ciência do 
despacho e do ajuizamento do mandamus decorrem mais que cento e vinte dias, sendo certo que, 
por não cogitarem, as leis processuais, de pedido de reconsideração, esse pleito não interrompe, 
nem suspende o prazo decadencial". Extinção do mandamus com julgamento do mérito. (TRT/SP 
12156200300002003 - MS - Ac. SDI 2004004434 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 16/04/2004) 

2318. Decadência. Pedido de reconsideração. Interrupção do prazo. Inocorrência. Pedido de re-
consideração não interrompe o prazo decadencial. O art. 18 da Lei 1533, de 1951, é taxativo ao 
dispor que o direito de impetração de mandado de segurança extingue-se após decorridos 120 da 
ciência do ato. (TRT/SP 11875200200002006 - MS - Ac. SDI 2004001370 - Rel. José Carlos da 
Silva Arouca - DOE 06/02/2004) 

2319. Mandado de segurança. Decadência. O art. 18 da Lei nº 1.533/51 estabelece o prazo de 
120 dias contados a partir da data em que o interessado tomou ciência do ato impugnado para 
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requerer mandado de segurança. Ora o impetrante impetrou o mandamus em data que excedeu 
em muito o prazo legal. O prazo decadencial na presente ação tem previsão legal, podendo ser 
reconhecido pelo juiz de ofício, conforme consta no art. 210 do Código Civil. A decadência impõe 
o reconhecimento da inexistência do direito da impetrante, sendo que seu prazo fatal não é atingi-
do por interrupção ou suspensão. Extinção com julgamento do mérito. (TRT/SP 
11810200300002001 - MS - Ac. SDI 2004011430 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
22/06/2004) 

2320. Mandado de segurança. Decadência. É decadencial o prazo de 120 dias previsto no art. 18 
da Lei nº 1.533/51, não se interrompendo, portanto, e sendo contado a partir do conhecimento do 
ato impugnado. Mandado de segurança que se julga extinto, nos termos do art. 269, inciso IV, do 
CPC. (TRT/SP 10148200300002002 - MS - Ac. SDI 2003034402 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
20/01/2004) 

2321. Mandado de segurança. Prazo pra impetração. Cento e vinte dias, contados da ciência, pelo 
interessado, do ato a ser impugnado. Inteligência do art. 18 da Lei nº 1.533/1951, decadência ope-
rada. (TRT/SP 12474200300002004 - MS - Ac. SDI 2004013956 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 02/07/2004) 

2322. Mandado de segurança. Decadência. Propositura após transcorridos mais de 120 dias do 
ato atacado. Decisão, ademais, transitada em julgado. Segurança denegada. (TRT/SP 
10513200200002008 - MS - Ac. SDI 2004000560 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
05/03/2004) 

2323. Mandado de segurança. Lapso temporal. Decadência do direito de ação. Extinção do pro-
cesso com julgamento do mérito. O termo a quo do prazo decadencial é determinado pela data de 
ciência do ato imputado como ilegal e violador do direito do impetrante. A não impugnação do ato 
nos 120 dias subseqüentes à ciência desautoriza o acolhimento da pretensão inicial, ante a evi-
dente consumação da decadência, nos termos do disposto no artigo 18 da Lei nº 1.533/51, sendo 
a extinção do processo com julgamento do mérito a medida a ser imposta (Aplicação do art. 269, 
IV, do CPC). (TRT/SP 10347200200002000 - MS - Ac. SDI 2004005309 - Rel. Sonia Maria Prince 
Franzini - DOE 16/04/2004) 

2324. Mandado de segurança. Lapso temporal. Decadência do direito de ação. O termo a quo do 
prazo decadencial é determinado pela data de ciência do ato imputado como ilegal e violador do 
direito do impetrante, ou seja, em 23.04.2002. Desta forma, a sua não impugnação nos 120 dias 
subseqüentes desautoriza o acolhimento da pretensão inicial, ante a evidente decadência, nos 
termos do que dispõe o artigo 18 da Lei nº 1533/51. Extinção do processo com julgamento do mé-
rito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC. (TRT/SP 11786200200002000 - MS - Ac. SDI 
2004005376 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 16/04/2004) 

2325. Mandado de segurança. Decadência do direito à impetração do mandamus. O dies a quo 
para a impetração da ação mandamental visando a impugnação o ato emanado pelo MM. Juízo 
impetrado inicia-se após a ciência do referido ato pela parte interessada, contando-se a partir de 
então o prazo de cento e vinte dias. Evidente, portanto, a impossibilidade de se questionar viola-
ção a qualquer direito líquido e certo do impetrante, mercê da decadência que se consumou. 
(TRT/SP 12214200300002009 - MS - Ac. SDI 2004013352 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
29/06/2004) 

2326. Mandado de segurança. Dies a quo para contagem do prazo decadencial do ato que deter-
minou o prosseguimento da execução na pessoa dos sócios: a partir da ciência do respectivo ato. 
Segurança que se extingue. É a partir da ciência da r. decisão que determinou a penhora dos cré-
ditos do sócio da empresa executada que se inicia o dies a quo para contagem do prazo deca-
dencial para ajuizamento do mandamus. E isso porque a alegada infração a direito líquido e certo 
ocorreu naquele ato inicial, que dá origem à sua pretensão. Evidente, pois, a impossibilidade de 
se questionar violação a qualquer direito líquido e certo do impetrante, mercê da decadência que 
se consumou. Penhora em conta-corrente. Legitimidade. Afigura-se correto o ato do MM. Juízo da 
execução que, ante a falta de outros bens que efetivem a liquidez da dívida trabalhista, determina 
a penhora em conta-corrente da executada, primando, assim, pela rápida satisfação do crédito 
trabalhista. Ressalte-se, aliás, que a constrição do citado numerário é plenamente legítima, além 
de figurar o bem em questão, em primeiro lugar no rol elencado no artigo 655 do Código de Pro-
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cesso Civil. (TRT/SP 13012200200002003 - MS - Ac. SDI 2004011147 - Rel. Vania Paranhos - 
DOE 08/06/2004) 

 MÃO-DE-OBRA 
Locação (de) e Subempreitada 
2327. Condenação Subsidiária. Pagamento das verbas judicialmente deferidas. Tendo sido a 2ª 
reclamada condenada de forma subsidiária, é responsável pelo pagamento de todas as verbas 
devidas à obreira, inclusive a multa do art. 477 da CLT, em caso de inadimplemento por parte da 
1ª reclamada. Recurso da 2ª reclamada a que se nega provimento, sob esse ponto. (TRT/SP 
55159200290202007 - RO - Ac. 7ªT 20030680411 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2328. Condenação subsidiária. Pólo passivo. Municipalidade. Enunciado 331, IV, do C. TST. O 
entendimento jurisprudencial iterativo, notório e atual do C. TST, que aplico ao caso, cristalizado 
em seu Verbete sumular de número 331, IV, é no sentido de que, verbis, "o inadimplemento das 
obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do to-
mador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração 
direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de eco-
nomia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título e-
xecutivo judicial (artigo 71 da Lei nº 8.666/93)" (sublinhei), pelo que, tratando-se a municipalidade 
recorrente do tomador dos serviços prestados pelo reclamante à empresa fornecedora de mão-de-
obra, deve, sim, figurar no pólo passivo da lide como responsável subsidiário de débito trabalhista. 
Recurso da municipalidade a que se nega provimento, no aspecto. (TRT/SP 00565199925502004 
- RE - Ac. 7ªT 20040383240 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

2329. Responsabilidade subsidiária. Enunciado nº 331 do C. TST. Nos termos do item IV do E-
nunciado nº 331 do C. TST, aplicável na espécie, "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, 
por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto 
àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fun-
dações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71 da Lei 
nº 8.666/93)". Recurso ordinário não provido. (TRT/SP 01623200205802006 - RS - Ac. 7ªT 
20040053657 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2330. Execução. Empreiteiro principal. Responsabilidade. O empreiteiro principal não pode se 
beneficiar de sua própria incúria, culpa in eligendo, na medida em que não informa o paradeiro, o 
endereço, do subempreiteiro, bem como não indica bens em nome deste para satisfação do débi-
to. A execução deve prosseguir somente em face do empreiteiro principal, restando ressalvado 
legalmente seu direito de regresso em sede própria, que não a trabalhista. (TRT/SP 
01476199905202000 - AP - Ac. 9ªT 20040502591 - Rel. Antonio Ricardo - DOE 08/10/2004) 

2331. Execução. Responsabilidade secundária (subsidiária). Havendo quem responda em caráter 
subsidiário, não está obrigado o exeqüente a se exasperar até o infinito à procura do devedor 
principal. Não localizado o devedor no endereço conhecido, simplesmente, está já habilitado o 
credor a se voltar contra o responsável secundário. A natureza do crédito (alimentar) e a imediata 
satisfação do comando judicial dispensam delongas e solenidades inúteis, como publicação de 
editais ou mesmo a procura dos sócios da devedora, de nomes e paradeiros também ignorados. 
(TRT/SP 02458199937102023 - AI - Ac. 3ªT 20040528930 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 
19/10/2004) 

2332. Terceirização. Obra. Responsabilidade subsidiária. I. A responsabilidade subsidiária da do-
na da obra só é afastada quando a obra é destinada exclusivamente à formação do seu patrimô-
nio, ainda que útil e mesmo necessária ao seus objetivos. Não, porém, quando a obra é direta-
mente relacionada com a atividade-fim. II. A responsabilidade da empresa contratante, na terceiri-
zação de serviços que poderiam ser executados com mão-de-obra própria, é questão, simples-
mente, de justiça e, mais que isso, impede a exploração do trabalho humano, atendendo, portan-
to, ao elevado princípio, universal e constitucional, que é o da dignidade humana. A terceirização 
não permite que a contratante lave as mãos diante da angústia daqueles que trabalharam em prol 
dos seus interesses, ainda que através de outro empregador, que em regra ou desaparece ou não 
tem como satisfazer as obrigações trabalhistas. Escolher bem e fiscalizar a satisfação dessas o-
brigações das empresas contratadas não só é uma exigência ética, como também uma decorrên-
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cia da abrangente função social da empresa. (TRT/SP 00744200130102003 - RO - Ac. 3ªT 
20040134339 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 06/04/2004) 

2333. Contrato mediante licitação. Responsabilidade subsidiária. Enunciado 331, IV, do TST. O 
fato de o Poder Público estar submetido a contrato de licitação não traduz salvo-conduto para a 
irresponsabilidade. Deve exercer o seu poder e verificar se a empresa contratada está cumprindo 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Ao não cumprir tais obrigações primárias, res-
ponderá subsidiariamente (En. 331, IV). Sua presença no pólo passivo da lide é penhor de segu-
rança ao pagamento de todas as obrigações. (TRT/SP 37828200290202009 - RO - Ac. 6ªT 
20030683062 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 09/01/2004) 

2334. Terceirização. O poder público deve manter constante vigilância sobre empresa contratada 
para que esta, por sua vez, mantenha durante a execução do contrato as mesmas condições de 
solvência. É um ônus que lhe impõe a lei (art. 186, C.C.), posto que é a receptora da força de tra-
balho do trabalhador. A negligência nesta parte lhe carreia a responsabilidade in vigilando, de 
forma subsidiária. A presença do trabalhador entre a falta de idoneidade econômica da empresa 
contratada e as tomadoras de serviço é de res inter alios. (TRT/SP 00811200130102000 - RO - 
Ac. 6ªT 20040140690 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 23/04/2004) 

2335. Poder Público. Tomadora de mão-de-obra. O fato de ser Poder Público não elimina a res-
ponsabilidade subsidiária, de resto prevista no En. nº 331, IV do C. TST, que traduz a jurisprudên-
cia cristalizada na mais alta Corte Trabalhista. Direcionamento que deve ser prestigiado em ho-
menagem ao princípio da una lex, una jurisdictio. (TRT/SP 00673200125502002 - RO - Ac. 6ªT 
20040171439 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

2336. Responsabilidade Subsidiária. Tomadora de mão-de-obra. Crédito trabalhista. Natureza 
alimentar. Superprivilégio. Culpa in vigilando e in eligendo. A força de trabalho entregue pelo tra-
balhador não pode ser reposta. A tomadora de serviços entregou-a a seu patrimônio traduzida em 
trabalhos prestados. A posição do trabalhador entre a empresa cedente e a tomadora de mão-de-
obra é de res inter alios, sem possibilidade de imiscuir-se na administração. Decretada a "quebra" 
da empregadora, deve a tomadora responder subsidiariamente (Enunciado nº 331, IV do C. TST). 
Inteligência do art. 159 do CC, recepcionado pelo novo CC, art. 186. (TRT/SP 
03179200007402000 - RO - Ac. 6ªT 20040025246 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
13/02/2004) 

2337. Da responsabilidade subsidiária. Enunciado nº 331, IV, do C. TST. Irreversibilidade da força 
de trabalho. Trabalhador na posição de res inter alios. Superprivilégio do crédito trabalhista (art. 
186 CTN, arts. 29, 30, 31 da LEF e art. 100 da CF). O tomador da mão-de-obra deve proceder 
com diligência para evitar a inadimplência do crédito trabalhista, mediante constante fiscalização 
(art. 159, hoje art. 186 do novo Código Civil), evitando, assim, que seja colhida pela culpa in vigi-
lando e in eligendo. A entrega da mão-de-obra que integra o patrimônio da tomadora é irreversível 
e o trabalhador está na posição de res inter alios no contrato existente entre as empresas conce-
dente e tomadora da mão-de-obra. A responsabilidade subsidiária é inarredável, nos termos da 
jurisprudência cristalizada no Enunciado nº 331, IV, TST. (TRT/SP 01984199803402005 - RO - 
Ac. 6ªT 20040025408 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

2338. Responsabilidade Subsidiária. Enunciado nº 331 do C. TST. Culpa in eligendo e in vigilan-
do. O contrato assinado entre as partes para a concessão de mão-de-obra não atrela o trabalha-
dor que se constitui em res inter alios. Ao contratar empresa inidônea (inadimplente) a tomadora 
da mão-de-obra age com culpa in eligendo e in vigilando (art. 159 do Código Civil/1916), pelo que 
deverá permanecer no pólo passivo com responsabilidade subsidiária (En. 331). O crédito traba-
lhista, de natureza alimentar (art. 100, CF/88), é dotado de superprivilégio (arts. 186, CTN e art. 29 
da Lei 6.830/80) e deve ser garantido pela empresa contratante e pelo tomador da mão-de-obra. 
Esta, em sendo o caso, terá oportunidade de alavancar-se regressivamente sobre a sua contrata-
da inadimplente. (TRT/SP 01172200231102008 - RS - Ac. 6ªT 20040009674 - Rel. Francisco An-
tonio de Oliveira - DOE 30/01/2004) 

2339. Responsabilidade subsidiária. SPTrans. A criação da pessoa jurídica SPTrans teve por ob-
jetivo isolar a municipalidade do contato direto com empresa terceirizada no ramo de transporte 
público, pela via de licitação, entregando àquela o gerenciamento. Todavia, cuida-se de mero de-
talhe que não afasta a responsabilidade subsidiária, mormente quando a contratada pela munici-
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palidade "quebrou". O crédito trabalhista é superprivilegiado (art. 186, CTN, arts. 29 e 30, LEF e 
art. 100 da CF, que lhe deu o status de crédito alimentar). O abuso de direito está evidenciado. A 
aplicação do Enunciado nº 331, IV, é inarredável. (TRT/SP 02904200103302009 - RO - Ac. 6ªT 
20040111940 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 30/03/2004) 

2340. Responsabilidade subsidiária. Tomador de mão-de-obra. Prestadora de mão-de-obra inidô-
nea. Enunciado nº 331 do C. TST. Culpa in eligendo. Culpa in vigilando. Art. 186 do CC. Contrato 
contendo cláusula de responsabilidade somente da prestadora. Cláusula contratual que libera a 
tomadora de qualquer responsabilidade, subsidiária ou solidária, é de nenhum efeito contra tercei-
ros. Vale apenas entre as partes contratantes. O trabalhador está na posição de res inter alios. A 
tomadora de mão-de-obra enriqueceu o seu patrimônio com a força de trabalho do trabalhador. 
Deve responder subsidiariamente, podendo voltar-se regressivamente contra a sua contratada. 
(TRT/SP 01317199848202009 - RO - Ac. 6ªT 20040171498 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - 
DOE 07/05/2004) 

2341. Termo de conciliação. Empregador insolvente. Execução perante a Justiça do Trabalho. 
Possibilidade de nova demanda para chamar o tomador do serviço. A inclusão do terceiro devedor 
nas demandas perante as CCP não é requisito para a constituição da responsabilidade subsidiária 
do tomador do serviço, mesmo porque a necessidade de chamamento só se faz presente quando 
o empregador se torna insolvente. Neste caso, o tomador do serviço pode ser demandado em 
ação individual, a fim de assegurar o pagamento das obrigações trabalhistas, conforme dispõem 
de forma expressa o Enunciado 331, IV, do C. TST, e o art. 275 do CC em vigor. (TRT/SP 
01795200224102004 - RS - Ac. 9ªT 20040043805 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
05/03/2004) 

2342. Responsabilidade subsidiária da Empresa São Paulo Transporte S/A. A segunda reclamada 
é uma sociedade de economia mista, concessionária de serviço público; o fato da Constituição 
Federal determinar o regime celetista para os empregados da ré (art. 173, CF), de forma concreta, 
não significa que a mesma possa ser tida como empresa tomadora. É público e notório que a se-
gunda reclamada, por legislação municipal (Lei n. 11.037, de 25.07.91), passou a ser a responsá-
vel pelo gerenciamento dos serviços públicos e não mais explorar de forma direta os serviços pú-
blicos. A concessão ou não dos serviços de transporte municipal (transporte coletivo) é questão 
de direito público, sendo permitida aos entes municipais, através de legislação municipal, a res-
pectiva disciplina (art. 30, V, CF). A concessão, quando determinada e praticada pela municipali-
dade, de forma concreta, não faz com que o mesmo possa ser tido como uma empresa tomadora. 
Através da concessão, o Poder Público atribui o exercício do serviço público a uma outra empre-
sa, a qual, na qualidade de contratada, assume o compromisso de prestá-lo a comunidade, remu-
nerando-se pela própria exploração do serviço, mediante a cobrança de tarifas cobradas direta-
mente dos usuários do serviço. Não se trata de uma terceirização. A terceirização ocorre quando 
um terceiro, no caso a empresa tomadora, contrata uma empresa para que lhe preste determina-
dos serviços, através de seus empregados. Os contratos juntados aos autos, apesar de uma série 
de cláusulas, não vinculam qualquer tipo de responsabilidade por parte da segunda reclamada, já 
que tais contratos são próprios da concessão de serviços públicos e não de contratação de servi-
ços. Rejeita-se, pois, a temática da responsabilidade subsidiária da reclamada - São Paulo Trans-
porte S/A. (TRT/SP 01437200105302004 - RO - Ac. 7ªT 20040363419 - Rel. Francisco Ferreira 
Jorge Neto - DOE 30/07/2004) 

2343. Telesp e a responsabilidade subsidiária. O cerne básico é quanto a sua temática de ilegiti-
midade de parte e a impossibilidade jurídica quanto à fixação de sua responsabilidade subsidiária. 
O Enunciado nº 331, IV, do TST, reflete a adoção da aplicação da responsabilidade civil objetiva 
indireta às relações de trabalho. Há situações nas quais, quem não é participante - pela titularida-
de débito/crédito, de forma objetiva, é o responsável de forma indireta. É o caso da empresa to-
madora, em face da terceirização, pela culpa in vigilando e in eligendo, pelos contratos de trabalho 
dos empregados da empresa prestadora de serviços. Ante o teor do Enunciado nº 331, IV e o teor 
do art. 8º da CLT, rejeita-se a tese da ilegitimidade. Assevere-se, ainda, que esse Enunciado, em 
hipótese alguma, possui um conteúdo inconstitucional. Por uma interpretação sistemática, o Tri-
bunal Superior do Trabalho aplicou à terceirização a responsabilidade civil objetiva indireta, pela 
culpa na escolha e na fiscalização, como forma de otimizar a proteção ao trabalhador, no caso da 
insuficiência econômica do empregador, no caso, a empresa prestadora. Não se vê, pois, nenhu-
ma ofensa ao princípio da legalidade. Por sua vez, o pedido da responsabilidade subsidiária tam-
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bém não é impossível do ponto de vista jurídico, já que o fundamento adotado encontra-se por 
demais explícito no Enunciado. E, por fim, a Lei nº 9.427, de 1997 e a sua Exposição de Motivos, 
em nada alteram a convicção posta e desenvolvida nos autos, já que não se discute a ilegalidade 
da terceirização e sim a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Rejeito o apelo. 
(TRT/SP 02004200243202009 - RO - Ac. 10ªT 20040507380 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto 
- DOE 05/10/2004) 

2344. Nulidade processual e a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. 1. A vinculação 
da responsabilidade subsidiária, em face do teor do Enunciado nº 331, do TST, exige que haja 
entre as duas reclamadas um contrato de prestação de serviços, bem como se exige que o traba-
lhador, como empregado da prestado, tenha prestado serviços para a tomadora. Essa formulação 
fático-jurídica exige a prova por parte do reclamante, já que é base constitutiva do seu direito, para 
fins de responsabilidade subsidiária, de acordo com a inteligência dos artigos 818 da CLT e 333, I, 
do CPC. 2. Consoante fls. 57, o reclamante desejou fazer essa prova, contudo, foi indeferida e 
sob protestos do reclamante. 3. A justificativa para esse indeferimento (fls. 60) é no sentido de que 
o Enunciado nº 331 não tem aplicação aleatória, aplicando-se somente quando se tem a fraude. 
Evidente a incorreção desse raciocínio. Esse entendimento jurisprudencial aplica-se para a tercei-
rização na administração pública e indireta (tópico II), a terceirização lícita e ilícita (tópico III) e a 
responsabilidade subsidiária (tópico IV). O reclamante desejou a hipótese de n. IV o que se deno-
ta já que não formulou o vínculo com a segunda reclamada. Apesar do recurso não formular de 
forma explícita a nulidade do julgado, essa matéria se depreende das razões recursais, logo, de-
claro a nulidade do julgado de Primeiro Grau, por prejuízo à prova do autor. Essa prova é vital 
para a caracterização da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. Portanto, o mérito 
resta prejudicado. Determina-se a reabertura da instrução processual. (TRT/SP 
02397200143102003 - RO - Ac. 4ªT 20040627440 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
26/11/2004) 

2345. Responsabilidade da empresa tomadora. A r. sentença entendeu que não é o caso de res-
ponsabilidade da segunda reclamada, já que o autor, quando empregado da primeira reclamada, 
teria laborado para diversas empresas tomadoras. O autor, no seu relato às fls. 88, menciona: "o 
depoente prestou serviços para a segunda ré, assim como para outras empresas, podendo citar a 
Operadora de Granéis São Francisco, Libra Terminais e Coopersucar; a maior parte do tempo 
trabalhou na São Francisco e na segunda reclamada, em igual proporção; no período registrado, 
trabalhou exclusivamente a serviço da segunda ré em seus terminais 34, 35 e 36; nessa época o 
depoente não trabalhou no centro da cidade". O contrato de trabalho foi imposto no período de 
08.08.98 a 14.02.01 (fls. 101). A responsabilidade solidária já é improcedente, já que no máximo a 
empresa tomadora tem a imputação subsidiária (item 4º, Enunciado nº 331, TST). A inicial não 
declina qual o período no qual pretende a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Não 
é possível, pelo relato do autor, impor esse período em face de todo o período em que foi empre-
gado da primeira reclamada. A tese recursal de que a segunda reclamada é a única responsável 
por todo o período, de forma objetiva, não encontra respaldo nas provas dos autos e no próprio 
Enunciado nº 331 do TST. Vale dizer, a empresa tomadora é a responsável somente pelo período 
em que o autor, de fato, lhe prestou serviços. Como o apelo não situa esse período e pretende a 
responsabilidade exclusiva, rejeito o apelo nesse particular. Mantém-se o julgado. (TRT/SP 
00537200144602008 - RO - Ac. 10ªT 20040667825 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
07/12/2004) 

2346. Terceirização. Não concretização. O fenômeno jurídico da terceirização, calcado na inter-
mediação de mão-de-obra, implica em responsabilidade do tomador de serviços pelos contratos 
de trabalho estabelecidos pela prestadora de serviços, em razão de ser o beneficiário final das 
tarefas realizadas pelos laboristas. A relação comercial firmada entre fabricante e distribuidor dos 
produtos no mercado difere da locação de mão-de-obra. O fato de a empresa Unilever Brasil Ltda 
- detentora da marca Kibon - não possuir sistema de vendas a varejo, não induz à conclusão de 
fraude ou violação aos princípios que informam o Direito do Trabalho, de modo a autorizar o reco-
nhecimento da responsabilidade pretendida. (TRT/SP 02122200144502002 - RO - Ac. 9ªT 
20040438753 - Rel. Jane Granzoto Torres da Silva- DOE 10/09/2004) 

2347. Enunciado 331. Legalidade. O Enunciado 331 do TST baseia-se nos princípios da culpa in 
eligendo e in vigilando. Inspira-se nas disposições do art. 159 do antigo Código Civil e apenas 
explicita, no âmbito trabalhista, a extensão de sua aplicabilidade. Não é inconstitucional o referido 
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enunciado; ao contrário, sua aplicação torna efetivo o princípio constitucional inserto no art. 5º, 
inciso II, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei. (TRT/SP 01567200105702002 - RO - Ac. 1ªT 20040370164 - Rel. Lizete Belido Bar-
reto Rocha - DOE 27/07/2004) 

2348. Responsabilidade subsidiária. Empreitada e subempreitadas simultâneas, na mesma obra. 
Responsabilidade integral do empreiteiro principal, face ao art. 455 da CLT. A lei prevê responsa-
bilidade subsidiária do empreiteiro principal em relação a todas as subempreiteiras que prestem 
serviço na obra, ainda que a segunda subempreitada não seja de sua responsabilidade direta. A 
responsabilidade é integral, pois decorre de culpa in eligendo e in vigilando permitir que a primeira 
subempreiteira repasse os serviços para outra subempreiteira e esta faça novo repasse para uma 
terceira. (TRT/SP 00240200206802008 - RO - Ac. 9ªT 20040080913 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira - DOE 19/03/2004) 

2349. Enunciado 331, IV. Devedor solvente e ausência de fraude. A responsabilidade subsidiária 
não depende da existência de fraude na execução do contrato ou de qualquer outro evento, senão 
o trabalho do empregado para tomador e o inadimplemento das obrigações trabalhistas (TST, 
Súmula 331, item IV). As cláusulas de exclusão de responsabilidade valem apenas entre as em-
presas contratantes, não tendo eficácia contra o empregado no Direito do Trabalho. (TRT/SP 
00171200007402002 - RO - Ac. 9ªT 20040114826 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
02/04/2004) 

2350. Responsabilidade Subsidiária. Demonstrado o inadimplemento das obrigações resultantes 
do contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada, mantém-se a tomadora dos serviços 
no pólo passivo da ação, devendo constar do título judicial sua condenação subsidiária, consoante 
entendimento jurisprudencial sedimentado pelo C. TST, através do Enunciado nº 331, IV. (TRT/SP 
01522200243202005 - RO - Ac. 2ªT 20040651252 - Rel. Maria Aparecida Pellegrina - DOE 
07/12/2004) 

2351. Responsabilidade da São Paulo Transportes S/A - SPTrans - por débitos trabalhistas de 
empregados de concessionárias. Nos termos do artigo 30, V, da Constituição Federal de 
05.10.1988, é responsabilidade exclusiva do Município a prestação do respectivo serviço de 
transporte coletivo, e em caso de concessão, lhe compete a fiscalização. A segunda reclamada - 
SPTrans - é empresa criada para esse fim. Portanto, nos termos dos contratos colacionados em 
apartado, entre as rés, notadamente acerca do "capítulo I - Objeto", e por aplicação do Enunciado 
331, IV, do C. TST, reformo a r. decisão de origem, e declaro a responsabilidade subsidiária da 
segunda litisconsorte passiva nos termos da condenação. Dá-se provimento ao apelo. (TRT/SP 
02816200106802000 - RO - Ac. 2ªT 20040483856 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 28/09/2004) 

2352. Execução. Prosseguimento contra a co-ré responsável subsidiária. Desconhecimento do 
paradeiro da reclamada principal. Possibilidade. Na hipótese de condenação subsidiária, se a re-
clamada principal cria subterfúgios para o não cumprimento do comando jurisdicional, caso dos 
autos, pois a primeira ré mudou seu endereço sem informar ao juízo, a execução prossegue, au-
tomaticamente, em relação à reclamada declarada subsidiariamente responsável, ressalvado, em 
ação própria, o seu direito de regresso. (TRT/SP 02289199606702000 - AP - Ac. 2ªT 
20040460708 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 14/09/2004) 

2353. Recurso ordinário. Responsabilidade subsidiária. Entidade pública. Contrato de prestação 
de serviços. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto 
aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públi-
cas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e 
constem também do título executivo judicial (artigo 71 da Lei nº 8.666/93). En. 331/TST. (TRT/SP 
03019199831202004 - RE - Ac. 1ªT 20040632584 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

2354. Responsabilidade subsidiária. Administração pública. Não pode o trabalhador, de cuja força 
de trabalho o Município se beneficiou, arcar com os prejuízos dos direitos sonegados pela real 
empregadora, cabendo, portanto, a responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços. Res-
ponsabilidade objetiva do Estado. Aplicação do artigo 37, § 6º da CF e Enunciado 331, IV do C. 
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TST. (TRT/SP 00159200225402001 - RO - Ac. 1ªT 20040541228 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 26/10/2004) 

2355. O dono da obra, em sendo pessoa de direito público, não responde pela inadimplência de 
tomador de serviços. Apelo improvido. (TRT/SP 00385200240102003 - RO - Ac. 1ªT 
20040541244 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

2356. Contrato de prestação de serviços. Legalidade. Inciso IV alterado pela Res. 96/2000, DJ 
18.09.2000 (...) IV - o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, im-
plica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive 
quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empre-
sas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação pro-
cessual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). 
(En. 331/TST). (TRT/SP 01231199905002000 - RO - Ac. 1ªT 20040655193 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 07/12/2004) 

2357. Responsabilidade subsidiária. Tomadora de serviços. Enunciado 331, IV do C. TST. A res-
ponsabilidade civil decorrente da culpa in vigilando e in eligendo é acolhida no direito pátrio como 
fundamento à responsabilidade subsidiária das tomadoras de mão-de-obra que, ao firmarem con-
trato com a empresa prestadora e se beneficiarem com os serviços prestados, não diligenciaram 
na fiscalização e cumprimento das obrigações trabalhistas. (TRT/SP 00110200231402008 - RO - 
Ac. 1ªT 20040500319 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 05/10/2004) 

2358. Cosipa. Responsabilidade subsidiária. Aplicação do Enunciado nº 331 do C. TST. A execu-
ção de serviços por empresa contratada relativos a rotinas de preservação e serviços auxiliares 
nos fornos das baterias de coque em condições normais de operação, coloca a empresa contra-
tante na condição de responsável subsidiária pois se beneficiou da prestação do trabalho. 
(TRT/SP 00889200125102002 - RO - Ac. 1ªT 20040541007 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

2359. Fornecimento de refeição em canteiro de obras. Responsabilidade subsidiária. Negligência 
no eleger e no vigiar as atividades terceirizadas. A teor do Enunciado 331, IV, do C. Tribunal Su-
perior do Trabalho. Apelo improvido. (TRT/SP 01770200031402004 - RO - Ac. 1ªT 20040541031 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

2360. O tomador de serviços responde de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas, previ-
denciárias e fundiárias do empregador principal. Teor do Enunciado de nº 331, IV, do C. Tribunal 
Superior do Trabalho. (TRT/SP 00800200447102001 - RS - Ac. 1ªT 20040540906 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

2361. Enunciado 331, IV, do C. Tribunal Superior do Trabalho fixando a culpa in eligendo do to-
mador de serviços como determinante de sua responsabilidade subsidiária. Não afronta ao artigo 
5º, inciso II, da Constituição Federal. Aplicação do artigo 186 do novo Código Civil Brasileiro. 
(TRT/SP 01055200003102002 - RO - Ac. 1ªT 20040233256 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
01/06/2004) 

2362. Terceirização. Licitude. A contratação de empresa prestadora de serviços, ainda quando 
tais serviços são efetuados nas dependências da tomadora, e sem existência de pessoalidade e a 
subordinação direta não elide a responsabilidade subsidiária do tomador. (TRT/SP 
00671200025302000 - RO - Ac. 1ªT 20040235003 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
01/06/2004) 

2363. Responsabilidade Subsidiária. Terceirização. É a contratação de mão-de-obra (e não a con-
tratação de obra) por empresa interposta que justifica a responsabilidade subsidiária do tomador. 
(TRT/SP 02546200304802005 - RS - Ac. 6ªT 20040358300 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 16/07/2004) 

2364. Responsabilidade subsidiária. Prestação de serviços para várias empresas. Eventual au-
sência de delimitação dos períodos em que prestados os serviços para cada empresa não afasta 
a responsabilidade das tomadoras. Aplicação da Súmula 331, IV, do TST. O alcance da respon-
sabilidade de cada uma das empresas é questão a ser revelada em fase de execução de senten-
ça. (TRT/SP 01473200044602001 - RO - Ac. 6ªT 20040648898 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 03/12/2004) 
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2365. Responsabilidade subsidiária. Telesp. Inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST. O E-
nunciado 331 do TST somente consagrou o entendimento já pacificado pela jurisprudência no 
sentido que o vínculo de emprego não se forma com o tomador, mas este é chamado para res-
ponder, secundariamente, pela obrigação inadimplida. Assim, a sua adoção não ofende o princípio 
da legalidade (CF, 5º, II). (TRT/SP 00479200221102003 - RO - Ac. 6ªT 20040090196 - Rel. Rafael 
E. Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

2366. Responsabilidade subsidiária. Dersa. A Dersa transferiu para terceiro (Performance) ativi-
dade empreendedora que era própria para seu exclusivo exercício (Decretos 29.884/89, 
30.481/89, 40.205/95, 40.711/96 e 42.532/97), fazendo caracterizar mais do que simples terceiri-
zação. Responsabilidade subsidiária reconhecida com deferimento do art. 71 da Lei 8666/93. 
(TRT/SP 01406200130102009 - RO - Ac. 6ªT 20040090218 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 19/03/2004) 

2367. Responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária não incide para a hipótese de 
contratação de obra. Interpretação da Súmula 331, IV, do TST. (TRT/SP 00495200025502009 - 
RO - Ac. 6ªT 20040090226 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

2368. Concessão de transporte público. Responsabilidade subsidiária. A São Paulo Transportes 
SA não agiu como empresária ou contratante da mão-de-obra terceirizada. Ela somente adminis-
tra as concessões do transporte público. O gerenciamento e fiscalização que ela faz quanto aos 
serviços das concessionárias de transporte público não a torna responsável por eventuais créditos 
trabalhistas por estas inadimplidos, porque não foi favorecida com o trabalho do autor. (TRT/SP 
01966200203302004 - RO - Ac. 6ªT 20040203837 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
14/05/2004) 

2369. Responsabilidade subsidiária. SPTrans. A São Paulo Transportes S/A não é empreendedo-
ra do transporte público. Ela gerencia e fiscaliza a prestação do serviço à população, não sendo 
beneficiária direta do trabalho prestado pelos empregados das empresas que exploram a conces-
são do transporte público na cidade. Exclusão da lide. (TRT/SP 01951200202402005 - RO - Ac. 
6ªT 20040218672 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 21/05/2004) 

2370. Administração pública. Terceirização irregular. Inaplicabilidade das Leis 7.102/83 e 
8.666/93. Responsabilidade subsidiária. A Lei nº 7.102/83 direciona-se à terceirização de serviços 
de segurança por estabelecimentos financeiros, não respaldando essa modalidade de contratação 
pela administração indireta. Outrossim, os artigos 70 e 71 da Lei 8.666/93 não garantem ao Poder 
Público, isenção das responsabilidades trabalhistas decorrentes de error in eligendo e in vigilando 
na contratação de empresas prestadoras de serviços que se revelarem inidôneas. A aplicação 
desses dispositivos demanda cautelosa interpretação que os harmonize com os princípios consti-
tucionais sobre os quais fundamenta-se nossa República, notadamente aqueles que velam pela 
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (artigo 1º, incisos III e IV, da Consti-
tuição Federal). Em face dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade a que está 
sujeita a administração pública, direta ou indireta, não há como agasalhar cômodo e irresponsável 
alheamento do administrador diante do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte de 
empresas junto às quais proveu-se de mão-de-obra. Não se tratando de pedido de vínculo com a 
empresa de economia mista (administração indireta) tomadora dos serviços e figurando esta no 
pólo passivo da demanda, é de se reconhecer sua responsabilidade subsidiária quanto aos direi-
tos trabalhistas inadimplidos pela empresa inidônea que contratou irregularmente (arts. 196 e 297, 
Código Civil de 2002; arts. 37, caput e § 6º, e 173, § 1º, II, da Constituição Federal; Enunciado nº 
331, IV, do TST). (TRT/SP 00996199903102004 - RO - Ac. 4ªT 20040319835 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 02/07/2004) 

2371. Terceirização. Telefonia. Lei 9.472/97. Responsabilidade subsidiária do tomador dos servi-
ços. A terceirização dos serviços de telefonia, nos moldes da Lei n° 9.472 de 16 de julho de 1.997 
(artigo 94 inciso II), ainda que lícita, não retira a responsabilidade subsidiária do tomador dos ser-
viços, na ocorrência de descumprimento pela terceirizada, das obrigações trabalhistas para com 
seus empregados. O debate acerca da existência ou não de fraude na contratação é irrelevante, 
vez que para a configuração da responsabilidade subsidiária são necessários tão-somente, o ina-
dimplemento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços e bem assim, que o tomador 
tenha participado da relação processual, circunstâncias estas presentes no caso sub judice. Ine-
gável que através de contrato de prestação de serviços firmado entre as rés, a segunda reclama-
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da tomou serviços junto à primeira e assim, tornou-se responsável subsidiária pelas obrigações 
inadimplidas, respondendo pela culpa in vigilando e in eligendo, já que foi beneficiária do trabalho 
prestado pelo reclamante e não teve maiores cuidados na escolha e fiscalização da empresa con-
tratada, que veio a revelar-se inidônea. Incidente, na espécie, o entendimento consubstanciado no 
Enunciado 331 do Colendo TST (inciso IV), que foi editado levando em conta a teoria da respon-
sabilidade civil prevista pelo artigo 159 do Código Civil de 1916 (art. 186 do NCC), alcançando até 
mesmo pessoas de direito público, vale dizer, quando a tomadora de serviços é empresa ligada à 
administração pública. (TRT/SP 00852200234102006 - RS - Ac. 4ªT 20040671164 - Rel. Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros - DOE 03/12/2004) 

2372. Petrobrás. Responsabilidade trabalhista subsidiária. Inaplicabilidade do art. 71 da Lei 
8.666/93. A ocorrência do processo licitatório exigido por lei não tem o condão, por si só, de afas-
tar a responsabilidade do tomador dos serviços, na esfera da administração pública. Em face dos 
incontornáveis princípios constitucionais da legalidade e da moralidade (CF, art. 37, caput) e bem 
assim, daqueles sobre os quais fundamenta-se a República e que velam pela dignidade da pes-
soa humana (CF, artigo 1º, inciso III) e os valores sociais do trabalho (CF, artigo 1º, IV), não há 
como agasalhar confortável alheamento do administrador diante do inadimplemento das obriga-
ções trabalhistas por parte de empresas inidôneas junto às quais a empresa pública, da adminis-
tração direta ou indireta, sem maiores cuidados, proveu-se de mão-de-obra. Verificada esta situa-
ção, não incide a regra do artigo 71, Lei 8.666/93, vez que não se amolda aos textos constitucio-
nais referidos, declarando-se, in casu, a responsabilidade trabalhista subsidiária da Petrobrás, 
tomadora dos serviços, decorrente da culpa in eligendo, com aplicação do art. 173, §1º, II, da Car-
ta Magna e do padrão interpretativo consubstanciado no Enunciado 331, IV, do C. TST. (TRT/SP 
02553200320102000 - RS - Ac. 4ªT 20040693850 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
10/12/2004) 

2373. Responsabilidade Subsidiária. Tomadora. Previsão Legal. A teoria geral das responsabili-
dades extracontratuais era ditada por princípios não positivados que tinham aplicação autorizada 
pelos artigos 8º da CLT, combinado com o art. 4º da LICC. O novo Código Civil materializou a 
responsabilidade extracontratual daquele cuja atividade seja capaz de causar dano a outrem (CC, 
art. 927, parágrafo único). É a hipótese da terceirização. A contratação de mão-de-obra por em-
presa interposta autoriza a responsabilização do tomador pelas obrigações inadimplidas pelo 
prestador. Entendimento consagrado pela Súmula 331, IV, do TST. (TRT/SP 02945200143202001 
- RO - Ac. 8ªT 20040245050 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 01/06/2004) 

2374. Enunciado 331. Legalidade. O Enunciado 331 do TST baseia-se nos princípios da culpa in 
eligendo e in vigilando. Inspira-se nas disposições do art. 159 do antigo Código Civil e apenas 
explicita, no âmbito trabalhista, a extensão de sua aplicabilidade. Não é inconstitucional o referido 
enunciado; ao contrário, sua aplicação torna efetivo o princípio constitucional inserto no art. 5º, 
inciso II, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei". (TRT/SP 02354199931502005 - RE - Ac. 1ªT 20040093527 - Rel. Wilson Fer-
nandes - DOE 23/03/2004) 

2375. Responsabilidade subsidiária. Dono da obra. Não há previsão legal para responsabilizar o 
dono da obra de forma subsidiária. (TRT/SP 01403200201802003 - RO - Ac. 3ªT 20040493614 - 
Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 28/09/2004) 

2376. Terceirização. Atividade-fim. Não existe lei proibindo terceirização na atividade-fim da em-
presa. O que não é proibido, é permitido. Assim, nada impede a terceirização na atividade-fim. 
(TRT/SP 00166200102502000 - RO - Ac. 3ªT 20040352905 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
13/07/2004) 

2377. Responsabilidade subsidiária. Indústria produtora de veículos. A Toyota não foi tomadora 
dos serviços da reclamante para se falar em responsabilidade subsidiária, que, inclusive, não tem 
previsão legal. A reclamante trabalhava para a concessionária de veículos, que é empresa com-
pletamente distinta, e não nas dependências da Toyota. Incabível a aplicação do inciso IV do En. 
331 do TST. (TRT/SP 02093200144502009 - RO - Ac. 2ªT 20040600780 - Rel. Sérgio Pinto Mar-
tins - DOE 26/11/2004) 

2378. Responsabilidade subsidiária. Contrato de terceirização. SP Transportes: Constando do 
artigo 30, V, da Constituição Federal competir ao Município "organizar e prestar, diretamente ou 
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sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial" e tendo neste Município de São Paulo sido transfe-
rida essa responsabilidade à SP Transporte, cujo objetivo social é a "exploração do serviço públi-
co de transporte de passageiros", não se pode dizer tratar-se de "gerenciadora" como alega, pois, 
fosse efetiva essa circunstância, necessariamente deveria ter sido disciplinada por lei. Além disso, 
detendo a condição de concessionária de serviço público municipal, vedado à SP Transporte ce-
der para outras empresas a concessão recebida do Município, vez que a sub-concessão ou sub-
permissão para a operação desse serviço público, viola a norma constitucional. O chamado "con-
trato de concessão" entre ela e a prestadora dos serviços, dentro do ordenamento jurídico pátrio, 
não é possível, impondo-se encarar essa vinculação como típica terceirização de serviços. De 
resto, o contrato realizado entre as empresas e respectivo aditamento, teve por objeto a "presta-
ção de serviços, incluindo lote de veículos operacionais e de reserva, para operação no Sistema 
de Transporte Coletivo de Passageiros...", reservando-se a contratante o poder de fiscalização de 
toda a operação, quer acerca dos veículos, profissionais contratados para a sua realização, arre-
cadação, etc., sendo obrigação da contratada (a primeira-ré), endereçar-lhe a arrecadação, rece-
bendo o preço e a remuneração de acordo com o estabelecido, realizando medições, podendo 
intervir nos serviços. Patente o contrato de terceirização que atrai a responsabilidade subsidiária 
da tomadora. (TRT/SP 00377200200302007 - RO - Ac. 10ªT 20040692374 - Rel. Sônia Aparecida 
Gindro - DOE 14/12/2004) 

2379. Responsabilidade. Concessionária de serviço público. Detém responsabilidade subsidiária a 
concessionária de serviço público que contratou empresa inidônea financeiramente, esta a real 
empregadora do reclamante, haja vista deter culpa in eligendo e in vigilando acerca desse contra-
to de trabalho. A concessora dos serviços, não pode ter reconhecida a responsabilidade subsidiá-
ria, vez que não agiu nessa seara, estando alheia à contratação que envolveu as duas empresas 
e em última análise o autor. (TRT/SP 02663200226102004 - RS - Ac. 10ªT 20040569955 - Rel. 
Sônia Aparecida Gindro - DOE 09/11/2004) 

2380. São Paulo Transportes S/A. Responsabilidade subsidiária. Acolhimento. A questão da evo-
cação da responsabilidade subsidiária da São Paulo Transporte S/A, no que diz respeito ao pa-
gamento das verbas trabalhistas acolhidas, há que ser encarada não apenas sob o enfoque jurídi-
co, mas também há que ser sopesado o relevantíssimo aspecto social com as repercussões daí 
advindas para o trabalhador, que in casu vê-se excluído da área de abrangência dos princípios 
protetivos que regem o direito do trabalho. Levando-se em conta os elementos circunstanciais 
envoltos no processo, entendo que há juridicidade em considerar a responsabilização subsidiária 
da São Paulo Transporte. Falida a empresa, já é consabido o calvário destinado ao trabalhador 
que busca o recebimento de suas verbas rescisórias, uma vez que o empregador por razões ób-
vias está impossibilitado de satisfazer-lhe o crédito e a São Paulo Transporte, sociedade de eco-
nomia mista controlada pela Prefeitura de São Paulo, sustenta que a situação vertente não a afe-
ta, uma vez que apenas gerencia o transporte público municipal. Malsinado trabalhador, que como 
engrenagem da cadeia produtiva ajudando a girar a roda da economia e produzindo riquezas in-
clusive para a Municipalidade Paulistana, no momento em que o revés empresarial o põe à lona 
ceifando-lhe o posto de trabalho, o dinheiro que o ajudaria a pelo menos prover a sua subsistência 
e quiçá a de seus familiares, é lhe negado, sobretudo por quem tem a obrigação legal de o tutelar, 
que o Estado. A obrigação do Estado não se resume unicamente em exercer a fiscalização sobre 
o serviço ajustado em contrato. Isto porque, se a São Paulo Transportes, tem como obrigação 
direta (munus publico) o dever de nulificar a concessão para exploração de serviço público com 
relação a empresa permissionária que não atenda as obrigações contratuais como um todo, ou 
que por motivo qualquer, encerre suas atividades, caso dos autos, não há porque admitir-lhe a 
isenção de responsabilidade quanto a parcela acessória da obrigação, que é fiscalizar o cumpri-
mento da legislação trabalhista do contratante para com seus empregados. Caso contrário, estar-
se-á configurada a culpa in vigilando, haja vista que a empresa vencedora na licitação mostrou-se 
apta apenas tecnicamente a explorar a concessão do serviço público, mas não possuía respaldo 
para arcar com os seus encargos financeiros, dentre eles os trabalhistas, tanto é assim que foi 
decretada a quebra. A responsabilização subsidiária aplicada ao tomador de serviços comum, não 
difere daquela a ser aplicada à SPTrans, parte constituinte da Administração Pública Indireta. 
(TRT/SP 00003200203502006 - RO - Ac. 6ªT 20040516282 - Rel. Valdir Florindo - DOE 
22/10/2004) 
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MÉDICO E AFINS 
Salário mínimo profissional e jornada 
2381. Horas extras. Médico. A r. sentença fixou que a jornada diária do autor era de seis horas 
normais. De fato, a Lei nº 3.999/61 não estipula a jornada reduzida para os médicos, mas apenas 
estabelece o salário mínimo da categoria para uma jornada de quatro horas. Não há que se falar 
em horas extras, desde que seja respeitado o salário mínimo horário da categoria (OJ. no 53, SDI-
I, TST). Portanto, vamos indeferir as horas extras dentro dos dias laborados durante a semana. 
Contudo, como o autor tinha uma jornada contratual de seis horas, como reconhecido na r. sen-
tença, é inegável que o autor tem direito às horas extras durante os plantões, não se admitindo a 
compensação tácita, ante os teores da OJ. nº 223 da SDI-I, do TST. Portanto, a cada dois meses, 
nos plantões, o autor faz jus ao adicional de hora por seis horas (o excedente da sexta hora diá-
ria), ante o teor do Enunciado nº 85 do TST. O adicional é de 50%, exceto nos períodos em que 
houve a juntada do instrumento normativo em que se tenha adicional mais benéfico e de acordo 
com a vigência de cada instrumento. O adicional deve incidir em férias, abono de férias, 
DSR/feriados, títulos rescisórios, 13º salário e nos depósitos fundiários + 40%.(TRT/SP 
01842199706102000 - RO - Ac. 7ªT 20040402740 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
03/09/2004) 

2382. Médico e afins. Salário mínimo profissional e jornada. A Lei 3999/61 não estipula jornada 
reduzida para os médicos. Em seu art. 8º, prevê a possibilidade do contrato de trabalho fixar jor-
nada de trabalho superior a quatro horas diárias, desde que respeitado o salário mínimo exigido 
para a categoria. Recurso não provido. (TRT/SP 00654200024202009 - RE - Ac. 10ªT 
20040639090 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 07/12/2004) 

2383. Técnico de Laboratório. Jornada reduzida. Na raiz da instituição da jornada reduzida para 
os médicos e auxiliares, está o reconhecimento pelo legislador da natureza hostil e insalubre da 
atividade, sendo notório o risco de contaminação, seja pelo ambiente ou pelo contato, para quem 
trabalha em hospitais, clínicas ou laboratórios de análises, como é o caso dos autos. Ao fixar a 
jornada máxima de quatro horas para os auxiliares médicos (art. 8º, letra b), técnicos de laborató-
rio e operadores de raio x (art. 2º, letra, b), fê-lo o legislador, textualmente, sem estabelecer qual-
quer vinculação dessa carga horária reduzida com o salário mínimo profissional. Tanto é assim 
que: (1) a norma é imperativa, dispondo taxativamente que a duração normal do trabalho dos 
auxiliares será de quatro horas diárias, de sorte que o excedente de quatro só pode ser tido como 
extra a ser pago como tal (art. 2º, letra b); (2) somente acordo escrito pode prever carga horária 
superior, sem prejuízo do direito de receber o excedente de quatro como extra; (3) o legislador só 
tratou de salário mínimo profissional em outros dispositivos da Lei 3.999/61 (arts. 1ºe 5º), ficando 
claro não haver conexão entre salário mínimo e a jornada legal reduzida. Outrossim, não é obriga-
tória a contratação dos auxiliares, laboratoristas, radiologistas e afins, pelo mínimo profissional, de 
sorte que o fato de receberem acima do piso profissional não autoriza sejam compensadas as 
horas extras. Tal raciocínio implicaria agasalhar salário complessivo, intolerado na doutrina e ju-
risprudência trabalhista (En. 91/TST). (TRT/SP 00184200131602006 - RO - Ac. 4ªT 20040260415 
- Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 04/06/2004) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
Geral 
2384. Prescrição. Ministério Público. Município. Atuando na condição de custos legis, o Ministério 
Público não tem legitimidade para argüir a prescrição a favor de entidade de direito público. Orien-
tação Jurisprudencial nº 130 do TST. (TRT/SP 19990398774 - RE - Ac. 6ªT 20040471041 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 24/09/2004) 

 MULTA 
Cabimento e limites 
2385. Multa Normativa. Art. 412 do C.C.B. (920 do antigo Código Civil de 1916). Orientação juris-
prudencial nº 54 da SBDI-1 do C. TST. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 54 da SBDI-1 
do C. TST, aplica-se à questão das multas normativas o teor do art. 412 do CCB (920 do vetusto 
Código de 1916). Recurso ordinário a que se dá provimento, no aspecto. (TRT/SP 
07871200390202000 - RO - Ac. 7ªT 20030680560 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 
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2386. Multa do artigo 477, § 8°, da CLT. Cabimento. A única excludente prevista no § 8° do artigo 
477, da CLT, para eximir o empregador da responsabilidade pelo pagamento da multa lá estabe-
lecida, é a hipótese em que "[...] comprovadamente, o trabalhador der causa à mora". Não sendo 
esse o caso dos autos, devida a multa em questão. Recurso ordinário não provido, no particular. 
(TRT/SP 02387200031502000 - RO - Ac. 7ªT 20040054114 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
12/03/2004) 

2387. Multa do art. 477. Diante do reconhecimento do vínculo empregatício e pela imposição dos 
títulos rescisórios, os efeitos da sentença retroagem no tempo, recompondo a violação do seu 
patrimônio jurídico, inclusive, com a imposição do atraso no pagamento dos títulos rescisórios, o 
que gera a multa do art. 477. Mantém-se o julgado. (TRT/SP 02690200101102003 - RO - Ac. 4ªT 
20040356595 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 23/07/2004) 

2388. Poder Público. Multa do art. 477, CLT. A ré não nega o atraso, apenas invoca o art. 169 da 
Constituição Federal como espécie de salvo conduto para fugir às suas responsabilidades. Em se 
tratando de poder público, não deixa de ser lamentável essa espécie de comportamento que des-
toa e enodoa o princípio da moralidade que deve emoldurar os atos públicos, principalmente, pos-
to que deve dar o exemplo. A res publicae não é coisa de ninguém! Devida a multa do parágrafo 
8º do art. 477, CLT. Expeça-se ofício ao órgão fiscalizador para a imposição da multa de 160 
BTNs. (TRT/SP 01389199836102007 - RE - Ac. 6ªT 20040025165 - Rel. Francisco Antonio de 
Oliveira - DOE 13/02/2004) 

2389. Agravo de petição. Ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, arts. 600, II e 601). Multa. 
Comete ato atentatório à dignidade da Justiça a parte que, utilizando-se de meios artificiosos, ten-
ta levar o Juízo a erro, afirmando que os embargos à execução eram tempestivos pelo fato de que 
o depósito fora efetivado por terceiro e que deste ato não lhe foi dada ciência, sendo que as duas 
empresas estão representadas pelo mesmo causídico. Ato atentatório à dignidade da Justiça ple-
namente caracterizado. Aplicação de multa à executada e, solidariamente, ao advogado (Lei nº 
8.906, art. 32, parágrafo único). (TRT/SP 01861199405702004 - AP - Ac. 6ªT 20040025599 - Rel. 
Francisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

2390. Ato atentatório à dignidade da Justiça. Multa imposta pelo MM. Juízo a quo. Penalidade 
mantida. 1º. Nos seus embargos, consoante o teor dos itens 1º a 3º, o executado impugnou a apu-
ração das horas extras e suas incidências. Contudo, essa matéria é inadmissível, como bem colo-
ca a r. decisão de fls. 529: "Horas extras e reflexos. A alegação de que os valores das horas ex-
tras e reflexos apurados estão incorretos caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça, pois 
somente houve divergência entre as partes quanto à correção monetária. Os cálculos homologa-
dos, fls. 500/501, adotaram-se como base os valores apurados pela própria embargante (vide fls. 
420/421)”. 2º. O processo moderno é um dos baluartes da democracia. Toda e qualquer lesão ou 
ameaça a direito deve ser objeto de apreciação judicial (art. 5º, XXXV, CF). Assim, não pode Judi-
ciário, precisamente, nas ações executórias, permitir a prática de atos que sejam atentatórios à 
dignidade da justiça. Em qualquer momento do processo, o juiz pode: a) ordenar o comparecimen-
to das partes; b) advertir ao devedor que o seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade 
da justiça (art. 599, CPC). Considera-se atentatório à dignidade da justiça (art. 600, I a IV), o ato 
do devedor que: a) se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos? A 
resistência do devedor é possível na fase executória, inclusive, com direito de oposição dos em-
bargos à execução (art. 884, CLT). Pondere-se que a resistência há de ser jurídica e não arbitrá-
ria. Aliás, o próprio CPC, estabelece que é litigante de má-fé quem opõe resistência injustificada 
ao andamento processual, bem como age de forma temerária em qualquer incidente ou ato do 
processo. Nem sempre é fácil a efetiva concretização para o juiz do que vem a ser a resistência 
injustificada. Exemplos: 1) o devedor nomeia bens que não se encontram no foro da execução, 
apesar de que neste há outros bens livres e desembargados (art. 656, III, CPC); 2) a indicação de 
bens que não atendem a gradação legal (art. 655); 3) impugna a sentença de liquidação ou ofere-
ce embargos à execução, destituídos de qualquer fundamento legal ou ponderação jurídica. Nes-
sa hipótese, o devedor incidirá em multa fixada pelo juiz, em montante não superior a 20% do va-
lor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou 
material, multa essa que reverterá em proveito do credor, exigível na própria execução (art. 601, 
caput). 3º. O fato de a executada ter embargado à execução, declinando matérias que são incon-
troversas, justifica a adoção da multa. Quanto à limitação pretendida, sem critério de razoabilidade 
o pedido. A limitação do art. 920 do Código Civil (atual 412, Código Civil de 2002) ao valor do 
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principal é justificável quando se tem uma cláusula penal. A multa de 20% é de natureza proces-
sual, nada tendo a ver com direito material logo, não há que sofrer qualquer limitação. Rejeito o 
apelo. (TRT/SP 01639199407702006 - AP - Ac. 4ªT 20030706593 - Rel. Francisco Ferreira Jorge 
Neto - DOE 16/01/2004) 

2391. Multa do art. 477, da CLT. Incidência. Pagamento parcial de títulos resilitórios. A falta de 
pagamento, no prazo legal, da totalidade dos títulos resilitórios devidos, acarreta a incidência da 
multa estabelecida no art. 477, da CLT. E basta se configure a sonegação do pagamento de al-
gum deles para que a pena incida. Especialmente quando, para satisfação de seu crédito, tenha o 
empregado de invocar o suplemento da Justiça, pela óbvia recusa do empregador em reconhecer-
lhe os direitos. Admitir-se o contrário seria estimular o empregador a sonegar títulos devidos, sob 
o argumento, sic et simpliciter, de que, no seu entender, a eles não tem jus o empregado, contan-
do com a probabilidade de não ser essa versão submetida ao crivo do Poder Judiciário. (TRT/SP 
00922199744202002 - RO - Ac. 2ªT 20040187890 - Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - DOE 
11/05/2004) 

2392. Relação de emprego declarada em juízo. Multa do art. 477, parágrafo 8º, da CLT. Quando 
incontroverso o vínculo, a falta de formalização do registro, nos termos do art. 29 da CLT, não 
afasta a aplicação da multa. (TRT/SP 01660200226102003 - RO - Ac. 9ªT 20040558678 - Rel. 
Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 12/11/2004) 

2393. Multa - art. 477, CLT. Controvérsia acerca da natureza da vinculação havida entre as par-
tes. Indevida. A controvérsia relativa à existência ou não de vínculo de emprego desautoriza a 
penalidade prevista no § 8º do artigo 477 da CLT, diante da necessidade do ajuizamento de ação 
trabalhista para que a dúvida fosse dirimida, e do esforço da empresa em tentar demonstrar suas 
alegações, não obstante tenha redundado em insucesso. (TRT/SP 01362200107602005 - RO - 
Ac. 2ªT 20040483970 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 21/09/2004) 

2394. Multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. Permissão legal de aplicação ex 
officio. A aplicação de multa diária visa, primordialmente, compelir o devedor ao cumprimento da 
obrigação, sendo irrelevante a inexistência de pedido não formulado pela parte contrária. A fixa-
ção da sanção, ex officio não afronta os limites da lide e não constitui vício de julgado extra petita, 
porque encontra respaldo no art. 461 e parágrafos do Código de Processo Civil. (TRT/SP 
02127199846202004 - RO - Ac. 4ªT 20040177097 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
30/04/2004) 

2395. Multa rescisória. Ente Público. A teor do artigo 169 da Constituição Federal não cabe a in-
clusão da multa rescisória a ente público. Contratação ilegal. Somente devido salário em sentido 
estrito correspondente ao pagamento da contraprestação pactuada. Enunciado de número 363, do 
C. Tribunal Superior do Trabalho. Apelo provido. (TRT/SP 00720200238202000 - RE - Ac. 1ªT 
20040500416 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 05/10/2004) 

2396. Multa do artigo 477, § 8º, da CLT. O reconhecimento em juízo da inexistência de justa cau-
sa não retira do trabalhador o direito à multa do art. 477, § 8º, da CLT. Isto porque a única exce-
ção capaz de afastá-la é quando o trabalhador comprovadamente der causa à mora, o que não 
ocorreu na hipótese dos autos. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 
00125200407302000 - RS - Ac. 1ªT 20040205198 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
18/05/2004) 

2397. Multa do artigo 477 da CLT. Reconhecimento de vínculo. A ausência do registro na CTPS 
compreendeu a certeza de irregularidade cometida pela empresa. Essa injurídica atitude da ré não 
pode ser motivo para justificar o descumprimento de outro preceito legal, concernente à época 
própria para pagamento das verbas rescisórias. (TRT/SP 01817200247202000 - RO - Ac. 6ªT 
20030707310 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 20/01/2004) 

2398. Multa do artigo 477 da CLT. O prazo estipulado no art. 477, parágrafo 6º, da CLT, é especí-
fico para a atividade de "pagamento das parcelas", não prazo de homologação administrativa da 
rescisão. (TRT/SP 02248199806102007 - RO - Ac. 6ªT 20040090650 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

2399. Astreintes (CPC, art. 461) e tutela jurisdicional antecipada em sentido lato no processo judi-
ciário trabalhista: a penalidade subsidiária em tela, em especial quando colocada em sentença da 
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MM. VT a quo que põe fim à fase cognitiva do feito, deve obedecer quanto a valor e prazo o prin-
cípio da razoabilidade que emana do parágrafo 4º contido no art. 461 do diploma processual civil, 
bem como das analógicas (CLT, art. 8º) diretrizes das OJs nºs 86 e 87 (SDI-2), do Colendo TST. 
(TRT/SP 01797199905302000 - RO - Ac. 5ªT 20040257864 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 
18/06/2004) 

2400. Multa do artigo 477 da CLT. Falta de "homologação". A multa do parágrafo 8º do artigo 477 
da CLT não é devida por atraso na assistência à rescisão contratual, mas por atraso no pagamen-
to das verbas rescisórias, que, no caso dos autos, não existe. (TRT/SP 01013200201902000 - RO 
- Ac. 3ªT 20040579152 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 09/11/2004) 

2401. Multa do artigo 22 da Lei nº 8.036. Aplicabilidade. Não está escrito no artigo 22 da Lei nº 
8.036 que a multa é destinada ao obreiro, para que fosse um direito do trabalhador. É, portanto, 
uma multa de mora, pelo não-recolhimento da referida contribuição no prazo. Representa sanção 
pelo descumprimento do preceito legal. Vem a ser uma indenização ao Fundo de Garantia pelo 
atraso no pagamento da referida contribuição. O contribuinte cometeu uma infração fiscal, ficando 
punido com o pagamento da multa de mora de 20%, dependendo do caso. A multa não reverte ao 
empregado. (TRT/SP 01364200144202000 - RO - Ac. 3ªT 20040378319 - Rel. Sérgio Pinto Mar-
tins - DOE 10/08/2004) 

2402. Vínculo de emprego. Multa do parágrafo 8º do art. 477 da CLT. Nas questões em que o juiz 
deverá dizer o direito das partes, como v.g., na discussão sobre o vínculo de emprego, a multa 
não poderá ser aplicada. A justificativa é a de que a empresa tem direito de submeter à aprecia-
ção do Poder Judiciário a discussão em torno de "lesão ou ameaça a direito", princípio consagra-
do constitucionalmente no inciso XXXV do art. 5º da Lei Fundamental. Na apreciação da justa 
causa, a questão somente será dirimida na sentença, não se podendo falar em atitude protelatória 
da empresa para o não pagamento das verbas rescisórias que estão submetidas ao crivo do Po-
der Judiciário, justamente porque para ela não seriam devidas. (TRT/SP 02209200201202010 - AI 
- Ac. 3ªT 20040353057 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 13/07/2004) 

2403. Multa do § 8º do artigo 477 da CLT. Base de cálculo. Integrarão o salário não só a impor-
tância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, abonos 
pagos pelo empregador (§ 1º do art. 457 da CLT). Nesse caso, o pagamento da multa do parágra-
fo 8º do artigo 477 da CLT deverá incluir todas estas integrações no salário. (TRT/SP 
00678200200602000 - RO - Ac. 3ªT 20030671161 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 09/01/2004) 

2404. Descumprimento parcial de acordo. Redução da multa. O parágrafo 2º do artigo 846 da CLT 
menciona que pode ser fixada indenização pelo descumprimento do acordo. Não se trata, portan-
to, de cláusula penal. Logo, não havendo omissão na CLT, não é o caso de se aplicar o artigo 412 
do Código Civil. (TRT/SP 00700200207502006 - AP - Ac. 3ªT 20040196172 - Rel. Sérgio Pinto 
Martins - DOE 11/05/2004) 

2405. Multa por atraso no pagamento de verbas rescisórias. Reconhecimento de vínculo de em-
prego. Nas questões em que o juiz deverá dizer o direito das partes, como v.g., na ocorrência de 
reconhecimento do vínculo de emprego, a multa não poderá ser aplicada. A justificativa é a de que 
a empresa tem direito de submeter à apreciação do Poder Judiciário a discussão em torno de "le-
são ou ameaça a direito", princípio consagrado constitucionalmente no inciso XXXV do art. 5º da 
Lei Fundamental. Na apreciação do vínculo, a questão somente será dirimida na sentença, não se 
podendo falar em atitude protelatória da empresa para o não pagamento das verbas rescisórias 
que estão submetidas ao crivo do Poder Judiciário, justamente porque para ela não seriam devi-
das. (TRT/SP 01029200105202006 - RO - Ac. 3ªT 20040264569 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
01/06/2004) 

2406. Multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. Contagem do prazo. As verbas res-
cisórias deveriam ser pagas no primeiro dia útil após o término do contrato (art. 477, § 6º, a, da 
CLT). A Instrução Normativa nº 1 do Ministério do Trabalho, de 7.11.89, determina a inclusão do 
sábado como dia útil para pagamento de salários e, portanto, das verbas rescisórias. Assim, a 
empresa tinha até o sábado para o pagamento das verbas rescisórias. Se não trabalha aos sába-
dos, deveria fazer o pagamento na sexta-feira, pois sábado é dia útil. Preferindo a empresa pagar 
as verbas rescisórias na segunda-feira, incidiu no atraso no respectivo pagamento. É devida a 
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multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, no valor de um salário. (TRT/SP 
00483200300502004 - RS - Ac. 3ªT 20040289197 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 22/06/2004) 

2407. Massa falida. Multa do art. 467 da CLT. Indevida. A multa prevista no art. 467 da CLT é in-
devida quando se encontre no pólo passivo da demanda a massa falida, impossibilitada, a partir 
da decretação da quebra, de realizar pagamentos fora do Juízo Universal Falimentar. (TRT/SP 
01514200031202004 - RO - Ac. 10ªT 20040318448 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
06/07/2004) 

2408. Art. 940 do novo Código Civil. Não aplicação no Processo do Trabalho. Não se confundem 
as penas mencionadas no art. 940 do novo CC e no art. 18 do CPC, sendo a primeira de direito 
material ou substantivo e a última de direito processual ou adjetivo. Cabível àquele se vê acionado 
por importes já quitados, argüir a litigância de má-fé em defesa, postulando a aplicação do art. 18 
do CPC. Porém, não poderá agir da mesma forma para postular a aplicação do art. 940 do novo 
CC, vez que, sendo de direito material, pressupõe ação autônoma de natureza condenatória ou 
reconvenção, onde o lesado exercite o direito que possui de pleitear o recebimento em dobro ou o 
equivalente postulado a maior, acarretando responsabilidade civil daquele que tenha sido antes 
considerado demandante abusivo, por haver litigado de má-fé. Incorreto dizer que se tratam da 
mesma penalidade, e que, em face do princípio de prevalência da norma especial sobre a geral, 
nesses casos somente se deva impor a pena prevista no CPC, na medida em que os institutos 
têm natureza distinta, se complementando de modo absolutamente harmônico. (TRT/SP 
01451200331302005 - RS - Ac. 10ªT 20040300255 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
29/06/2004) 

2409. Multas dos artigos 467 e 477 parágrafo 8º da CLT. Falência. Preleciona o caput do artigo 
449 da CLT, que "Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso 
de falência, concordata ou dissolução da empresa". Depreende-se da análise do texto legal em 
referência, que a falência do empregador não é elemento garantidor de sua inadimplência em re-
lação às verbas e conseqüentes devidas ao trabalhador. Pensamento em contrário daria azo a 
concluir-se que os efeitos negativos da quebra devem ser suportados também pelo empregado, o 
que afronta literalmente o disposto no caput do artigo 2º da CLT. (TRT/SP 00827200246202001 - 
RO - Ac. 6ªT 20040263414 - Rel. Valdir Florindo - DOE 18/06/2004) 

2410. Multa do artigo 477 da CLT. Trata-se, no caso, de norma de aplicabilidade inarredável, a 
que não pode se furtar o empregador mediante alegação de justa causa, aleatoriamente lançada e 
não comprovada. (TRT/SP 01191200130102006 - RO - Ac. 10ªT 20040488653 - Rel. Vera Marta 
Públio Dias - DOE 28/09/2004) 

2411. Multa. Cabimento e limites. Não há incidência da multa do parágrafo 8º do artigo 477 da 
CLT quando as verbas deferidas decorrem de vínculo empregatício reconhecido por sentença. 
(TRT/SP 00347200003502003 - RO - Ac. 1ªT 20040011245 - Rel. Wilson Fernandes - DOE 
10/02/2004) 

 Cumulação 
2412. Multas pelo não repasse das contribuições associativas e assistenciais ao sindicato. 
Acumulação. Indeferimento. Contendo as normas coletivas acostadas aos autos cláusula 
específica, prevendo multa em caso de não repasse ao sindicato da categoria das contribuições 
associativas e assistenciais cobradas dos empregados, não há que se falar em aplicação de 
multas cumulativamente, mas sim de apenas uma por convenção. Recurso do sindicato-autor a 
que se nega provimento sob esse ponto. (TRT/SP 02935199602602003 - RO - Ac. 7ªT 
20040054033 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

NORMA COLETIVA (AÇÃO DE CUMPRIMENTO) 
Convenção ou acordo coletivo 
2413. Exeqüibilidade. Obrigação alternativa. Ante a existência de obrigação alternativa prevista 
em norma coletiva, ou seja, em havendo duas prestações com objetos distintos (pagamento do 
vale-cesta ou o fornecimento da cesta básica in natura), o cumprimento de uma delas exonera o 
devedor, ante a prerrogativa que lhe é assegurada, sob pena de bis in idem. (TRT/SP 
00101200106102009 - RO - Ac. 4ªT 20040684800 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
10/12/2004) 
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 NORMA COLETIVA (EM GERAL) 
Convenção ou acordo coletivo 
2414. Redução do intervalo intrajornada. Norma coletiva. Validade. Se a lei permite à autoridade 
administrativa a redução do intervalo legal, não há razão alguma para não se permitir o mesmo à 
própria categoria, como manifestação da vontade coletiva, que mais sabe das suas próprias cir-
cunstâncias e interesses, ainda mais quando a Constituição da República de 1988 põe em relevo, 
como direito assegurado aos trabalhadores, e a todos impõe, o "reconhecimento das convenções 
e acordos coletivos de trabalho". (TRT/SP 02078200224202006 - RO - Ac. 3ªT 20040119569 - 
Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 30/03/2004) 

2415. Intervalo intrajornada e a negociação coletiva. A negociação coletiva não pode ser acatada 
para fins de redução da duração do intervalo intrajornada. A autonomia privada coletiva não é am-
pla, notadamente, quando se está diante de normas protetoras do Direito do Trabalho, de ordem 
público, como é o caso da duração do horário de intervalo intrajornada. Por tais fundamentos, não 
acato o teor da negociação coletiva quanto à redução do intervalo intrajornada. Diante da inexis-
tência do horário diário de intervalo, o autor faz jus a uma hora extra por dia laborado, com o adi-
cional de 50% e com reflexos em férias, abono de férias, décimo-terceiro salário, depósitos fundiá-
rios + 40%, DSR/feriados e nos títulos rescisórios. Será observada a evolução salarial. Os valores 
pagos pela reclamada a título de "bonificação lanche" devem ser descontados, para se evitar o 
enriquecimento ilícito por parte do reclamante. O adicional a ser observado é o de 50%, já que a 
fonte desse direito é a norma legal (art. 71, § 4º, CLT). As incidências são justificadas, já que re-
presentam o labor durante o horário de intervalo. Acolhe-se, de forma parcial, o apelo do recla-
mante. (TRT/SP 01787199844402006 - RO - Ac. 4ªT 20040012691 - Rel. Francisco Ferreira Jorge 
Neto - DOE 30/01/2004) 

2416. Norma coletiva. Prevalência de acordo coletivo sobre convenção coletiva. As disposições 
contidas no artigo 620, da CLT, consagrando o princípio da aplicação da norma mais favorável ao 
trabalhador, não mais se sustenta diante da regra inserta na Carta Constitucional de 1988, que em 
seu artigo 7º, inciso XXVI, impõe a autonomia privada coletiva, com a prevalência do estabelecido 
em convenção coletiva ou acordo coletivo, indistintamente. A flexibilização das normas trabalhis-
tas, norteadora da Constituição Federal de 1988, quando possibilitou a pactuação de condições 
de trabalho até mesmo diversas daquelas insculpidas no próprio texto constitucional (artigo 7º, 
incisos VI, XIII e XIV), confere às entidades sindicais campo maior para a negociação coletiva, em 
prol da solução dos conflitos capital-trabalho de modo que a ser atendidas as necessidades e par-
ticularidades de cada categoria e com muito maior razão os anseios de parcela de trabalhadores 
que vivem situação contratual específica dentro de um mesmo empregador. (TRT/SP 
03084199804802005 - RO - Ac. 9ªT 20040210736 - Rel. Jane Granzoto Torres da Silva- DOE 
21/05/2004) 

2417. Aplicação do acordo aos dissidentes em conflito. Atende aos princípios de justiça social e 
de isonomia manter equilíbrio e igualdade de condições remuneratórias e de trabalho numa mes-
ma região geo-econômica, com aplicação das cláusulas diretamente ajustadas pelas partes em 
conflito àquelas que o mantém aceso. (TRT/SP 20407200300002003 - DC - Ac. SDC 2004001729 
- Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 30/07/2004) 

2418. Convenção Coletiva. Cláusulas programáticas. Na convenção coletiva as partes resolvem 
autônoma e diretamente o conflito dentro dos limites de suas conveniências, com avanços e recu-
os até o acertamento de um ponto comum de entendimento. Já a solução judicial deve conter-se 
nos limites da contenda, sem avançar e ater-se a tópicos e temas meramente programáticos ou 
que apenas repetem texto de lei, sem qualquer demonstração de estarem aparelhadas de força 
suficiente para compor o conflito que se deve resolver. (TRT/SP 20066200400002007 - DC - Ac. 
SDC 2004002296 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 05/11/2004) 

2419. Acordo judicial. Legitimação. O acordo judicial possui equivalência com a convenção coleti-
va. Se, como é o caso presente, não ofende à ordem jurídica nem atenta contra direitos funda-
mentais dos trabalhadores, flexibilizando-os sem contrapartida do mesmo peso, cumpre ao Tribu-
nal atender a vontade livre das partes. (TRT/SP 20417200300002009 - DC - Ac. SDC 2004000595 
- Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 19/03/2004) 
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2420. Relação de emprego. Profissões regulamentadas. Liberdade de negociação das cláusulas 
contratuais. CLT, art. 444. Nos contratos de trabalho que envolvam profissões regulamentadas - 
tais como médicos, advogados, etc. - o juiz deve considerar válidas as condições especiais livre-
mente negociadas, se não violarem as normas gerais de ordem pública. A recontratação do em-
pregado, sob novas condições, com diminuição do número de dias trabalhados e redução propor-
cional do salário, não pode ser considerada fraude às normas trabalhistas, sob pena de se admitir 
o enriquecimento do trabalhador sem a respectiva contraprestação do serviço, o que a Justiça não 
admite. (TRT/SP 00348200204102001 - RO - Ac. 9ªT 20040404379 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira - DOE 27/08/2004) 

2421. Negociação coletiva. CLT, art. 71. O intervalo é inegociável para efeito de supressão, embo-
ra se aceite a redução por decisão administrativa (art. 71, parágrafo 3º) ou por acordo sindical 
(CF, art. 7º, XXVI). A partir da vigência do parágrafo 4º do art. 71, a falta de concessão do interva-
lo gera direito integral à hora extra, segundo a jurisprudência atual do C. TST (OJ n. 307 da SDI-
1). (TRT/SP 03014199904602005 - RO - Ac. 9ªT 20040061960 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Olivei-
ra - DOE 05/03/2004) 

2422. Intervalo de refeição. Redução. Negociação coletiva. Possibilidade. Vigência do acordo ou 
convenção coletiva. Limitação. A duração do intervalo de refeição pode sofrer aumento e/ou redu-
ção via negociação coletiva, por expressa previsão constitucional (inciso XIII, artigo 7º). A disposi-
ção entabulada em convenção ou acordo coletiva tem vigência restrita ao fixado no próprio docu-
mento, não integrando os contratos individuais de trabalho, consoante pacífica jurisprudência do 
C. TST (Enunciado nº 277). Assim, a redução do intervalo intrajornada via acordo coletivo tem 
validade unicamente no período de vigência do instrumento. Após, mantendo o empregador as 
mesmas condições de trabalho, deve efetuar o pagamento do período não concedido como extra, 
conforme expressa previsão do § 4º, do artigo 71, da CLT, com integração, inclusive, nas demais 
parcelas do contrato de trabalho, ante a equiparação às horas extras perpetrada por referido dis-
positivo legal. (TRT/SP 00842200222102008 - RO - Ac. 3ªT 20040239483 - Rel. Mércia Tomazi-
nho - DOE 01/06/2004) 

2423. Negociação coletiva. Sociedade de economia mista. A reclamada se trata de sociedade de 
economia mista, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, regendo-se os contratos de trabalho 
firmados de acordo com as regras previstas para as empresas da iniciativa privada, inclusive 
quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias (artigo 173 da CF/1988). Destarte, não há que 
se falar em inaplicabilidade das negociações coletivas firmadas entre a empresa e o Sindicato dos 
empregados, porquanto os óbices previstos no artigo 39, §§ 1º e 2º da Constituição Federal não 
se encontram presentes. Acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aplicação da norma mais 
benéfica. Art. 620 da CLT. O fato do empregado ter sido demitido em 28/05/2003 não pode preju-
dicar o seu direito em receber verbas de cunho salarial, decorrentes de negociação coletiva firma-
da em data posterior à sua data base, que se preservou em 1º de janeiro (fls. 117 - cláusula 5ª). 
Vale dizer, se o empregado, quando demitido, ainda não contava com o desfecho do dissídio cole-
tivo, caberia-lhe a aplicação do quanto disposto em convenção coletiva de trabalho, ressalvando-
se o direito de o empregado vir a requerer a aplicação dos termos firmados em sentença normati-
va, ou, como na hipótese ocorreu, em acordo coletivo, caso lhe fossem mais benéficas as suas 
cláusulas, respeitada a aplicação da teoria do conglobamento. Assim, aplica-se ao presente caso 
a regra inserta no art. 620 da CLT, fazendo jus o reclamante ao reajuste salarial pretendido bem 
como às respectivas incidências. (TRT/SP 01632200407302001 - RS - Ac. 4ªT 20040688989 - 
Rel. Odette Silveira Moraes - DOE 10/12/2004) 

2424. Horas extras. Redução do intervalo previsto em convenção. A redução do intervalo para 25 
minutos prevista em convenção coletiva da categoria profissional deve ser prestigiada uma vez 
que constitui fonte de direito e de regulamentação jurídica pelos próprios interessados e protegida 
pela constituição (art. 7º, XXVI). (TRT/SP 01080200246202009 - RO - Ac. 6ªT 20040611218 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 26/11/2004) 

2425. Negociação coletiva. Limites. Não podem as partes, nem mesmo através de convenção ou 
acordo coletivo, reduzir ou suprimir direitos injustificadamente. (TRT/SP 00118200237202005 - 
RO - Ac. 10ªT 20040462336 - Rel. Rilma Aparecida Hemetério - DOE 21/09/2004) 

2426. Intervalo para refeição. Redução do intervalo. A redução pode ser feita por convenção cole-
tiva, mas a convenção não pode revogar a lei (CLT, 71, parágrafo 3º) que priva a redução para 
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quem trabalhe em regime de prorrogação. (TRT/SP 01368200238202000 - RO - Ac. 6ªT 
20040090803 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

2427. Redução do intervalo por acordo ou convenção coletiva. Licitude. Lícita a redução do inter-
valo para refeições por força de convenção ou acordo coletivo. O Ministério do Trabalho não de-
tém o monopólio para essa autorização. Negar poderes às entidades sindicais para convenciona-
rem pausa inferior a uma hora equivaleria a negar vigência à norma constitucional que reconhece 
a validade dos acordos e convenções e acordos coletivos (art. 7º, XXVI) e lhes confere autonomia 
para flexibilizar as regras de duração, redução e compensação da jornada de trabalho (incisos XIII 
e XIV do mesmo artigo). (TRT/SP 01736200142102007 - RO - Ac. 1ªT 20040109598 - Rel. Wilson 
Fernandes - DOE 30/03/2004) 

Direito adquirido 
2428. Estabilidade. Direito adquirido. Indenização. Normas coletivas. Art. 7º, XXVI, da Constitui-
ção Federal. Ainda que por implemento das condições estabelecidas para a aquisição do direito à 
estabilidade, oriundo de normas coletivas, o empregado já o tenha adquirido, no caso da superve-
niência de novas cláusulas normativas, regular e legitimamente estipuladas, convertendo esse 
direito em indenização correspondente, pelo princípio do privilégio às normas coletivas, insculpido 
no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, prevalecem essas últimas, deixando o obreiro, pois, de 
fazer jus à estabilidade pretendida. Recurso ordinário a que se nega provimento, no aspecto. 
(TRT/SP 01863200006902002 - RO - Ac. 7ªT 20030700951 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/01/2004) 

2429. Direito adquirido. Não existência: Não há que falar em "direito adquirido' decorrente da exis-
tência de garantia de emprego instituída por cláusula em convenção coletiva que não se encontra 
mais em vigor. (TRT/SP 02381199904802004 - RO - Ac. 8ªT 20040498195 - Rel. Lilian Lygia Or-
tega Mazzeu - DOE 28/09/2004) 

2430. Condição econômica benéfica. Implemento através de norma coletiva. Inalterabilidade in 
pejus. A cláusula normativa que institui complementação de vencimentos em caso de afastamento 
por doença e percebimento de benefício previdenciário possui conteúdo econômico personalíssi-
mo. Se o empregado, portador de grave moléstia degenerativa, implementou as condições para a 
aplicação da cláusula normativa, quando esta ainda vigia sem qualquer previsão de prazo para a 
garantia da complementação, não pode ver seu direito suprimido ou alterado para pior, ainda que 
sob o argumento da autonomia privada coletiva, pena de ofensa aos princípios fundamentais do 
Direito do Trabalho, no particular os da condição mais benéfica e da irredutibilidade salarial. In 
casu, quando o autor passou a fazer jus ao benefício, o seu prazo de concessão era indetermina-
do, já que a garantia em questão projetava um benefício futuro que extrapolou o prazo de vigência 
da norma coletiva. A alteração posterior, in pejus, não poderia afetar o patrimônio jurídico do tra-
balhador, ante a condição mais favorável por ele já alcançada, só atingindo a limitação, os novos 
empregados, ou aqueles que ainda não haviam preenchido as condições para o implemento da 
garantia. Com efeito, o princípio ou regra da condição mais benéfica incide como uma garantia ad 
personam, particularizando-se, para cada trabalhador, de modo a defender o status por ele alcan-
çado. Atua, outrossim, como importante referência interpretativa, em perfeita harmonia com os 
fundamentos protecionistas do Direito do Trabalho. (TRT/SP 01374200203502005 - RO - Ac. 4ªT 
20040596057 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 12/11/2004) 

Dissídio coletivo. Competência 
2431. 1. Representação sindical. Disputa. Competência da Justiça do Trabalho. O dissídio coletivo 
constitui ação especial que tem como objeto um conflito de interesses entre sindicatos, um repre-
sentativo dos trabalhadores, outro dos empregadores, ou, um sindicato profissional de um lado e 
uma ou mais empresas de outro. Para a solução do conflito, o juiz deve necessariamente reco-
nhecer a legitimidade das partes e assim, havendo disputa de representação, dirimi-la previamen-
te. De outra parte, o texto constitucional não se refere a controvérsia fundada na relação de em-
prego, mas de trabalho, mais ampla. Merece destacar que a Lei 8.984, de 1995, atribuiu compe-
tência à Justiça do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios - melhor dizendo, litígios - que te-
nham origem no cumprimento de convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de traba-
lho, mesmo quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicato de trabalhadores e empregadores. 
De tal modo, induvidosamente, compete à Justiça do Trabalho e não à Justiça Comum dirimir os 

Administrador
Underline

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 361 
 

conflitos de representação sindical. 2. Unicidade sindical. Dissociação e desmembramento. Possi-
bilidade. Unicidade não significa monopólio, sendo possível a dissociação da categoria e des-
membramento de base territorial, dando-se interpretação extensiva ao artigo 571 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. (TRT/SP 20007200400002009 - DC - Ac. SDC 2004002040 - Rel. José Car-
los da Silva Arouca - DOE 28/09/2004) 

2432. Competência. Dissídio entre Sindicato e empresa. Constitucionalidade da Lei 8.984/95, 
compreendendo dissídio que remonta a existência de relação de emprego que o réu mantém com 
seus empregados. Conformação ao art. 114 da CF/88. (TRT/SP 02825200220202007 - RO - Ac. 
6ªT 20040141181 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

 Dissídio coletivo. Natureza jurídica 
2433. Dissídios coletivos de natureza jurídica. Participação nos lucros e resultados. Lei nº 
10.101/00 e Precedente Normativo nº 35 do TRT da 2ª região. Norma coletiva de caráter genérico. 
Impossibilidade jurídica do pedido. Não se presta o dissídio coletivo de natureza jurídica à inter-
pretação de norma de caráter genérico, quanto mais se tal regra, como na espécie, sequer faz 
menção ao aspecto jurídico específico sobre o qual o suscitante pretende incida o pronunciamento 
judicial interpretativo. Dissídios coletivos extintos sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
20206200300002006 - DC - Ac. SDC 2004002555 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 03/12/2004) 

2434. Dissídio coletivo jurídico. Carência de interesse jurídico. Se o dissídio coletivo jurídico inter-
pretativo tem por finalidade equacionar situações individuais, está presente de modo claro o inte-
resse concreto de pessoas à tutela jurisdicional. À jurisdição não é dado fixar critérios de aplica-
ção de regras que são discricionárias e não negadas pela parte apontada como resistente. O crité-
rio, para ser preciso, só pode referir-se a pessoas, pois qualquer parâmetro coletivo o relega a 
interpretações subjetivas. O suscitante é, portanto, carecedor de ação coletiva. (TRT/SP 
20343200300002000 - DC - Ac. SDC 2004001230 - Rel. Nelson Nazar - DOE 28/05/2004) 

Dissídio coletivo. Objeto 
2435. Dissídio coletivo econômico. Garantia de emprego ao trabalhador acidentado e ao portador 
de doença profissional. A manutenção das cláusulas que estabelecem garantia de emprego ao 
trabalhador acidentado e ao portador de doença profissional é de fundamental importância e de 
grande alcance social, ainda que não fossem preexistentes, porquanto tais cláusulas asseguram 
proteção contra um hábito comum das empresas de promover a dispensa do empregado após seu 
retorno do auxílio-doença acidentário, apesar de encontrar-se reabilitado profissionalmente e, por-
tanto, apto a desempenhar suas normais atividades. Assim, a estabilidade pretendida neste dissí-
dio coletivo visa proporcionar ao trabalhador um período para que possa se adaptar às condições 
de trabalho e superar a insegurança causada pelo tempo de afastamento, permitindo-lhe, então, 
retomar seu ritmo normal de produção. Note-se, ainda, a dificuldade do trabalhador, nessas con-
dições, de conseguir outro emprego, que é agravada pela exigência contida no artigo 30 da Con-
solidação das Leis do Trabalho de que o acidente do trabalho seja anotado na carteira profissio-
nal. Assim, considerando a crise de desemprego que atravessa a sociedade brasileira e a baixa 
expectativa de alteração desse quadro social diante de diversos fatores exógenos tais como a 
internacionalização do capital e política econômica inadequada aos interesses internos, com mais 
razão se faz sentir a necessidade de preservar a garantia de emprego pleiteada neste dissídio 
coletivo, mesmo porque tais cláusulas constaram de normas coletivas acordadas há mais de vinte 
anos, não podendo ser suprimidas sob pena de os obreiros portadores de doença profissional ou 
ocupacional ou vitimados por acidente no trabalho ficarem desprotegidos, fato inaceitável diante 
da tormentosa situação do trabalhador em face da atual condição sócio-econômica do país. 
(TRT/SP 20416200300002004 - DC - Ac. SDC 2004001788 - Rel. Vania Paranhos - DOE 
24/08/2004) 

Dissídio. Procedimento 
2436. Dissídio coletivo. Ausência de preenchimento dos pressupostos de constituição e de desen-
volvimento regular do processo. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Art. 267, IV, do CPC. 
Deixando a entidade sindical suscitante de juntar, a despeito de expressamente intimada para 
tanto, as cópias dos documentos indispensáveis ao regular processamento da ação coletiva, den-
tre os quais a cópia da ata da assembléia que aprovou as reivindicações da categoria e que con-
cedeu poderes para a negociação coletiva e a cópia da medida cautelar de protesto supostamente 
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ajuizada, a conseqüência é a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 
267, IV, do CPC, por ausência de preenchimento dos pressupostos de constituição e de desen-
volvimento válido e regular do processo. Preliminar da D. Procuradoria Regional do Trabalho que 
se acolhe. Dissídio coletivo extinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 00209/2001-0 - DC - Ac. 
SDC 2004000030 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 30/01/2004) 

 Extensão 
2437. A conciliação é a finalidade precípua desta Justiça. Tendo as partes se conciliado, entendo 
que a demanda alcançou seu objetivo. Quanto à parte não acordante, tendo em vista os princípios 
da Justiça Social e Isonomia, devem ser mantidas as condições remuneratórias e de trabalho nu-
ma mesma região geo-econômica. Aplica-se a norma celebrada com o Sinamge. (TRT/SP 
20277200300002009 - DC - Ac. SDC 2004002385 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 09/11/2004) 

2438. Dissídio coletivo. Aplicação do acordo aos dissidentes não acordantes. Deve ser mantido 
equilíbrio e igualdade de condições remuneratórias e de trabalho, com aplicação das cláusulas 
diretamente ajustadas pelas partes em conflito àquelas que não pretendem a composição. Trata-
se de obediência aos princípios de isonomia e igualdade social. (TRT/SP 20115200300002000 - 
DC - Ac. SDC 2004002695 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 03/12/2004) 

2439. Aplicação do acordo aos dissidentes em conflito. Atende aos princípios de justiça social e 
de isonomia manter equilíbrio e igualdade de condições remuneratórias e de trabalho numa mes-
ma região geo-econômica, com aplicação das cláusulas diretamente ajustadas pelas partes em 
conflito àquelas que o mantém aceso. (TRT/SP 20246200300002008 - DC - Ac. SDC 2004000552 
- Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/03/2004) 

2440. Acordo coletivo judicial. Alcance. Extensão. No processo, o juiz instrutor através da media-
ção, reconduz as partes às negociações coletivas. O acordo judicial assume força de lei e equiva-
lência com a convenção coletiva. Se a avença - como no caso presente - não ofende à ordem 
jurídica nem atenta contra direitos fundamentais dos trabalhadores, flexibilizando-os sem contra-
partida do mesmo peso, cumpre ao Tribunal atender a vontade livre das partes. (TRT/SP 
20010200400002002 - DC - Ac. SDC 2004000749 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
23/03/2004) 

2441. Norma coletiva. Alcance de aplicação limitado aos integrantes das categorias profissionais 
(empregados) e econômicas (empregadores) que firmaram a convenção coletiva ou que foram 
partes assim definidas na sentença normativa. (TRT/SP 02556200243102000 - AI - Ac. 6ªT 
20040025726 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 13/02/2004) 

Juízo arbitral 
2442. Arbitragem. Forma alternativa de solução heterônoma do conflito de trabalho, não é exigida 
como condição de acesso ao Poder Judiciário (art. 1º da Lei 9.307/96 e art. 5º, XXXV, da CF), 
mas quando eleita pelas partes que, através de ato jurídico perfeito, se conciliam, gera efeito de 
coisa julgada, que não é afastado pela genérica alegação de fraude trabalhista, desacompanhada 
de provas e tardiamente manifestada, sobretudo quando não envolvidos direitos indisponíveis. 
(TRT/SP 01596200100302002 - RO - Ac. 8ªT 20040026617 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
17/02/2004) 

2443. Arbitragem e o dissídio individual trabalhista. A arbitragem é uma decisão proferida por um 
terceiro que é aceito pelas partes como árbitro e que tem como escopo a composição de uma 
controvérsia. A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes (art. 2º, Lei 
n. 9.307/96). No Direito Brasileiro, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF). No Direito Civil, a arbitragem é admitida para solução de 
litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis (art. 1º, Lei n. 9.307/96). É bem verdade que se 
costuma fazer algumas distinções, na doutrina trabalhista, acerca do assunto. Em primeiro lugar, 
quanto à fonte do direito pronunciado. Tratando-se de norma legal, entende-se a irrenunciável (ex. 
aviso prévio), exceto por autorização expressa de lei. Tratando-se de norma oriunda de trato con-
sensual pode haver a renúncia, desde que não haja proibição legal para tal, vício de consentimen-
to, ou prejuízo para o empregado (art. 468, CLT). Em segundo plano, costuma diferenciar-se a 
renúncia pelo momento de sua realização: antes da formalização do contrato de trabalho; durante 
o transcurso desse contrato e após a sua cessação. Não se admite a renúncia prévia; admite-se 
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a, como exceção - para as regras contratuais e legais, quando expressamente autorizadas -, du-
rante a relação; e admite-se, com bem menos restrições, após a cessação do vínculo. De qual-
quer modo, parece não restar dúvidas de que se está - quando se analisa o Direito do Trabalho - 
diante de um direito que não comporta, em princípio, a faculdade da disponibilidade de direitos por 
ato voluntário e isolado do empregado. Assim, o Direito do Trabalho não se coaduna com a Lei n. 
9.307/96, não se admitindo a arbitragem como mecanismo de solução dos conflitos individuais do 
trabalho. (TRT/SP 01126200237202009 - RO - Ac. 4ªT 20040627556 - Rel. Francisco Ferreira 
Jorge Neto - DOE 26/11/2004) 

2444. Arbitragem. Direitos indisponíveis. Direitos trabalhistas são indisponíveis e irrenunciáveis. 
Inaplicabilidade. (TRT/SP 01802200001502003 - RO - Ac. 1ªT 20040655118 - Rel. Plinio Bolivar 
de Almeida - DOE 07/12/2004) 

2445. Recurso ordinário. Arbitragem. Direitos Indisponíveis. Inaplicabilidade. Pacto de sujeição do 
litígio à arbitragem não pode ser, validamente, utilizado em relação a direitos trabalhistas indispo-
níveis ou irrenunciáveis. Tal ajuste não pode ser tomado como óbice à apreciação de reclamatória 
em que se discute, entre outros temas, verbas salariais e, portanto, indisponíveis. (TRT/SP 
02752200002802008 - RO - Ac. 1ªT 20040655053 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

2446. Juízo arbitral. Lei nº 9.307/96. Incompatibilidade com o Direito do Trabalho. A Lei nº 
9.307/96 está direcionada às relações civis e comerciais e portanto, não tem aplicação subsidiária 
no âmbito desta Justiça Especializada pelo portal do artigo 8º consolidado, eis que lhe falta a con-
ditio essencial da compatibilidade com os princípios fundamentais do Direito do Trabalho. A pre-
sença de um advogado ostentando a investidura de "árbitro" não afasta a manifesta fraude aos 
direitos da reclamante (art. 9º, CLT) e nem confere validade ao procedimento extrajudicial espúrio. 
(TRT/SP 01894200200702009 - RO - Ac. 4ªT 20040671458 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 03/12/2004) 

 Legitimidade de parte 
2447. Dissídio coletivo. Legitimidade de parte. Inexiste interesse jurídico do suscitante em fixar, 
unilateralmente, normas e condições de trabalho para a categoria profissional. Iniciativa que cabe 
ao próprio sindicato profissional e só ele detém a capacidade e o interesse jurídico para tanto, 
conforme o disposto no artigo 8º, inciso III da C.F./88. Extinto sem exame de mérito (artigo 267, 
inciso VI, do CPC). (TRT/SP 20084200400002009 - DC - Ac. SDC 2004002164 - Rel. Delvio 
Buffulin - DOE 26/10/2004) 

2448. Dissídio coletivo econômico. Representatividade do suscitante. Oposições. Acolhidas as 
oposições dos sindicatos em suas referidas bases, a extinção do feito é medida que se impõe, 
pois não pode a entidade suscitante pleitear a representação de categoria já representada, na 
mesma base territorial, nos termos do artigo 8º, II, da CF. Extinto sem exame de mérito (artigo 
267, VI do CPC). (TRT/SP 20240200400002001 - DC - Ac. SDC 2004002725 - Rel. Delvio Buffulin 
- DOE 03/12/2004) 

2449. Oposição. Dissídio Coletivo. Posição. Nas ações coletivas, a figura da oposição adquire 
contornos próprios que a diferenciam daquela prevista no artigo 56 do CPC. O opoente, no dissí-
dio coletivo, objetiva o afastamento de apenas uma das partes, qual seja, aquela com quem dispu-
ta a representatividade da categoria. Busca, assim, a sua exclusão da relação jurídica processual. 
Dessa forma, faz oposição a esta parte, cuja legitimidade ad causam é impugnada. No tocante à 
outra parte, assume a condição de assistente. (TRT/SP 20233200200002008 - DC - Ac. SDC 
2004001125 - Rel. João Carlos de Araújo - DOE 18/05/2004) 

 Objeto 
2450. Dissídio Coletivo de Natureza Jurídica. Interpretação de cláusula inserida em norma coletiva 
expirada: "Extrapola os limites de abordagem em dissídio coletivo de natureza jurídica a pretendi-
da integração ao contrato individual do trabalho de vantagem de cláusula normativa inserida em 
convenção coletiva de trabalho, cuja eficácia escoou pelo advento do seu termo final. A declara-
ção de direito adquirido, conseqüentemente, não pode ser apreciada no feito". Extinção do pro-
cesso sem julgamento do mérito por falta de interesse processual. (TRT/SP 20248200300002007 
- DC - Ac. SDC 2004001028 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 30/04/2004) 
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2451. Licença gala. O reclamante informa que contraiu núpcias em 25.09.1999 e não lhe foi con-
cedida à licença de oito dias. A cláusula de n. 47, II, assegura uma licença de oito dias. Por ser 
cláusula benéfica, o prazo de oito dias há de ser observado. Por outro lado, o teor da cláusula 
significa que o autor deveria ficar em casa, auferindo os salários, como uma interrupção. Se houve 
o labor em tais dias, a jornada há de ser vista pelo prisma de hora extra. Deve ser salientado que 
os controles de freqüência juntados aos autos pela própria reclamada não denotam o gozo dessa 
interrupção (docs. 58 e 59). A reclamada articula que o reclamante não teria solicitado o direito. 
Esse argumento não é nada razoável. Não se pode crer que o empregado desejasse laborar du-
rante o período das suas núpcias. Rejeito o teor do apelo. (TRT/SP 02663200138302009 - RO - 
Ac. 7ªT 20040363311 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 30/07/2004) 

2452. Anulação de cláusula convencional. Legitimidade ativa. A segurança das negociações cole-
tivas e, portanto dos acordos e convenções coletivas não pode ficar a mercê do individualismo 
insolidário de poucos trabalhadores. A anulação de cláusula instrumentalizada em acordo ou con-
venção coletiva deve ter presente os pressupostos dos artigos 166 ou 171 do Código Civil ou en-
tão ofensa à ordem jurídica ou ao regime democrático, a interesses sociais e individuais indisponí-
veis, mediante ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho ou por um conjunto expressivo 
de trabalhadores ou empregadores interessados, assim considerados aqueles atingidos direta-
mente pela cláusula convencional, perante o Tribunal Regional do Trabalho. Este, no julgamento, 
exercerá seu poder normativo, podendo, anulada a cláusula, substituí-la por outra. (TRT/SP 
20311200300002005 - ADN - Ac. SDC 2004000196 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
30/01/2004) 

2453. Gestação. Despedida imotivada. Constitucionalidade de cláusula coletiva. Direito natural. 
No início da gestação ocorre com freqüência de a presença do novo ser humano ser desconheci-
da da própria mãe. Em alguns casos não incomuns, há até exames médicos mais simples que 
podem falhar na detecção da gravidez. A despedida imotivada, nesse caso, jamais pode ser taxa-
da de discriminatória ou obstativa. Por força desse fato natural não existe inconstitucionalidade na 
cláusula coletiva que condiciona o exercício do direito de garantia do emprego à comunicação da 
gravidez ao empregador dentro de certo prazo decadencial. (TRT/SP 01393200301802007 - RO - 
Ac. 6ªT 20040515235 - Rel. Marcos Emanuel Canhete - DOE 22/10/2004) 

2454. Doença do trabalho ou acidente. Cláusula normativa que proíbe a dispensa. Direito à rein-
tegração. Incontroversa a vontade das partes convenentes, ao estipularem a proibição da dispen-
sa dos empregados portadores de doença profissional ou acidentados no trabalho. As normas 
coletivas vigentes no momento da rescisão, não cogitavam da troca da garantia de emprego por 
pecúnia. De mais a mais, a dispensa de doentes ou mutilados no trabalho, além de constituir ma-
nifesta desumanidade, é prática anti-social e lesiva ao país, que vê aumentar as filas de indigen-
tes, congestionando os já assoberbados e desequipados sistemas de saúde pública. Desse modo, 
vedada a dispensa arbitrária do portador de doença do trabalho ou acidentado, e não se configu-
rando (até porque não foram alegadas), in casu, as hipóteses exceptivas perfilhadas nas cláusulas 
do acordo coletivo, afigura-se ilegal, e conseqüentemente nula, a dispensa da empregada. Rein-
tegração devida, autorizada a compensação da indenização paga pelo empregador. (TRT/SP 
00945200231602000 - RO - Ac. 3ªT 20040001096 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
10/02/2004) 

2455. Adicional fixado em norma coletiva. Cláusula que merece interpretação restritiva. Inaplicável 
à reclamante a cláusula convencional por ela invocada, porquanto fixou adicional de 15% (chama-
do adicional de dupla função) para aqueles trabalhadores contratados para o cumprimento de 
"jornada legal de trabalho" e que, no exercício de suas funções, se utilizassem, simultaneamente, 
de terminal de computador e fones de ouvido. Tais funções por ela foram desenvolvidas, porém 
em jornada de seis horas, a qual não pode ser interpretada como sua "jornada legal de trabalho". 
Garantir as duas benesses - o adicional e a jornada de seis horas - à mesma empregada traria 
interpretação ampliativa do texto que por sua natureza merece sempre interpretação restritiva. 
(TRT/SP 00730200405502000 - RS - Ac. 10ªT 20040638892 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
07/12/2004) 

Poder normativo 
2456. Dissídio coletivo de natureza econômica. Ausência de composição entre as partes. Frustra-
das as tentativas de ajuste entre os interessados, o Poder Normativo deverá ser exercido por esta 



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 365 
 

Justiça do Trabalho, a fim de completar a livre negociação. Dissídio coletivo parcialmente proce-
dente. (TRT/SP 20415200300002000 - DC - Ac. SDC 2004001656 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
30/07/2004) 

Vigência extinta 
2457. As cláusulas estipuladas em convenção ou acordo coletivo têm sua eficácia restrita ao perí-
odo de vigência do respectivo instrumento, ex vi da limitação imposta pelo artigo 614, parágrafo 
3º, do Estatuto Consolidado. Como corolário, a inexistência de pactuação coletiva, in casu, atrai, 
iniludivelmente, a incidência do preceito constitucional que fixa a jornada de 6 (seis) horas em 
turnos ininterruptos de revezamento (artigo 7º, inciso XIV), em nada socorrendo a reclamada a 
argumentação de que estariam quitadas oito horas de labor, porquanto impõe-se, rigorosamente, 
a manutenção do mesmo padrão salarial referente à jornada cumprida anteriormente, a servir de 
parâmetro para o cálculo do quantum decorrente do r. comando condenatório, em consonância ao 
acolhimento da jornada de seis horas (divisor 180), sob pena de violação ao princípio da irredutibi-
lidade salarial (artigo 7º inciso VI, da Constituição Federal). Devida, conforme pacífica jurisprudên-
cia, a remuneração da hora normal mais o adicional de sobrejornada, nos termos da Orientação 
Jurisprudencial nº 275 da SDI-1 do Colendo TST, aplicável também ao empregado mensalista. 
(TRT/SP 00713200246502000 - RO - Ac. 2ªT 20040544189 - Rel. Mariangela de Campos Argento 
Muraro - DOE 26/10/2004) 

2458. Adicional de periculosidade. Pagamento proporcional acordado em dissídio coletivo. Coisa 
julgada. Proibição de vigência do acordo por prazo superior a 2 anos (CLT, 614, parágrafo 3º). A 
homologação judicial do acordo não transmudou a essência jurídica do negócio firmado e, assim 
não está apta a produzir efeitos póstumos sob a força de coisa julgada. Recurso a que se dá pro-
vimento. (TRT/SP 02529200104002005 - RO - Ac. 6ªT 20040594887 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 12/11/2004) 

2459. Aplicação de norma coletiva no tempo. Implementação dos requisitos para aquisição de 
benefício. Impossibilidade de supressão por norma posterior. A limitação temporal dos instrumen-
tos normativos é decorrência da própria transitoriedade exigida dessas fontes obrigacionais como 
forma de privilegiar a negociação coletiva. Essa limitação temporal, porém, não impede que no 
curso de vigência dessas normas se adquiram direitos e contraiam obrigações que perduram no 
tempo. O entendimento jurisprudencial acerca da não inclusão das condições normativas aos con-
tratos individuais de trabalho é coerente com a definição de "condições" como fontes obrigacio-
nais, genéricas e aptas a produzir efeitos. Nesse sentido, as "condições" se equiparam em efeitos 
à lei e os direitos adquiridos em seu curso têm proteção constitucional (CF/88, art. 5º, XXXVI), 
sendo imunes a normas coletivas posteriores limitativas de seus efeitos. (TRT/SP 
02655200300502004 - RS - Ac. 8ªT 20040534949 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
26/10/2004) 

 NORMA JURÍDICA 
Conflito internacional (Direito material) 
2460. Contratação no Brasil para trabalhar na Nigéria. Incidência da legislação do país africano. 
Incontroverso que o reclamante não foi transferido para trabalhar no exterior, mas sim, foi contra-
tado no Brasil para prestar serviços diretamente na África. Incide, pois, o critério jurídico da territo-
rialidade, ou da lex loci executionis, que se aplica na solução dos conflitos das normas no espaço, 
e ao qual também se submete o Direito do Trabalho. Às relações de emprego aplicam-se as nor-
mas jurídicas do lugar da execução dos serviços. Nestas circunstâncias, a competência material 
legislativa é do ordenamento jurídico nigeriano e não do brasileiro. Referências: Enunciado 
207/TST; Código Bustamante (1928); Lei 7.604, de 06/12/82. Recurso improvido. (TRT/SP 
02368199707702009 - RO - Ac. 3ªT 20040049005 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
02/03/2004) 

Conflito internacional (jurisdicional) 
2461. Imunidade de jurisdição. Ação de conhecimento e de execução trabalhista e os entes de 
direito público externo. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 114, estabeleceu a competên-
cia da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre traba-
lhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo. Como se denota, a par-
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tir da nova ordem constitucional, os entes de direito público externo sujeitam-se à jurisdição traba-
lhista brasileira. Portanto, quanto ao processo de conhecimento a competência é incontroversa, o 
que não ocorre quanto à execução trabalhista. Será que é possível a execução da sentença dian-
te da impenhorabilidade pela jurisdição trabalhista quanto aos bens de uma embaixada brasileira? 
O art. 114 da Constituição Federal só assegura a jurisdição trabalhista para a ação de conheci-
mento, não se justificando a execução forçada contra o ente de direito de direito público externo. 
Não há como se impor a execução forçada, com a penhora de bens do recorrente, sob pena de 
violação do seu território. A competência trabalhista, no máximo, estará circunscrita até o momen-
to da exata liquidação do presente feito, com a prolação da sentença de liquidação pelo MM. Juízo 
a quo e com a expedição do ofício, observando-se o procedimento diplomático cabível. 2. Opção 
retroativa e a concordância expressa do empregador. A r. sentença deferiu os depósitos fundiários 
desde a admissão (1972) e até o momento da extinção contratual. A Lei n. 5.958/73 assegurou 
aos empregados o direito de opção com efeitos retroativos a 1º-1-1967 ou à data da admissão do 
empregado se posterior àquela, desde que houvesse concordância por parte do empregador (art. 
1º). O art. 14, § 4º, da Lei n. 8.036/90 assegura: "Os trabalhadores poderão a qualquer momento 
optar pelo FGTS, com efeito, retroativo a 1º de janeiro de 1967 ou à data de sua admissão, quan-
do posterior àquela". Diante desses textos legais, surgem as seguintes questões: a) a Lei n. 
5.958/73 na parte relativa a expressa concordância do empregado está em vigência ou não? b) a 
Lei n. 8.036/90, quando declina o direito potestativo do empregado quanto à opção do FGTS, com 
efeito, retroativo, seria inconstitucional ou não? A bem da verdade, tais questões remontam a uma 
única temática: o empregador tem o direito de se opor a essa opção retroativa? A expressa con-
cordância do empregador há de ser observada em face da interpretação lógica do próprio art. 14 
da Lei n. 8.036/90, a saber: a) o art. 14, caput, de forma expressa, ressalva o direito adquirido dos 
trabalhadores que, à data da promulgação da Constituição Federal de 1988, já tinham o direito 
adquirido à estabilidade; b) se o art. 14, caput, assegura o direito à estabilidade, como é o caso da 
reclamante, como é que se admite o direito da própria reclamante a opção retroativa, sem a ne-
cessidade da concordância do empregador (art. 14º, § 4º). Se assim o for, no mínimo, a reclaman-
te deixa de ter o direito à estabilidade, substituindo a sistemática da indenização (arts. 477, 478 e 
497, CLT) pelo direito aos depósitos fundiários de 1972 até a data da efetiva dispensa. Essa afir-
mação é imperiosa já que a Lei n. 5.958/73 era explícita no sentido de que com a opção retroativa 
à data de admissão ou de vigência da Lei 5.107/66, o empregado perderia o direito a própria esta-
bilidade. Diante dessas valorativas, não há como se manter a imposição contida na r. sentença de 
que o empregador é obrigado a efetuar os depósitos desde a admissão da reclamante (1972 em 
diante), sem qualquer alusão à perda do direito à estabilidade, a qual, expressamente, é assegu-
rada pelo art. 14, caput, da Lei n. 8.036/90. No mínimo, pela imposição prática da r. sentença, a 
reclamante possui direito a estabilidade e à percepção dos depósitos fundiários de todo o período, 
o que nos leva a uma situação inusitada, já que é inadmissível a cumulação dos dois benefícios. 
Não há como se impor o recolhimento fundiário no período de 1.1.1972 a 4.10.1998. Para tanto 
seria necessária à expressa concordância do empregador, o que não é o caso dos autos. Contu-
do, razão assiste ao MM. Juízo a quo quando afirma que o FGTS e o depósito são imposições 
legais a partir do advento da Constituição Federal de 1998. O que justifica esse entendimento é o 
fato de que o art. 14, caput, da Lei n. 8.036/90 assegura o direito à estabilidade, a qual pode ser 
transacionada (art. 14, § 2º) ou cuja indenização pode ser depositada pelo empregador (art. 14, § 
3º). Portanto, acolhe-se parcialmente o apelo para determinar que os depósitos fundiários sejam 
recolhidos a partir de 5.10.1998, como bem posto pela Procuradoria Regional do Trabalho em seu 
parecer (fls. 251), contudo, resguardando-se, de forma explícita, a observância do disposto no art. 
14, caput, da Lei n. 8.036/90. (TRT/SP 02791199644502006 - RO - Ac. 4ªT 20040089775 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 12/03/2004) 

Conflito intertemporal 
2462. Periculosidade. Alteração de portaria e NR. Irretroatividade. Irrelevante ter sido o laudo peri-
cial elaborado quando a condição de trabalho, por força de nova redação da Portaria e NR, já dei-
xara de ser considerada perigosa, se o contrato de trabalho vigeu na época em que a condição 
laborativa ainda era reconhecida como de risco. É que ao aplicar a norma no tempo, o exegeta há 
de atentar para o princípio da irretroatividade das leis (art. 2º, caput e §1º, do Decreto-Lei nº 
4.657, de 04 de setembro de 1942, Lei de Introdução ao Código Civil), frente ao qual o parâmetro 
regulatório para o tipo de trabalho desenvolvido pelo trabalhador há de ser o da legislação vigente 
na época em que o trabalho foi prestado, in casu, sob a égide do Anexo 2 da NR-16 da Portaria 
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3.214/78 do Ministério do Trabalho, com a redação então vigente. Uma vez que a nova redação 
dada à fonte formal do direito só adveio em 10/07/00, com a edição da Portaria nº 545 do MTb, 
cujos efeitos produziram-se a partir da data da publicação (artigo 3º), suas disposições não alcan-
çam, obviamente, as relações e condições pretéritas de trabalho, tanto mais porque a rescisão do 
contrato da reclamante se deu em abril de 1998. (TRT/SP 00857200031102005 - RO - Ac. 4ªT 
20040334877 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 13/07/2004) 

Inconstitucionalidade. Em geral 
2463. Lei 10.035/00. Constitucionalidade. A Lei 10.035/00 não conta com vício de inconstituciona-
lidade, ao contrário, decorre de previsão expressa na Constituição Federal que, através da Emen-
da 20/1998, acrescentou no parágrafo 3º ao art. 114, prevendo a competência da Justiça do Tra-
balho para executar de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, a e II, e seus acrés-
cimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. (TRT/SP 00474199626102008 - AP - Ac. 
5ªT 20040491867 - Rel. Ana Maria Contrucci Brito Silva - DOE 08/10/2004) 

2464. Lei 10.035/2000. Inconstitucionalidade. Não é inconstitucional a atribuição para que o juiz 
do trabalho especifique, de ofício, as parcelas sujeitas à incidência das contribuições previdenciá-
rias, eis que tal determinação regulamenta da única forma possível o art. 114, § 3º da Constituição 
Federal. (TRT/SP 00728200226102007 - AP - Ac. 4ªT 20040496311 - Rel. Antero Arantes Martins 
- DOE 24/09/2004) 

2465. Poder Público. DAEE. Declaração de Inconstitucionalidade do art. 101 da Constituição do 
Estado. Ato jurídico perfeito. Direito adquirido. Enunciado nº 51. Princípio da irredutibilidade. A 
declaração de inconstitucionalidade (ADIn 1434-0) esclarece que a Constituição Estadual não 
poderia imiscuir-se em tema salarial, posto que privativo do Poder Executivo. Ao julgar inconstitu-
cional "vencimentos, vantagens" em nenhum momento afirmou que a lei infraconstitucional que 
vinha regendo a matéria não seria mais aplicada, fato salientado pelo Ministro Néri da Silveira no 
julgamento da ADIn. Toda lei anterior (Lei Complementar nº 93/74 arts. 55 e 82, Lei Complemen-
tar 478/96 (arts. 95, 97) e art. 15 das Disposições Transitórias) sedimentaram o direito adquirido e 
o ato jurídico perfeito. Cânones garantidos pela Constituição federal (art. 5º, XXXVI). Toda e qual-
quer modificação posterior, só poderia ser para melhor (Enunciado nº 51, do C. TST). (TRT/SP 
02298200107002001 - RE - Ac. 6ªT 20040111967 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
30/03/2004) 

2466. Cláusula normativa. Inconstitucionalidade. Não há falar em inconstitucionalidade de cláusula 
normativa por prever a garantia no emprego. Os sindicatos convenentes funcionam como alter 
ego das empresas. Deve ser preservada a teoria da vontade. (TRT/SP 00432200204502000 - RO 
- Ac. 6ªT 20040188471 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

2467. 1. Competência. Empregado público estadual. 2. Lei Complementar Estadual nº 893/97. 
Constitucionalidade. Regime Sisplam. 3. Remuneração das horas extras. Adicional. 1. Em matéria 
de relação de emprego, quando adotado o regime jurídico celetista, a competência é exclusiva da 
Justiça do Trabalho, não importando a pessoa do empregador ou do empregado. Inteligência e 
aplicação do artigo 114 da Constituição Federal de 05.10.1988. 2. A Lei Complementar Estadual 
nº 893/97 não é inconstitucional. A adoção do seu uso pela Administração Pública em face de 
todos os servidores estaduais, indiscriminadamente, não observando as peculiaridades dos regi-
mes legais adotados em cada caso é que é inconstitucional. Consoante brilhante parecer da D. 
Procuradora do Trabalho, Drª Patrícia Blanc Gaidex, nestes autos às fls. 252/257, a aplicação da 
referida lei complementar estadual deve cingir-se aos servidores públicos em sentido estrito, não 
alcançando os servidores públicos empregados celetistas, interpretação esta que decorre da lógi-
ca racional, pois, se a Constituição Federal de 05.10.1988 (artigo 22, I) disciplina competência 
exclusiva da União para legislar Direito do Trabalho, não é crível que a Casa Legislativa Estadual, 
do Estado de São Paulo é bom frisar este ponto, venha a promulgar lei flagrante e objetivamente 
inconstitucional. É lógico que legislou pensando nos servidores públicos estatutários! 3. O adicio-
nal de horas extras nos casos de contratação da Administração Pública é de 50% nas horas so-
brelaboradas de segundas-feiras a sábados, exceto se feriados, pois lhe é vedado pactuar adicio-
nal instituído via legal ou mesmo pagar a bel prazer adicional melhor que a lei, em face do princí-
pio da legalidade que envolve a administração pública. Mantido, outrossim, o adicional de 100% 
aos domingos e feriados, posto que consentâneo com a Consolidação das Leis do Trabalho e 
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Constituição Federal de 05.10.1988. (TRT/SP 02935200100502000 - RO - Ac. 2ªT 20040441746 - 
Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 10/09/2004) 

2468. Constitucionalidade. Enunciado nº 331, C. TST. Não há falar em inconstitucionalidade do 
Enunciado 331, do C. TST. Com efeito, indigitado Enunciado não é colidente com os ditames da 
Carta Magna, ao revés, lastreado em regras que tratam das modalidade de culpa também aplicá-
veis no campo de ação desta Justiça Especializada - culpa in eligendo e culpa in vigilando - (art. 
159 do Código Civil de 1916), o referido verbete traz à lume o princípio protetivo do hipossuficiente 
que salvaguarda os interesses sociais do empregado em relação ao mau empregador e àquele 
que se beneficia do seu labor. Deixar o trabalhador à míngua, sem a percepção das verbas de 
natureza alimentar oriundas da rescisão do contrato de emprego, atenta contra a dignidade da 
pessoa humana, fundamento previsto no inciso III do art. 1º da Constituição Federal, ideário que a 
Colenda Corte Superior, através da edição da súmula em referência, procurou acautelar. (TRT/SP 
01676200201902004 - RO - Ac. 6ªT 20040649908 - Rel. Valdir Florindo - DOE 03/12/2004) 

2469. Enunciado 331. Inconstitucionalidade. O item IV do Enunciado 331 do TST baseia-se nos 
princípios da culpa in eligendo e in vigilando. Inspira-se nas disposições do art. 159 do antigo Có-
digo Civil e apenas explicita, no âmbito trabalhista, a extensão de sua aplicabilidade. Não é in-
constitucional o referido enunciado; ao contrário, sua aplicação torna efetivo o princípio constitu-
cional inserto no art. 5º, inciso II, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fa-
zer alguma coisa senão em virtude de lei". (TRT/SP 02100200201702001 - RO - Ac. 1ªT 
20040281919 - Rel. Wilson Fernandes - DOE 29/06/2004) 

 Interpretação 
2470. Mandado de segurança. Dubiedade de interpretação de norma administrativa: "Não há direi-
to líquido e certo para conceder ordem de segurança, se existe, entre Magistrados, divergência de 
interpretação de norma administrativa". Segurança denegada. (TRT/SP 12047200300002006 - 
MS - Ac. SDI 2004016157 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 13/08/2004) 

2471. Processo do Trabalho. Carta rogatória. Descabimento. O processo do trabalho possui natu-
reza especial e deve necessariamente atender o fim social a que se dirige com o propósito fun-
damental de resolver litígios entre o capital e o trabalho. Neste ponto, não se pode esquecer o que 
nos ensinou Cesarino Jr. quanto a adoção do método de interpretação próprio do direito, essenci-
almente social, distanciado assim do processo comum. Para o mestre da Faculdade de Direito de 
São Paulo, o Direito do Trabalho devia promover o equilíbrio de forças entre o hipossuficiente que 
só detém a força do trabalho para atender o sustento próprio e familiar e seu empregador, deten-
tor dos postos de trabalho. Nesta linha, também o processo do trabalho deve atender os fins soci-
ais que justificam um ramo especializado do Poder Judiciário. (TRT/SP 12099200300002002 - MS 
- Ac. SDI 2004026209 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 07/12/2004) 

2472. Artigo 62 da CLT. Recepção pela Constituição Federal. As disposições insertas no artigo 62 
da CLT não conflitam com o inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal; este estipula a dura-
ção do trabalho normal, regime a que não se submetem os empregados albergados pelas hipóte-
ses delineadas naquele. (TRT/SP 02785200007602001 - RO - Ac. 2ªT 20040544138 - Rel. Mari-
angela de Campos Argento Muraro - DOE 26/10/2004) 

2473. Trabalhadores não abrangidos pelo regime de duração laboral previsto na CLT (art. 62, com 
redação dada pela Lei nº 8.966/94) e a norma genérica prevista pela CF/1988 (art. 7º, XIII): con-
soante entendimento doutrinário esposado por diversos eminentes juslaboristas (como Süssekind, 
Magano e o saudoso Carrion), o fenômeno da recepção da CLT pela CF aqui é claro. Tratam-se 
de excepcionalidades infraconstitucionais que nada mais fazem do que complementar norma 
constitucional de índole genérica. In casu, inocorre atrito e/ou revogação, mas sim nítida recepção 
constitucional. (TRT/SP 02423200103202007 - RO - Ac. 5ªT 20040257830 - Rel. Ricardo Verta 
Luduvice - DOE 18/06/2004) 

Retroatividade 
2474. Minutos extraordinários. OJ n. 23 da SDI-1 do C. TST. CLT, art. 58, parágrafo 1º. A lei não 
pode retroagir para abranger período anterior à sua vigência, nem pode uma súmula de Tribunal 
concorrer com a lei ao regular um fato jurídico. Assim, a partir da vigência do parágrafo 1º do art. 
58 da CLT (Lei n. 10.243, de 19/6/01), aplica-se o critério fixado na legislação; no período anterior, 
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aplica-se o critério que vinha sendo adotado pela orientação jurisprudencial do C. TST. (TRT/SP 
02238200343202007 - RS - Ac. 9ªT 20040029144 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
20/02/2004) 

2475. Periculosidade. Alteração de norma regulamentadora (NR). Irretroatividade. A Portaria n° 
545 do Ministério do Trabalho, de 10 de julho de 2000, veio alterar substancialmente as quantida-
des estabelecidas na NR-16 da Portaria 3.214/78, para o armazenamento e transporte de líquidos 
inflamáveis, em embalagens certificadas, excluindo do quadro de risco atividades até então consi-
deradas perigosas. Não se aceita, todavia, o argumento de retroatividade da norma regulamenta-
dora (NR), pois in casu, a questão não é de ordem penal, e sim, trabalhista. O uso de novas 
tecnologias, com redução de riscos ambientais e pessoais ensejam a alteração das disposições 
de proteção à vida e saúde do trabalhador, sem que isto faça desaparecer os riscos já verificados 
no passado, à luz das condições então vigentes. Da mesma forma, quando a ciência identifica 
novos fatores de risco, passando a incluí-los no rol de condições perigosas ou insalubres, tal 
circunstância não leva a retroagir seus efeitos jurídicos, não se impondo aos empregadores o 
pagamento de passivo relativo ao qüinqüênio anterior em que vigorava a norma mais favorável à 
empresa. Assim, para efeito de pagamento do adicional de periculosidade, prevalecem sempre as 
normas técnicas vigentes à época do contrato de trabalho, ante o principio da irretroatividade das 
leis (artigo 1° da Lei de Introdução ao Código Civil). (TRT/SP 02108200044402001 - RO - Ac. 4ªT 
20040596235 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 12/11/2004) 

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO 
 Advogado 
2476. Intimação. Diário Oficial. Advogados nomeados sem especificação de exercício em conjunto 
ou sucessivo do mandato são solidários, a teor do art. 672 do CC. Publicação da intimação feita 
em nome do primeiro nomeado e que assinou a contestação, sem haver requerimento para publi-
cação fora dessa ordem. Validade da intimação. (TRT/SP 01727200236102008 - AI - Ac. 6ªT 
20030695540 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

Citação 
2477. Ação rescisória. Coisa julgada formal. Vício de citação: Nulidade de citação que não foi o-
portunamente requerida, pelo interessado, no primeiro momento em que deveria ser feita nos au-
tos originários, não configura violação à lei. (TRT/SP 01403/2001-0 - AR - Ac. SDI 2003034941 - 
Rel. Delvio Buffulin - DOE 20/01/2004) 

2478. Ação rescisória. Não fornecimento do endereço do réu. Inexistência de citação. A inexistên-
cia de citação do réu por falta de providência que competia ao autor constitui-se em vício intrans-
ponível ao desenvolvimento válido e regular do processo e, por isso, uma eventual sentença de 
mérito seria eivada de nulidade. Extinção sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
12458200200002000 - AR - Ac. SDI 2003033589 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
13/01/2004) 

2479. Ação rescisória. Nulidade de citação. Não se defere a desconstituição da sentença rescin-
denda sob a alegação de nulidade da citação inicial, por ausência de autorização da pessoa que a 
recebeu, se o pretenso vício que embasou o corte rescisório não está estruturado em prova sóli-
da, apta a contrariar a presunção de recebimento estabelecida no Enunciado nº 16, do C. TST, 
mormente se a citação foi encaminhada para o endereço correto. Ação rescisória que se julga 
improcedente. (TRT/SP 01770/2001-5 - AR - Ac. SDI 2004021665 - Rel. Nelson Nazar - DOE 
09/11/2004) 

2480. Mandado de segurança. Alegação de defeito citatório provado. Reabertura de prazo para 
apresentação de contestação. Segurança concedida. (TRT/SP 12965200200002004 - MS - Ac. 
SDI 2003032531 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 13/01/2004) 

2481. 1) Citação. Nulidade. Portaria de condomínio operada por empresa da segurança contrata-
da pelo condomínio. O recebimento da citação pelo agente de segurança, ainda que este não seja 
empregado do condomínio, faz válida a citação, porque a eleição do agente de portaria, através 
de empresa contratada, decorreu de opção do próprio condomínio, que há de assumir as conse-
qüências da sua escolha. Nulidade rejeitada. 2) Prescrição. Momento de argüição. A prescrição 
pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição (CC, 193), desde que o seja na fase de conhe-
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cimento (TST, S. 153), a se permitir a regular formação da coisa julgada material. A coisa julgada 
material sela o acolhimento ou rejeição da prescrição. 3) Declaração particular. Limite de validade. 
A declaração particular presume-se verídica em relação ao signatário, mas em relação a terceiros 
só vale como prova do ato de declarar, não do fato declarado. (TRT/SP 00312200301402006 - RO 
- Ac. 6ªT 20040514891 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

2482. Execução. Nulidade de citação. O inciso I do artigo 741 do CPC não se aplica ao processo 
do trabalho, diante da previsão do artigo 852 da CLT de que o revel será intimado da decisão. A 
empresa não apresentou recurso ordinário quando foi intimada. Logo, a matéria alegada no pará-
grafo 1º do artigo 884 da CLT não contempla a previsão de nulidade de citação, tornando inapli-
cável ao processo do trabalho o inciso I do artigo 741 do CPC. (TRT/SP 00584199803802008 - 
AP - Ac. 3ªT 20040229828 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 18/05/2004) 

2483. Do erro de fato. Inexistência de citação válida. No processo do trabalho, a citação ou qual-
quer outra intimação é, regra geral, feita pelo correio. Não há necessidade de ser feita pessoal-
mente, considerando-se realizada com a simples entrega do registro postal no endereço da parte. 
Será considerada válida desde que entregue no endereço do notificado, sem a devolução pelo 
correio, independentemente da pessoa que a receber. A citação por edital, prevista no parágrafo 
1º do art. 841 do CPC, somente será determinada se o reclamado criar embaraços ao recebimen-
to da notificação postal, ou não for encontrado. Improcede o corte rescisório com fulcro no art. 
485, Inc. IX do CPC. Da violação a dispositivos legais. Confirmada a validade da citação, não há 
se falar em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do devido 
processo legal. Improcede o corte rescisório com fulcro no art. 485, Inc. V do CPC. Do dolo pro-
cessual. Improcedência do corte rescisório. Não comprovando o autor, de forma inequívoca, que o 
reclamante forneceu para citação, intencionalmente, endereços através dos quais o representante 
legal da reclamada jamais teria conhecimento da ação contra ela ajuizada, impossibilitando-o de 
defendê-la, não há se falar em dolo processual. Improcede o corte rescisório com fulcro no art. 
485, Inc. III do CPC. (TRT/SP 10576200200002004 - AR - Ac. SDI 2004006542 - Rel. Sonia Maria 
Prince Franzini - DOE 14/05/2004) 

Edital ou pauta 
2484. Mandado de segurança. Citação por edital: "Não estando esgotados os meios postos à dis-
posição das partes para a localização dos sócios da empresa reclamada, incabível a citação inicial 
por edital. Ao interessado, impõe a busca, até a exaustão da empresa e de seus sócios, de quem 
se diz credor". Segurança denegada. (TRT/SP 10207200300002002 - MS - Ac. SDI 2004000269 - 
Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/01/2004) 

2485. Citação por edital. A inicial declinou que a reclamada estava em local incerto e não sabido e 
declinou os endereços dos sócios. Houve a citação da primeira reclamada no endereço do primei-
ro sócio, sendo que a citação foi devolvida sob o fundamento de que houve a mudança. Se houve 
a mudança, não haveria como se impor à citação por oficial de justiça. Em uma outra demanda, o 
reclamante já sofreu as implicações de uma extinção pela não localização da primeira reclamada 
(fls. 24). A própria contestante às fls. 52, tópico 32 de sua defesa, menciona as dificuldades para 
fins de localização da primeira reclamada. Tais elementos, a nosso ver, são mais do que razoá-
veis para a configuração de que a primeira reclamada ou seus sócios não seriam localizados, o 
que justifica a citação por edital. É importante ressaltar que o reclamante não estava obrigado a 
intimar todos os sócios para ter direito à citação por edital, já que a lei processual trabalhista indi-
ca se o reclamado criar embaraços ao recebimento da citação, ou não for encontrado, a citação 
será efetuada por edital, inserto no prazo oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na 
falta, afixado na sede da Vara ou Juízo (art. 841, § 1º, CLT). Por outro lado, a lei processual traba-
lhista não exige a indicação de curador para o réu citado por edital. E, por fim, quanto ao número 
de publicações, é inaplicável ao processo trabalhista o número previsto no art. 232, III, do CPC, 
diante da regra prevista no art. 841, § 1º, da CLT. Portanto, sob qualquer enfoque, mantém-se a 
citação por edital. (TRT/SP 01771200106802007 - RO - Ac. 4ªT 20040356501 - Rel. Francisco 
Ferreira Jorge Neto - DOE 23/07/2004) 

2486. Mandado de segurança. Ato que indefere a citação dos sócios da empresa-reclamada atra-
vés de edital. A citação por edital é meramente formal, possibilitando apenas a formação da rela-
ção processual para o desenvolvimento do processo. Ela não possibilita a plenitude do exercício 
de defesa, especialmente quando se observa que não foram esgotados todos os meios disponí-
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veis para a localização da reclamada. Nessas circunstâncias determinar a sua citação através de 
edital equivale a condená-la à revelia. Por isso, a citação editalícia deve ser utilizada em último 
caso quando se observam exatamente as hipóteses do parágrafo 1º do art. 841 da CLT. É dever 
da parte requerente envidar todos os esforços para a localização da reclamada, possibilitando 
assim a sua citação direta. Segurança denegada. (TRT/SP 13086200200002000 - MS - Ac. SDI 
2004017684 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 13/08/2004) 

2487. Comprovado nos autos o esgotamento dos meios para localização da empresa ou das só-
cias da executada, inviabilizando a intimação da sentença para início da execução, é direito ine-
gável da parte ver assegurada a efetivação da coisa julgada, autorizando-se a intimação da sen-
tença por edital. Aplicação dos arts. 841, parágrafo 1º e 852 da CLT. Segurança parcialmente 
concedida. (TRT/SP 10579200200002008 - MS - Ac. SDI 2004018729 - Rel. Sonia Maria Prince 
Franzini - DOE 03/09/2004) 

Omissão 
2488. Mandado de segurança: 1. Leilão de imóvel. Falta de citação de co-proprietário: "São nulos 
a praça e o leilão de imóvel constrito, quando não é intimado pessoalmente co-proprietário do 
bem, cônjuge da sócia da empresa executada (art. 687, parágrafo 5º do CPC)". Segurança con-
cedida parcialmente. 2. Bem de família. Decadência: "Em tendo o impetrante sido nomeado depo-
sitário do bem imóvel penhorado, o prazo decadencial para opor mandamus, objetivando declara-
ção de bem de família, conta-se da data em que assinou o termo de depositário. Passados mais 
que cento e vinte dias desse ato, opera-se a decadência". Extinção parcial do mandado de segu-
rança, com julgamento do mérito. (TRT/SP 12069200200002005 - MS - Ac. SDI 2004015975 - 
Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/07/2004) 

2489. Despicienda a intimação pessoal do cônjuge do sócio-devedor quanto à realização da hasta 
pública. A lei instrumental civil, mais especificamente o parágrafo 5º do art. 687 do CPC, alude 
apenas a necessidade de intimação pessoal do devedor, nada mencionando acerca de seu cônju-
ge. Ressalte-se, por oportuno, que a regra insculpida no parágrafo único do art. 669 do CPC não 
se aplica à hasta pública, na medida em que exige a intimação pessoal do cônjuge do executado 
apenas quando efetuada a penhora de bem imóvel. (TRT/SP 10713200200002000 - MS - Ac. SDI 
2003032485 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 06/02/2004) 

2490. Mandado de segurança. Violação a direito líquido e certo. Nulidade processual insanável. 
Viola direito líquido e certo do impetrante ato praticado pelo MM. Juízo de origem que não o intima 
do resultado dos embargos declaratórios não conhecidos, impossibilitando-o de exercer seu regu-
lar direito de recorrer da decisão. Segurança que se concede, para que se determine a intimação 
do embargante, ora impetrante. (TRT/SP 12906200300002007 - MS - Ac. SDI 2004024575 - Rel. 
Nelson Nazar - DOE 09/11/2004) 

2491. Nulos os atos processuais em que o Ministério Público, intervindo como custos legis, não foi 
regularmente intimado. (TRT/SP 03170199502302009 - RO - Ac. 1ªT 20040408358 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

2492. Mandado de segurança. Ausência de intimação de ato processual. Nulidade. Ofensa a direi-
to líquido e certo. A ausência de intimação da decisão proferida nos embargos declaratórios acar-
reta a nulidade absoluta, que não se convalida com a retirada dos autos em cartório, comprome-
tendo todo o processo, por expressa disposição legal. Segurança que se concede. (TRT/SP 
11047200300002009 - MS - Ac. SDI 2004014880 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 
03/09/2004) 

2493. Sendo o impetrante casado com a sócia da empresa executada sob o regime da comunhão 
universal de bens, impõe-se sua intimação pessoal dos atos que importem em alienação do bem 
imóvel, sob pena de nulidade, nos exatos termos do disposto no parágrafo único do art. 669 do 
CPC. (TRT/SP 12748200300002005 - MS - Ac. SDI 2004023277 - Rel. Sonia Maria Prince Franzi-
ni - DOE 19/10/2004) 

Postal 
2494. Intimação postal. Contagem de prazo recursal. Presunção de entrega. Presume-se entregue 
a intimação postal 48 (quarenta e oito) horas após a postagem, pertencendo ao destinatário a pro-
va do recebimento após o decurso desse prazo, nos exatos termos do Enunciado 16 do C. TST. 
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Recurso ordinário não conhecido. (TRT/SP 00885200338302009 - RO - Ac. 7ªT 20040383312 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

Prova 
2495. Agravo de petição. INSS. Enunciado nº 16 do C. TST. Aplicabilidade. Presume-se recebida 
a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. O seu não-recebimento ou a 
entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. (TRT/SP 
00709200143102004 - AP - Ac. 1ªT 20040485743 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
01/10/2004) 

 NULIDADE PROCESSUAL 
Argüição. Oportunidade 
2496. Mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança para ver reconhecida suposta 
nulidade de ato pretérito que ficou superada diante do advento da coisa julgada. Cabe a parte 
argüi-la por simples petição ou em preliminar de embargos à execução na primeira oportunidade, 
desde que antes do trânsito em julgado. Após, a decisão transitar em julgado só resta a parte a 
competente ação rescisória. É inadmissível a utilização do mandado de segurança como substitu-
tivo de ação rescisória. Segurança denegada. (TRT/SP 12915200300002008 - MS - Ac. SDI 
2004023307 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 19/10/2004) 

Cerceamento de defesa 
2497. Nulidade. Cerceamento de prova. Tendo requerido a parte a produção de provas não justifi-
cadamente indeferidas, caracteriza-se cerceamento de prova que eiva de nulidade o processado, 
pelo que, acolhida a argüição respectiva, devem os autos baixar à MM. Vara de Origem para rea-
bertura da instrução processual, permitindo-se à parte a produção das provas requeridas, até pro-
núncia de final e novo julgamento, como se entender de direito. Preliminar de nulidade acolhida. 
(TRT/SP 55161200290202006 - RO - Ac. 7ªT 20030680420 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/01/2004) 

2498. Moléstia profissional. Nulidade. Cerceamento de prova. É de ser acolhida a preliminar de 
nulidade do julgado por cerceamento de prova quando, provido recurso ordinário anteriormente 
interposto, em que se requereu expressamente a produção de provas anteriormente indeferidas, 
deixa o Juízo de dar ciência ao autor da baixa dos autos à MM. Vara de origem e de permitir-lhe a 
produção das provas requeridas. Recurso ordinário a que se dá provimento. (TRT/SP 
02692199946302009 - RO - Ac. 7ªT 20040383363 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

2499. Nulidade. Cerceamento de prova. É de ser provido recurso ordinário que pretende ver de-
clarada a nulidade do processado, quando, necessária a prova expressamente requerida pela 
parte, é a mesma indeferida pelo Juízo. Recurso ordinário obreiro a que se dá provimento, no as-
pecto. (TRT/SP 07899200390202008 - RO - Ac. 7ªT 20030680586 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/01/2004) 

2500. Nulidade. Cerceamento de prova. Testemunha. Não-empregado. Inexiste imposição legal 
de que a testemunha seja empregada da ré, pelo que, tendo sido obstada sua oitiva por esse mo-
tivo, é de se acolher a argüição de nulidade do julgado, por cerceamento de prova. Recurso ordi-
nário a que se dá provimento. (TRT/SP 01682200101002003 - RO - Ac. 7ªT 20040054106 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2501. Nulidade. Cerceamento de prova. Encerramento da instrução processual. Esclarecimentos 
periciais insuficientes. Configura nulidade do processado, por cerceamento de prova, o indeferi-
mento de produção de provas requeridas em manifestação da parte sobre os pretensos esclare-
cimentos do Sr. Perito judicial, ainda que, anteriormente, tenha sido encerrada a instrução proces-
sual, tendo o Sr. Perito somente reafirmado os fatos anteriormente consignados no laudo técnico 
e que, em verdade, necessitariam ser perscrutados. Preliminar de nulidade que se acolhe. 
(TRT/SP 02147199903102005 - RO - Ac. 7ªT 20040121954 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/04/2004) 

2502. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. O encerramento abrupto da instrução pro-
cessual, com indeferimento de prova pericial médica, com base em acolhimento de tese de direito 
controvertida, desatende ao princípio da concentração. Quando do julgamento, o feito deve estar 
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em termos para completa apreciação, não somente pelo juízo originário, mas também pela instân-
cia revisora. Preliminar acolhida, para garantia à parte do direito de ampla defesa. (TRT/SP 
01427200107702009 - RO - Ac. 7ªT 20040305630 - Rel. Cátia Lungov - DOE 02/07/2004) 

2503. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Os artigos 186 e 942 do Código Civil impõem 
como requisitos cumulativos para caracterização da obrigação de indenizar dano material ou mo-
ral, a prática de ato ilícito (por ação ou omissão, decorrente de dolo ou culpa), a verificação de 
prejuízo e a presença de nexo causal entre a ação e o dano, o que não resulta necessariamente 
da mera ocorrência de infortúnio com seqüelas. O encerramento abrupto da instrução processual 
desatende ao princípio da concentração, pois quando do julgamento o feito deve estar em termos 
para completa apreciação, não somente pelo juízo originário, mas também pela instância revisora. 
(TRT/SP 02326200146502008 - RO - Ac. 7ªT 20040513836 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
08/10/2004) 

2504. Nulidade Processual. Cerceamento de defesa. O encerramento abrupto da instrução pro-
cessual, sobretudo quando se trata de controvérsia sobre reconhecimento de vínculo de emprego, 
sobre a qual a jurisprudência traz nuances importantes na subsunção do fato ao tipo legal, acarre-
ta inestimável prejuízo à parte. O princípio da concentração que norteia o Direito Processual do 
Trabalho exige que o processo, quando do julgamento, esteja em termos para completa aprecia-
ção, não somente pelo juízo originário, mas também pela instância revisora. Preliminar acolhida, 
para garantia à parte do direito de ampla defesa. (TRT/SP 01918200105402006 - RO - Ac. 8ªT 
20040167202 - Rel. Cátia Lungov - DOE 27/04/2004) 

2505. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. O art. 118 da Lei 8213/91 exige a suspensão 
do contrato de trabalho com pagamento do benefício previdenciário em face de acidente tipo, não 
de doença profissional, que pode se manifestar durante o contrato ou após sua extinção. O encer-
ramento abrupto da instrução processual, com indeferimento de prova pericial médica, com base 
em acolhimento de tese de direito controvertida, desatende ao princípio da concentração. Quando 
do julgamento o feito deve estar em termos para completa apreciação, não somente pelo juízo 
originário, mas também pela instância revisora. Preliminar acolhida, para garantia à parte do direi-
to de ampla defesa. (TRT/SP 02949199906502002 - RO - Ac. 8ªT 20040167407 - Rel. Cátia Lun-
gov - DOE 27/04/2004) 

2506. Cerceamento de defesa. Perícia de insalubridade. Desconhecimento da data da diligência 
pela parte. Nulidade. 1) O desconhecimento da data da perícia pela parte, que inclusive a impeça 
de ser acompanhada pelo assistente-técnico tempestivamente indicado, importa em flagrante cer-
ceamento de defesa. 2) Existindo quesitos das partes, esses devem chegar ao conhecimento do 
perito até a data da realização da prova, excepcionado o caso dos suplementares, para que se 
propicie o exame concomitante dos mesmos, como corolário dos princípios da unidade da prova, 
da igualdade das partes e da amplitude do contraditório. (artigos 5º, LV, CF, 3º, parágrafo único, 
Lei 5.584/70 e 795, CLT). (TRT/SP 00444200202402004 - RS - Ac. 5ªT 20040077475 - Rel. Edi-
valdo de Jesus Teixeira - DOE 05/03/2004) 

2507. Cerceamento de defesa. O princípio da celeridade deve conviver harmoniosamente com os 
princípios da ampla defesa e do contraditório. Esse é um penhor de tranqüilidade assegurado às 
partes no processo de valer-se de todos os meios probatórios para provar o alegado. O cercea-
mento é ato arbitrário que se desvia do iter da verdadeira justiça. (TRT/SP 00733200203302004 - 
RO - Ac. 6ªT 20040171420 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

2508. Cerceamento de defesa. O ato cerceador retira do julgador a qualidade de imparcial vician-
do a jurisdictio. É necessário que o ímpeto cerceador seja contido tão-logo se manifeste, pois ten-
de a crescer com o tempo e o dominus processus (diretor do processo) tende a transformar-se em 
"dono do processo". (cf, Frederico Marques, in Instituições de Direito Processual Civil). (TRT/SP 
03020199906102005 - RO - Ac. 6ªT 20040171471 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
07/05/2004) 

2509. Nulidade processual. A tese da nulidade processual é quanto ao cerceamento do amplo 
direito de defesa por dois fundamentos: a) pergunta indeferida à primeira testemunha; b) a não 
oitiva de uma testemunha como informante. A segunda testemunha era genro do falecido. Por ser 
genro, visualiza-se o grau de parentesco, o qual justificou o deferimento da contradita (art. 829, 
CLT). Se o relato de uma testemunha, após a contradita, vale como simples relato, a nosso ver, 
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não há obrigatoriedade legal quanto à sua oitiva, já que não poderá influir na formação da convic-
ção do órgão jurisdicional. Portanto, correta a sua não oitiva. Rejeito a nulidade. Quanto ao primei-
ro fundamento, a pergunta indeferida é quanto aos dias de trabalho do reclamante. A pergunta foi 
indeferida e não houve nenhuma manifestação explícita em audiência dissonante do indeferimen-
to. Portanto, a matéria deságua na preclusão (artigos 794 e seguintes da CLT). Assevere-se, ain-
da, que o indeferimento também está correto, já que anteriormente a própria testemunha sequer 
soube dizer a respeito do horário de trabalho do reclamante ou os dias em que os mesmos pres-
tava serviços. Sob qualquer enfoque, rejeito a tese da nulidade. (TRT/SP 00233200249102006 - 
RO - Ac. 7ªT 20040363400 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 30/07/2004) 

2510. Preliminar recursal. Nulidade pelo cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento do 
depoimento de parte e de diligências. 1. Depoimento pessoal consiste na oitiva da parte, solicitada 
pela outra parte ou por determinação do juiz, com a finalidade de esclarecer fatos relativos à cau-
sa, podendo ocorrer em qualquer estado do processo. O Código de Processo Civil contempla du-
as modalidades de depoimento pessoal: a) o interrogatório? O juiz pode, de ofício, em qualquer 
estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las so-
bre os fatos da causa (art. 342). O objetivo do interrogatório é o esclarecimento do juiz. As partes 
serão interrogadas sucessiva e separadamente (primeiro o autor, depois o réu) (arts. 344, pará-
grafo único, e 413), não sendo permitido, a quem não depôs, assistir ao interrogatório da outra 
parte (art. 344, parágrafo único). b) o depoimento pessoal propriamente dito? Quando o juiz não o 
determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de inter-
rogá-la na audiência de instrução e julgamento (art. 343, caput). A parte será intimada pessoal-
mente, constando do mandado que se presumirão confessados os fatos contra ela alegados, caso 
não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor (art. 343, § 1º). Se a parte intimada não 
comparecer, ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz lhe aplicará a pena de confissão (art. 
343, § 2º). A finalidade do depoimento pessoal é a provocação da confissão. 2. Na estrutura do 
processo trabalhista, encontramos: a) as partes serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiri-
das, por seu intermédio, pelas partes, seus representantes ou advogados (art. 820, CLT); b) ter-
minada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o juiz ex officio interrogar os liti-
gantes (art. 848, caput). Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosse-
guindo a instrução com o seu representante ou advogado (art. 848, § 1º). Manoel Antonio Teixeira 
Filho entende que o art. 820 deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 848. 
Portanto, a parte somente poderia ser reinquirida pela outra, se o magistrado determinar o 
interrogatório (o qual é de iniciativa exclusiva do juiz). O sistema único do interrogatório não é 
adotado pela jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho: "Aplica-se pena de 
confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à 
audiência em prosseguimento, na qual deveria depor" (En. 74). O que vem a ratificar essa posição 
doutrinária é o conteúdo da O.J. n. 184, da SDI-I, do TST: "Confissão ficta. Produção de prova 
posterior. Somente a prova pré-constituída nos autos é que deve ser levada em conta para 
confronto com a confissão ficta (art. 400, I, CPC), não implicando cerceamento de defesa o 
indeferimento de provas posteriores". 3. Apesar da excelente fundamentação da decisão 
impugnada, não há como se negar o prejuízo processual à segunda demandada, ora recorrente, 
quando se teve o indeferimento do depoimento dos autores. 4. Por outro lado, também não se 
pode negar o prejuízo ocasionado à segunda reclamada quanto ao indeferimento dos ofícios 
solicitados, notadamente, quando a própria sentença reconheceu que havia comunicações 
internas dispondo a respeito de pagamentos, horas extras etc. (fls. 556). A partir do momento em 
que o julgado reconhece que os pagamentos de salários eram executados pela segunda 
reclamada, a expedição de ofícios seria primordial para se espancar as dúvidas quanto aos 
efetivos pagamentos, os quais eram executados mediante operações bancárias. 5. Portanto, 
diante dos elementos dos autos, denota-se o prejuízo processual perpetrado contra a segunda 
reclamada, violando, assim, o amplo direito de defesa (art. 5º, LV, CF). Acolhe-se, pois, a 
preliminar. Anula-se a r. sentença, determinando-se a produção dessas provas. Por inferência 
lógica, resta prejudicado o exame do mérito do apelo. (TRT/SP 13718200390202002 - RO - Ac. 
4ªT 20030706305 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 16/01/2004) 

2511. Nulidade processual por cerceamento do direito de defesa. A sentença enfatizou que a re-
clamada não soube dizer a respeito da jornada de trabalho do reclamante, bem como, por outro 
lado, que a reclamada não teria juntado os cartões de ponto. Em função desses parâmetros, hou-
ve o acolhimento da jornada de trabalho da reclamante. A parte tem a obrigação de conhecer dos 
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fatos. A partir do momento, em que o preposto não soube dizer se a reclamante ficava além das 
18:00 ou se entrava mais cedo, torna-se confessa, o que inviabiliza a produção de outras provas. 
Vale dizer, as perguntas indeferidas às testemunhas, quanto a essa temática, encontram-se corre-
tas. Nesse sentido temos o teor da OJ. n. 184, da SDI-I, do TST. Não se reconhece, pois, a nuli-
dade processual. (TRT/SP 00580200201102008 - RO - Ac. 4ªT 20040242204 - Rel. Francisco 
Ferreira Jorge Neto - DOE 28/05/2004) 

2512. Nulidade processual. Consta do teor do julgado: "O reclamante não comprovou ter sofrido 
acidente de trabalho, prevalecendo a tese da reclamada que seu afastamento se deu a título de 
auxílio-doença previdenciário. Improcedem os pedidos de reintegração ou indenização equivalen-
te". Vale dizer, a postulação foi indeferida sob o argumento de que não provou o acidente de tra-
balho. Essa formulação em tese seria razoável e admissível se a parte tivesse sido omissa no 
desempenho de seu encargo probatório. Contudo não é o caso dos autos. Consta às fls. 175: "In-
defere-se a prova oral pretendida pelo reclamante, com relação ao alegado acidente de trabalho, 
visto tratar-se de prova documental. Protestos do patrono do reclamante". A narrativa de quando e 
como ocorreu o acidente consta às fls. 09/10, inclusive, com a indicação de que a reclamada não 
forneceu o CAT. Essa prova, ou seja, a ocorrência do acidente não é de cunho documental e sim 
e também oral, precipuamente, em face do conteúdo da petição inicial. Patente, pois, a violação 
ao direito constitucional da ampla defesa. Reconheço, pois, a nulidade pretendida pelo reclaman-
te, anulando-se, a r. sentença. (TRT/SP 00715200025102009 - RO - Ac. 4ªT 20040242212 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 28/05/2004) 

2513. Cerceamento de prova. Indeferimento de segunda testemunha. Violação ao art. 818 da 
CLT. Dano processual irreparável. CLT, art. 794. Indeferir o juiz a oitiva de segunda testemunha, 
por considerar-se satisfeito com o depoimento de uma testemunha de cada parte, e julgar contra 
quem pretendia ouvir a segunda testemunha, é causa de nulidade processual, se o motivo da im-
procedência do pedido for insuficiência de prova. (TRT/SP 02878200203002000 - RO - Ac. 9ªT 
20040558236 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 12/11/2004) 

2514. Indeferimento de oitiva de testemunha. Prova de anotação do contrato de trabalho em 
CTPS. Cerceamento não configurado. O indeferimento de oitiva de testemunha convidada pelo 
réu para prova da relação de emprego, quando constatado nos autos a existência de prova docu-
mental atinente ao pacto laboral, com registro do contrato de trabalho em CTPS, cuja assinatura 
do empregador foi confirmada por ele mesmo perante o juízo, não constitui cerceamento de defe-
sa, posto que a anotação do contrato em CTPS, nos termos do artigo 40 da CLT, incorre na pre-
sunção iuris et de iure contra o empregador. É lícita a dispensa de prova inócua, a teor do artigo 
400, I, CPC. Rejeita-se a argüição de nulidade. (TRT/SP 02663200205802005 - RO - Ac. 2ªT 
20040425996 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 31/08/2004) 

2515. Processo do Trabalho. Nulidade. Cerceamento de defesa. Não existe nulidade a ser decla-
rada quando há oportunidade da apresentação de razões finais, ainda que em período exíguo de 
tempo, em cumprimento ao art. 850 da CLT, tendo em vista os princípios da celeridade e concen-
tração dos atos processuais que norteiam o procedimento nesta Justiça Especial do Trabalho. 
(TRT/SP 00753200144602003 - RO - Ac. 1ªT 20040266235 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
22/06/2004) 

2516. Instrução. Provas. É dever do juiz determinar a produção das provas necessárias ao escla-
recimento dos fatos (CPC, 130). Ao encerrar a instrução o juiz atesta que o processo está pronto 
para o julgamento. Dizer na sentença que há falta de prova, sem que se tenha determinado a sua 
produção, é evidente contradição da intenção da busca da verdade real. Cerceamento de defesa 
acolhido. (TRT/SP 00481200202502009 - RO - Ac. 6ªT 20040424051 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 03/09/2004) 

2517. Cerceamento de defesa. Prova. O objeto da prova é o fato que seja, cumuladamente, con-
trovertido, pertinente e relevante no âmbito da lide. Tanto é dever do juiz determinar a prova útil, 
como indeferir a inútil. (TRT/SP 02297200201402000 - RO - Ac. 6ªT 20040514840 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

2518. Sentença. Anulação. Cerceamento de defesa. O juiz singular não pode considerar inútil a 
produção de prova deferida pelo Tribunal. Sentença que se anula pela terceira vez. (TRT/SP 
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01289199625202000 - RO - Ac. 6ªT 20040555806 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
26/10/2004) 

2519. Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. A constatação de que os autos não esta-
vam disponíveis em secretaria no início do prazo para manifestação sobre o laudo pericial impõe a 
devolução desse prazo. O indeferimento dessa pretensão importa cerceamento de defesa e nuli-
dade do feito. (TRT/SP 37570200390202001 - RO - Ac. 6ªT 20030695168 - Rel. Rafael E. Puglie-
se Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

2520. Cerceamento de defesa. Juntada de documentos. Instrução encerrada com a concordância 
das partes. Juntada posterior de documento que não era novo. Inadmissibilidade da prova. Cerce-
amento de defesa inexistente. (TRT/SP 02378200207302007 - RO - Ac. 6ªT 20030695370 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

2521. Cerceamento de defesa. Prova. A atividade jurisdicional deve revestir-se de uma coerência 
que lhe assegura um escopo ético. É esse sentido ético que não admite venha o juiz a encerrar a 
instrução processual sponte propria e, depois, na sentença, julgar por falta de provas. Se falta 
prova, cumpre ao Juiz determinar a instrução, não o encerramento da instrução. É o que determi-
na o art. 130 do CPC. (TRT/SP 00752200143202006 - AI - Ac. 6ªT 20040064381 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 30/03/2004) 

2522. Cerceamento de defesa. Troca de favores. Depor como testemunha jamais pode ser consi-
derado um favor, quando a lei consagra essa atividade um serviço público (art. 419, parágrafo 
único, do CPC). A testemunha não tem arbítrio sobre a concessão de favores. Quem vai depor em 
Juízo está a colaborar com o Poder Judiciário. (TRT/SP 00523200238102004 - RO - Ac. 6ªT 
20040153201 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

2523. Cerceamento de defesa. Testemunhas. A ausência de testemunhas em audiência una, que 
se afirmam convidadas pela parte, obriga o adiamento (CLT, 825), não cabendo exceção para 
exigir depósito prévio do rol quando igual exigência não correu para a ré, tendo esta a faculdade 
exarada na citação para conduzir à audiência suas testemunhas. Igualdade de tratamento assegu-
rada. (TRT/SP 00080200325402001 - RO - Ac. 6ªT 20040218400 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro 
- DOE 21/05/2004) 

2524. Encerramento da instrução. Protestos. Matéria fática controvertida. Cerceamento. Haverá 
sempre nulidade, com ofensa à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), quando 
a parte for surpreendida e obstada no seu legítimo direito de produzir as provas necessárias à 
defesa de sua tese, em matéria fática controvertida, de tal decorrendo prejuízos processuais cla-
ramente identificados (art. 794, CLT) e contra os quais houve imediato insurgimento (art. 795, 
CLT). (TRT/SP 02733200100702001 - RO - Ac. 4ªT 20040574908 - Rel. Ricardo Artur Costa e 
Trigueiros - DOE 05/11/2004) 

2525. Prova pericial. Indeferimento sob protestos da parte. Nulidade processual por cerceamento 
ao direito de defesa. Indeferida a produção de prova pericial, sob imediato protesto da parte que 
com ela pretendia comprovar fatos relevantes e controvertidos (doença profissional), impossível 
deixar de acolher a preliminar e bem assim, reconhecer o cerceamento ilegal e a conseqüente 
nulidade do processado, por violação à garantia constitucional da ampla defesa com o acesso aos 
meios de prova inerentes (art. 5º, LV, CF). (TRT/SP 02368200206402000 - RO - Ac. 4ªT 
20040641745 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 26/11/2004) 

2526. Prova oral. Indeferimento sob protestos da parte. Nulidade processual por cerceamento ao 
direito de defesa. Indeferida a produção de provas orais, sob imediato protesto da parte que com 
elas pretendia comprovar matéria fática relevante e controvertida, e tendo a sentença de origem 
fundamentado a improcedência do pleito justamente na ausência de provas, impossível deixar de 
acolher a preliminar e bem assim, reconhecer o cerceamento ilegal e a conseqüente nulidade do 
processado, por violação à garantia constitucional da ampla defesa com o acesso aos meios de 
prova inerentes (art. 5º, LV, CF). (TRT/SP 00395199844402000 - RO - Ac. 3ªT 20040066198 - 
Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 09/03/2004) 

2527. Prova. Cerceamento em audiência. Nulidade. Momento da argüição. A argüição de nulidade 
por eventual cerceamento ao direito de defesa praticado na audiência deve ser feita no exato 
momento em que a parte toma ciência do indeferimento da prova, ou seja, na própria sessão (art. 
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795, CLT). Não há forma prescrita em lei, para esse insurgimento, tendo se consagrado no âmbito 
do processo trabalhista, a formulação imediata de protesto a ser consignado na ata, que conterá o 
requerimento da prova, seu indeferimento, e o respectivo inconformismo. A imediatidade exigida 
pelo artigo 795 da CLT está em perfeita harmonia com a oralidade e celeridade que constituem a 
tônica do processo trabalhista. A insurgência formulada apenas em sede recursal, sob a forma de 
preliminar de nulidade, sem que tenha havido oportuno protesto, não afasta a preclusão. (TRT/SP 
02410200001302009 - RO - Ac. 4ªT 20040279302 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
18/06/2004) 

2528. Vínculo. Prova testemunhal. Indeferimento. Nulidade. Sendo a controvérsia eminentemente 
fática (vínculo empregatício) e inexistindo confissão expressa no depoimento pessoal, evidencia-
se o prejuízo processual sofrido pelo reclamante sucumbente na ação a quem foi obstado o direito 
de produzir prova e contraprova. Nulidade que se acolhe por caracterizada violação à garantia 
constitucional da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna). (TRT/SP 
01408200101202007 - AI - Ac. 4ªT 20040279361 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
18/06/2004) 

2529. Direito de defesa. Cerceamento. Indeferimento, em audiência, de prova anteriormente as-
segurada. Nulidade processual. Em nome da segurança das partes em litígio e da garantia ao due 
process of law os feitos judiciais não podem ser conduzidos como uma "caixa de surpresas". Irre-
levante o compromisso da parte de trazer testemunhas independentemente de intimação se em 
despacho posterior, em razão de mudança de endereço, o Juízo lhe assegurou a possibilidade de 
ouvida da testemunha por precatória. Assim, com essa garantia dada pelo Juízo, não poderia ser 
surpreendida em audiência e ver obstado o seu legítimo direito de produzir as provas necessárias 
à defesa de sua tese, de tal decorrendo prejuízos processuais claramente identificados e contra 
os quais houve oportuno imediato (art. 795, CLT). Indeferida a prova oral sob imediato protesto da 
parte que com ela pretendia comprovar matéria fática relevante e controvertida e, tendo a senten-
ça fundamentado a improcedência do pleito justamente na ausência de provas, impossível deixar 
de acolher a preliminar e bem assim, reconhecer o cerceamento ilegal e a conseqüente nulidade 
do processado, por violação à garantia constitucional da ampla defesa com o acesso aos meios 
de prova inerentes (art. 5º, LV, CF). (TRT/SP 01773199846202004 - RO - Ac. 4ªT 20040309589 - 
Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 25/06/2004) 

2530. Cerceamento de defesa e conseqüente nulidade processual: o magistrado trabalhista pos-
sui o interesse de ordem pública e o dever de interrogar o litigante, mormente quando o advogado 
da parte ausente requer e protesta pela oitiva daquela presente em audiência, e principalmente 
quando as questões da lide (pretensão resistida) são controversas e não são de direito. Não é por 
motivo outro que o saudoso jurista e Juiz Carrion criticava com dureza a redação contida no caput 
do art. 848 consolidado (redação da Lei nº 9.022/95), afirmando que indeferir requerimento de 
interrogatório da parte constitui gravíssimo cerceamento de defesa. Nulidade que se configura por 
afronta ao art. 5º, IV, da CF/1988. (TRT/SP 02823200102102009 - RO - Ac. 5ªT 20040226640 - 
Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 28/05/2004) 

2531. Nulidade por cerceamento probatório: certo é que o magistrado trabalhista é detentor de 
amplo poder discricionário (CLT, art. 765) na condução do ágil procedimento previsto no processo 
judiciário do trabalho, entretanto, isto não quer de modo algum dizer que deva confundir legal dis-
cricionariedade com arbítrio, tornando-se insensível na orientação e agilização processuais, que 
nunca procedem suceder com desprestígio ao princípio da ampla defesa e ao devido processo 
legal. (TRT/SP 00361200148102001 - RO - Ac. 5ªT 20040226683 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - 
DOE 28/05/2004) 

2532. Lecionava magistralmente o saudoso Juiz e Jurista Carrion, "o ambiente litigioso é mau am-
biente para a prudência e isenção de ânimo que se exigem da testemunha; entender de outra 
forma é estimular às partes à permuta imoral de vantagens em falsidades testemunhais". Ela pes-
soa que consta como indiciada em um boletim de ocorrência policial (estelionato) no qual, a vítima 
é o reclamado, sendo trazida puerilmente pelo reclamante à Justiça do Trabalho. In casu, inocorre 
nulidade por cerceamento probatório. Como lecionava magistralmente o saudoso Juiz e Jurista 
Carrion, "o ambiente litigioso é mau ambiente para a prudência e isenção de ânimo que se exigem 
da testemunha; entender de outra forma é estimular às partes à permuta imoral de vantagens em 
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falsidades testemunhais". (TRT/SP 00800199944402000 - RO - Ac. 5ªT 20040257929 - Rel. Ri-
cardo Verta Luduvice - DOE 18/06/2004) 

2533. Cerceamento de defesa. Recusa do Juízo em receber contestação em audiência redesig-
nada. O termo de audiência nenhuma referência faz à tentativa da reclamada em juntar contesta-
ção, nem deixa consignado qualquer protesto seu. A instrução processual foi encerrada com anu-
ência das partes. Segurança que se denega. (TRT/SP 12938200200002001 - MS - Ac. SDI 
2004007549 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 01/06/2004) 

Configuração 
2534. Nulidade processual. Excesso de formalismo. Não se declara nulidade quando a mesma 
não gera prejuízo à parte (artigo 795 da CLT). (TRT/SP 02293200104602005 - RO - Ac. 9ªT 
20040521448 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 15/10/2004) 

2535. Despacho ordinatório. Extinção do processo. Nulidade. O despacho meramente ordinatório, 
em razão da ausência de carga sancionatória, não opera efeitos preclusivos se a parte não o a-
tende. O ônus processual decorre do descumprimento de determinação exarada de agente políti-
co detentor de jurisdição. (TRT/SP 00095200326102008 - AP - Ac. 8ªT 20040599358 - Rel. Rovir-
so Aparecido Boldo - DOE 16/11/2004) 

2536. Nulidade. Falta de apresentação de razões finais. A falta de apresentação de razões finais 
não acarreta conseqüência processual às partes, já que não se trata de ônus da parte, mas de 
uma mera faculdade. Poderá ou não se valer das razões finais para expressar uma mera síntese 
do processado, ressaltando os pontos que lhe favorecem. Portanto, exceto quando praticado al-
gum ato em audiência cuja parte entende tratar-se de nulidade contra a qual deve se insurgir 
prontamente, sob pena de preclusão, podendo se valer de razões finais para tanto, a ausência 
desta manifestação não acarreta prejuízos processuais à parte. É o que ocorre nos autos. As ra-
zões finais de fls. 190/194 em nada contribuíram processualmente para a prolação da sentença. 
Nada alterariam o resultado dado pela sentença. Não constituem prova de fato algum que tenha 
sido rejeitado por ausência de prova. (TRT/SP 21030200390202006 - RO - Ac. 3ªT 20030671250 
- Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 09/01/2004) 

Documento. Juntada 
2537. Nulidade processual. Foi determinado ao reclamado, que no prazo de dez dias, juntasse 
aos autos os controles de todo o período e de acordo com o disposto no art. 355 do CPC. Após 
juntar apenas quatro controles, solicitou a dilação de prazo, aduzindo a sua não localização, o que 
foi indeferido. O indeferimento está correto. A prova documental, notadamente, os cartões de pon-
to devem ser produzidos com a defesa (art. 396, CPC). A alegação de que os controles não foram 
localizados, não é motivo plausível para elidir as conseqüências processuais dos artigos 355 e 
seguintes do CPC. A posição do MM. Juízo a quo está em sintonia com o teor do Enunciado n. 
338, inclusive, tendo efetuado a inversão do ônus da prova, propiciando, à reclamada que efetu-
asse a contra prova. Rejeito a tese da nulidade, não havendo nenhuma violação aos artigos cita-
dos pelo recorrente. (TRT/SP 00372200203202000 - RO - Ac. 4ªT 20040356625 - Rel. Francisco 
Ferreira Jorge Neto - DOE 23/07/2004) 

Efeitos 
2538. Nulidades. Restituição de ambas as partes ao estado anterior. CC, art. 182. As nulidades, 
quando declaradas pelo juiz, têm por justa finalidade restabelecer uma situação anterior, mais 
favorável, se comparada à nova situação. Declarado nulo o ato, do qual resultou o litígio, ambas 
as partes devem voltar à antiga situação, restituindo-se a cada qual o bem ou o direito que lhe 
pertence. Nulidade que restitui apenas uma das partes ao status quo anterior, não é nulidade. A 
sentença será injusta. (TRT/SP 00255200202302005 - RO - Ac. 9ªT 20040114834 - Rel. Luiz Ed-
gar Ferraz de Oliveira - DOE 02/04/2004) 

Prejuízo 
2539. Nulidade processual. CLT, art. 794. As nulidades no processo trabalhista só devem ser de-
claradas quando o erro, de juízo ou de processo, causar dano irreparável aos litigantes e não pu-
der ser corrigido pelo Tribunal. (TRT/SP 00408200100202002 - RO - Ac. 9ªT 20040130244 - Rel. 
Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 06/04/2004) 
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PAGAMENTO 
Quitação 
2540. Contrato temporário. Prazo para quitação. Ao estipular o prazo para pagamento das verbas 
rescisórias, a alínea a do parágrafo 6º do artigo 477 da CLT menciona o término do contrato de 
trabalho, aludindo, sem dúvida, à hipótese dos contratos a prazo, ou seja, aqueles cujo termo final 
(término) está previsto expressamente. Ciente da data da expiração do contrato temporário desde 
o momento em que foi firmado sob a égide da Lei 6.019/74, o empregador está obrigado a efetuar 
o pagamento das verbas rescisórias no primeiro dia útil subseqüente, sob pena de, exorbitado o 
prazo, tornar-se devida a multa a que alude o artigo 477 da CLT. Irrepreensível a decisão de ori-
gem que assim entendeu. (TRT/SP 02588200306102006 - RS - Ac. 4ªT 20040676697 - Rel. Ri-
cardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 

 PARTE 
Legitimidade em geral 
2541. Mandado de segurança. Ilegitimidade de parte. A via estreita do mandado de segurança 
não comporta discussão acerca da ilegitimidade de parte, porquanto a questão demanda dilação 
probatória, inerente à fase cognitiva do processo. Penhora em conta corrente. Legalidade. A or-
dem de penhora de dinheiro, pelo bloqueio de conta corrente até valor certo e determinado, não 
viola direito líquido e certo do executado. O ato impugnado está em perfeita consonância com o 
artigo 765 da CLT, bem como com a gradação estabelecida no artigo 655 do Código de Processo 
Civil. Segurança que se denega. (TRT/SP 12048200300002000 - MS - Ac. SDI 2004023838 - Rel. 
Maria Aparecida Duenhas - DOE 26/11/2004) 

2542. 1. Legitimidade do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem a 
titularidade ativa, embora concorrente, para postular a nulidade de cláusula ou convenção coletiva 
relativamente a normas de Direto do Trabalho que envolvam regras individuais ou coletivas indis-
poníveis, em face das prerrogativas estabelecidas nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal, 
e do contido no artigo 83, da Lei Complementar nº 75/93. 2. Contribuição assistencial. Descontos 
sucessivos, Configura-se abusiva e ilegal a imposição, por parte do sindicato profissional, de con-
tribuição assistencial em caráter permanente, com descontos sucessivos sobre os salários dos 
trabalhadores, como se a referida contribuição fosse um tributo devido à entidade de classe. Ao 
instituir a contribuição com essas características, o sindicato violou o princípio da intangibilidade 
dos salários, praticando verdadeira derrama contributiva. Ação declaratória de nulidade de cláusu-
la de convenção coletiva que se julga parcialmente procedente. (TRT/SP 00409/1995-2 - ADN - 
Ac. SDC 2004000242 - Rel. Nelson Nazar - DOE 30/01/2004) 

2543. FGTS. Diferença da multa de 40%. Planos Bresser e Collor. 1. As decisões proferidas pelos 
juízes federais, confirmadas pelos tribunais superiores, reconhecendo direito aos expurgos do 
FGTS (Planos Bresser e Collor), beneficiam apenas a quem ajuizou as ações (CPC, art. 472). É 
direito que se constitui e se declara inter pars e não beneficia terceiros que tenham igual direito. 
Somente os titulares da sentença podem vir à Justiça do Trabalho reclamar a diferença da multa 
de 40%, respeitado, outrossim, o amplo direito de defesa e as particularidades processuais peran-
te o juiz do trabalho. 2. Por outro lado, a Lei Complementar n. 110, de 29/6/2001, não criou obri-
gação relativa à multa de 40%. Apenas autorizou a Caixa Econômica Federal a provisionar (i.e., 
reservar) as diferenças em favor dos trabalhadores que assinassem o termo de adesão previsto 
nos artigos 4º e 6º da lei. A falta de adesão importa em carência de ação, ou inépcia da inicial, 
segundo a exegese dos juízes. (TRT/SP 00824200333202009 - RS - Ac. 9ªT 20030656278 - Rel. 
Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 09/01/2004) 

2544. Diferença da multa do FGTS. Expurgos inflacionários. Legitimidade de parte. O ex-
empregador é parte legítima para figurar no pólo passivo de reclamação visando o pagamento da 
diferença da multa do FGTS em decorrência de atualização monetária dos depósitos. Inteligência 
do § 1º do art. 18, da Lei nº 8.036/90 (TRT/SP 01086200205702008 - RO - Ac. 1ªT 20040408528 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

2545. Legitimidade de parte. Nova concessão de serviços. A transferência da concessão de servi-
ços, acompanhada da remoção dos funcionários para a nova empresa, não afasta a possibilidade 
do empregado ajuizar a demanda em face da primeira empregadora, continuando esta a ser parte 
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legítima para responder pelas verbas decorrentes do período contratual que lhes foi comum. Re-
curso a que se dá provimento. (TRT/SP 49579200390202005 - RO - Ac. 2ªT 20030689079 - Rel. 
Sônia Maria Forster do Amaral - DOE 13/01/2004) 

2546. A necessidade da prova da vinculação da empresa tomadora com a prestadora para fins da 
configuração da responsabilidade subsidiária. A segunda reclamada aduz a ilegitimidade de parte. 
A contestante, consoante o teor da defesa (6º parágrafo às fls. 26), afirma que nunca teve qual-
quer tipo de relação jurídica com a primeira reclamada e desconhece a alegada prestação de ser-
viços do reclamante. Ressalte-se que o MM. Juízo a quo considerou a primeira reclamada revel e 
confessa quanto à matéria de fato. A rigor, a confissão há de ser vista com restrição, ante a formu-
lação inicial do litisconsórcio e o disposto no art. 320, I, do CPC. É verdade que a segunda recla-
mada, também em sua defesa, aduz que não há norma jurídica que justifique a sua responsabili-
dade subsidiária. A nosso ver, em sede de formulação da defesa, a parte tem o direito de funda-
mentar a sua resistência, objetando aspectos de defesa direta de mérito (negando o fato constitu-
tivo da responsabilidade subsidiária), como também objetando a existência de outros aspectos, 
como a alegação de impedimento jurídico a essa responsabilidade subsidiária. Não se trata de 
aspectos contraditórios ou confusos como alegado pelo MM. Juízo às fls. 37, segundo parágrafo 
da fundamentação da decisão impugnada. O réu, em sua resposta, deve exercitar o seu amplo 
direito de defesa, impugnando todos os fatos articulados na exordial, em função do princípio da 
eventualidade (art. 302, CPC). A partir do momento em que o réu, de forma expressa nega o fato 
constitutivo da responsabilidade subsidiária, ou seja, a inexistência de qualquer relacionamento 
com a empresa prestadora dos serviços, o encargo probatório é do reclamante, ante o disposto 
nos artigos 333, I, do CPC e 818, da CLT. Pelo exame dos autos não há essa prova, logo, reco-
nhece-se a procedência da articulação e exclui-se a segunda reclamada do pólo passivo da pre-
sente demanda, por inexistir aspectos legais ou jurídicos a embasar a sua responsabilidade sub-
sidiária. (TRT/SP 02200200143302009 - RO - Ac. 1ªT 20040143540 - Rel. Francisco Ferreira Jor-
ge Neto - DOE 27/04/2004) 

 PERÍCIA 
 Assistente 
2547. Apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Direito líquido e certo. É cer-
to que o juiz é detentor do comando do processo. Entretanto, é direito das partes a apresentação 
de quesitos e indicação de assistentes técnicos, nos termos da lei. Ainda mais neste caso, tratan-
do-se de quantia vultosa a ser apurada, bem como desproporcionais as diferenças nos valores 
apontados, cujos cálculos são de relativa complexidade. Estando a atividade do magistrado cingi-
da ao cumprimento da lei, não pode indeferir requerimento, cujo amparo legal é inequívoco. Segu-
rança que se concede. (TRT/SP 11000200300002005 - MS - Ac. SDI 2003033937 - Rel. Delvio 
Buffulin - DOE 13/01/2004) 

2548. Perícia. Procedimento. A disciplina a que se sujeita o Processo do Trabalho, no que pertine 
à realização de perícia, está prevista no art. 3º, da Lei 5584/70, o qual não prevê, em absoluto, a 
intimação dos assistentes técnicos e/ou das partes para acompanhamento na diligência do perito 
judicial, apenas permitindo a entrega do laudo no mesmo prazo fixado. Cerceamento não configu-
rado. (TRT/SP 01845199946402007 - RO - Ac. 10ªT 20040183526 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 
04/05/2004) 

 Perito 
2549. Perito. Ilegitimidade para recorrer. O perito do juízo não detém a condição de terceiro preju-
dicado, na medida em que inexiste interesse jurídico no pronunciamento jurisdicional, mas única e 
exclusivamente interesse econômico, porquanto desprovido de qualquer vinculação com a relação 
material posta em debate. Trata-se de mero auxiliar do Juízo, cujo interesse pertine apenas à fixa-
ção de seus honorários. (TRT/SP 01546199404802006 - AP - Ac. 10ªT 20040133812 - Rel. Lilian 
Gonçalves - DOE 06/04/2004) 

2550. Perícia sobre insalubridade. Habilitação do engenheiro de segurança. Inteligência do art. 
195 da CLT. Do ponto de vista literal, da evolução legislativa da regulamentação da matéria, do 
fundamento racional objetivo da norma e das circunstâncias históricas de sua elaboração, resulta 
a atecnia do argumento segundo o qual somente o médico do trabalho está habilitado para atuar 
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em matéria de insalubridade. (TRT/SP 00513199901002000 - RO - Ac. 2ªT 20040156707 - Rel. 
Luiz Carlos Gomes Godoi - DOE 27/04/2004) 

2551. A penhora do faturamento bruto da empresa, limitada, ainda, a 30% - respeitada, portanto, a 
necessidade de giro do empreendimento -, não viola direito líquido e certo da executada, mormen-
te quando a execução é definitiva, não houve nomeação de bens hábeis a garanti-la e já estejam 
descartados outros modos de satisfação do crédito apurado. Não se justifica, entretanto, a nome-
ação de perito, com poderes totais de intervenção e administração da pessoa jurídica. Segurança 
que se concede parcialmente, apenas para cassar a ordem de administração e intervenção na 
empresa, bem como os efeitos da nomeação de perito administrador. (TRT/SP 
11232200300002003 - MS - Ac. SDI 2004023722 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
26/11/2004) 

2552. Mandado de segurança. Prova pericial determinada pelo juiz. Ausência de violação a direito 
líquido e certo. Vigorando no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, nada impe-
de que o magistrado, com base no art. 765 da CLT, determine a realização de perícia técnica para 
verificação dos registros efetuados pelo equipamento de marcação de ponto eletrônico, visando 
equacionar os fatos postos em debate na reclamatória, que envolvem a justa causa imposta ao 
trabalhador. Tal providência não representa qualquer violação à privacidade do empregador, na 
medida em que os cartões de ponto, objeto de perícia, não revelariam qualquer informação prote-
gida por sigilo. Segurança que se denega. (TRT/SP 13046200300002009 - MS - Ac. SDI 
2004023323 - Rel. Nelson Nazar - DOE 19/10/2004) 

2553. Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária gratuita feito no corpo da petição 
inicial. Declaração de insuficiência econômica que não infirmada deve prevalecer. Agravo de ins-
trumento provido. Recurso ordinário. O juízo não está vinculado à prova pericial. O julgador não é 
escravo do perito, não tendo de se submeter forçosamente à sua conclusão. (TRT/SP 
00904200246502002 - AI - Ac. 1ªT 20040436769 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

2554. Indeferimento de concessão de prazo suplementar para manifestação sobre os esclareci-
mentos do Sr. Perito e de realização de nova perícia. Inexistência de ilegalidade ou abusividade 
do MM. Juízo de origem. De acordo com o artigo 765 da Consolidação das Leis do Trabalho quem 
dirige o processo é o juiz, podendo ele determinar as diligências que entender necessárias ao 
esclarecimento das causas, bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias. As-
sim, não há qualquer ilegalidade ou abusividade no indeferimento pelo MM. Juízo de origem, de 
concessão de prazo suplementar para a reclamada manifestar-se sobre os esclarecimentos pres-
tados pelo Sr. Perito, bem como de realização de nova perícia, uma vez que o magistrado reputou 
que a matéria estava suficientemente esclarecida, além do que respeitado o princípio do contradi-
tório. Segurança que se denega. (TRT/SP 11324200300002003 - MS - Ac. SDI 2004018370 - Rel. 
Vania Paranhos - DOE 27/08/2004) 

Procedimento 
2555. Tratando-se de ação proposta por sindicato, visando ao pagamento de adicional de pericu-
losidade à categoria representada e por ele processualmente substituída - matéria que, por defini-
ção legal, exige apuração técnica - é natural que eventual limitação dos substituídos - seja quanto 
às funções exercidas ou ao efetivo ingresso em área considerada de risco - também seja objeto 
da perícia, sem qualquer prejuízo para a reclamada, aqui impetrante, pois todo o processo, tam-
bém por definição legal, se desenvolverá sob a égide do princípio do contraditório. Não há direito 
líquido e certo à prévia limitação dos substituídos como forma de limitar a perícia. Segurança que 
se denega. (TRT/SP 11184200300002003 - MS - Ac. SDI 2004007662 - Rel. Maria Aparecida Du-
enhas - DOE 07/05/2004) 

2556. Mandado de segurança. Realização de perícia por determinação judicial. Ausência de direi-
to líquido e certo. Com o fito de formar seu livre convencimento, pode o magistrado determinar a 
realização de perícia, já que tal providência está dentro dos limites de seu poder inquisitório. Sen-
do assim, não há falar em violação a direito líquido e certo contra determinação de realização de 
perícia contábil, que tem por finalidade, única e exclusivamente, a obtenção de dados comparati-
vos entre a remuneração percebida pela reclamante e sua participação na sociedade reclamada, 
da qual sustenta ser empregada. Para que o expert do Juízo realize, in casu, sua missão, não 



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
382 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

será necessária a divulgação de informações sigilosas, bastando a ele verificar se a retirada men-
sal da reclamante era compatível com sua participação na sociedade e com o faturamento da re-
clamada (escritório de advocacia). Segurança que se denega. (TRT/SP 10920200300002006 - MS 
- Ac. SDI 2004004930 - Rel. Nelson Nazar - DOE 30/03/2004) 

2557. Mandado de segurança. Depósito prévio para realização de perícia. Ilegalidade manifesta. 
Viola direito líquido e certo do impetrante-reclamante que, tendo cumprido o estabelecido na lei, 
requereu isenção de custas e encargos processuais e, mesmo assim, foi compelido pela autorida-
de apontada coatora a realizar depósito prévio de honorários de perícia obrigatória à comprovação 
de existência de periculosidade, eis que referida exigência não encontra respaldo na lei trabalhis-
ta. Segurança que se concede em definitivo. (TRT/SP 12677200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004011791 - Rel. Nelson Nazar - DOE 08/06/2004) 

2558. Laudo pericial. Impugnações genéricas. Cabe à parte bem fundamentar a impugnação, de 
forma a demonstrar o eventual erro do trabalho pericial. (TRT/SP 00604199230202000 - RO - Ac. 
1ªT 20040408390 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

2559. A prova pericial - laudo médico - afasta a pretensão tardia da prova testemunhal pela evi-
dente necessidade de conhecimento específico e que não pode ser contrariado por eventuais de-
poimentos de leigos. (TRT/SP 01648200043102001 - RO - Ac. 1ªT 20040233272 - Rel. Plinio Bo-
livar de Almeida - DOE 01/06/2004) 

2560. Prova. Ausência de requerimento expresso. Nulidade inexistente. Se a parte a quem inte-
ressava a prova pericial médica não a requereu de modo claro e direto, e ainda concordou com o 
encerramento da instrução processual, sem formular oportuno protesto para os fins do art. 795 da 
CLT, não há falar em cerceamento do direito de produção de prova constitucionalmente assegu-
rado. Preliminar de nulidade que se rejeita. (TRT/SP 01320200305602001 - RS - Ac. 4ªT 
20040105223 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 19/03/2004) 

2561. Execução. Prazo para manifestação sobre laudo pericial. O parágrafo 2º do artigo 879 da 
CLT confere ao juiz uma faculdade de abrir prazo para a manifestação sobre o laudo pericial, mas 
não obrigação. Se não houve prazo para manifestação sobre o laudo pericial, a possibilidade de 
defesa foi exercitada quando da apresentação dos embargos. (TRT/SP 01231199806102002 - AP 
- Ac. 3ªT 20040083793 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 16/03/2004) 

PETIÇÃO INICIAL 
Aditamento e alteração 
2562. Mandado de segurança. Procedimento sumaríssimo. Excesso de rigor para com os requisi-
tos da petição inicial. Viola direito líquido e certo ato praticado pelo MM. Juiz da Vara de origem 
que extingue processo, sem julgamento de mérito, deixando de conceder prazo para que o recla-
mante emende a petição inicial. O procedimento sumaríssimo não pode albergar obrigações buro-
cráticas, as quais inexistem no procedimento ordinário. Processo é instrumento e não atividade-
fim. Transformá-lo num fim em si mesmo levará ao óbito as relações do direito material fincadas 
em tradição de meio século e no princípio do da mihi factum, dabo tibi jus. O processo do trabalho 
não pode estar na contramão do processo civil, o qual - frise-se - vem buscando singeleza e eficá-
cia com esteio na própria legislação trabalhista. Mandado de segurança que se concede. (TRT/SP 
11674200300002000 - MS - Ac. SDI 2004019032 - Rel. Nelson Nazar - DOE 03/09/2004) 

2563. Aditamento da petição inicial. Antes de contestada a ação, de se permitir para que a relação 
processual seja perfeita e acabada, até porque não traz qualquer prejuízo à parte. Ciente a Ré e 
contestado o aditamento. Não conhecimento pelo Juízo ao prolatar a sentença, sem embargos por 
parte do autor. Precluso o direito de recorrer e não conhecimento do recurso ordinário sob pena 
de supressão de instância. Apelo improvido. (TRT/SP 03120199802502007 - RO - Ac. 1ªT 
20040541074 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

Causa de pedir. Inalterabilidade 
2564. Recurso ordinário. Subsidiariedade. Enunciado n. 331/TST. Causa de pedir e pedido. Alte-
ração. Inadmissibilidade. Nesta Justiça Especializada a subsidiariedade é tratada no En. 331/TST, 
bastando a prestação de serviços do obreiro aos tomadores. Não se admite, em sede de recurso, 
que o reclamante modifique a causa de pedir, para pleitear horas extras, fundada em instrumento 
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normativo. Apelo parcialmente provido. (TRT/SP 00495200125102004 - RO - Ac. 1ªT 
20040154780 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 27/04/2004) 

2565. Petição Inicial. Exposição dos fatos. Mau enquadramento da pretensão. Estando suficien-
temente expostos os fatos e respectivo pedido na inicial (art. 282, CPC), mero equívoco do autor 
quanto à tipificação ou enquadramento legal da pretensão em nada obsta o enfrentamento da res 
in judicio deducta, sem que se configure solução extra petita. Como é cediço, constitui princípio 
básico em Direito Processual que ao juiz ou Tribunal cabe conhecer o direito, como expressam os 
brocardos jura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus, deles defluindo que à parte incumbe 
narrar os fatos e, ao julgador, efetuar a adequada subsunção legal. Constatando-se que o perfil da 
pretensão não se enquadra na hipótese legal da equiparação e sim da substituição (Enunciado 
159/TST), sob esse viés é que a postulação deve ser julgada. (TRT/SP 01152200305702000 - RS 
- Ac. 4ªT 20040178093 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 30/04/2004) 

2566. Limitações impostas pela causa de pedir. Direito não reconhecido. Convém ser dito que a 
base da condenação é a causa de pedir e o respectivo pedido (arts. 128 e 460, CPC). Como cau-
sa de pedir, a exordial indica o acidente ocorrido em 17.08.98, sendo que o autor teria ficado afas-
tado até o dia 24.08.98 (fls. 7, tópico 4º). O documento de fls. 17 denota que a reclamada emitiu o 
CAT em 17.08.98. Qualquer pedido de estabilidade há de ficar circunscrito a essa assertiva fática. 
Como o afastamento foi inferior a 15 dias, não tendo havido o pagamento de auxílio doença por tal 
acidente, não tem o enquadramento à hipótese do art. 118 da Lei n. 8.213/91 (O.J. n. 230, SDI-I, 
TST). Diante dos fatos narrados, a qual é a essência da causa de pedir, não há como se reconhe-
cer qualquer estabilidade. Outro acidente que tenha sido posto em defesa, de forma objetiva, não 
pode ser invocado para se alterar os aspectos processuais em que a demanda foi proposta. Se 
esse argumento fosse acatado, estaria se inovando a lide, o que é vedado ao Poder Judiciário, 
ante as lições dos arts. 128 e 460 do CPC. Rejeito o pedido do reclamante. (TRT/SP 
16101200390202009 - RO - Ac. 4ªT 20030706399 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
16/01/2004) 

Inépcia 
2567. Ausência de prova documental indispensável à propositura da ação. Indeferimento da peti-
ção inicial ex officio. Empregado que apresenta demanda pretendendo diferença da indenização 
de 40% sobre o FGTS deve fazer prova, já com a exordial, da aquisição do direito aos expurgos 
inflacionários, quer pela adesão ao acordo de que trata a Lei Complementar 110/2001, quer pela 
certidão de trânsito em julgado da decisão da Justiça Federal Comum que lhe concedeu tal direito, 
até para que seja possível a contagem do prazo prescricional. A ausência desta prova essencial 
acarreta no indeferimento da petição inicial. (TRT/SP 00152200400202006 - RS - Ac. 4ªT 
20040465882 - Rel. Antero Arantes Martins - DOE 10/09/2004) 

2568. Inépcia da inicial. 1. Será que o magistrado, após a apresentação da defesa em audiência, 
em constatando a irregularidade, poderá determinar a emenda? Será que há uma limitação tem-
poral para o juiz quanto a essa determinação? Por uma questão de economia e celeridade pro-
cessuais, entendemos que o magistrado trabalhista pode determinar a emenda, desde que devol-
va a outra parte o prazo para a defesa. Pondere-se que as hipóteses de indeferimento da petição 
inicial, de acordo com o art. 301, § 4º, do CPC, reputam-se matéria de ordem pública, portanto, 
podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Esse argumento ratifica a aplicação do art. 284 
do CPC, mesmo quando da realização da audiência inaugural, após a entrega da defesa. Nor-
malmente, o magistrado adia a sessão, concedendo ao autor o prazo de dez dias para a emenda 
e a conseqüente intimação da parte contrária, com a apresentação da defesa na audiência em 
prosseguimento. No caso de inércia ou da emenda não atender ao conteúdo da determinação 
judicial, o magistrado irá indeferir a petição inicial, com a condenação do autor no pagamento das 
custas processuais. 2. Se o MM. Juízo a quo entendeu que a petição inicial era inepta, de forma 
concreta, deveria ter dado a oportunidade para que o autor fizesse as retificações necessárias. 
Acolho o apelo, para afastar a extinção do processo e determinar o retorno dos autos ao MM. Juí-
zo a quo para que o mesmo determine a emenda necessária para o esclarecimento da demanda 
em dez dias, sob pena de extinção do feito, assegurando-se às reclamadas a oportunidade com-
plementar às defesas formuladas. (TRT/SP 01198200240102007 - RO - Ac. 7ªT 20040363451 - 
Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 30/07/2004) 



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
384 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

2569. Relação de emprego. Inépcia da inicial por faltar pedido de declaração do vínculo. Forma-
lismo exagerado. Constitui preciosismo exagerado exigir que a parte peça, de forma literal, "reco-
nhecimento do vínculo de emprego", sob pena de inépcia da inicial. É suficiente que alegue o tra-
balho sem registro e peça a anotação da CTPS, que pode ser ordenada até ex officio pelo juiz, 
conforme art. 39 da CLT. (TRT/SP 01124200239102008 - RO - Ac. 9ªT 20040344562 - Rel. Luiz 
Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 30/07/2004) 

2570. Inépcia. Reclamação trabalhista. A incompreensão ou o descabimento de um dos pedidos 
constantes da petição inicial não importa, necessariamente, na inépcia de eventuais outros pedi-
dos. Recurso ordinário a que se dá provimento parcial. (TRT/SP 01298200337202003 - RS - Ac. 
1ªT 20040205210 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 18/05/2004) 

PODER DISCIPLINAR 
 Pena. Duplicidade 
2571. Suspensão Aplicada. Conversão em justa causa. Impossibilidade jurídica. Independente-
mente da gravidade da falta praticada, o fato de a suspensão não ter se exaurido com o cumpri-
mento do afastamento imposto pelo empregador não autoriza a revogação da medida e ampliação 
da sanção de modo a convertê-la em justa causa, visto que a punição, como elemento sanciona-
dor, já havia se consumado através da comunicação da pena disciplinar menor. Uma vez dada 
ciência ao trabalhador da suspensão, juridicamente inaceitável o cancelamento da medida e sua 
substituição pela pena capital trabalhista, se não houve qualquer alteração no fundamento da pu-
nição, tendo o empregador esgotado seu direito de punir pelo mesmo fato. A doutrina agasalha o 
princípio do non bis in idem que impede a dupla punição por uma mesma prática, militando em 
favor do empregado a exigência de proporcionalidade entre a falta e a sanção. Recurso ordinário 
a que se dá provimento. (TRT/SP 02506200236102007 - RO - Ac. 4ªT 20040201575 - Rel. Ricar-
do Artur Costa e Trigueiros - DOE 07/05/2004) 

 Suspensão 
2572. Cancelamento de suspensões. Prova. Indeferimento. Tendo restado provado, nos autos, 
através de prova testemunhal, que a reclamante agiu, no mínimo, com displicência, nos seus afa-
zeres como enfermeira, não prospera o pleito de cancelamento das suspensões aplicadas. Recur-
so da reclamante a que se nega provimento, sob esse ponto. (TRT/SP 01447200230102006 - RS 
- Ac. 7ªT 20040053711 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2573. Suspensão de empregado. Ausência de tipificação legal. Interpretação subjetiva dos fatos e 
redução da pena pelo juiz. Impossibilidade. O juiz não tem poder para aumentar, diminuir ou dosar 
penalidades, sem que o fato esteja previsto na legislação. Ele deve analisar o fato e adequá-lo à 
norma jurídica. Se não houver norma jurídica prevendo punição, o fato não é punível e qualquer 
punição será injusta. Mas se o fato for punível com pena maior, e o empregado recebeu pena me-
nor, o juiz deverá manter a punição; e se o fato era punível com pena menor, e o empregado re-
cebeu pena maior, só assim poderá reduzir a pena ao limite previsto na legislação. Em nenhuma 
hipótese poderá o juiz aumentar ou reduzir pena, se não constatar a ocorrência de infração que 
possa ser enquadrada em algum dispositivo da legislação trabalhista. (TRT/SP 
00477200225402002 - RO - Ac. 9ªT 20040477880 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
24/09/2004) 

 PORTUÁRIO 
 Avulso 
2574. OGMO. Sindicato. Responsabilidade. Limitação. Tendo sido confessado, já na exordial, que 
o OGMO/Santos somente passou a gerir a escalação de serviços e efetuar pagamentos a partir 
de 1998, bem como tendo sido postuladas parcelas anteriores a essa data, razão não há para que 
seja reinserido no pólo passivo da lide aquele Órgão, devendo responder pelo crédito trabalhista 
tão-somente o sindicato que, à época, gerenciava a indicação e escalação de avulsos. Recurso 
ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 55157200290202008 - RO - Ac. 7ªT 20030680403 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2575. Portuário. Trabalhador avulso. Força suplementar. Vínculo empregatício. Inexistência. Não 
se verifica a suposta fraude alegada pela reclamante entre os reclamados, na contratação de tra-
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balhadores avulsos, porquanto enquanto ainda não tinha o Órgão Gestor de Mão-de-Obra previsto 
na Lei 8.630/93, o Sintraport estava fazendo a intermediação através do termo normativo firmado 
entre ele e a Codesp, acostado aos autos, o que entendo válido. (TRT/SP 00196200044202004 - 
RO - Ac. 1ªT 20040655037 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

2576. Avulso. O trabalho do avulso conta com igualdade de direitos em relação ao permanente 
(CF, 7º, XXXIV). Embora não haja vínculo de emprego com o Sindicato e com o tomador de servi-
ços, há entre as partes uma relação jurídica de prestação de serviços que se equipara. Essa i-
gualdade de direitos alcança todas as verbas do trabalhador com vínculo permanente. (TRT/SP 
01009200144602006 - RO - Ac. 6ªT 20040648375 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/12/2004) 

2577. O trabalho do avulso conta com igualdade de direitos em relação ao permanente (CF, 7º, 
XXXIV). Devida a dobra das férias quando não gozadas no período concessivo (CLT, 137). 
(TRT/SP 01388200144402001 - RO - Ac. 6ªT 20040064365 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 09/03/2004) 

Regime jurídico 
2578. Trabalhador portuário. A aposentadoria é causa de extinção da inscrição do aposentado no 
cadastro e registro como trabalhador portuário por força da Lei 8.630/93. (TRT/SP 
60350200390202001 - AI - Ac. 6ªT 20030695605 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
16/01/2004) 

 PRAZO 
Alteração pelo juiz 
2579. Mandado de segurança. Prazo comum. Prazos subseqüentes. Prejuízo. Inexistência. Tendo 
o Juízo assinado prazos subseqüentes às partes para elaboração de quesitos e manifestação 
sobre o laudo pericial, não se pode falar em prejuízo à parte a quem é assinado o primeiro prazo, 
sendo inaceitável a tese de que a parte ex adversa teria conhecimento da tese esposada pela 
primeira, antes de atuar nos autos. Mandado de segurança que não se concede. (TRT/SP 
10793200300002005 - MS - Ac. SDI 2004020111 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

Prorrogação 
2580. Prazo recursal. Dilação por justa causa. Correição. Descabimento. O Código de Processo 
Civil, no art. 178 nos diz que o prazo legal é contínuo, não podendo a parte, segundo regra do art. 
182, prorrogá-los, faculdade que se dá ao juiz excepcionalmente, por justa causa. Reputa-se justa 
causa, conforme o artigo 183, parágrafo 1º "o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que 
a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", sendo que "verificada a justa causa, o juiz 
permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar". Não se caracteriza o tumulto proces-
sual diante da omissão da parte, deixando de exigir certidão dando conta do desaparecimento dos 
autos, e de representar ao juiz para configurar a justa causa. (TRT/SP 13585200300002008 - 
ARgDCr - Ac. SDI 2004002440 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

2581. Mandado de segurança. Retenção dos autos pelo reclamante no curso do prazo para mani-
festação da reclamada. Devolução do prazo como medida de direito. Segurança que se concede. 
(TRT/SP 12752200300002003 - MS - Ac. SDI 2004014073 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
02/07/2004) 

Reconsideração. Pedido 
2582. Pedido de reconsideração. Fluência do prazo. Pedido de reconsideração não possui força 
para suspender o curso dos prazos. (TRT/SP 13586200300002002 - ARgDCr - Ac. SDI 
2004002458 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

Recurso 
2583. Intempestividade. Pedido de reconsideração. Suspensão do prazo. Descabimento. Pedido 
de reconsideração não possui força para suspender o curso dos prazos. (TRT/SP 
11359200400002003 - ARgDCr - Ac. SDI 2004019962 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
10/09/2004) 
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Recurso. Intempestividade 
2584. Agravo de petição. Fac-símile. Juntada dos originais. Prazo. Art. 2º da Lei 9.800/99. Não 
pode ser conhecido, por intempestivo, agravo de petição cujas razões originais foram juntadas 
após o vencimento do prazo de cinco dias, fixado pelo art. 2º da Lei 9.800/99, contados a partir do 
vencimento do prazo para o recurso, ainda que o fac-símile tenha sido enviado dentro do prazo 
recursal. Agravo de petição de que não se conhece. (TRT/SP 00837200146502005 - AP - Ac. 7ªT 
20040383347 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

2585. Recurso. Tempestividade. Endereçamento à outra vara do trabalho. Recurso que embora 
protocolizado no prazo legal é endereçado a juízo incompetente, sendo recebido na vara por onde 
tramita o feito, fora do octídio legal, não pode ser conhecido, por intempestivo. (TRT/SP 
01498200347102008 - AI - Ac. 5ªT 20040039042 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - 
DOE 20/02/2004) 

2586. Prazo. Recurso intempestivo. Contagem. A interposição de recurso intempestivo não tem o 
condão de elastecer artificialmente os prazos processuais. (TRT/SP 10218200300002002 - AR - 
Ac. SDI 2004005473 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 

2587. Embargos de declaração. Fac Símile. Intempestividade. A utilização do sistema fac-símile 
não prejudica o cumprimento dos prazos, mas o original deve ser apresentado no prazo legal. Lei 
nº 9.800/99, art. 2º. Embargos que se acolhem para prestar esclarecimentos. (TRT/SP 
02711200307702004 - RS - Ac. 1ªT 20040314221 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
06/07/2004) 

2588. Recurso ordinário. Intempestividade. Interposição fora do prazo legal, octídio legal, mesmo 
computado em dobro, em razão da aplicação do Decreto-lei 779/69, artigo 1º, § 3º. Recurso ordi-
nário que não se conhece. (TRT/SP 00756200206202004 - RO - Ac. 1ªT 20040656718 - Rel. Pli-
nio Bolivar de Almeida - DOE 10/12/2004) 

2589. Recurso. Não-conhecimento. Intempestividade. Petição com endereçamento incorreto. O 
recurso protocolado perante o Juízo em que tramita o feito, fora do octídio legal, ainda que já te-
nha sido protocolado dentro do prazo recursal perante outro Juízo, é intempestivo. Detém a parte 
a obrigação de diligência e vigilância quanto à prática dos atos processuais de acordo com a for-
ma, no prazo e perante o Juízo competente. (TRT/SP 02565199731702009 - RO - Ac. 10ªT 
20040591691 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 16/11/2004) 

2590. Recurso. Não-conhecimento. Intempestividade. Petição com número do processo incorreto. 
O recurso protocolado dentro do prazo recursal com número do processo incorreto, impondo ao 
Juízo a devolução da petição pelo correio por não localizar os autos em que litigam aquelas par-
tes, vindo de ser protocolado posteriormente com o número corrigido, fora do octídio legal, importa 
no reconhecimento de sua intempestividade. (TRT/SP 02686200046402002 - RO - Ac. 10ªT 
20040004273 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 06/02/2004) 

Intimação ou notificação 
2591. Notificação. Instituto Nacional do Seguro Social. Sob a égide do princípio da segurança jurí-
dica, inviável se afigura o acolhimento da tese autárquica, alinhavada no sentido de que, apenas 
após a expressa ciência do Procurador-Chefe acerca da intimação, iniciar-se-ia a contagem do 
prazo processual. Basta, para a eficácia do ato, a remessa da notificação ao órgão previdenciário. 
(TRT/SP 00435200144502006 - AI - Ac. 2ªT 20040286619 - Rel. Mariangela de Campos Argento 
Muraro - DOE 22/06/2004) 

Sábado 
2592. Multa do art. 477 da CLT. O sábado é dia útil para efeito de início de contagem do prazo 
para pagamento de verbas rescisórias - OJ da SDI-1 do C. TST 162, art. 125 do CC antigo, art. 
132 do CC atual, art. 459 da CLT e Instrução Normativa 1/89 do MTr. (TRT/SP 
01615200226202005 - RE - Ac. 8ªT 20040026870 - Rel. Cátia Lungov - DOE 17/02/2004) 
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PREPOSTO JUDICIAL DO EMPREGADOR 
 Empregado ou não 
2593. Preposto não empregado. Possibilidade. Sem infringência à OJ n. 99 da SDI-1 do C. TST, o 
ex-sócio, que conviveu com o empregado na época do contrato de trabalho, tem qualidade legal 
para ser nomeado preposto perante a Justiça do Trabalho, principalmente porque seus bens po-
dem ficar sujeitos à execução, conforme dispõe o art. 596 do CPC e art. 990 do Código Civil. 
(TRT/SP 00594200304002008 - RS - Ac. 9ªT 20040062745 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - 
DOE 05/03/2004) 

2594. Revelia. Preposto não empregado. Possibilidade de apresentação de defesa escrita por 
patrono regularmente constituído. Muito embora prevaleça nesta Justiça Especializada o entendi-
mento de que, exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, o preposto deve ser neces-
sariamente empregado do reclamado (OJ 99 da SDI-1 do C. TST), o que se acata, entendo que o 
MM. Juízo de Primeiro Grau não poderia ter se recusado em receber a defesa oferecida pelo pa-
trono do recorrente, já devidamente protocolada e, em conseqüência, decretar-lhe a revelia. 
(TRT/SP 00783200447102002 - RS - Ac. 4ªT 20040455623 - Rel. Odette Silveira Moraes - DOE 
10/09/2004) 

2595. Mandado de segurança. Preposto ausente à audiência designada por motivo de saúde. De-
cretação da revelia e aplicação da confissão ficta. O artigo 843, parágrafo 1º, da CLT estabelece 
uma faculdade ao empregador de se fazer substituir pelo gerente ou por qualquer outro preposto, 
o que não lhe retira a responsabilidade de comparecimento. Segurança que se denega. (TRT/SP 
13797200300002005 - MS - Ac. SDI 2004016408 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
13/08/2004) 

 PRESCRIÇÃO 
Ação declaratória 
2596. Prescrição trabalhista e as tutelas declaratórias e condenatórias. 1. A presente demanda 
envolve duas tutelas: declaratória (reconhecimento do vínculo empregatício); condenatória (direi-
tos trabalhistas não adimplidos). 2. A experiência demonstra que são várias as hipóteses de ações 
declaratórias no processo trabalhista: reconhecimento da estabilidade, existência ou não do víncu-
lo empregatício, etc. Atualmente, é praticamente pacífico o entendimento de que as ações decla-
ratórias são imprescritíveis. Em função dessas assertivas, a Lei n. 9.658/98, incluiu o parágrafo 
único ao art. 11, da CLT, dispondo que os prazos prescricionais são inaplicáveis às ações que 
tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Como a ação declara-
tória é imprescritível, não se concorda com o teor da decisão impugnada quando acolheu a pres-
crição total, com a decretação da improcedência dos pedidos. 3. Portanto, diante do exame dos 
autos e do amplo efeito devolutivo (art. 515, § 2º, CPC), determina-se o retorno dos autos ao MM. 
Juízo a quo, para que se pronuncie quanto à existência ou não do vínculo empregatício e se for o 
caso passe a apreciar a tutela condenatória. (TRT/SP 01276200200402000 - RO - Ac. 7ªT 
20040384572 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 20/08/2004) 

2597. Prescrição. Vínculo empregatício: A ação que tem por objeto pedido de reconhecimento de 
liame empregatício não está sujeita aos efeitos da prescrição nuclear, porquanto a tutela jurisdi-
cional buscada é de cunho declaratório acerca da existência de um fato pretérito à luz do direito. 
Aplicação do artigo 11, § 1º da CLT. (TRT/SP 02219200203502006 - RS - Ac. 4ªT 20040095147 - 
Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 12/03/2004) 

Acidente do trabalho 
2598. Prescrição. Afastamento por acidente do trabalho. Suspensão do contrato de trabalho. Não 
é causa de suspensão ou interrupção da prescrição o afastamento por acidente do trabalho que 
não afeta a capacidade civil do empregado. (TRT/SP 02483200205002002 - RO - Ac. 6ªT 
20040535643 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 15/10/2004) 

2599. Doença profissional. Estabilidade do artigo 118 da Lei 8.213/91. Ação ajuizada dentro do 
biênio. Indenização devida. Ao esculpir a regra do artigo 7º, inciso XXIX, o legislador constitucio-
nal não estabeleceu qualquer diferença quanto ao tipo de direito para efeito de contagem da pres-
crição. Já o art. 118 da Lei 8.213/91 obviamente não trata de prescrição. Como onde a lei não 
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distingue não cabe ao intérprete fazê-lo (ubi lex non distinguit nec interpres destinguere debet), as 
ações estabilitárias ou indenizatórias estão sujeitas ao mesmo prazo bienal geral para exercício 
do direito de ação e à prescrição qüinqüenal, quanto às parcelas. Exigir que o trabalhador ingres-
se em juízo imediatamente após a dispensa, apenas por se tratar de pedido de indenização do 
período de garantia estabilitária (in casu, a do art. 118, Lei 8.213/91), implica discriminatória e in-
constitucional redução do biênio assegurado a todos os demandantes. Outrossim, não voga a 
alegação de que a reclamante teria voltado a trabalhar em seu antigo emprego logo após a dis-
pensa: a uma, porque o artigo 118 da Lei 8.213/91 não condiciona o deferimento da garantia a 
que o trabalhador permaneça em condição de miséria, fora do mercado de trabalho; a duas, por-
que desse modo permitir-se-ia a transferência do ônus da garantia da manutenção do contrato de 
trabalho de um empregador a outro, em grave embaraço à mens legis no tocante à estabilidade 
acidentária. (TRT/SP 02764200106002001 - RO - Ac. 4ªT 20040319819 - Rel. Ricardo Artur Costa 
e Trigueiros - DOE 02/07/2004) 

Alteração contratual 
2600. Ação trabalhista perseguindo prestações atingidas por alteração do contrato de trabalho. 
Prazo prescricional iniciado a partir do conhecimento pelo interessado da violação do direito. E-
nunciado nº. 294, do C. Tribunal Superior do Trabalho. (TRT/SP 00844199900702008 - RE - Ac. 
1ªT 20040655134 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

2601. Prescrição. Supressão de salário. A intangibilidade salarial encontra proteção na lei ordiná-
ria (CLT, 468) e na Constituição Federal (CF, 7º, VI). A redução do salário compreende a exceção 
da Súmula 294 do TST, que não admite a prescrição total. (TRT/SP 01963200246102002 - RO - 
Ac. 6ªT 20040140940 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

2602. Prescrição. Irredutibilidade do salário. Alteração do pactuado. A alteração de cláusula do 
contrato é nula (CLT, 468) se produzir prejuízo ao empregado. A irredutibilidade é assegurada por 
preceito de lei (CF/88, 7º, VI), fazendo o assunto situar-se na exceção do Enunciado 294 do TST. 
(TRT/SP 01498199800802000 - RO - Ac. 6ªT 20040141424 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 23/04/2004) 

 Aposentadoria. Gratificação ou complementação 
2603. Prescrição. Complementação de aposentadoria. Exegese dos Enunciados 294 e 327, do C. 
TST. A prescrição qüinqüenal das diferenças de complementação de aposentadoria diz respeito 
às parcelas desta, de acordo com as normas regulamentares da constituição do benefício. O pa-
gamento da complementação de aposentadoria, pelo empregador, não ressuscita o próprio con-
trato de trabalho, fulminado pela prescrição bienal, que se extinguiu, de pleno direito, com a apo-
sentadoria. Fulminada pela prescrição nuclear a ação pretendendo direito do próprio contrato de 
trabalho, se ajuizada dois anos após sua extinção. O mesmo se diga quanto às ações, ajuizadas 
dentro do biênio seguinte à aposentadoria, se fulminadas pela prescrição qüinqüenal, nos termos 
do Enunciado 294 do C. TST, porque consistentes em vantagens sem previsão legal e que foram 
cortadas pelo empregador antes do qüinqüênio anterior à reclamação. Provido recurso ordinário 
da reclamada. (TRT/SP 02285199906202002 - RO - Ac. 5ªT 20040086229 - Rel. Fernando Anto-
nio Sampaio da Silva - DOE 19/03/2004) 

2604. Prescrição. Complementação de aposentadoria paga normalmente. Ação pretendendo dis-
cutir critérios, decorridos quase vinte anos. Inaplicabilidade do Enunciado nº 327 do C. TST. A 
discussão da legalidade de critérios somente poderá ser avivada antes de decorridos dois anos da 
extinção do contrato. O Enunciado nº 327 do C. TST cuida de caso em que não se discute o direi-
to em si, pois este é certo, líquido e indiscutível, mas somente o pagamento da complementação 
que nunca foi paga. Neste caso, a prescrição corrói apenas as parcelas anteriores ao período 
prescrito. (TRT/SP 01254200207502007 - RO - Ac. 6ªT 20040140703 - Rel. Francisco Antonio de 
Oliveira - DOE 23/04/2004) 

2605. Complementação de aposentadoria decorrente de lei estadual. Prescrição trintenária. O 
biênio prescricional a que alude o inciso XXIX do artigo 7º da Carta Magna diz respeito a "créditos 
resultantes das relações de trabalho". In casu, a complementação de aposentadoria não é uma 
vantagem de natureza contratual e, portanto, não decorre diretamente da relação de trabalho, e 
sim, das Leis Estaduais 4.819/58 e 200/74, tendo, assim, natureza jurídica para previdenciária. 
Daí porque, na situação específica dos autos, o exercício do direito de ação não está sujeito à 
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regra geral da prescrição bienal, e sim, à prescrição trintenária, aplicável aos benefícios previden-
ciários. Não é por outra razão que ao esculpir o cristal interpretativo, cuidou o C. TST. de explicitar 
no Enunciado nº 326, que apenas em se tratando de complementação jamais recebida, decorren-
te de norma regulamentar (e não a de origem legal, como no caso dos autos) é que a prescrição 
para o exercício do direito de ação seria a bienal. Recurso ordinário a que, por maioria, se dá pro-
vimento. (TRT/SP 01516200201002008 - RO - Ac. 4ªT 20040605056 - Rel. Ricardo Artur Costa e 
Trigueiros - DOE 26/11/2004) 

2606. Docas. Complementação de aposentadoria. (1) Diferenças. Prescrição parcial. Tratando-se 
de controvérsia sobre a base de cálculo da complementação de aposentadoria que o reclamante 
já recebe do empregador, a prescrição aplicável é sempre parcial, não atingindo o direito de ação 
(Enunciados 51, 288 e 327, TST). (2) Abonos e gratificações gerais concedidos aos ativos. Natu-
reza salarial. Extensão aos inativos. Incontroverso nos autos que a Cia Docas do Estado de São 
Paulo - Codesp, concedeu aos empregados em atividade, em caráter geral, e, portanto, sem fei-
ção personalíssima, abonos e gratificações com natureza salarial. Por essa razão, o repasse à-
queles que recebem aposentadoria complementada é obrigatório, tanto mais porque o escopo da 
complementação é justamente assegurar a paridade entre empregados ativos e jubilados. Inteli-
gência do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. (TRT/SP 00227200344102003 - RO - Ac. 4ªT 
20040574967 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 05/11/2004) 

 Argüição 
2607. Da prescrição. Art. 300 e 269, CPC. Deve a parte, por ocasião da defesa, invocar toda a 
matéria de fato e de direito com a qual impugna o pedido. (art. 300, CPC). A ausência de impug-
nação deságua nas conseqüências do art. 302, CPC. (TRT/SP 00195200207902005 - RE - Ac. 
6ªT 20040171366 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

2608. Prescrição. Argüição. A interpretação sistemática do artigo 269, IV, do Código de Processo 
Civil de 1973 e do artigo 193, do Código Civil de 2002, leva à conclusão de que a prescrição pode 
ser argüida pelo réu a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, ainda que não o tenha 
feito por ocasião do oferecimento da defesa. O princípio do contraditório insculpido no artigo 5º, 
inciso LV, da Constituição Federal se mostra resguardado, diante da possibilidade do recorrido se 
manifestar sobre a prescrição argüida em razões recursais, por ocasião da apresentação das con-
tra-razões. (TRT/SP 01434200238102005 - RO - Ac. 9ªT 20040115172 - Rel. Jane Granzoto Tor-
res da Silva- DOE 02/04/2004) 

2609. Prescrição. Argüição em sede de recurso ordinário. Admissibilidade autorizada. Artigo 193 
do Código Civil vigente. (TRT/SP 02243199700802004 - RO - Ac. 1ªT 20040266189 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 22/06/2004) 

2610. Permitida ao revel a argüição de prescrição em sede de recurso ordinário, no comando do 
artigo 193 do Código Civil vigente. (TRT/SP 02795200106302001 - RO - Ac. 1ªT 20040436866 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 14/09/2004) 

2611. Prescrição. Não se conhece de prescrição não argüida na Instância ordinária. Ex-prejulgado 
nº 27. (En. 153/TST). (TRT/SP 02795200106302001 - RO - Ac. 1ªT 20040566573 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 09/11/2004) 

 Dano moral e material 
2612. Dano moral. Prescrição. CLT, art. 11. No Direito do Trabalho, prescreve em cinco anos no 
curso do contrato e em dois, após o término do contrato, o prazo para pedir reparação por danos 
morais. (TRT/SP 03116200200902007 - RO - Ac. 9ªT 20040501773 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira - DOE 08/10/2004) 

2613. Prescrição. Indenização por dano moral. Indenização por dano moral decorrente de aciden-
te de trabalho, por decorrente do vínculo de emprego sofre a incidência única das regras de pres-
crição constante da Constituição Federal (inciso XXIX, artigo 7º), com similar no artigo 11, da CLT. 
Possuindo regra própria para as parcelas decorrentes do contrato de trabalho, não permite a inci-
dência de normas outras, visto não incidir, aqui, os termos do artigo 8º, parágrafo único, da CLT. 
Descabe, pois, aplicação do artigo 177 do Código Civil de 1916, vigente à época. Extinto o contra-
to de trabalho, assim, tem o empregado dois anos postular indenização por dano moral, desde 
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que dentro dos últimos cinco anos anteriores a data do ajuizamento da reclamatória. (TRT/SP 
02475199946202002 - RO - Ac. 3ªT 20040147988 - Rel. Mércia Tomazinho - DOE 20/04/2004) 

2614. Prescrição. Dano moral. A reparação pretendida é própria da cognição trabalhista, porque 
os fatos tidos por lesivos à moral devem ser considerados como atos do empregador enquanto 
empregador e na constância do contrato de trabalho. Sendo lide trabalhista, rege a prescrição 
trabalhista. (TRT/SP 00540200300602001 - RO - Ac. 6ªT 20040218656 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 21/05/2004) 

 FGTS. Contribuições 
2615. Multa de 40% do F.G.T.S. Diferenças da conta vinculada. Expurgos inflacionários. Lei Com-
plementar 110/2001. Ação judicial. Prescrição do direito de ação. O direito postulado na presente 
demanda não decorre diretamente da Lei Complementar 110/2001, eis que esta apenas regulou a 
formação de um fundo para suportar as despesas que adviriam da adesão de trabalhadores ao 
acordo proposto pelo Governo Federal, assim como de um grande volume de ações de cobrança 
ajuizadas ante o entendimento jurídico manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da 
aplicação de índices inflacionários ilegalmente expurgados do cômputo de atualização monetária 
do saldo da conta do FGTS. Ademais, o direito ao recebimento da multa em comento origina-se 
da dispensa sem justa causa do empregado, de forma que é a partir desse momento que passa a 
fluir o prazo prescricional contido no art. 7° da Carta Magna. De outro lado, não se pode admitir 
como termo inicial do prazo prescricional do direito de ação o trânsito em julgado de ação que tão-
somente reconheceu o direito às diferenças do saldo da conta do FGTS, pois não foi o trânsito em 
julgado de ação judicial dessa natureza que deu à luz o direito em questão, mas, repita-se, tão-
somente reconheceu a sua preexistência. Desta forma, uma vez que o autor foi dispensado há 
muito mais de dois anos contados retroativamente a partir da data da propositura da ação traba-
lhista, ainda que, em tese, o mesmo eventualmente tenha direito à diferença da multa vindicada, 
resta inquestionável a conclusão de prescrição nuclear de seu direito de ação, eis que dúvidas 
não pairam acerca da natureza trabalhista do título postulado. Recurso ordinário a que se nega 
provimento. (TRT/SP 01023200346202000 - RS - Ac. 7ªT 20030680373 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 16/01/2004) 

2616. Multa de 40% do FGTS. Diferenças. Expurgo. Prescrição. Decorridos mais de dois anos 
(mais de 8 anos, in casu) do término do contrato de trabalho, prescrito está o direito de ação do 
reclamante para reclamar eventuais diferenças da multa de 40% do FGTS, mesmo em relação 
aos expurgos inflacionários, uma vez que o direito de ação nasceu no momento do pagamento 
das importâncias do referido título, quando da quitação rescisória, e não com a edição da Lei 
Complementar nº 110/2001, que apenas disciplinou a forma de pagamento dos expurgos, em de-
corrência do reconhecimento do direito pela E. STF. Recurso ordinário patronal parcialmente pro-
vido, para o efeito de, sob fundamentos diversos dos lançados na r. sentença recorrida, manter o 
decreto de extinção da ação com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC. 
(TRT/SP 02039200343102002 - RS - Ac. 7ªT 20040122020 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/04/2004) 

2617. Prescrição. FGTS. Multa de 40%. Expurgos inflacionários. Incidência do art. 7º, inciso XXIX, 
alínea a, da Constituição Federal. Não respeitado sequer o biênio posterior à edição da Lei Com-
plementar 110/01, suscita-se, como marco inicial, a edição da Súmula 252 do STJ e a ciência da 
parte quanto à existência do direito, sem respaldo legal ou doutrinário, talvez autorizada pela flexi-
bilidade da jurisprudência, ainda oscilante sobre matéria de tanta relevância e que justamente 
objetiva a segurança jurídica. (TRT/SP 00464200407202000 - RS - Ac. 7ªT 20040453175 - Rel. 
Cátia Lungov - DOE 17/09/2004) 

2618. Prescrição. FGTS. Multa de 40%. Lei Complementar 110/01. Incidência do art. 7º, inciso 
XXIX, alínea a, da Constituição Federal. Impor ao empregador a complementação de indenização 
paga quando do desligamento em desrespeito ao prazo prescricional constitucionalmente fixado 
de dois anos será fator de conturbação econômica e insegurança jurídica indesejáveis. No caso, 
sequer o biênio posterior à Lei Complementar 110/01 foi observado, a reforçar a decisão de ori-
gem. (TRT/SP 00721200407102008 - RS - Ac. 7ªT 20040482370 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
24/09/2004) 
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2619. Multa de 40% do FGTS. Diferenças. Expurgos. Prescrição. Decorridos mais de dois anos do 
término do contrato, está fulminada pela prescrição a pretensão à diferença da multa de 40% do 
FGTS, mesmo em relação aos expurgos inflacionários, uma vez que a ação, em face do órgão 
gestor e em face do empregador, nasceu, aquela, na própria época em que os saldos das contas 
deveriam ter sido corrigidos e não o foram, e esta no pagamento da multa, por ocasião do despe-
dimento. Direito que não nasceu com a LC 110/2001, que apenas disciplina a forma de pagamen-
to dos expurgos, em decorrência do reconhecimento do direito no STF. (TRT/SP 
01347200302102000 - RS - Ac. 3ªT 20040047800 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 
02/03/2004) 

2620. Expurgo inflacionário. FGTS. Prescrição. É de dois anos a partir da data da disponibilidade 
do direito que na hipótese surgiu com a edição da LC 110 de 29 de junho de 2001. Nego provi-
mento. (TRT/SP 00211200425402001 - RS - Ac. 3ªT 20040491956 - Rel. Decio Sebastião Daido-
ne - DOE 28/09/2004) 

2621. Prescrição. Expurgo do FGTS. A contagem do prazo prescricional tem seu início com o ad-
vento da Lei Complementar instituidora do acordo promovido pela União, quando passou a ser 
exigível o direito e não com a data da adesão do trabalhador ao referido acordo. (TRT/SP 
00507200400302003 - RS - Ac. 3ªT 20040545223 - Rel. Decio Sebastião Daidone - DOE 
26/10/2004) 

2622. Prescrição. Expurgo do FGTS. A contagem do prazo prescricional tem seu início com o ad-
vento da Lei Complementar instituidora do acordo promovido pela União, quando passou a ser 
exigível o direito e não da dispensa do trabalhador. (TRT/SP 01509200306502005 - RS - Ac. 3ªT 
20040597690 - Rel. Decio Sebastião Daidone - DOE 09/11/2004) 

2623. FGTS. Diferença da multa de 40% incidente sobre a atualização monetária decorrente dos 
expurgos inflacionários. Prescrição. Marco inicial. O marco inicial da contagem do prazo prescri-
cional para o recebimento da diferença da multa de 40%, incidente sobre a atualização monetária 
decorrente dos expurgos inflacionários dos famigerados Planos Verão e Collor I, é a data em que 
este valor se tornou disponível ao trabalhador (actio nata). Precedentes do C. TST: TST.RR 1129-
200-005-24-00, 4ª Turma, Rel. Min. Milton Moura França, DJU 21.02.2003 e TST.RR 39195-2002-
900-03-00, 2ª Turma, Rel. Juiz Conv. Décio Sebastião Daidone, DJU 13.06.2003. (TRT/SP 
01085200324102005 - RS - Ac. 6ªT 20040009631 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
30/01/2004) 

2624. Multa do FGTS. Diferenças. Direito declarado pela Excelsa Corte (RE 226855-7-RS) e Lei 
Complementar nº 110/2001. A prescrição não pode ser contada da rescisão sob pena de conce-
ber-se a prescrição às avessas, em que o prazo tem início antes da declaração do direito. Cuida-
se de direito superveniente à rescisão do contrato. Não se perquire sobre a existência do direito, 
mas cuida-se do direito expressamente declarado pela Excelsa Corte e pela Lei Complementar nº 
110/2001, pelo que não se pode falar em prescrição. Esta diz respeito ao direito de ação para se 
discutir a existência ou não de um direito. Em já existindo o direito poderá ocorrer a decadência. 
(TRT/SP 00906200347102004 - RO - Ac. 6ªT 20040188617 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - 
DOE 07/05/2004) 

2625. Fundo de Garantia. Decreto nº 99.684/90. Enunciados nºs 95, 206, 362, TST. Súmula nº 
210 do STJ. Não traduz simples crédito trabalhista, posto que tem função social relevante dando 
suporte ao "Plano da Casa Própria". A inadimplência traz conseqüências perversas e um curto 
período prescricional incentivaria os maus pagadores. (TRT/SP 00127200103702003 - RO - Ac. 
6ªT 20040025262 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

2626. O termo inicial da prescrição quanto à multa dos 40% em relação aos expurgos inflacioná-
rios. 1. A dispensa deu-se em 09.04.1994. De fato, entre a data da rescisão e o momento da pro-
positura da ação, houve o transcurso do prazo de dois anos. Contudo, assevere-se: a prescrição 
surge a partir do momento em que houve a lesão ao direito; a multa dos 40% é uma obrigação 
acessória, a qual decorre do principal, o qual é a recomposição do FGTS pelos expurgos inflacio-
nários; esses expurgos, literalmente, foram reconhecidos pela Lei Complementar n. 110, após a 
decisão histórica do STF. Portanto, a prescrição, nesses autos, surge a partir da publicação da Lei 
Complementar n. 110. Esse entendimento não fere o disposto no art. 5º, XXXVI, da C.F., já que a 
rescisão e os valores nela inseridos não quitam todas as verbas, se provadas e justificadas, em 
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juízo, as diferenças solicitadas. Por esse fundamento, também não há ofensa ao art. 6º, § 1º, da 
LICC. E, por fim, não há como se justificar a ofensa ao disposto no art. 7º, XXIX, da C.F., já que o 
direito ao principal é verba posterior ao ato da dispensa, contudo, com reflexos no patrimônio jurí-
dico do empregador, o que gera essa diferença (multa dos 40%) no presente. 2. O MM. Juízo a 
quo entendeu que a postulação encontra-se prescrita, já que o autor teria apresentado a sua de-
manda somente em 15 de agosto de 2003. De fato, o autor somente veio a ajuizar a sua demanda 
após o decurso do prazo de dois anos, a contar da vigência da Lei Complementar n. 110/01. Por 
tais elementos, correto o posicionamento adotado pela instância recorrida. O termo inicial, para 
fins de prescrição, não é a partir da formulação da adesão do empregado. Pondere-se que a multa 
vincula-se ao momento em que houve o reconhecimento do direito à recomposição dos depósitos 
fundiários e não a partir da sua adesão. Rejeito, pois, o apelo, não havendo nenhuma ofensa aos 
dispositivos legais invocados pelo autor. (TRT/SP 01675200307302006 - RS - Ac. 4ªT 
20030680306 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 09/01/2004) 

2627. Os expurgos e a prescrição da indenização de 40%. Entre a data da rescisão e o momento 
da propositura da ação, houve o transcurso do prazo de dois anos. Contudo, assevere-se: a pres-
crição surge a partir do momento em que houve a lesão ao direito. A obrigação legal da indeniza-
ção de 40% é decorrente da dispensa imotivada, contudo, a sua base de cálculo é o valor da con-
ta vinculada. Se por determinação legal, pela decisão histórica do STF, houve a recomposição 
dessa base de cálculo, em data bem posterior ao momento da rescisão, impõe-se a obrigação ao 
empregador quanto ao pagamento da diferença da indenização. O momento de início da prescri-
ção bienal de dois anos é a data da publicação da Lei Complementar nº110, a qual reconheceu o 
direito à recomposição. 2. Não concordo que a prescrição tenha início quando o valor esteja de-
positado na conta vinculada do trabalhador. As datas decorrentes da Lei Complementar n. 110 e 
os seus critérios de pagamento quanto ao valor dos expurgos em nada alteram o nosso entendi-
mento. Trata-se de situações distintas. Uma situação é o critério legal para a recomposição do 
montante do expurgo, o qual é de responsabilidade da CEF e não do empregador. Outra hipótese 
é a obrigação patronal, a qual tem início com o reconhecimento legal quanto à multa dos 40% 
pelos expurgos inflacionários fundiários. Não se trata, simplesmente, de que o acessório segue o 
principal. A indenização é uma decorrência lógica e não acessória da recomposição do saldo da 
conta vinculada. A indenização de 40% decorre do ato da dispensa imotivada. O ponto de contato 
é o fato de que a sua base de cálculo é o valor da conta vinculada. O argumento de que essa re-
composição foi reconhecida em junho de 2001, para todos integrantes do FGTS, não implica em 
dizer que se trata de mero acessório quanto ao expurgo. 3. O argumento de que a prescrição tem 
início a partir do trânsito em julgado da decisão proferida perante a Justiça Federal também não é 
convincente. Como se trata de obrigações legais distintas, o trâmite dessa ação em nada vincula a 
esfera trabalhista. Por tais argumentos, mantêm-se o julgado originário. (TRT/SP 
02581200337102006 - RS - Ac. 4ªT 20040369905 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
30/07/2004) 

2628. Até então imperava a legislação que validava o expurgo. Sendo evento póstumo à resilição 
contratual, não cabe falar-se em prescrição bienal contada da resilição. (TRT/SP 
01369200346202009 - RS - Ac. 6ªT 20040189419 - Rel. Jonas Santana de Brito - DOE 
28/05/2004) 

2629. Prescrição. Multa de 40%. O art. 7º, XXIX, da Constituição Federal é expresso no sentido 
de que prescreve em dois anos da extinção do contrato a ação quanto a créditos resultantes das 
relações do trabalho. O legislador constituinte não excepcionou o crédito pertinente ao FGTS, nele 
incluída a multa de 40%. (TRT/SP 01559200301202007 - RS - Ac. 6ªT 20040494440 - Rel. Lauro 
Previatti - DOE 21/09/2004) 

2630. Prescrição. Multa de 40%. O prazo prescricional para postular diferenças sobre a multa de 
40% conta-se a partir da data da extinção do contrato. Tal como previsto no art. 7º, XXIX, a, da 
Constituição Federal e no Enunciado da Súmula nº 362 do C. TST. A Lei Complementar nº 110/01 
não restabeleceu prazos findos. (TRT/SP 01991200304302006 - RS - Ac. 6ªT 20040520336 - Rel. 
Lauro Previatti - DOE 01/10/2004) 

2631. Prescrição. Multa de 40% do FGTS. A multa de 40% sobre o FGTS tem natureza rescisória 
e, por força do que dispõe o art. 18, parágrafo 1º, da Lei nº 8.036/90, deve ser depositada na con-
ta vinculada do empregado na época da rescisão. Na hipótese de depósito de valor inferior ao 
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devido a diferença deve ser reclamada no biênio seguinte à data da extinção do contrato. Aí, ante 
o que dispõe o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, a actio nata. A Lei Complementar 
nº 110/01 não tem o condão de restabelecer prazos findos nem criou outros direitos além dos que 
dela constam. (TRT/SP 02349200303302007 - RS - Ac. 6ªT 20040095082 - Rel. Lauro Previatti - 
DOE 07/05/2004) 

2632. FGTS. Expurgos inflacionários. Prescrição. É cediço que a coisa julgada não beneficia, nem 
prejudica terceiros. Contudo, não menos certo é que, ante o reconhecimento judicial do direito às 
diferenças fundiárias vindicadas, o reclamante, na condição de beneficiário, faz jus à incidência da 
multa de 40% daí emergente, eis que mero acessório, devendo recompor a totalidade dos depósi-
tos devidos. Vale dizer, somente a partir do trânsito em julgado daquela decisão, nasceu o direito 
de ação, tornando-se exigível o direito material reconhecido. (TRT/SP 01792200303302000 - RS - 
Ac. 10ªT 20040046545 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 02/03/2004) 

2633. FGTS. Expurgos inflacionários. LC 110/2001. Prevalência da prescrição bienal. Art. 7º, 
XXIX, da CF, e art. 11 da CLT. Afastar a prescrição trabalhista, sob fundamento de direito novo, é 
o mesmo que dizer que as empresas, considerando a morosidade da Justiça, devem guardar a 
documentação dos seus empregados por no mínimo 30 anos, a fim de se defenderem da multa de 
40% no futuro, quando os trabalhadores resolverem ajuizar suas ações perante a Justiça Federal 
em 2019 ou 2020. (TRT/SP 00732200346502008 - RO - Ac. 9ªT 20040558694 - Rel. Luiz Edgar 
Ferraz de Oliveira - DOE 12/11/2004) 

2634. Correção monetária do FGTS. Planos Bresser e Collor. Lei Complementar 110, de 
29/6/2001. Prescrição. Ao contrário do que afirmam alguns, não está em discussão direito novo, 
nascido com a Lei Complementar 110. Esta lei não criou direitos erga omnes. Serviu apenas para 
o governo se livrar das ações judiciais, perdidas perante a Justiça Federal, dando a quem se inte-
ressasse a faculdade de receber o valor administrativamente, com um pequeno redutor, sem ne-
cessidade da ação judicial. É lei de função meramente administrativa, preventiva de novas ações 
judiciais. A violação do direito, na realidade, ocorreu em 1989 e 1990 e desde aquela época a a-
ção já podia ser exercida perante a Justiça Federal. A prescrição trabalhista se consuma dois a-
nos após a extinção do contrato, segundo os arts. 7º, XXIX, da CF, e 11 da CLT. (TRT/SP 
02837200307702009 - RS - Ac. 9ªT 20040404344 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
27/08/2004) 

2635. Prescrição extintiva. FGTS. Expurgos inflacionários, Planos Bresser e Collor. Arts. 7º, XXIX, 
da CF; 11 da CLT e 202 do CC. A sentença proferida pelos juízes federais, reconhecendo direito 
adquirido e ordenando a restituição dos expurgos das parcelas do FGTS, referentes aos Planos 
Bresser e Collor, não tem o poder de anular a prescrição trabalhista consumada muito tempo an-
tes do ajuizamento da ação perante a Justiça Federal. A prescrição neste caso está elevada à 
categoria de ato jurídico perfeito, imodificável pela vontade de outrem, conforme art. 5º, XXXVI, da 
CF. Era ônus do recorrente fazer a interrupção da prescrição na época oportuna, o que não ocor-
reu. (TRT/SP 00716200346202006 - RS - Ac. 9ªT 20030656260 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oli-
veira - DOE 09/01/2004) 

2636. FGTS. Expurgos inflacionários dos Planos Bresser (1989) e Collor (1990). Lei Complemen-
tar nº 110/2001. Prescrição extintiva. Passados dois anos após a extinção do contrato, a prescri-
ção prevista no art. 7º, inciso XXIX, da CF, se consuma para todos os efeitos, inclusive para o 
FGTS e seus acessórios. A lei nova, promulgada anos depois de consumada a prescrição extinti-
va, não pode retroagir para modificar ato jurídico perfeito e acabado segundo a lei vigente no tem-
po em que o ato se realizou. Aplicar lei infraconstitucional para afastar prescrição prevista em 
norma constitucional equivale a dar efeito retroativo às leis e violar a regra contida no art. 5º, inci-
so XXXVI, da CF. (TRT/SP 01902200301802001 - RS - Ac. 9ªT 20030676686 - Rel. Luiz Edgar 
Ferraz de Oliveira - DOE 09/01/2004) 

2637. FGTS. Diferença da multa de 40%. Prescrição bienal consumada antes da Lei Complemen-
tar n. 110, de 29/6/2001. Ato jurídico perfeito. A lei nova não pode retroagir para afastar prescrição 
extintiva de ação, consumada nos termos do art. 7º, XXIX, da CF, e art. 11 da CLT, sob pena de 
violação do princípio da irretroatividade das leis, previsto no art. 5º, inciso XXVI, da CF. (TRT/SP 
01439200338102009 - RS - Ac. 9ªT 20030715797 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
20/01/2004) 
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2638. FGTS. Depósitos e multa de 40%. Planos Bresser e Collor. Os depósitos do FGTS, no todo 
ou em parte, estão sujeitos à prescrição trintenária, porém devem ser reclamados no biênio que 
se seguir ao término da relação de emprego, conforme Enunciado n. 362 do C. TST. Se o princi-
pal, que é o direito mais importante, está sujeito à prescrição extintiva do art. 11 da CLT e do art. 
7º, XXIX, da CF, a contar do término da relação de emprego, com mais razão, ipso jure, a multa 
acessória de 40% deve ter o mesmo destino. (TRT/SP 01598200307702000 - RS - Ac. 9ªT 
20040029160 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 20/02/2004) 

2639. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos inflacionários. A jurisprudência do C. TST é no 
sentido de que os depósitos do FGTS estão sujeitos à prescrição bienal extintiva, após o término 
da relação de emprego, conforme Enunciado n. 362 daquela Corte. Pela mesma razão, a multa, 
que é um direito acessório, deve ser reclamada no mesmo período, sob pena de se dar ao aces-
sório importância jurídica maior do que o direito principal, do qual decorre. (TRT/SP 
02048200307202006 - RS - Ac. 9ªT 20040043864 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
05/03/2004) 

2640. FGTS. Entidades filantrópicas. Prescrição extintiva. Os trabalhadores que receberam dire-
tamente do empregador o FGTS, por força do Decreto Lei 194, de 1967, tinham cinco anos para 
reclamar na Justiça do Trabalho a correção monetária do expurgo do Plano Bresser (fevereiro de 
1989), ou até dois anos após a extinção do contrato, se receberam os depósitos no ato da resci-
são, conforme art. 7º, XXIX, da CF, art. 11 da CLT e Súmula 362 do C. TST. (TRT/SP 
01333200300202009 - RS - Ac. 9ªT 20040193068 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
14/05/2004) 

2641. FGTS. Expurgos inflacionários. Contagem da prescrição a partir da vigência da Lei Com-
plementar nº 110. Contra-legem. Se a prescrição começasse a contar da vigência da lei comple-
mentar n. 110, de 29.6.2001, então os prazos gerais terminariam em 29.6.2003, dois anos depois 
da vigência da lei. Porém, o Decreto 3.913, que regulamenta a lei, autoriza a adesão do trabalha-
dor até 30.12.2003, o que afasta de plano essa tese, por ser impossível a ocorrência de prescri-
ção antes do nascimento do direito. (TRT/SP 00484200325202015 - AI - Ac. 9ªT 20040210604 - 
Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 21/05/2004) 

2642. FGTS. Multa de 40%. Expurgos inflacionários. Responsabilidade. Não há se cogitar de in-
competência desta Justiça Especializada. Cuida-se de pedido originário de parcela devida em 
função da relação de emprego. Matéria de cunho trabalhista, albergada pela competência ditada 
pelo art. 114, da Constituição Federal e de responsabilidade do empregador do obreiro. Nesse 
sentido, a Orientação Jurisprudencial de nº 341, da SDI1, do C. TST. Prescrição. O marco inicial 
para a contagem do prazo prescricional do direito de ação é o da publicação da Lei Complementar 
nº 110, a 29/06/2001, data a partir da qual tornou-se exigível o direito à correspondente repara-
ção, considerado o princípio da actio nata, consagrado pelo Direito Pátrio. Ato jurídico perfeito não 
configurado. Enunciado 330 do C. TST. A homologação da rescisão contratual perante o sindicato 
de classe quita exclusivamente os valores nominais consignados no respectivo termo de rescisão, 
não obstando, sob pena de afronta direta à Constituição Federal, o direito de pleitear em juízo 
eventuais diferenças ou mesmo verbas que não estejam constando do termo. (TRT/SP 
01351200343202005 - RO - Ac. 2ªT 20040672942 - Rel. Maria Aparecida Pellegrina - DOE 
14/12/2004) 

2643. Diferenças da multa de 40% do FGTS pela inclusão à base de cálculo de índices expurga-
dos em face de planos econômicos implantados no país. Marco prescricional. Partindo da convic-
ção de que, rigorosamente, foi a instabilidade gerada com a edição dos planos econômicos pelo 
Governo Federal que cessou com a consolidação do direito dos trabalhadores à inclusão, em suas 
contas vinculadas do FGTS, dos índices expurgados, incogitável a tese de afronta ao princípio da 
segurança jurídica insculpido no inciso XXXVI do artigo 5º, bem como de violação ao preceituado 
no artigo 7º, XXIX, ambos da Constituição Federal. O equacionamento da questão posta se dá 
com a constatação de que a ciência da lesão só ocorreu com a divulgação do reconhecimento 
daquele direito, consubstanciada na Lei Complementar nº 110, de 29.06.01, marco, portanto, para 
a contagem do prazo prescricional. (TRT/SP 01573200301802009 - RS - Ac. 2ªT 20030666630 - 
Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 13/01/2004) 

2644. Prescrição sobre o FGTS. A aplicabilidade da prescrição trintenária sobre o Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço nos moldes do Enunciado 362 do C. TST é pertinente às quotas nun-
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ca recolhidas no curso da relação de emprego. Nas reclamações trabalhistas nas quais o empre-
gado persegue verbas parcialmente inadimplidas, a teor do que dispõe o artigo 7º, inciso XXIX da 
Constituição da República, aplica-se a prescrição qüinqüenal ou parcial, sob pena de admitir a 
existência do acessório sem o principal, circunstância que contraria um dos primados da ciência 
jurídica. (TRT/SP 01772200247202004 - RO - Ac. 4ªT 20040659458 - Rel. Paulo Augusto Camara 
- DOE 03/12/2004) 

2645. 1. FGTS. Expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e Verão. Prescrição trinte-
nária. Inaplicabilidade do Enunciado 362 do C. TST. 2. Diferenças devidas. Art. 18, § 1º da Lei 
8036/90. 1. Se a prescrição para o reclamo do principal é de 30 anos, não é plausível, sequer e-
quânime, que o prazo para invocar o acessório (pois a indenização de 40% é calculada necessa-
riamente sobre o principal depositado na conta vinculada) seja de dois anos. Inteligência e aplica-
ção do artigo 167 do Código Civil de 1916, pois a prescrição do acessório pende ao principal. 2. 
Nos termos do artigo 18, § 1º da Lei 8036/90 é do empregador a responsabilidade, pelo pagamen-
to da indenização de 40% calcada nos depósitos do FGTS realizados por todo o contrato. O ônus 
do erro do agente operador não pode ser direcionado ao empregado, parte mais fraca na relação. 
(TRT/SP 01512200300702008 - RS - Ac. 2ªT 20040034768 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 
17/02/2004) 

2646. Prescrição. Diferenças da multa de 40% sobre o FGTS. Expurgos inflacionários. Termo ini-
cial. Adesão ao acordo ou decisão judicial transitada em julgado. (TRT/SP 00556200446502005 - 
RS - Ac. 1ªT 20040366213 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 03/08/2004) 

2647. Prescrição. Diferenças da multa de 40% sobre o FGTS. Expurgos inflacionários. Prescrição. 
Termo inicial. Com o crédito na conta vinculada da correção monetária decorrente dos expurgos, 
surge para o empregador a obrigação de que cuida o art. 18, § 1º, da Lei n. 8036/90, que, uma 
vez não adimplida, dá início à contagem do prazo prescricional. (TRT/SP 01812200303102000 - 
RS - Ac. 1ªT 20040108974 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 30/03/2004) 

2648. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). Ausência 
de comprovação do termo de opção ou de decisão da Justiça Federal. Não comprovando o autor 
a adesão ao acordo previsto na LC nº 110/01 ou a decisão da Justiça Federal que lhe concedeu 
as diferenças do FGTS decorrentes dos expurgos de correção monetária, a prescrição é contada 
da data da dispensa, inexistindo motivo para diverso marco inicial de sua contagem. (TRT/SP 
01015200344302006 - RO - Ac. 6ªT 20040648820 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/12/2004) 

2649. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). O senti-
do de depósitos "realizados durante a vigência do contrato" (Lei 8036/90, 18, parágrafo 1º) não 
pode afastar a incidência da multa também sobre os valores que, posto devidos ao empregado, só 
vieram a realizar-se em evento futuro. O direito à incrementação dos depósitos só veio a ser con-
sagrado pelo trânsito em julgado da ação em face da CEF. Até então imperava a legislação que 
validava o expurgo. Sendo evento póstumo à resilição contratual, não cabe falar-se em prescrição 
contada da resilição ou do advento da Lei Complementar 110/01. (TRT/SP 01061200407702000 - 
RS - Ac. 6ªT 20040585373 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 12/11/2004) 

2650. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). Legitimi-
dade. Prescrição. I) O empregador é o sujeito passivo da obrigação (Lei 8036/90, 18, § 1º) e, por 
isso, parte legítima. II) O sentido de depósitos "realizados durante a vigência do contrato” (Lei 
8036/90, 18, § 1º) não pode afastar a incidência da multa também sobre os valores que, posto 
devidos ao empregado, só vieram a realizar-se em evento futuro. O direito à incrementação dos 
depósitos só veio a ser consagrado pela LC 110/01. Até então imperava a legislação que validava 
o expurgo. Sendo evento póstumo à resilição contratual, não cabe falar-se em prescrição contada 
da resilição. (TRT/SP 01449200302202002 - RS - Ac. 6ªT 20030686428 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 20/01/2004) 

2651. FGTS. Multa de 40%. Expurgos inflacionários. Prescrição a partir do depósito. Embora a Lei 
Complementar nº 110, de 29/06/01, trace as diretrizes básicas para se exercitar a pretensão rela-
tiva às diferenças dos planos econômicos nos créditos fundiários, no caso da multa de 40% sobre 
o saldo do FGTS, a prescrição não pode ter seu marco inicial considerado a partir da data da pu-
blicação desta Lei (30/06/01), mas sim, a partir do efetivo depósito das diferenças dos expurgos 
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inflacionários - seja na conta vinculada ou em Juízo (Justiça Federal). Apenas nesta oportunidade 
é que o trabalhador objetivamente toma ciência da consumação da lesão de direito material, co-
meçando a fluir o prazo para postular o recebimento da diferença da multa rescisória perante esta 
Justiça Especializada em face do seu ex-empregador. Recurso a que, por maioria, se dá provi-
mento, para afastar a prescrição extintiva, e, no mérito, julgar procedente em parte a reclamatória. 
(TRT/SP 01577200336102003 - RS - Ac. 4ªT 20040202431 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros 
- DOE 07/05/2004) 

2652. Prescrição nuclear relativa às diferenças de 40% sobre o FGTS (CF/ADCT, art. 10, I), de-
correntes de expurgos inflacionários (LC 110/2001): o prazo para contagem há de fluir a partir da 
extinção do contrato laboral (CF, art. 7º, XIX, e TST, Enunciado 362, com a redação de 
21.11.2003), sob pena de transgressão à natural hierarquia das normas jurídicas e do fomento à 
indesejável insegurança nas relações jurídicas. No mesmo senso e por analogia (Consolidação 
das Leis do Trabalho, art. 8º, caput), a Lei n. 8.036/90 (art. 18, parágrafo 1º), a O.J. n. 254/TST-
SDI 1, e até mesmo os arts. 421 (função social do contrato) e 422 (probidade e boa-fé na conclu-
são contratual), do Código Civil. (TRT/SP 01560200306202008 - RS - Ac. 5ªT 20040020120 - Rel. 
Ricardo Verta Luduvice - DOE 06/02/2004) 

2653. Diferenças dos 40% do FGTS. Lei Complementar 110/2001. a) prescrição: a atualização 
monetária concedida por lei complementar, posteriormente ao soerguimento dos depósitos fundiá-
rios, devidamente depositados na época oportuna, não pode obrigar a empresa a pagar diferen-
ças, 10 ou 12 anos depois do biênio prescricional, pena de descaracterizar-se completamente o 
conceito de prescrição adotado pelo Mestre Clóvis Bevilacqua, para quem prescrição era o inte-
resse público, a estabilidade das relações jurídicas. b) da improcedência do direito propriamente 
dito: improcede o direito propriamente dito; a Lei Complementar 110/2001 - "o maior acordo do 
mundo" - silencia acerca da multa rescisória, entretanto, o Termo de Adesão (em suas 2 versões: 
"Para quem possui ação na Justiça" e "Para quem não possui ação na Justiça"), imprescindível ao 
soerguimento das diferenças do principal que será pago em 7 parcelas, a partir de 30.01.2004, 
declara expressamente em seu texto que a quitação será total da atualização de todos os com-
plementos, além de reconhecer satisfeitos todos os direitos a eles relativos. Logo, nada mais a 
reclamar acerca do título em epígrafe. (TRT/SP 01470200347102000 - RS - Ac. 2ªT 20030709525 
- Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 03/02/2004) 

2654. Diferenças dos expurgos. Prescrição. Adesão ao acordo. Prescrição a partir dos depósitos. 
O direito aos índices expurgados das contas vinculadas só veio a ser consagrado com a edição da 
Lei Complementar nº 110/2001. Tratando-se de lesão superveniente à extinção contratual, não se 
aplica a teoria geral da prescrição trabalhista a contar do término do contrato. É uma situação que 
não se enquadra nos cânones tradicionais do fenômeno jurídico e por isso merece tratamento 
diferenciado. A Lei Complementar facultou aos empregados a adesão ao acordo até o dia 
31/12/2003, assegurando depósitos semestrais a partir de então. E é só com a implementação 
dos depósitos que se saberá a extensão do dano e se poderá fixar a reparação devida. (TRT/SP 
01951200346502004 - RO - Ac. 8ªT 20040620284 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
23/11/2004) 

2655. Prescrição. Expurgo da correção monetária sobre os depósitos do FGTS. Ofensa ao direito 
adquirido aos reajustes programados para fevereiro de 1989 e abril de 1990. Diferença reflexa 
sobre a indenização de 40%. O direito aos reajustes sobre o FGTS e, de conseqüência, sobre a 
indenização de 40%, não nasceu com a Lei Complementar nº 110, em 29.VI.2001. Surgiu com a 
publicação no Diário Oficial da União dos índices de inflação que implementaram as condições 
previstas no Decreto Lei nº 2335/87 e na Lei nº 7738/89 (ex facto oritur jus). Desde então, à luz do 
princípio abrigado no artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, o direito aos reajustes é de 
conhecimento geral. A Lei nº 110 apenas definiu critérios para o pagamento de diferenças pretéri-
tas. Por isso, a ciência da lesão, que é o termo inicial do prazo de prescrição, ocorreu com a res-
cisão do contrato, data em que o trabalhador tomou conhecimento de que o empregador pagou a 
indenização de 40% sem computar os reajustes que deveriam corrigir os depósitos do FGTS. 
Com o decurso do biênio previsto na parte final do inciso XXIX do art. 7ª da Constituição, consu-
mou-se a prescrição, que, como "ato jurídico perfeito", incorporou-se ao patrimônio jurídico do 
empregador e conta com a garantia da segurança jurídica inscrita no inciso XXXVI do art. 5º da 
Constituição. Diante da proibição de retroatividade dos efeitos da lei, consagrada no art. 6º da Lei 
de Introdução ao Código Civil, a exigibilidade do direito, atingida pela prescrição, não foi ressusci-
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tada pela Lei nº 110. Recurso do trabalhador a que se nega provimento a fim de confirmar a sen-
tença que acolheu a prescrição. (TRT/SP 01618200346202006 - RS - Ac. 4ªT 20030708553 - Rel. 
Salvador Franco de Lima Laurino - DOE 16/01/2004) 

2656. Prescrição: Multa de 40% sobre diferenças de FGTS oriundas dos expurgos inflacionários. 
Não se encontra prescrita a ação para o autor postular as diferenças da multa de 40% sobre os 
depósitos do FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários. Tratava-se, ainda que houvesse ci-
ência da lesão de direito por ocasião da rescisão contratual, de direito futuro, conceituado como 
"aquele que não se mostra consumado, porque está pendente, a sua aquisição, de condição ou 
do evento de um fato, que o venha completar" (De Plácido e Silva). Ainda não havia se consuma-
do através de sentença trânsita em julgado perante a Justiça Federal Comum, ou a partir da ga-
rantia trazida pela Lei 110/2001, a fim de poder ser exercitado. (TRT/SP 01541200338302007 - 
RS - Ac. 10ªT 20040569980 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 09/11/2004) 

2657. Multa de 40% sobre diferenças de FGTS oriundas dos expurgos inflacionários. 1. Prescri-
ção: Não se encontra prescrita a ação para o autor postular as diferenças da multa de 40% sobre 
os depósitos do FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários. Tratava-se, ainda que houvesse 
ciência da lesão de direito por ocasião da rescisão contratual, de direito futuro, conceituado como 
"aquele que não se mostra consumado, porque está pendente, a sua aquisição, de condição ou 
do evento de um fato, que o venha completar" (De Plácido e Silva). Ainda não havia se consuma-
do através de sentença trânsita em julgado perante a Justiça Federal Comum, a partir da garantia 
trazida pela Lei 110/2001 ou da adesão ao "maior acordo do mundo", a fim de poder ser exercita-
do. 2. Culpa e responsabilidade: A responsabilidade pelo pagamento dessa multa de 40% é do 
empregador, na forma da Lei 8.036/90, artigo 18, parágrafo 1º, ainda que em seu detrimento não 
se vislumbre culpa. (TRT/SP 01826200305502004 - RS - Ac. 10ªT 20040252633 - Rel. Sônia Apa-
recida Gindro - DOE 01/06/2004) 

2658. Prescrição. Multa de 40% sobre as diferenças de FGTS oriundas dos expurgos inflacioná-
rios. Em que pese o entendimento de que a prescrição para o pleito de diferenças de multa de 
40% sobre os depósitos do FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários, somente flui da con-
sumação do direito exercitável, pois ainda que houvesse, na data da rescisão contratual, ciência 
da lesão, se tratava de direito futuro ("aquele que não se mostra consumado, porque está penden-
te, a sua aquisição, de condição ou do evento de um fato, que o venha completar", conforme De 
Plácido e Silva), ainda assim, in casu, há prescrição para ser decretada. É que o autor noticiou na 
inicial a existência de ação com sentença trânsita em julgado perante a Justiça Federal que lhe 
garantiu direito às diferenças de FGTS, impondo a contagem do biênio (artigo 7º, XXIX, da CF) a 
partir de então, sendo certo que, não informada a data em que aquela sentença transitou em jul-
gado, deve ser utilizada a data da promulgação da LC 110/2001 (29.06.2001), pois litigava o autor 
acerca do direito por ela garantido, obtendo com o seu advento plena ciência de havê-lo alcança-
do. Nasceu, pois, nesse momento, a ação para postular a respectiva multa. (TRT/SP 
03402200343202003 - RS - Ac. 10ªT 20040223471 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
25/05/2004) 

2659. Prescrição. Diferenças de expurgos inflacionários. A Lei Complementar nº 110 apenas as-
segurou recursos para o pagamento da correção monetária. Não reconheceu direito. O direito 
nasceu a partir da dispensa do trabalhador. Daí começa a correr o prazo de prescrição. Absurda a 
alegação que com a Lei Complementar nº 110 nasce um novo prazo prescricional, que já estava 
sepultado depois de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Logo, o prazo prescricio-
nal é contado da dispensa e não da vigência da referida lei. O direito nasceu quando da dispensa, 
pois em decorrência dela que é devida a indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS. 
(TRT/SP 01327200301802007 - RS - Ac. 3ªT 20040016980 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
10/02/2004) 

2660. Prescrição. Diferenças da indenização de 40%. O direito à diferença da indenização de 40% 
sobre o FGTS nasceu quando da dispensa, pois em decorrência dela que é devida a referida in-
denização. O prazo de prescrição não é contado do pagamento ou depósito da correção do 
FGTS, mas da data da dispensa. (TRT/SP 01540200326102007 - RS - Ac. 3ªT 20040083467 - 
Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 16/03/2004) 

2661. FGTS. Diferença da multa de 40%. Expurgos de correção (Planos Collor e Verão). O senti-
do de depósitos "realizados durante a vigência do contrato" (Lei 8036/90, 18, parágrafo 1º) não 
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pode afastar a incidência da multa também sobre os valores que, posto devidos ao empregado, só 
vieram a realizar-se em evento futuro. O direito à incrementação dos depósitos só veio a ser con-
sagrado pela LC 110/01. Até então imperava a legislação que validava o expurgo. Sendo evento 
póstumo à resilição contratual, não cabe falar-se em prescrição contada da resilição. (TRT/SP 
02334200302702007 - RS - Ac. 6ªT 20040500130 - Rel. Valdir Florindo - DOE 12/11/2004) 

2662. Expurgos FGTS. Prescrição. O direito às diferenças da multa de 40% sobre o FGTS inega-
velmente preexistia à LC 110/01, vez que tal comando legal não criou direitos verdadeiramente, 
mas apenas reconheceu o direito dos trabalhadores ao redimensionamento dos depósitos vincu-
lados. Daí a contagem da prescrição bienal a partir da rescisão contratual e não da mencionada 
lei complementar. (TRT/SP 00678200325302004 - RS - Ac. 10ªT 20040003870 - Rel. Vera Marta 
Públio Dias - DOE 06/02/2004) 

2663. É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento das contribuições 
para o FGTS, desde que o direito de ação seja exercido no prazo prescricional de dois anos, a 
contar do término do contrato de trabalho, de acordo com o Enunciado 362/TST que deu nova 
redação ao Enunciado 95/TST (Resolução 121/TST - 28/10/2003). (TRT/SP 01714200004802002 
- RO - Ac. 10ªT 20040194161 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 11/05/2004) 

2664. Prescrição Trintenária. FGTS. Falta de depósitos .É trintenária a prescrição quanto a valo-
res não depositados pelo empregador na conta vinculada do empregado. Tal entendimento tem 
respaldo na natureza jurídica do instituto e a diferença que se pode fazer entre direito a depósitos 
e direito a sua movimentação. Tendo o objetivo de compensar o tempo de serviço, entendimento 
diferente permite o absurdo raciocínio de que, aposentado após trinta anos, a inexistência de de-
pósitos por culpa do empregador só permite a reposição do qüinqüênio. (TRT/SP 
02207199701002007 - RO - Ac. 10ªT 20040018142 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
10/02/2004) 

2665. Prescrição. FGTS. Tendo os recorrentes ficado inertes por mais de dois anos a contar do 
término do contrato de trabalho, ensejaram a prescrição de seu direito de reclamar os recolhimen-
tos não efetuados do FGTS, donde irretocável a r. sentença de origem, não cabendo, agora, a 
discussão acerca da natureza jurídica da verba paga a título de auxílio alimentação. (TRT/SP 
02889200101102001 - RO - Ac. 10ªT 20040211937 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
18/05/2004) 

 Início 
2666. Prescrição. Contagem. Garantia de emprego. Não tem amparo jurídico a tese de que a 
prescrição para reclamar só se inicia após terminada a estabilidade provisória, que constitui o ob-
jeto principal da ação. Os prazos de prescrição se iniciam sempre a contar da data da violação do 
direito, que no caso corresponde à data da dispensa sem justa causa. (TRT/SP 
00310200007702007 - RO - Ac. 9ªT 20040501951 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
08/10/2004) 

2667. Trabalhador avulso. Prescrição. O art. 7º, inciso XXXIV, da Constituição Federal garantiu ao 
avulso igualdade de direitos com o trabalhador com vínculo de emprego, o que inclui o prazo 
prescricional, como previsto no inciso XXIX do mesmo artigo. Todavia, não possuindo o trabalha-
dor avulso contrato de trabalho, a limitação ao biênio posterior à extinção deste não lhe alcança, 
subsistindo apenas o prazo prescricional de cinco anos. Recurso a que se dá provimento para 
afastar a prescrição. (TRT/SP 02145200144102001 - RO - Ac. 2ªT 20040268360 - Rel. Maria Inês 
Ré Soriano - DOE 22/06/2004) 

2668. Trabalhador avulso. Portuário. Prescrição. Havendo igualdade de direitos entre empregado 
e trabalhador avulso, aqui incluído o portuário, sujeita-se a regra inscrita no inciso XXIX, do artigo 
7º, da Constituição Federal. A prescrição aplicável, contudo, no decorrer da continuidade da vincu-
lação ao órgão gestor de mão-de-obra, assemelhada ao contrato de emprego vigente, é qüinqüe-
nal, podendo o portuário postular em Juízo haveres dos cinco últimos anos de trabalho. A limita-
ção de dois anos somente dar-se-á quando encerrada a prestação de trabalho avulso, especial-
mente porque a norma constitucional refere-se à relação de trabalho, gênero, da qual tal modali-
dade é espécie. (TRT/SP 02082199944202004 - RO - Ac. 3ªT 20040063865 - Rel. Mércia Toma-
zinho - DOE 09/03/2004) 
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2669. Prescrito o direito de ação não subsiste a pretensão de se manter a relação solidária, ou 
subsidiária, entre a tomadora dos serviços temporários e a empregadora principal. (TRT/SP 
01860200303902000 - RS - Ac. 1ªT 20040540922 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

2670. Prescrição. Ação do empregador contra o empregado. O artigo 7º da Constituição prevê 
que direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e não dos empregadores. O inciso XXIX do mes-
mo artigo trata de prescrição quanto a créditos dos trabalhadores urbanos e rurais e não para o 
empregador. O citado dispositivo constitucional não estabelece prazo prescricional para o empre-
gador. Logo, o referido preceito não poderia ser aplicado ao empregador, mas apenas ao empre-
gado. (TRT/SP 01636200205102000 - RO - Ac. 3ªT 20040378424 - Rel. Sérgio Pinto Martins - 
DOE 10/08/2004) 

2671. Restituição de valor pago em Programa de Incentivo à Aposentadoria. Prescrição. Conta-
gem. O prazo de prescrição para postular em ação autônoma a restituição de valor pago por conta 
de adesão a Programa de Incentivo à Aposentadoria conta-se da data em que a empresa é citada 
em ação na qual o ex-empregado postula verbas decorrentes do contrato extinto, por entender 
que a transação não tem eficácia liberatória total. (TRT/SP 02085200204702003 - RO - Ac. 1ªT 
20040458886 - Rel. Wilson Fernandes - DOE 14/09/2004) 

 Intercorrente 
2672. Prescrição intercorrente. Inaplicabildiade na Justiça do Trabalho. Apresentação de cálculos. 
Tendo restado provado nos autos que não ocorreu inércia por parte do obreiro, tendo em vista 
que, ao ser intimado do desarquivamento do feito, apresentou os cálculos de liquidação, aplica-se 
o contido no Enunciado/TST nº 114: "Prescrição intercorrente É inaplicável na Justiça do Trabalho 
a prescrição intercorrente. (RA 116/1980 DJ 03-11-1980)". Agravo da executada a que se nega 
provimento. (TRT/SP 51971200390202004 - AP - Ac. 7ªT 20030680608 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 16/01/2004) 

2673. Execução. Prescrição intercorrente. Matéria afeta ao Juízo da Execução. A consumação da 
prescrição intercorrente é matéria que não guarda relação com direito líquido e certo, dependente 
de apreciação no Juízo da Execução e sujeito a recurso de agravo de petição. Segurança que se 
denega. (TRT/SP 10954200300002000 - MS - Ac. SDI 2004011368 - Rel. Sonia Maria Prince 
Franzini - DOE 15/06/2004) 

 Interrupção e suspensão 
2674. Do arquivamento da ação. Da interrupção da prescrição. Enunciado nº 268 do TST. Abran-
gência da interrupção. O processo, elemento abstrato, movimenta-se por meio do procedimento, 
elemento dinâmico, sempre para a frente, ressalvadas as exceções legais. Do que resulta que 
proposta a ação, decorrido o prazo de dois anos, não poderá a parte aditar ou propor nova ação 
para discutir matéria não prequestionada na primeira ação, posto que defeso pela prescrição, es-
tando a matéria preclusa. Todavia, em havendo arquivamento da ação, permite a jurisprudência 
cristalizada no Enunciado nº 268 do C. TST, que haja a interrupção. O âmbito da interrupção está 
gizado à ação arquivada (limites objetivos e subjetivos). Defeso propor uma nova ação com temas 
diversos da ação arquivada. Não se pode ressuscitar o que está morto, corroído que fora pela 
preclusão e pela prescrição. Se assim não fosse, bastaria a parte que houvesse proposto uma 
ação de forma incompleta, sem possibilidade de aditamento ou propositura de uma nova ação 
face ao tempo decorrido, deixasse arquivar a ação para que tudo retornasse ao status quo ante. 
Interpretação nesse sentido causa maus tratos ao instituto da preclusão e da prescrição e não tem 
pé na razoabilidade. (TRT/SP 00913200240102004 - RO - Ac. 6ªT 20040025378 - Rel. Francisco 
Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

2675. Prescrição. Segundo o Código Civil em vigor, artigo 202, parágrafo único, "A prescrição in-
terrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo 
para a interromper" (grifei). A admitir-se a contagem a partir da distribuição, seria possível a ab-
surda hipótese de a ação não poder ser renovada, caso os trâmites da ação arquivada perduras-
sem por mais de dois anos. (TRT/SP 02795200106602000 - RO - Ac. 6ªT 20040504039 - Rel. 
Lauro Previatti - DOE 05/10/2004) 

Administrador
Underline



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
400 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

2676. Prescrição. Interrupção e suspensão. A atual, notória e iterativa jurisprudência de nossos 
tribunais revela-se no sentido de que a interrupção da prescrição pertine exclusivamente à preten-
são deduzida em juízo, não abrangendo direitos não postulados. Recurso provido. (TRT/SP 
01190200226102008 - RO - Ac. 10ªT 20040359438 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 27/07/2004) 

2677. Prescrição. Interrupção e suspensão. Interpretação lógica, sistemática e teleológica revela-
se no sentido de que o afastamento do emprego em gozo de auxílio-doença constitui causa sus-
pensiva da prescrição. Significa que o contrato de trabalho permanece vigente, mas as obrigações 
recíprocas dele decorrentes não podem ser exigidas pelas partes. Vale dizer, não se presta servi-
ços, tampouco se exige contraprestação. Aplicação do art. 199, I do Código Civil. (TRT/SP 
00030200302802001 - RO - Ac. 10ªT 20040525753 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 19/10/2004) 

2678. Prescrição. Interrupção. O "arquivamento" a que se refere o Enunciado 268 do C. TST, não 
se restringe, única e exclusivamente, à hipótese de que trata o art. 844 da CLT, aplicando-se, in-
questionavelmente e por analogia, às decisões terminativas do feito, sem julgamento do mérito, 
eis que inequívoco o ato judicial para reconhecimento do direito vindicado. Prescrição total que se 
afasta. (TRT/SP 03162200338302001 - RS - Ac. 10ªT 20040223978 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 
25/05/2004) 

2679. Prescrição. Interrupção. Os elementos que individualizam a ação são as partes, a causa de 
pedir e o pedido. Assim, para que a reiteração do ajuizamento de reclamação arquivada possa 
provocar a interrupção da prescrição é indispensável se trate da mesma ação, vale dizer, deman-
da idêntica à anterior, o que se pode aferir pela comparação dos respectivos elementos individua-
lizadores. (TRT/SP 00665200443202001 - RS - Ac. 2ªT 20040387113 - Rel. Luiz Carlos Gomes 
Godoi - DOE 24/08/2004) 

2680. Ação civil pública contra os expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Collor. Prescrição 
trabalhista. Suspensão. O ajuizamento de ação civil pública pelo sindicato, antes da rescisão do 
contrato do empregado ou dentro do biênio do art. 11 da CLT, impede ou suspende a contagem 
do prazo de prescrição para o empregado reclamar a diferença da multa de 40% do FGTS perante 
a Justiça do Trabalho, segundo as hipóteses dos incisos I e II do art. 199 do CC. (TRT/SP 
02559200337102006 - RS - Ac. 9ªT 20040404328 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
27/08/2004) 

2681. FGTS. Expurgos inflacionários. Multa de 40%. Publicação da lei nova no curso da prescri-
ção extintiva. Suspensão do prazo. Estando em curso a prescrição bienal do art. 11 da CLT, e 
surgindo lei nova introduzindo modificação de direitos mediante o preenchimento de condição, 
com prazo de adesão superior ao prazo fixado para a prescrição, esta fica automaticamente sus-
pensa e só retoma seu curso depois de vencido o prazo fixado na lei nova que trouxe o benefício 
ao seu destinatário. Uma vez cumprida a condição, e implementadas as condições a tempo e mo-
do, não há mais que se falar em prescrição bienal extintiva. (TRT/SP 00722200301202004 - RS - 
Ac. 9ªT 20040192142 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 14/05/2004) 

2682. Ação declaratória não é instrumento hábil para interromper a prescrição, pois não contém 
carga condenatória. (TRT/SP 03088200006602000 - RO - Ac. 5ªT 20040359683 - Rel. Magda 
Aparecida Kersul de Brito - DOE 30/07/2004) 

2683. Prescrição. Suspensão do prazo prescricional como corolário da suspensão do contrato de 
trabalho. Inocorrência. O afastamento do trabalho com a percepção de benefício previdenciário 
pelo empregado não é impediente à contagem do prazo prescricional, porque não corresponde à 
condição suspensiva citada no inciso I do artigo 199 do nupérrimo Código Civil, e adstrita, na in-
terpretação dos dispositivos insertos no Capítulo III do Título I do Livro III do referido diploma le-
gal, a cláusula derivada da vontade das partes, subordinando a eficácia do negócio à aquisição do 
direito. Inexistindo, rigorosamente, óbice ao exercício do direito de ação no prazo prescricional do 
inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal, este corre normalmente. (TRT/SP 
01454200200602005 - RO - Ac. 2ªT 20040425309 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - 
DOE 31/08/2004) 

2684. Prescrição bienal e qüinqüenal. Suspensão. Comissão de conciliação prévia. A suspensão 
do prazo prescricional decorrente da provocação da comissão de conciliação prévia aplica-se tan-
to à prescrição bienal, quanto à qüinqüenal, haja vista não fazer a lei qualquer distinção entre as 
mesmas. Assim, a suspensão do prazo qüinqüenal deve ser contada pelo período em que a de-
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manda esteve submetida à comissão de conciliação prévia, desde que comprovado tempestiva-
mente pela parte interessada. (TRT/SP 02020200207302004 - RO - Ac. 3ªT 20040445571 - Rel. 
Mércia Tomazinho - DOE 14/09/2004) 

2685. Ação trabalhista ajuizada anteriormente e extinta sem julgamento de mérito, sem a ocorrên-
cia da citação válida do réu. Causa de não interrupção do prazo prescricional. inteligência do arti-
go 219, § 4º, do CPC. (TRT/SP 01583200106902005 - RO - Ac. 1ªT 20040408480 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

2686. Prescrição. Interrupção. Presente a identidade de pedidos com ação anteriormente propos-
ta, ocorre a interrupção do prazo prescricional. (TRT/SP 00721200306402009 - RS - Ac. 6ªT 
20040386966 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 06/08/2004) 

2687. Prescrição. Interrupção. Ação ajuizada anteriormente. Limite. A possibilidade de cumular 
vários pedidos na ação trabalhista importa existência de várias pretensões, que nada obstante a 
origem comum (relação de trabalho), são consideradas individualmente para efeitos da prescrição. 
Não é só a causa de pedir o fator determinante da identidade das ações, mas os pedidos propria-
mente ditos. (TRT/SP 00803200201202003 - RO - Ac. 6ªT 20030707212 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 20/01/2004) 

2688. Protesto judicial (CPC, artigos 867 a 873) para interrupção de prescrição perante o proces-
so judiciário trabalhista: a medida em destaque é perfeitamente aplicável na Justiça do Trabalho, 
eis que inocorre incompatibilidade (CLT, art. 769) entre o instituto e a nossa sistemática processu-
al. Trata-se de medida acautelatória garantidora do direito de ação previsto na CF/1988, constitu-
indo meio eficaz para tentativa de interrupção do curso da prescrição extintiva. Inexistindo na le-
gislação trabalhista norma jurídica (imperativo autorizante) acerca da interrupção dos efeitos pres-
cricionais aludidos pelo art. 11 consolidado, cabe ao litigante buscar a efetividade da jurisdição 
com suporte em legislação processual subsidiária, a teor mesmo do art. 769 da utilíssima CLT de 
1943. Corretíssimo, pois, o MM. Juízo a quo ao processar e julgar a matéria com fulcro no art. 869 
do Diploma Processual Civil de 1973, consoante inclusive lecionava o saudoso jurista e advogado 
Eduardo Gabriel Saad. (TRT/SP 01008199840202000 - RO - Ac. 5ªT 20040257899 - Rel. Ricardo 
Verta Luduvice - DOE 18/06/2004) 

2689. Interrupção de prescrição. A medida oportuna e legalmente correta para interrupção de 
prescrição é o protesto, como consubstanciado no art. 202. II, do Código Civil e art. 867 do Código 
de Processo Civil; inadmissível pretender-se tal interrupção através de ação comum. Recurso or-
dinário improvido. (TRT/SP 03172200006002006 - RO - Ac. 2ªT 20040326980 - Rel. Rosa Maria 
Zuccaro - DOE 20/07/2004) 

2690. Prescrição. Contagem. A prescrição no caso dos autos é interrompida na data da propositu-
ra da ação e não na data da extinção de cada processo ou do arquivamento da ação. (TRT/SP 
01069200205502008 - RO - Ac. 3ªT 20040149620 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 20/04/2004) 

2691. Prescrição. O ajuizamento de ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe o prazo 
prescricional em relação aos pedidos idênticos, de acordo com o artigo 219 do CPC, subsidiaria-
mente aplicável, segundo o artigo 769 da CLT e Enunciado 268 do C. TST. (TRT/SP 
01633200031302003 - RO - Ac. 10ªT 20040300107 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
29/06/2004) 

Prazo 
2692. A lesão do direito à garantia de emprego ocorre com a dispensa do empregado. Em face da 
teoria da actio nata, a reclamação trabalhista deve ser ajuizada dentro do prazo do biênio de que 
trata o artigo 7º, inciso XXIX da CF/88, c.c. artigo 11 da CLT. Ultrapassado referido prazo, correta 
a extinção decretada em Primeiro Grau (artigo 269, inciso IV do CPC). Recurso a que se nega 
provimento. (TRT/SP 00345200340102002 - RO - Ac. 9ªT 20040558112 - Rel. Luiz Edgar Ferraz 
de Oliveira - DOE 12/11/2004) 

2693. Prescrição trabalhista. Empregador. Prazo. Considerando-se que o direito de ação engloba 
tanto o direito de acionar a tutela jurisdicional como o de ser acionado, o prazo prescricional pre-
visto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal é igualmente aplicável ao empregador e ao traba-
lhador. Logo, pretendendo questionar valores pagos ao empregado quando da rescisão contratu-
al, tem o empregador o direito de ação, que deve ser exercido no prazo de dois anos, a contar do 
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rompimento contratual. (TRT/SP 01821200205902006 - RO - Ac. 3ªT 20040271697 - Rel. Mércia 
Tomazinho - DOE 15/06/2004) 

2694. Início da contagem do prazo prescricional. Conseqüências em caso de arquivamento de 
reclamatória. Como regra, o marco inicial da prescrição conta-se a partir da lesão do direito, des-
considerando-se o dia de início e computando o dia de vencimento (art. 125 do CC). A rescisão do 
contrato não acarreta uma paralisação do prazo qüinqüenal. Nos termos do art. 7º, inciso XXIX da 
CF, com a ruptura contratual inicia-se a contagem do prazo para o ajuizamento da ação, sem pre-
juízo da fluência do prazo qüinqüenal. Com o término do vínculo empregatício, a prescrição de 
direitos caminha paralelamente à prescrição nuclear. Neste sentido, trilha o entendimento juris-
prudencial da Corte Suprema Trabalhista, consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 204 
da SDI-1. Na Justiça do Trabalho o simples aforamento da ação interrompe o prazo prescricional 
(Enunciado 268 do C. TST); a citação válida da parte adversa não é requisito para a contagem do 
prazo prescricional. Independentemente do desfecho conferido à ação, o simples ajuizamento 
interrompe o prazo da prescrição nuclear e suspende o prazo da prescrição qüinqüenal, ou seja, 
na hipótese de arquivamento de reclamatória ou de extinção do feito sem exame do mérito, o pra-
zo qüinqüenal volta a fluir e reinicia-se o prazo da prescrição nuclear, nos termos do art. 173 do 
Código Civil vigente à época (atual parágrafo único do art. 202 do CC). (TRT/SP 
01690200205702004 - RO - Ac. 4ªT 20040415338 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
27/08/2004) 

2695. Cipeiro. Prazo para propositura de ação. Indenização. O escopo da lei é assegurar a garan-
tia de emprego ao membro integrante da CIPA, até porque necessária ao exercício do seu mister 
isento de eventual coação patronal, e não o de prestigiar mero pagamento de salários sem a devi-
da contraprestação laboral. Não obstante a observância ao biênio prescricional previsto no art. 7º, 
inciso XXIX, alínea b da Constituição Federal, expirado o prazo da garantia sem qualquer embar-
go do titular do direito, cessa a obrigação do empregador, porquanto, presume-se o total desinte-
resse pela manutenção do posto de trabalho e a busca, tão somente, pelo benefício pecuniário. 
(TRT/SP 01852200106102002 - RO - Ac. 4ªT 20040684479 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
10/12/2004) 

2696. Prescrição.Ação de cobrança pelo rito ordinário promovida por empregador. O processo, 
por tratar-se de instrumento estatal essencialmente dinâmico, fica à mercê do rigor dos prazos 
processuais, como forma de garantia da tempestividade da tutela jurisdicional que visa a proteção 
do direito da parte, o contraditório e a ampla defesa. Pensamento em contrário configuraria ofensa 
à própria Carta Magna (artigo 5º, parágrafos 1º e 2º). Nesse norte, se o empregador ajuizou ação 
de cobrança somente após o decurso do prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão da 
Instância ad quem, indiscutível a aplicação da regra contida no artigo 7º, inciso XXIX, da Constitu-
ição Federal e no artigo 11, da CLT, que atinge tanto os empregados como os empregadores, 
posto que a natureza da causa petendi envolve uma relação de trabalho. Recurso ordinário a que 
se nega provimento. (TRT/SP 02472200201802004 - RO - Ac. 8ªT 20040531966 - Rel. Rovirso 
Aparecido Boldo - DOE 08/10/2004) 

2697. Prescrição. Trabalhador avulso. O inciso XXXIV do artigo 7º da Constituição dispõe que o 
avulso tem os mesmos direitos do trabalhador com vínculo empregatício permanente. Isso signifi-
ca que o prazo de prescrição é o mesmo. O limite de dois anos previsto no inciso XXIX do artigo 
7º da Constituição diz respeito à extinção do contrato de trabalho. Avulsos não têm 
especificamente contrato de trabalho para se aplicar, em princípio, tal dispositivo. A referida regra 
poderia, porém, ser aplicada se houvesse o término da relação de trabalho. Seria observada a 
prescrição bienal, pois haveria término do trabalho, porém não é o caso dos autos. Assim, não 
existe prescrição bienal. (TRT/SP 01977200144102000 - RO - Ac. 3ªT 20040379048 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 24/08/2004) 

2698. Exercício do direito de ação. Prazo. Por previsão expressa da Carta Fundamental (art. 7º 
item XXIX), o prazo para o exercício do direito de ação é prescricional, e não decadencial. De ou-
tra feita, a combinação da alínea a deste dispositivo com a previsão do § 1º do art. 487 da CLT, e 
com a Orientação Jurisprudencial nº 82 da SDI-I do C. TST nos orienta no sentido de que o pré-
aviso indenizado integra o tempo de serviço do empregado para todos os fins de direito, inclusive, 
portanto, para o exercício do direito de ação. (TRT/SP 01743200207602005 - AI - Ac. 4ªT 
20040071892 - Rel. Sérgio Winnik - DOE 05/03/2004) 
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2699. Prescrição. Termo inicial. Réu que ingressou no pólo passivo posteriormente à distribuição 
da ação. Corre o mesmo prazo prescricional, contado a partir da data em que a ação foi distribuí-
da contra o responsável solidário, ainda que tenha sido chamado ao pólo passivo no curso da 
ação (art. 275, parágrafo único, do CCB c/c 2º, parágrafo 2º, da CLT). (TRT/SP 
00203200307902004 - RS - Ac. 10ªT 20040116780 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
30/03/2004) 

Prestações sucessivas ou ato único 
2700. Desvio de função. Prescrição das parcelas e não do direito. Enunciado 275. Nova redação. 
Por se tratar de pleito que implica exame de lesões salariais repetidas, a prescrição incidente so-
bre diferenças decorrentes de desvio funcional somente pode ser a parcial, qüinqüenal, para que 
não se consagre enriquecimento sem causa, resguardando-se em prol do trabalhador o lustro 
anterior ao ajuizamento da ação. Incidência do Enunciado nº 275 do C. TST, nova redação, Reso-
lução 121 de 28/10/03. (TRT/SP 02155200104702002 - RO - Ac. 4ªT 20040671393 - Rel. Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros - DOE 03/12/2004) 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Aposentadoria. Proventos 
2701. Complementação de Aposentadoria. Descontos previdenciários indevidos. Em face do prin-
cípio da legalidade (art. 5º, II, CF) e do disposto na Lei de Custeio da Previdência Social (Lei 
8212/91) e no Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99), descabem recolhimentos 
previdenciários sobre proventos de Complementação de Aposentadoria. (TRT/SP 
02890200006902002 - RO - Ac. 4ªT 20040201630 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
07/05/2004) 

Aposentadoria. Tempo de serviço 
2702. Não há exigência para os segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social conju-
gar tempo de contribuição e idade, para efeitos de aposentadoria, senão para os servidores públi-
cos. Para aqueles, mesmo após a reforma da previdência (Emenda Constitucional nº 20), só há 
duas aposentadorias, por tempo de contribuição (35 anos para o homem; 30 anos para a mulher) 
e por idade (65 anos para o homem e 60 anos para a mulher). A primeira com proventos integrais 
e a segunda com proventos proporcionais. (TRT/SP 01010200103502004 - RO - Ac. 6ªT 
20040203802 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 14/05/2004) 

Autônomo. Contribuição 
2703. Contribuição previdenciária. Autônomos. Faz referência expressamente o parágrafo 3º do 
artigo 114 da Constituição ao artigo 195, I, a, e II, da Constituição, sobre a contribuição do empre-
gador, da empresa e da entidade a ela equiparada, incidente sobre a folha de salários e demais 
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a "pessoa física que lhe preste 
serviço, mesmo sem vínculo empregatício" e "trabalhador e dos demais segurados da previdência 
social". Logo, a contribuição a ser exigida será do empregador, da empresa e da entidade a ela 
equiparada, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou credi-
tados, a qualquer título, à pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 
Isso significa a exigência da contribuição do empregador sobre os pagamentos feitos a autôno-
mos. É o que acontece quando a Justiça do Trabalho não reconhece o vínculo de emprego, con-
siderando o trabalhador autônomo, ocasião em que serão devidas as contribuições da empresa 
incidentes sobre a remuneração do autônomo ou do segurado individual (20%, conforme inciso III 
do artigo 22 da Lei nº 8.212). (TRT/SP 02719200006602004 - RO - Ac. 3ªT 20040031050 - Rel. 
Sérgio Pinto Martins - DOE 17/02/2004) 

2704. Contribuição previdenciária. Trabalho autônomo. Quando se homologa acordo em que o 
reclamado paga certa quantia e com o recebimento dela as partes encerram toda e qualquer con-
trovérsia acerca da relação havida entre as partes, que, portanto, não é de emprego, há a incidên-
cia da contribuição previdenciária do empregador de 20% sobre o referido valor. O inciso III do 
artigo 22 da Lei nº 8.212 é expresso no sentido de que a contribuição a cargo da empresa, desti-
nada à Seguridade Social, é de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qual-
quer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços. 
Nesse caso, houve um segurado individual que prestou serviço à empresa. O pagamento é uma 
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remuneração lato sensu. (TRT/SP 31226200390202009 - RO - Ac. 3ªT 20030693572 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 13/01/2004) 

2705. Contribuição previdenciária. Caracterização do trabalho autônomo. Pessoa que trabalhou 
um ano na empresa só pode ser considerada autônomo, em razão da habitualidade da prestação 
de serviços, que é comprovada pelos documentos juntados com a inicial. A empresa não pode 
deixar de reconhecer a prestação de serviços. (TRT/SP 02503200206402008 - RO - Ac. 3ªT 
20040240872 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 01/06/2004) 

2706. Acordo efetivado antes do trânsito em julgado da sentença. Admissibilidade. Não havendo 
transitado em julgado a sentença, configura-se arbitrariedade homologar uma parte substancial do 
acordo e não homologar outra, acrescentando cláusulas não entabuladas pelas partes. As contri-
buições previdenciárias devidas pelo trabalho autônomo reconhecido pelas partes podem ser exe-
cutadas pelo INSS, tendo em vista não transitar em julgado a decisão com relação à Autarquia, 
que deverá ser intimada da decisão, nos termos do parágrafo 4º do artigo 832 da CLT (acrescen-
tado pela Lei 10.035/2000). Segurança que se concede. (TRT/SP 11721200200002004 - MS - Ac. 
SDI 2004023633 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 12/11/2004) 

Contribuição. Cálculo e incidência 
2707. Descontos previdenciários e fiscais. Recolhimento. Pela legislação vigente, os descontos 
previdenciários devem ser suportados por ambos os litigantes, cada um com sua cota parte, e os 
descontos fiscais retidos quando do pagamento do crédito ao autor. Aplicação do artigo 43 da Lei 
nº. 8.212/91, alterado pela Lei nº. 8620/93, artigos 46 da Lei nº 8.541/92 e 2º do Provimento nº 
1/96. Agravo do reclamante a que se nega provimento. (TRT/SP 02254199304002009 - AP - Ac. 
7ªT 20040054130 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2708. Acordo. Natureza jurídica dos títulos transacionados. Discriminação. INSS. Restando dis-
criminadas as verbas objeto de acordo, que guardam natureza jurídica indenizatória, bem como 
inexistindo por parte do INSS qualquer impugnação específica a tais títulos, entende-se cumprido 
o comando emergente do art. 43, § único, da Lei 8.212/91, e do art. 276, § 3º, do Decreto 
3.048/99. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 46581200290202001 - RO - Ac. 
7ªT 20030700935 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2709. Acordo. Natureza jurídica dos títulos transacionados. Discriminação. INSS. Uma vez que as 
partes atribuíram natureza indenizatória à verba nitidamente salarial, qual seja, adicional de insa-
lubridade, deve incidir o percentual de contribuição previdenciária sobre o respectivo valor, nos 
termos do previsto no art. 28, I, da Lei nº 8212/91. Recurso ordinário provido. (TRT/SP 
01909200103402000 - RO - Ac. 7ªT 20040053886 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2710. Mandado de segurança. Pedido de intimação da empresa para comprovação das verbas 
indicadas como indenizatórias, após a homologação de acordo. Nos termos do art. 28 da Lei 
8.212/91, a contribuição previdenciária é incidente sobre créditos salariais. As verbas indenizató-
rias de acordo com o parágrafo 9º do art. 28 da Lei 8.212/91 não constituem base de cálculo para 
a incidência em questão. As partes litigantes estão obrigadas a apontar a natureza salarial ou in-
denizatória de cada verba, em caso de acordo e o juiz em caso de sentença, conforme o citado 
dispositivo legal. O não cumprimento desta obrigação, ou a mera referência a percentuais do valor 
acordado, obriga a incidência da parcela previdenciária sobre o total do art. 43 da Lei 8.212/91 e 
art. 276, parágrafo 3º do Decreto 3.048/99. As partes apontaram a natureza das verbas, conforme 
disposição legal. A pretensão da impetrante não encontra previsão legal. Compete à autarquia, 
caso entenda terem os litigantes agido de má-fé, demonstrar a ocorrência de fraude, através de 
recurso próprio, onde poderá inclusive, alegar que as partes não comprovaram a previsão da ver-
ba indenizatória. Denegada a segurança. (TRT/SP 13336200300002002 - MS - Ac. SDI 
2004026667 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

2711. Contribuição previdenciária. Acordo. Limites. Se não há ainda coisa julgada, as partes têm 
ampla liberdade para a conciliação, seja quanto aos títulos, seja quanto aos valores. O pedido, por 
si só, não gera qualquer direito à instituição previdenciária, assim como também não gera a con-
testação. Ambos servem apenas como parâmetro para a discriminação dos títulos e valores que 
conformarão o acordo, dentro do qual o razoável é a única medida. (TRT/SP 01331200203102004 
- RO - Ac. 3ªT 20040544995 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 08/10/2004) 
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2712. Acordo em execução. Contribuições previdenciárias. A transação não aproveita nem preju-
dica senão aos que nela intervieram (Código Civil, art. 840). Transitada em julgado a sentença, 
nasce para o órgão previdenciário o direito às contribuições, calculadas de acordo com as parce-
las constantes do título executivo, em relação às quais as partes não podem dispor em acordo. 
Hipótese de extensão dos limites subjetivos da coisa julgada. (TRT/SP 01299199801502000 - AP 
- Ac. 3ªT 20040679882 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 03/12/2004) 

2713. Ausência de indicação expressa e precisa dos títulos que compõem o valor da condenação 
ou do acordo. Incidência da contribuição previdenciária sobre o valor global. O artigo 43 da Lei 
8.212/91 fixa que na ausência de indicação discriminada das parcelas legais que compõem o va-
lor da condenação ou do acordo, a incidência previdenciária se opera sobre o respectivo valor 
total. A mera indicação de percentuais ou montantes aos quais se atribua natureza salarial ou in-
denizatória não tem o condão de atender de forma válida à exigência contida no § 3º do artigo 832 
da CLT. A finalidade de referida norma não é outra senão propiciar a precisa visualização das 
parcelas que efetivamente ensejam incidência previdenciária, exatamente para que tal se opere 
segundo os ditames da lei e não ao mero talante das partes. (TRT/SP 02398200101102000 - RO - 
Ac. 7ªT 20040494599 - Rel. Luiz Antonio Moreira Vidigal - DOE 01/10/2004) 

2714. Acordo judicial. Verbas indenizatórias, discriminadas na forma da Lei 8.212, art. 43. Contri-
buições previdenciárias indevidas. As partes têm o arbítrio de se conciliar sobre quaisquer verbas 
que façam parte da demanda, para pôr fim ao litígio, desde que sejam elas controvertidas. Não 
estando essas verbas incluídas na relação do art. 28 da Lei 8.212, não pode a autarquia reivindi-
car, mediante recurso, contribuições que a lei não considera devidas. (TRT/SP 
01870200205402007 - RO - Ac. 9ªT 20040327838 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
16/07/2004) 

2715. Acordo judicial. Contribuições previdenciárias. Lei 8.212, art. 43. Não podem as partes au-
mentar o valor das verbas indenizatórias postuladas na inicial, para evitar o recolhimento da con-
tribuição previdenciária sobre uma parte do valor do acordo. (TRT/SP 00573200349102008 - RO - 
Ac. 9ªT 20040311630 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 06/07/2004) 

2716. Acordo trabalhista. Limite da disponibilidade. A conciliação deve estar restrita aos títulos 
postulados no processo, para delimitação das quotas previdenciárias, sob pena de se presumir a 
fraude contra norma de ordem pública (Lei 8.212, art. 43). (TRT/SP 01852200146402004 - RO - 
Ac. 9ªT 20040478305 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 24/09/2004) 

2717. Proferida sentença definitiva condenando a reclamada em verbas de caráter nitidamente 
salarial, determinando recolhimentos previdenciários, revela-se inválida cláusula contida em ajuste 
entabulado na fase de execução na qual as partes declaram que "100% do valor do acordo se 
referem a verbas de natureza indenizatória..." (sic), na medida em que impende observar o título 
executivo judicial transitado em julgado. Incidência dos recolhimentos previdenciários sobre o 
montante global estipulado na avença, a cargo do empregador. (TRT/SP 00283199100102001 - 
AP - Ac. 2ªT 20040407130 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 03/09/2004) 

2718. Incidência da parcela previdenciária sobre verbas decorrentes da sentença ou acordo traba-
lhista. Incide a contribuição previdenciária sobre créditos salariais, a luz dos critérios do art. 28 da 
Lei 8.212/91. As verbas indenizatórias de acordo com o parágrafo 9º do art. 28 da Lei 8.212/91 
não constituem base de cálculo para a incidência em questão. Os litigantes estão obrigados a 
apontar a natureza salarial ou indenizatória de cada verba, em caso de acordo e o juiz em caso de 
sentença, conforme o dispositivo legal acima referido. O não cumprimento desta obrigação, assim 
entendida também mera referência a percentuais do valor acordado, obriga a incidência da parce-
la previdenciária sobre o total, nos termos do art. 43 da Lei 8.212/91 e art. 276, parágrafo 3º do 
Decreto 3.048/99. Havendo sentença ou valor já homologado é possível o acordo, mas guardada 
a proporção de salário e indenização já fixada. (TRT/SP 01965200146502006 - RO - Ac. 5ªT 
20040006977 - Rel. Pedro Paulo Teixeira Manus - DOE 06/02/2004) 

2719. Incidência de taxas previdenciárias. Devidas nas sentenças e acordos judiciais sem discri-
minação dos títulos indenitários. Comando da Lei 8.212 de 1991. (TRT/SP 01866200136102000 - 
RO - Ac. 1ªT 20040313055 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 06/07/2004) 
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2720. Descontos Previdenciários e fiscais. No que se refere aos descontos previdenciários e fis-
cais, deve-se observar o Provimento 01/96 da CGJT. (TRT/SP 00982200027102000 - RO - Ac. 
1ªT 20040371624 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 10/08/2004) 

2721. Descontos previdenciários e fiscais. Responsabilidade. Previsto em leis e regulamentos. 
Deve a sentença determinar na forma do Provimento nº 1 de 1996, do C. Tribunal Superior do 
Trabalho. (TRT/SP 00554200104302003 - RO - Ac. 1ªT 20040385838 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 17/08/2004) 

2722. Incidência de taxas previdenciárias. Acordo que discrimina a natureza das parcelas devidas 
e consoantes aos títulos deferidos em sentença de mérito. Observância do percentual apontado 
por representar com fidelidade o valor a ser recolhido a título de previdenciários. (TRT/SP 
00563199733102001 - RO - Ac. 1ªT 20040540809 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
22/10/2004) 

2723. Contribuições previdenciárias. Falta de discriminação de parcelas legais. Incidência de con-
tribuição previdenciária sobre o valor total do acordo. Inteligência do disposto no parágrafo único 
do artigo 43, da Lei nº 8.212/91 e § 2º, do artigo 276, do Decreto nº 3.048/99. Agravo de petição 
que não se provê. (TRT/SP 01532200103402000 - AP - Ac. 1ªT 20040485727 - Rel. Plinio Bolivar 
de Almeida - DOE 01/10/2004) 

2724. Acordo. Verbas indenizatórias. Descontos previdenciários. Discriminadas pelas partes as 
verbas de natureza salarial sobre as quais incidem os recolhimentos previndenciários, bem como 
havendo documentos demonstrando os respectivos recolhimentos, resultam insubsistentes os 
argumentos expendidos pela autarquia. Recurso a que se nega provimento. (TRT/SP 
00033199901002000 - AP - Ac. 1ªT 20040485735 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
01/10/2004) 

2725. Acordo. Verbas indenizatórias. Descontos previdenciários. Decorrido o prazo assinado pelo 
juiz opera-se a preclusão temporal que impede a realização do ato processual. Não discriminando 
as parcelas indenizatórias constantes do acordo, incidiu a regra contida no parágrafo único do art. 
43 da Lei 8.212/91. Recurso a que se nega provimento. (TRT/SP 02745200103402009 - AP - Ac. 
1ªT 20040485760 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 01/10/2004) 

2726. Acordo posterior à sentença. Descontos previdenciários. Valor do acordo. Observância. Nos 
acordos homologados em que não figurem, discriminadamente, as parcelas legais de incidência 
da contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total do acordo homologado, e não sobre 
o valor das verbas constantes da r. sentença. (TRT/SP 02125200144302003 - AP - Ac. 1ªT 
20040436777 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 10/09/2004) 

2727. INSS. Critério de cálculo. Regime de competência. O cálculo da contribuição previdenciária 
deve observar os valores mensais recebidos pelo empregado, limitados ao teto de contribuição. 
Essa forma de cálculo é coerente com a legislação que estabelece limite máximo (e mínimo) para 
cada benefício (Lei 8.213/91, art. 39, I). Não é razoável que o empregado tenha que contribuir 
sobre valores cujos benefícios não lhe são revertidos. A responsabilidade do contribuinte para 
com o custeio é proporcional ao benefício. (TRT/SP 02510200143102000 - RO - Ac. 6ªT 
20030695400 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

2728. Contribuição previdenciária. Homologação de acordo. Convenção sobre parcela indenizató-
ria. A homologação de acordo não pode desconsiderar a existência de parcelas salariais, objeto 
do pedido. A convenção de 100% de parcelas indenizatórias não pode ser admitida pelo juiz (De-
creto 3.048/99, art. 276, § 3º), gerando evasão de receita previdenciária. O ajuste feito entre as 
partes não pode lesar terceiro (INSS). (TRT/SP 03112200390202009 - RO - Ac. 6ªT 20030706950 
- Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 20/01/2004) 

2729. Tributação. Contribuição previdenciária. A discriminação de parcelas conciliadas não pode 
ser posta em contradição com o objeto do processo, com a clara intenção de dissimularem-se as 
parcelas tributáveis (salário-de-contribuição) para se produzir uma evasão de receita. (TRT/SP 
01160200246102008 - RO - Ac. 6ªT 20040322275 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
16/07/2004) 

2730. INSS. Contribuição previdenciária sobre crédito em juízo. A contribuição respeita o teto. Se 
o empregado já recolhia pelo teto, não há cobrança adicional em juízo. A apuração é feita mês a 
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mês. (TRT/SP 02258199400102005 - AP - Ac. 6ªT 20040663544 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro 
- DOE 10/12/2004) 

2731. Tributação. Contribuição previdenciária. Acordo e homologação judicial omissos quanto à 
natureza das parcelas transacionadas. Tributação pelo total. Art. 276, parágrafo 3º, do Decreto 
3.048/99. (TRT/SP 03096200003102003 - RO - Ac. 6ªT 20040307810 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 13/07/2004) 

2732. Tributação. Contribuição previdenciária. Acordo judicial que discrimina títulos indenizatórios 
e respectivos valores de quitação em consonância com o objeto da demanda não faz revelar eva-
são da receita tributária. Imputação de pagamento válida pelo princípio da congruência. (TRT/SP 
00520200349102007 - RO - Ac. 6ªT 20040555571 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
26/10/2004) 

2733. Contribuição previdenciária. Homologação de acordo. Convenção sobre parcela indenizató-
ria incongruente com a condenação. A homologação de acordo na fase de execução não pode 
desconsiderar a realidade das parcelas salariais evidenciadas na coisa julgada. A fixação de per-
centual de parcelas indenizatórias não pode ser admitida pelo juiz (Decreto 3.048/99, art. 276, 
parágrafo 3º), gerando evasão de receita previdenciária. O ajuste feito entre as partes não pode 
lesar terceiro (INSS). (TRT/SP 01583199803702004 - AP - Ac. 6ªT 20040471076 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 15/10/2004) 

2734. Acordo. Contribuição previdenciária. Homologação de acordo com cláusula genérica de 
compreender somente parcelas indenizatórias. Ajuste sem valia (Decreto 3.048/99, art. 276, pará-
grafo 3º) que torna a integralidade do acordo como base de cálculo da contribuição previdenciária. 
(TRT/SP 00511199403902009 - AP - Ac. 6ªT 20040401418 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 03/09/2004) 

2735. Contribuição previdenciária. Homologação de acordo. A indicação das parcelas salariais e 
indenizatórias formulada pelas partes que respeita a sentença condenatória, não configura evasão 
fiscal, muito menos prejudica terceiro. (TRT/SP 01256200031402009 - AP - Ac. 6ªT 20040644493 
- Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

2736. INSS. Contribuição previdenciária sobre acordo homologado. É regular a pactuação de par-
celas indenizatórias que abranjam a totalidade do acordo, quando essas parcelas, perfeitamente 
detalhadas em título e expressão financeira, guardam congruência com o objeto da demanda. 
(TRT/SP 00203200206602007 - RO - Ac. 6ªT 20040555814 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 26/10/2004) 

2737. Descontos previdenciários. Contribuição do reclamante. Cálculo mês a mês. A contribuição 
previdenciária do empregado, devida sobre as parcelas de natureza salarial que lhe forem pagas 
no processo, deve ser calculada mês a mês, observadas as alíquotas previstas em lei e o teto 
máximo do salário de contribuição (art. 20, Lei 8.212/91), a teor do artigo 276, § 4º, do Decreto nº 
3.048 de 06 de maio de 1999, procedendo-se à compensação mensal dos valores já comprova-
damente recolhidos. (TRT/SP 02349200205002001 - RO - Ac. 4ªT 20040419511 - Rel. Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/08/2004) 

2738. INSS. Acordo. Discriminação equivocada da natureza e valor das parcelas. Retenção previ-
denciária devida, sobre a fração não discriminada. Responsabilidade do empregador. O acordo é 
ato das partes, pelo qual livremente transigem a respeito de direitos que lhes são próprios. Entre-
tanto, na forma do parágrafo 3º do artigo 832 da CLT, dos parágrafos 2º e 3ºdo artigo 276 do De-
creto nº 3.048/99 e do Provimento GP nº 05/2001 incumbe às partes o ônus de esclarecer o exato 
teor do acordo, especificando as parcelas transacionadas, com indicação da natureza jurídica de 
cada uma delas e o respectivo valor em expressão monetária. Não cumprido integralmente esse 
encargo, impõe-se o recolhimento da contribuição previdenciária sobre o valor omitido. O quantum 
relativo ao tributo previdenciário é devido pelo empregador, como responsável tributário (artigo 
121, inciso II, do Código Tributário Nacional) e sujeito passivo da obrigação (artigos 30, inciso I e 
33, parágrafo 5º, da Lei nº 8.212/91). Impossível imputar ao autor este encargo, pena de restarem 
alteradas as bases do próprio acordo homologado, em ofensa à coisa julgada e, também, em de-
trimento do trabalhador que somente aceitou a proposta conciliatória naquelas condições e para 
por fim a uma demanda longa e onerosa. Recurso do INSS parcialmente provido. (TRT/SP 
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00475200205902009 - RO - Ac. 4ªT 20040670990 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
03/12/2004) 

2739. Descontos previdenciários. Contribuição do reclamante. Cálculo mês a mês. Decreto nº 
3.048/99. A contribuição previdenciária do empregado, devida sobre as parcelas de natureza sala-
rial que lhe forem pagas no processo, deve ser calculada mês a mês, observadas as alíquotas 
previstas em lei e o teto máximo do salário de contribuição (art. 20, Lei 8.212/91), a teor do artigo 
276, § 4º, do Decreto nº 3.048 de 06 de maio de 1999, procedendo-se à compensação mensal 
dos valores já comprovadamente recolhidos. (TRT/SP 02651200001602007 - AP - Ac. 4ªT 
20040694199 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 

2740. Acordo. Verbas indenizatórias discriminadas. Ausência de vício ou fraude. Retenção previ-
denciária indevida. O acordo é ato das partes, pelo qual livremente transigem a respeito de direi-
tos que lhes são próprios. Não há como se exigir a exata correspondência entre a incidência da 
contribuição previdenciária e os importes discriminados no acordo, ou títulos especificados na 
exordial. Isto porque ao conciliar-se durante o processo cognitivo, o reclamante ainda não obteve 
um provimento sentencial que declare devidas as parcelas postuladas, e muito menos chegou a 
recebê-las. Assim, ainda que a preambular contenha pedidos de verbas de natureza salarial e 
indenizatória, nada obsta que o pacto, celebrado em condições razoáveis e sem indícios de frau-
de, atinja somente estas últimas, hipótese em que não haverá incidência previdenciária. Recurso 
do INSS a que se nega provimento. (TRT/SP 01425200106302007 - RO - Ac. 4ªT 20040643772 - 
Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 26/11/2004) 

2741. Contribuições Previdenciárias. Acordo. Incidência. A natureza das verbas constantes do 
acordo tem de guardar estreita relação com as pleiteadas na inicial, sob pena das contribuições 
previdenciárias recaírem sobre o total das verbas acordadas, conforme prescreve o parágrafo 
único do artigo 43 da Lei 8.212/91. A discriminação em 100% de natureza indenizatória das ver-
bas, quando na inicial constavam verbas salariais, não cumpre o que determina a lei. (TRT/SP 
01556200243202000 - RO - Ac. 2ªT 20040406878 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 03/09/2004) 

2742. Contribuição previdenciária. Pagamento a segurado contribuinte individual. Quando se ho-
mologa acordo em que o reclamado paga certa quantia e com o recebimento dela as partes en-
cerram toda e qualquer controvérsia acerca da relação havida entre as partes, que, portanto, não 
é de emprego, há a incidência da contribuição previdenciária do empregador de 20% sobre o refe-
rido valor. O inciso III do artigo 22 da Lei nº 8.212 é expresso no sentido de que a contribuição a 
cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de 20% sobre o total das remunerações pa-
gas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais 
que lhe prestam serviços. Nesse, caso, houve um segurado individual que prestou serviço à em-
presa. O pagamento é uma remuneração lato sensu. (TRT/SP 02607200103902001 - RO - Ac. 
3ªT 20040281595 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 08/06/2004) 

2743. Contribuição previdenciária. Execução. As partes podem celebrar acordo na execução. En-
tretanto, a contribuição previdenciária deve incidir sobre as verbas salariais deferidas na sentença, 
pois, do contrário, fica modificado o que nela foi concedido. (TRT/SP 02389199800102006 - AP - 
Ac. 10ªT 20040507739 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 01/10/2004) 

2744. Vale-transporte. Incidência da contribuição previdenciária. Decreto não tem força de lei e 
não vincula o juiz, além do que não pode ir contra a previsão de lei. A lei não proíbe que o vale 
transporte seja pago em dinheiro. Logo, o decreto não pode distinguir quando a lei não estabelece 
nada nesse sentido. (TRT/SP 01057200234102005 - RO - Ac. 3ªT 20040350732 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 17/08/2004) 

2745. Contribuição previdenciária. Indenização de garantia de emprego e multa convencional. Não 
incide contribuição previdenciária sobre indenização de garantia de emprego, principalmente por-
que não houve trabalho e multa convencional, por não representarem remuneração. (TRT/SP 
02976199638102006 - RO - Ac. 3ªT 20040350821 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 20/07/2004) 

2746. Homologação de acordo. Contribuição previdenciária. Ao juiz cabe investigar se o valor a-
cordado representa salário ou indenização e fixar sobre o que incide ou não a contribuição, de 
acordo com a previsão da lei (parágrafo 3º do artigo 832 da CLT). (TRT/SP 02242200226102003 - 
AP - Ac. 10ªT 20040507747 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 01/10/2004) 
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2747. Contribuição previdenciária. Acessório e principal. No acordo há valores diversos dos conti-
dos na inicial, pois há pedido de horas extras e integrações. O valor acordado foi de R$ 5.000,00. 
Deste valor, R$ 4.000,00 são referentes a FGTS mais 40%, que é o acessório do pedido, isto é, o 
principal é maior do que o acessório. Incidência da contribuição previdenciária sobre o total. 
(TRT/SP 00242200302902005 - RO - Ac. 3ªT 20040350791 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
20/07/2004) 

2748. Contribuição previdenciária. Acordo após trânsito em julgado da sentença. As partes não 
podem fixar valores diversos dos contidos na sentença que transitou em julgado para efeito da 
incidência da contribuição previdenciária. As partes podem transigir sobre o que desejarem, po-
rém a transação vale apenas para elas e não para terceiros (art. 1.030 e 1.031 do Código Civil), 
principalmente em relação ao INSS. (TRT/SP 00630199904802007 - AP - Ac. 10ªT 20040507836 
- Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 01/10/2004) 

2749. Contribuição previdenciária incidente sobre acordo: Os acordos homologados que não os-
tentarem, discriminadamente, as parcelas legais passíveis de contribuição previdenciária, sofrerão 
a incidência da citada contribuição sobre o valor total do acordo, nos termos do artigo 43 da Lei 
8212/91, reforçada pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 276 do Decreto nº 3048 de 06/05/99. 
(TRT/SP 00224200201002008 - RO - Ac. 4ªT 20040301278 - Rel. Vilma Mazzei Capatto - DOE 
25/06/2004) 

Contribuição. Exigência. Inexistência relação de emprego 
2750. Acordo. Recolhimentos previdenciários. Homologação sem reconhecimento da existência 
de vínculo empregatício. Possibilidade. É obrigatório o recolhimento das contribuições previdenci-
árias incidentes sobre os créditos pagos em decorrência das decisões proferidas nesta Justiça 
Especializada, mesmo que homologatórias de acordos firmados sem o reconhecimento de vínculo 
empregatício, posto que tal hipótese, a despeito de não configurar a relação de emprego, compro-
va a ocorrência da prestação de serviços remunerados, sobre a qual incidem, indubitavelmente, 
as deduções previdenciárias pertinentes. Exegese do art. 195, I, da Constituição Federal, c/c os 
arts. 43 da Lei 8212/91 e 832, § 3º, da CLT. Recurso ordinário provido. (TRT/SP 
01940200104002003 - RO - Ac. 7ªT 20040121911 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 21/05/2004) 

2751. Homologação de acordo sem reconhecimento da existência de vínculo empregatício. Reco-
lhimentos previdenciários sobre a totalidade das verbas. Provimento. Como a seguridade social 
deve ser financiada pela União, Estados e Municípios, pelo empregador e pela "folha de salários e 
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe 
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”, tem-se que, sobre o acordo homologado sem 
reconhecimento do vínculo empregatício, os descontos previdenciários devem incidir sobre a tota-
lidade das verbas, mesmo que consideradas de cunho indenizatório. Interpretação do caput e in-
ciso I, alínea a do artigo 195 da Carta Magna. Recurso ordinário do INSS a que se dá provimento. 
(TRT/SP 01394200104002000 - RO - Ac. 7ªT 20040121920 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
21/05/2004) 

2752. Descontos previdenciários. Reconhecimento de vículo empregatício. Reconhecida a exis-
tência de vínculo empregatício, deverão as partes ser compelidas ao recolhimento das contribui-
ções previdenciárias correspondentes ao respectivo período, devendo o magistrado velar pelo fiel 
cumprimento da legislação específica. Esse o entendimento que deflui do contido no artigo 114, § 
3º, da Constituição Federal c/c os artigos 276, § 7º e 277 do Decreto 3.048/99, 43 da Lei nº 
8.212/91, 832, § 4º, 879, § 1º A e B, 884, § 4º, e 889-A, da CLT. (TRT/SP 00861200003302006 - 
AP - Ac. 3ªT 20040579519 - Rel. Edivaldo de Jesus Teixeira - DOE 05/11/2004) 

2753. Acordo sem reconhecimento de vínculo. Contribuições previdenciárias devidas. A decisão 
do juiz que homologa acordo sem reconhecimento de vínculo empregatício tem conteúdo meritó-
rio, por resolver a demanda pela conciliação (CPC, 269, III). Sobre o valor total do acordo incidem 
as contribuições previdenciárias, por determinação expressa do art. 195, I e II, da CF. (TRT/SP 
00224200331502005 - RO - Ac. 9ªT 20040311265 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
06/07/2004) 

2754. Acordo judicial sem reconhecimento de vínculo de emprego. Contribuições previdenciárias. 
Lei 8.212, art. 43. Não cabe a exigência de discriminação de verbas trabalhistas, se o vínculo de 
emprego não foi reconhecido. As contribuições incidem sobre o total do acordo, nos termos do art. 
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195, II, da CF. (TRT/SP 00543200001102008 - RO - Ac. 9ªT 20040327846 - Rel. Luiz Edgar Fer-
raz de Oliveira - DOE 16/07/2004) 

2755. INSS. Acordo sem reconhecimento de vínculo. Incidência previdenciária de 20% sobre o 
total, a cargo da reclamada. As partes são livres para pactuar. Todavia, não sendo reconhecido o 
vínculo ou sendo omissa a avença a esse respeito, presume-se que o valor estipulado configura 
rendimento do trabalho pago à pessoa física, como se fosse autônomo, sujeito à contribuição pre-
videnciária, por força do dispositivo no artigo 195, inciso I, letra a, da Carta Magna (com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15.12.1998). Outrossim, resta claro que o quantum 
relativo ao tributo previdenciário é devido pela reclamada (art. 121, inciso II, do Código Tributário 
Nacional e art. 30, inciso I e 33, parágrafo 5º, da Lei nº 8212/91), já que beneficiária dos serviços 
do empregado, adotando-se a alíquota de 20% (vinte por cento), conforme disposto no artigo 22 
da Lei de Custeio da Previdência Social. (TRT/SP 00561200301802007 - RO - Ac. 4ªT 
20040121636 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 21/05/2004) 

2756. Acordo. Não reconhecimento de vínculo de emprego. Contribuição de autônomo. Quando 
se homologa acordo em que o reclamado paga certa quantia e com o recebimento dela as partes 
encerram toda e qualquer controvérsia acerca da relação havida entre as partes, que, portanto, 
não é de emprego, há a incidência da contribuição previdenciária do empregador de 20% sobre 
referido valor. O inciso III do artigo 22 da Lei nº 8.212 é expresso no sentido de que a contribuição 
a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de 20% sobre o total das remunerações 
pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais 
que lhe prestem serviços. Nesse caso, houve um segurado individual que prestou serviço à em-
presa. O pagamento é uma remuneração em sentido amplo. (TRT/SP 02490200146402009 - RO - 
Ac. 3ªT 20040083661 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 16/03/2004) 

2757. INSS. Contribuição previdenciária. Acordo sem reconhecimento do vínculo de emprego. 
Importância paga sem especificação que possa excluir-lhe da base de tributação. Aplicação do 
art. 195, I, CF. (TRT/SP 00960200343102000 - RO - Ac. 6ªT 20040648502 - Rel. Rafael E. Pugli-
ese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

2758. INSS. Contribuição previdenciária sobre acordo judicial. A discriminação das parcelas deve 
ser coerente com a matéria litigiosa, seja quanto a títulos, seja quanto a valores. (TRT/SP 
00871200305402005 - RO - Ac. 6ªT 20040648545 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/12/2004) 

2759. Contribuição previdenciária. Relação de emprego. Tempo de contribuição. A situação parti-
cularizada pronuncia lesão também a direito do trabalhador. O art. 201 da Constituição Federal 
determina que "a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter con-
tributivo e de filiação obrigatória...", portanto, presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, o 
empregador que deixa de cumprir a sua obrigação de anotar a CTPS do empregado (art. 29 da 
CLT), retira deste a condição de segurado obrigatório da Previdência, ocasionando a falta de as-
sistência do Estado nos casos estipulados nos incisos do referido artigo, prejuízos que vão mais 
além e remetem à contagem de tempo para a aposentadoria. E o gravame é tão mais evidente se 
consideradas as disposições da EC nº 20/98 que considera o tempo de serviço como tempo de 
contribuição - art. 60 do Decreto 3.048/99 (RPS) - "Até que lei específica discipline a matéria, são 
contados como tempo de contribuição, entre outros: I - o período de exercício de atividade remu-
nerada abrangida pela previdência social urbana e rural, ainda que anterior à sua instituição, res-
peitado o disposto no inciso XVII". Reconhecido o vínculo de emprego com o agravado pessoa 
física, o período de prestação de serviços, assim considerado como tempo de contribuição, gerou 
a obrigação fiscal no tocante ao recolhimento das contribuições. A má conduta das empresas que 
absorvem mão-de-obra sob a condição de trabalho subordinado e que negligenciam esta condi-
ção, afasta o empregado da percepção de benefícios sociais e concomitantemente, gera evasão 
de receita previdenciária, em desfavor de toda a Sociedade. (TRT/SP 00047200101802000 - AP - 
Ac. 6ªT 20040472234 - Rel. Valdir Florindo - DOE 15/10/2004) 

Contribuição. Lançamento “ex officio” 
2760. Execução da contribuição previdenciária. Lançamento. A execução da contribuição previ-
denciária na Justiça do Trabalho não exige lançamento para a constituição do crédito da seguri-
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dade social. Execução fiscal é a promovida perante a Justiça do Trabalho. (TRT/SP 
02318200126102000 - AP - Ac. 10ªT 20040507755 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 01/10/2004) 

Contribuição. Omissão de recolhimento. Verbas objeto de condenação. Dedução do em-
pregado 
2761. Descontos previdenciários. Crédito apurado em processo trabalhista. Dedução da cota-
parte do reclamante. A questão dos descontos previdenciários em crédito trabalhista encontra-se 
disciplinada, em seus pontos cruciais, pelo art. 43 da Lei nº. 8.212/91, alterado pela Lei nº. 
8620/93, que, interpretado de forma escorreita, leva à conclusão de que o fato gerador dos reco-
lhimentos previdenciários constitui a própria apuração, em processo trabalhista, de verbas sujeitas 
à contribuição previdenciária, e não a sua determinação formal em sentença, sendo que aludidos 
descontos deverão levar em consideração as cotas de responsabilidade de ambos os litigantes, e 
não apenas a do Reclamado, sendo que o argumento de pagamento tardio, de per si, não justifica 
a responsabilização exclusiva do empregador, visto que até a prolação da decisão trabalhista, e o 
seu trânsito em julgado, ainda existia controvérsia sobre o crédito do laborista, o qual, na vigência 
do pacto laboral ou fora dele, não se eximiria da incidência dos descontos previdenciários, inde-
pendentemente de seu valor. Recurso ordinário patronal a que se dá provimento, no aspecto. 
(TRT/SP 02305200007802005 - RO - Ac. 7ªT 20040383215 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
17/09/2004) 

2762. Agravo de petição. Descontos previdenciários e fiscais. 1. A r. sentença de liquidação de-
terminou ao executado que efetuasse o pagamento do valor bruto da execução, abrangente do 
principal e das importâncias relativas ao IR e ao INSS, destacando que, após a comprovação, no 
prazo de 05 dias, dos recolhimentos devidos ao Fisco e à Previdência Social, seriam restituídos 
àquele litigante os valores correspondentes. 2. O executado tacitamente concordou com referida 
decisão, seja porque efetuou depósito bancário do valor bruto da execução, seja, também, porque 
não opôs, contra aquela r. sentença de liquidação, os competentes Embargos à Execução. 3. O 
executado não cumpriu a determinação do MM. Juízo Executor, no tocante aos recolhimentos 
previdenciários e fiscais, requerendo a liberação dos valores pertinentes para posterior comprova-
ção nos autos, o que não lhe foi deferido. Contra essa decisão insurge-se o agravante. 4. Correta 
a r. decisão agravada, ao concluir que "[...] poderia a recda. tê-los recolhido e comprovado previ-
amente ao efetuar o depósito do principal, o que lhe propiciaria o pagamento do valor líquido devi-
do ao recte.". Agravo de petição não provido. (TRT/SP 00228199502502005 - AP - Ac. 7ªT 
20040383355 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

2763. Contribuições previdenciárias. Obrigação de ambas as partes na relação de emprego, ainda 
que o crédito tenha sido constituído apenas em sentença judicial. Não existe preceito de lei que 
isente o trabalhador ou transfira responsabilidade exclusiva ao empregador. O parágrafo 5º do art. 
33 da lei 8.212 trata do depositário infiel, aquele que arrecada e não recolhe aos cofres públicos, 
ou paga os salários sem fazer a arrecadação (Lei 8.866/94, art. 1º). (TRT/SP 
02915199938302004 - RO - Ac. 9ªT 20040115814 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
02/04/2004) 

Recurso do INSS 
2764. Agravo de petição. INSS. Não delimitado o valor que pretende ver executado, impõe-se o 
não conhecimento do recurso, pois os pressupostos de admissibilidade também são exigíveis ao 
órgão previdenciário, de maneira a possibilitar o prosseguimento célere da execução, escopo do 
artigo 897, § 1º, da CLT. (TRT/SP 00346200103302007 - AP - Ac. 7ªT 20040512864 - Rel. Cátia 
Lungov - DOE 08/10/2004) 

2765. Agravo de petição. INSS. O artigo 897, a, da CLT autoriza sua interposição contra decisões 
do juiz na execução. Acordo firmado em fase de conhecimento não é passível de impugnação 
através da medida equivocadamente eleita pelo órgão previdenciário, através de Procurador Fe-
deral e dois advogados particulares contratados que a subscrevem. Inaplicável o princípio da fun-
gibilidade porque os pressupostos de admissibilidade do recurso ordinário e do agravo de petição 
são diversos, assim como o próprio objeto de ambos é distinto. (TRT/SP 00288200326202005 - 
AP - Ac. 7ªT 20040512902 - Rel. Cátia Lungov - DOE 08/10/2004) 

2766. Acordo. Coisa julgada. INSS. Cumprida pelas partes a determinação de discriminação das 
verbas objeto de transação e abarcando esta parcelas expressamente pleiteadas na petição inici-
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al, ao INSS, como terceiro interessado e titular apenas de eventuais créditos previdenciários deri-
vados da relação jurídica principal, não é dado perquirir sobre seu teor, em face de homologação 
judicial a atender a finalidade precípua da Justiça do Trabalho: a conciliação (art. 114 CF). Repeti-
ção de valores indevidamente endereçados ao INSS nos próprios autos da reclamação trabalhis-
ta. (TRT/SP 01652199807702009 - AP - Ac. 7ªT 20040512805 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
08/10/2004) 

2767. Acordo. Coisa Julgada. INSS. Não cumprida pelas partes a determinação de discriminação 
das verbas objeto de transação, ao INSS, como terceiro interessado e titular de créditos previden-
ciários derivados da relação jurídica principal, cabe o cumprimento do art. 43 da Lei 8212/91, ob-
servada a Ordem de Serviço 66/97 INSS/DAF/DSS. (TRT/SP 01538200104002009 - RO - Ac. 7ªT 
20040261004 - Rel. Cátia Lungov - DOE 18/06/2004) 

2768. Acordo. Coisa Julgada. INSS. Abarcando não somente o que foi expressamente pleiteado, 
mas também outras parcelas da extinta relação jurídica, com quitação geral, ao INSS, como ter-
ceiro interessado e titular apenas de eventuais créditos previdenciários derivados da relação jurí-
dica principal, não é dado perquirir sobre seu teor, em face de homologação judicial a atender a 
finalidade precípua da Justiça do Trabalho: a conciliação (art. 114 CF). (TRT/SP 
01502200203302008 - RO - Ac. 7ªT 20040279655 - Rel. Cátia Lungov - DOE 25/06/2004) 

2769. Contribuição Previdenciária. Recurso não conhecido. Falta de interesse. 1. Alega a recor-
rente: "O interesse em recorrer advém, em regra da sucumbência, total ou parcial da parte que 
pretende manifestar seu inconformismo. Sucumbiu o INSS diante da decisão que concordara com 
a fraudulenta manobra das partes ao entenderem a natureza indenizatória à totalidade das verbas 
adimplidas ao acordo". 2. o acordo fixado entre o reclamante e a reclamada, não contempla 100% 
de verba indenizatória. Mera constatação visual do declinado às fls. 1850 (tópico 4º). 3. O MM. 
Juízo a quo, em momento algum, fixou a totalidade como verba indenizatória. Por outro lado, o 
MM. Juízo a quo sequer acatou o valor como parcela salarial de R$ 1.000,00, como mencionado 
pelas partes. O critério adotado pelo MM. Juízo a quo está correto, ou seja: a) adota o valor total 
indicado no acordo; b) em função desse valor total indicado no acordo, em função dos títulos defe-
ridos na r. sentença e que incidem para fins de salário-de-contribuição, por proporção, indicou que 
haveria a apuração dos valores das respectivas contribuições. Esse raciocínio está em sintonia 
com o disposto no art. 276 do Decreto n. 3048/99, notadamente, em função do que consta do seu 
caput e §§ 1º e 2º. Aliás, a própria Ordem de Serviço n. 66 do INSS, em seu art. 12.1, assegura 
literalmente: "Caberá ainda observar se houve conciliação, mesmo após a sentença e apresenta-
ção de cálculos, quando então prevalecerá o acordo homologado, o qual deverá ser confrontado 
com o pleiteado na petição inicial ou com as parcelas deferidas na sentença, verificando-se a cor-
respondência entre o pedido, o deferido e o acordado". 4. Por tais elementos, visualizo que a enti-
dade autárquica não possui o menor interesse, já que não há nenhum prejuízo que justifique a sua 
sucumbência. É importante, ainda, ressaltar, que a entidade autárquica sequer indicou o valor que 
lhe seria devido, com o intuito de justificar a respectiva sucumbência. (TRT/SP 
02275199746102001 - RO - Ac. 1ªT 20040143567 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
25/05/2004) 

2770. Acordo judicial. Contribuições previdenciárias indevidas. Se a discriminação observa as 
verbas reclamadas na inicial, nos termos do art. 43 da Lei 8.212, não há interesse do INSS em 
recorrer para tentar alterar a natureza das verbas reclamadas, de indenizatórias para salariais. O 
acordo não tem finalidade de arrecadar dinheiro para a Previdência Social e sim pôr fim ao litígio, 
que é o objetivo do processo trabalhista. (TRT/SP 01504200231402003 - RO - Ac. 9ªT 
20040311370 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 06/07/2004) 

2771. Acordo. Recurso do INSS contra a discriminação de verbas exclusivamente indenizatórias. 
Recurso não provido, face ao art. 43 da Lei 8.212. As partes, para chegarem à conciliação, podem 
se compor sobre quaisquer verbas que façam parte da lide e sejam controvertidas, e não apenas 
sobre verbas salariais. (TRT/SP 00585200349102002 - RO - Ac. 9ªT 20040311621 - Rel. Luiz 
Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 06/07/2004) 

2772. Descontos previdenciários. Interesse recursal. Não merece reforma o julgado quando os 
recolhimentos previdenciários são efetuados corretamente. (TRT/SP 00901200046102001 - RO - 
Ac. 1ªT 20040331444 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 13/07/2004) 
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2773. Recurso. INSS. Ilegitimidade. Inadequação. O parágrafo 4º, do artigo 832, da CLT depende 
de regulamentação, vez que não há no Processo do Trabalho o recurso ali previsto para aquele 
que não é parte no feito e que visa discutir matéria não posta em Juízo (recolhimentos previdenci-
ários), suscitada a partir de decisão irrecorrível (acordo judicial homologado) e visando condena-
ção a ser obtida em segundo grau de jurisdição, sem que condenação tenha ocorrido no primeiro 
e sem garantir aos litigantes o contraditório, extrapolando a competência ditada pelo artigo 114, 
parágrafo 3º, da Constituição Federal que tratou de tão-somente da possibilidade de execução ex 
officio. (TRT/SP 00738200100502007 - RO - Ac. 10ªT 20040046324 - Rel. Sônia Aparecida Gin-
dro - DOE 02/03/2004) 

2774. Recurso do INSS. Inexistência. É peça processual inexistente o recurso apresentado pela 
autarquia federal, firmado por advogado particular, cujo mandato tenha sido outorgado por Procu-
rador da Previdência Social, que não tem poderes para a prática desse ato, não se enquadrando o 
outorgado como membro da Advocacia Geral da União ou de órgão jurídico da própria autarquia 
federal (art. 131, da CF e LC 73/93). Nem mesmo a Lei 6.539/78 respalda o procedimento de ou-
torga de mandato a advogado autônomo. (TRT/SP 01058200223102004 - RO - Ac. 10ªT 
20040273177 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 15/06/2004) 

2775. Recurso do INSS. Inexistência. É peça processual inexistente o recurso apresentado pela 
autarquia federal, firmado por advogado particular, cujo mandato tenha sido outorgado por Procu-
rador da Previdência Social, que não tem poderes para a prática desse ato, não se enquadrando o 
outorgado como membro da Advocacia Geral da União ou de órgão jurídico da própria autarquia 
federal (artigo 131, da CF e LC 73/93). Nem mesmo a Lei 6.539/78 respalda o procedimento de 
outorga de mandato a advogado autônomo naquele Município de Santo André, porquanto em seu 
artigo 1º, dispõe que somente será possível essa prática para os municípios do interior do País, 
onde não haja procuradores de seu quadro pessoal. Não é o caso, vez que na Comarca se encon-
tra instalada Procuradoria Regional do INSS. (TRT/SP 01238200136102005 - RO - Ac. 10ªT 
20040018452 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 10/02/2004) 

2776. Acordo Judicial. Recurso pelo INSS. Inadequação. A alteração sofrida pelo parágrafo único 
do artigo 831 da CLT extrapolou o comando inserto no parágrafo 3º, artigo 114 da Constituição 
Federal, que nada alude à possibilidade de condenação das partes às contribuições sociais e não 
foi suficiente de modo a permitir a apresentação de recurso pelo INSS, nos termos da legislação 
processual trabalhista. Resta totalmente inaplicável o princípio da fungibilidade de recursos - 
quando ocorre o aproveitamento de recurso erroneamente nominado - tendo em vista que tal prin-
cípio permite apenas a ocorrência de uma "adaptação" processual, e não a efetiva "criação" de 
um recurso que o legislador não realizou de fato, já que, diga-se, a referida Lei nº 10.035/00 não 
apresentou quaisquer procedimentos específicos para eventual recurso ordinário pelo órgão pre-
videnciário. A possibilidade para o Órgão Previdenciário recorrer carece, portanto, de norma legal 
a regular o tipo e os trâmites recursais, especificamente considerados. (TRT/SP 
01173200246102007 - RO - Ac. 10ªT 20040212054 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
25/05/2004) 

 PROCESSO 
Extinção (em geral) 
2777. Extinção do processo. Abandono da causa. CPC, art. 267, III. Só depois de intimada a parte 
com a finalidade específica de dar andamento ao processo é que tem lugar a extinção com base 
no art. 267, III, do CPC, à vista do que dispõe o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo. Providên-
cia necessária para que se tenha objetivamente demonstrado o elemento subjetivo (abandono da 
causa), apto a provocar a extinção do processo. (TRT/SP 02825200120202006 - RO - Ac. 3ªT 
20040134410 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 06/04/2004) 

2778. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Erro de juízo. Coisa julgada inexistente. A 
extinção do processo por qualquer das hipóteses do art. 267 do CPC não forma coisa julgada, 
ainda que o juiz, ao julgar, tivesse a intenção real de resolver o mérito. O que faz a coisa julgada é 
o dispositivo da sentença e não seus fundamentos (CPC, art. 469). Em tais casos, compete à par-
te embargar de declaração para sanar a obscuridade e depois, se for o caso, recorrer ao tribunal a 
fim de corrigir o error in judicando que resultou daquele julgamento impreciso. Não o fazendo, a 
coisa julgada não chega a se formar, permitindo à parte renovar a ação. (TRT/SP 
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00087200305202004 - RO - Ac. 9ªT 20040503350 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
08/10/2004) 

Litisconsórcio 
2779. Litisconsórcio necessário. Não configuração. Pretendendo o reclamante, como na espécie, 
diferenças de verbas contratuais e rescisórias a serem pagas exclusivamente por sua real empre-
gadora, a qual prestava serviços a uma outra empresa (tomadora), não há falar-se em extinção do 
feito sem julgamento do mérito, a pretexto de que esta última empresa deveria, necessariamente, 
ser incluída no pólo passivo da lide. Essa conclusão se robustece na hipótese, também configura-
da in casu, de em momento algum a inicial aludir a eventual fraude na intermediação de mão-de-
obra, ou mesmo vindicar a responsabilização subsidiária da empresa tomadora, com a qual o re-
clamante, de forma clara, afirma não haver mantido liame de emprego. Recurso ordinário provido, 
para o fim de se determinar a baixa dos autos ao MM. Juízo de origem, a fim de que este julgue o 
mérito, propriamente dito, da ação ajuizada. (TRT/SP 02340200231502008 - RS - Ac. 7ªT 
20040053746 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2780. Litisconsórcio passivo. Revelia do empregador e confissão quanto à matéria de fato. Produ-
ção desnecessária de prova pelo trabalhador. CLT, art. 844. O responsável subsidiário não pode 
exigir que o trabalhador prove o que alegou na inicial, a respeito da matéria de fato, quando o pró-
prio empregador, que é o devedor principal, é considerado confesso quanto à dívida que lhe é 
cobrada. Cabe ao subsidiário apenas o direito de regresso na Justiça Comum, nos termos do art. 
80 do CPC. (TRT/SP 01992200200402007 - RO - Ac. 9ªT 20040607636 - Rel. Luiz Edgar Ferraz 
de Oliveira - DOE 26/11/2004) 

2781. Litisconsorte facultativo. Desmembramento sumário de ação originária. A faculdade do juiz 
de conhecer e desmembrar litisconsórcio facultativo estabelecido no art. 46 do CPC está limitada 
ao contido no art. 842 da CLT. Havendo comunhão de interesses e conexão de pretensões, antes 
de desmembrar o feito, deve o Magistrado ouvir a parte contrária, não lhe sendo lícito, em qual-
quer circunstância, extinguir o processo em relação aos litisconsortes, sob pena de violação a 
direito líquido e certo. Segurança que se concede. (TRT/SP 10349200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004018923 - Rel. Nelson Nazar - DOE 21/09/2004) 

2782. Revelia. Litisconsórcio Passivo. A revelia não produz seus efeitos quando há pluralidade de 
réus, com identidade de interesses e um deles apresenta defesa (artigos 46 e 320 do CPC). 
(TRT/SP 01488199803002006 - RO - Ac. 4ªT 20040087543 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
12/03/2004) 

2783. Ainda que haja litisconsórcio passivo com procuradores distintos, o prazo para interposição 
e recurso ordinário por qualquer dos reclamados é o prazo comum de 8 dias. A contagem em do-
bro, prevista no art. 191 do CPC, é inaplicável, diante da norma expressa no art. 895 letra a da 
CLT. (TRT/SP 02215200031202007 - AI - Ac. 4ªT 20040259077 - Rel. Vilma Mazzei Capatto - 
DOE 04/06/2004) 

 Preclusão. Em geral 
2784. Multa de 40% do F.G.T.S. Diferenças da conta vinculada. Expurgos inflacionários. Prescri-
ção do direito de ação. Preclusão. Não tendo sido atacado o fundamento sobre o qual edificou a r. 
sentença revisanda sua conclusão, a saber, a extinção do feito com julgamento do mérito por inci-
dência da prescrição bienal do direito de ação, versando o apelo tão-somente sobre a matéria de 
fundo (diferenças da multa de 40% do saldo da conta vinculada do FGTS), tem-se por precluso o 
tema trazido a debate pelas razões recusais, que, destarte, não pode ser conhecido. Recurso or-
dinário a que se nega provimento. (TRT/SP 01126200343302005 - RS - Ac. 7ªT 20030680365 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2785. Intimação para responder aos cálculos apresentados pela reclamada. Não manifestação do 
reclamante na época oportuna. Preclusão. Tendo o exeqüente sido intimado a responder aos cál-
culos apresentados pela executada, e tendo deixado transcorrer in albis o prazo para tal, o institu-
to da preclusão impede o conhecimento dos cálculos por ele apresentados quando da impugna-
ção da sentença de liquidação. Agravo do exeqüente a que se nega provimento. (TRT/SP 
00273199831602019 - AP - Ac. 7ªT 20040122071 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 
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2786. Agravo de petição. Preclusão. Tendo a agravada agitado, em suas razões de recurso, maté-
ria não apreciada pelo MM. Juízo de origem, que não fora por ele conhecida em razão de ter-se 
operado a preclusão, igualmente não pode a mesma ser conhecida ora em grau de recurso, pena 
de violação do princípio do duplo grau de jurisdição, com inadmissível supressão de instância. 
Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP 00670200202102006 - AP - Ac. 7ªT 
20040122098 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

2787. Mérito. Adoção de tese pelo julgado recorrido. Ausência. Preclusão. Não pode ser conheci-
da matéria objeto de recurso ordinário acerca da qual não adotou tese explícita o r. julgado de 
origem, por preclusa, pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de 
jurisdição. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 02426200007702000 - RO - Ac. 
7ªT 20040383150 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

2788. O pedido de adiamento decorrente do não comparecimento de testemunhas deve se efeti-
var até a abertura da audiência (artigo 825 da CLT, c.c artigo 453, 1º da CPC). Correta decisão do 
juiz que indefere o adiamento, quando formulado após o interrogatório das partes, no momento da 
oitiva da testemunha. Caracterizada a preclusão temporal, que impede o reconhecimento de cer-
ceamento de prova. (TRT/SP 03101200200902009 - RO - Ac. 9ªT 20040501781 - Rel. Luiz Edgar 
Ferraz de Oliveira - DOE 08/10/2004) 

2789. Recuso ordinário. Questão jurídica não suscitada perante o juiz que prolatou a decisão. 
Preclusão. Art. 463 do CPC e art. 897-A da CLT. O recurso ordinário não serve para complemen-
tar decisão em ponto sobre o qual a parte não manifestou embargos. Ocorre preclusão temporal, 
ou seja, não se pode reiterar perante o tribunal matéria não iterada antes, perante o juiz que prola-
tou a sentença. (TRT/SP 02198200106502000 - RO - Ac. 9ªT 20040344740 - Rel. Luiz Edgar Fer-
raz de Oliveira - DOE 30/07/2004) 

2790. Falta de interesse recursal. Preclusão lógica. O exeqüente expressamente concordou com 
os cálculos apresentados pela executada e que indicavam nada mais lhe ser devido. Logo, não 
possui interesse para recorrer da decisão que determinou a liberação à executada do valor depo-
sitado como garantia da execução. (TRT/SP 02253199738102008 - AP - Ac. 3ªT 20040222360 - 
Rel. Mércia Tomazinho - DOE 25/05/2004) 

2791. Nulidade. Preclusão não admitida em tácita concordância aos cálculos ofertados. Nos ter-
mos do art. 879, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, a adoção de sistema alternativo terti-
us genus na liquidação, meio termo entre o procedimento original e o instituído pela Lei 8.432/92, 
cujos cálculos são apresentados pela parte, e não por contador judicial, não gera preclusão tem-
poral se a parte não os impugna. A matéria pode ser abordada novamente em sede de defesa 
executiva, face ao princípio da interpenetração dos atos de acertamento com atos de constrição. 
(TRT/SP 00459199603502007 - AP - Ac. 3ªT 20040085591 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 
16/03/2004) 

2792. Agravo de petição. Conhecimento. Prazo recursal. Pedido de reconsideração. Preclusão 
temporal. O pedido de reconsideração dirigido ao órgão prolator da decisão não tem o condão de 
prorrogar ou elastecer o prazo recursal (CLT, art. 775). Decorrido o prazo do artigo 897, alínea a, 
da CLT, opera-se a preclusão temporal. Agravo de petição não conhecido. (TRT/SP 
02632199901902005 - AP - Ac. 1ªT 20040500386 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
05/10/2004) 

2793. Preclusão. Ocorre preclusão temporal, lógica e consumativa quando eventual obscuridade 
da sentença não é objeto de embargos declaratórios. (TRT/SP 01006199906402006 - RO - Ac. 
10ªT 20040194196 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 11/05/2004) 

2794. Preclusão. Aplicação ao juiz. Não houve preclusão, pois a matéria imposto de renda é de 
ordem pública e pode ser analisada pelo juiz. A preclusão é direcionada para as partes e não para 
o juiz. (TRT/SP 00861199102902005 - AP - Ac. 3ªT 20040274661 - Rel. Sérgio Pinto Martins - 
DOE 15/06/2004) 

 Princípios (do) 
2795. Da retenção indevida dos autos. Desentranhamento de petição e documentos. Ao determi-
nar o desentranhamento de petição e documentos juntados extemporaneamente por advogado 
que retivera indevidamente os autos, por prazo superior ao deferido, aplicando a norma prevista 
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no art. 195 do CPC, o juiz não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. A norma em 
questão tem como escopo primordial assegurar a eficácia do princípio da celeridade processual, 
de sorte que a sanção decorrente da inobservância do prazo de devolução, moldada no ordena-
mento jurídico em vigor, não afronta as garantias da ampla defesa e do contraditório, antes irradia 
efeito moralizador e as complementa. (TRT/SP 02278199946102007 - RO - Ac. 5ªT 20040069847 
- Rel. Edivaldo de Jesus Teixeira - DOE 12/03/2004) 

2796. Crítica: Sentença. Primeiramente, deve a parte, mormente quando representada por advo-
gado, detentor de dignificante título universitário, usar sempre da expressão r. sentença, v. acór-
dão. É uma exigência de elegância e ética que deve moldar a linguagem jurídica elevada que se 
exige nos autos. Por outro lado, sentença não se critica. Apresentam-se elementos concretos, 
objetivos, que demonstrem o lapso, o engano, o equívoco do Ilustre Julgador para que o Tribunal 
ad quem reforme a sentença, em sendo o caso. O uso dos termos "óbvio" e "evidente" em dema-
sia, como se dono da verdade fosse, demonstra ausência de argumentos. (TRT/SP 
02586199900302009 - RO - Ac. 6ªT 20040025220 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
13/02/2004) 

2797. Lealdade processual. Dever das partes e de seus patronos. Acordo judicial. Responsabili-
dade do juiz. O artigo 14 do Código de Processo Civil impõe às partes, inclusive a seus procura-
dores, procedimento leal e de boa fé. De outra parte, a conciliação presta-se a solucionar um lití-
gio e quando conta com o aval da homologação judicial, deve o juiz exigir seu cumprimento tendo 
presente o ânimo dos litigantes em resolver um conflito que exigiu a participação do Poder Judici-
ário. (TRT/SP 10389200300002001 - MS - Ac. SDI 2003030253 - Rel. José Carlos da Silva Arou-
ca - DOE 13/01/2004) 

2798. Devido processo legal e justa prestação jurisdicional. Compreensão. O devido processo 
legal tem um curso natural que deve seguir até a satisfação do julgado, de sorte a dar efetividade 
à justa prestação jurisdicional. Normal, assim, ao juiz superar os obstáculos criados pelo devedor, 
sem armar outros. (TRT/SP 12273200200002006 - MS - Ac. SDI 2004001915 - Rel. José Carlos 
da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

2799. Devido processo legal e justa prestação jurisdicional. Alcance. O processo necessariamente 
tem começo e fim, encerrando a prestação jurisdicional com a satisfação da sentença revestida do 
trânsito em julgado. Mas o que se exige do Estado é a justa prestação jurisdicional que exige de 
sua parte atuação precisa para que lhe dê efetividade. Das partes exige-se lealdade processual e 
procedimento de boa fé (CPC, art. 14, II). (TRT/SP 11937200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004005589 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/04/2004) 

2800. 1. Processo do trabalho. Instrumentalidade e efetividade. Compreensão. O processo consti-
tui meio instrumental que as partes movimentam em busca da justa prestação jurisdicional ou da 
pronta satisfação da sentença marcada pela definitividade que lhe dá o trânsito em julgado. Deve, 
pois, atentar para o princípio da efetividade que lhe dá força e instrumentalização. 2. Agravo de 
petição. Delimitação necessária. Temas marginais. Impropriedade. A Lei nº 8.432, de 1992, deu 
ao parágrafo 1º do art. 897 da Consolidação das Leis do Trabalho, a seguinte redação: "O agravo 
de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valo-
res impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios 
autos ou por carta de sentença". Fora de qualquer dúvida, isto se deveu ao propósito de agilizar a 
execução, dando efetividade ao comando da coisa julgada. Se a lei impõe a delimitação dos valo-
res impugnados, de modo a permitir que se possa proceder à imediata execução das parcelas, 
sobre as quais não pende controvérsia, tem-se iniludivelmente, que o agravo de petição não com-
porta discussão sobre incidentes processuais, como a penhora em dinheiro, afastando o ofereci-
mento voluntário de bem para ser gravado. (TRT/SP 12389200300002006 - MS - Ac. SDI 
2004011538 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 29/06/2004) 

2801. Isonomia. Geral. Não se justifica tratamento diferenciado, em face da observância dos prin-
cípios constitucionais anti-discriminatórios, elevados à condição de direitos fundamentais e objeti-
vo maior do Estado Democrático de Direito (artigos 3º, IV e 5º, caput da Constituição Federal). 
(TRT/SP 02496199846302003 - RO - Ac. 10ªT 20040019068 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 
10/02/2004) 
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2802. Eqüidade. Limites ao juiz. Mesmo no Direito do Trabalho, onde as normas são de proteção 
ao trabalhador, o juiz só pode julgar por eqüidade quando expressamente autorizado em lei, nor-
ma coletiva ou norma interna da empresa (CPC, art. 127). (TRT/SP 00229200302602007 - RO - 
Ac. 9ªT 20040344678 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 30/07/2004) 

Subsidiário do trabalhista 
2803. Embargos de declaração. Dispositivo da lei processual comum inaplicável no feito trabalhis-
ta: "O art. 261, do CPC, que estabelece que a impugnação ao valor da causa há de ser autuada 
em apenso, não se aplica ao processo trabalhista, já que a lei específica (Lei nº 5584/70) cuida da 
questão, não exigindo essa medida. Ademais, ainda que se admitisse a aplicação subsidiária do 
art. 261, da lei processual civil, a falta de autuação em apenso da impugnação ao valor da causa 
não se tornaria ato, cujo descumprimento fosse passível de nulidade". Embargos de declaração a 
que se nega provimento. (TRT/SP 00623/2000-8 - AR - Ac. SDI 2004007808 - Rel. Dora Vaz 
Treviño - DOE 07/05/2004) 

Suspensão 
2804. Inquérito Criminal. Sobrestamento do feito trabalhista. O Direito do Trabalho constitui-se em 
ramo autônomo do direito, rege-se por regras e princípio próprios, portanto o inquérito criminal, 
bem como a ação penal, não tem influência na instrução do feito trabalhista, não podendo, portan-
to, provocar a suspensão do seu curso. (TRT/SP 01297200204802000 - RO - Ac. 7ªT 
20040534434 - Rel. Daniel de Paula Guimarães - DOE 15/10/2004) 

PROCURADOR 
Assinatura 
2805. Recurso ordinário. Ausência de assinatura da advogada nas razões recursais e na corres-
pondente petição de juntada. Não conhecimento. A ausência de assinatura da advogada no arra-
zoado recursal por ela elaborado, e na correspondente petição de juntada, implica o não conheci-
mento do apelo, por inexistente. Recursos principal e adesivo não conhecidos. (TRT/SP 
01682200101102000 - RO - Ac. 7ªT 20040054076 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2806. Recurso. Petição apócrifa. Inexistência. Não se conhece, por inexistente, recurso não assi-
nado por advogado, ainda que regularmente constituído nos autos, em vista da impossibilidade de 
verificar a autenticidade da peça. Inteligência que se extrai da Orientação Jurisprudencial nº 120, 
da SDI-1 do C. TST. Outrossim, a falta de intimação do despacho que dá por inexistente o apelo 
apócrifo não enseja a nulidade do processado, pois esta somente será declarada quando manifes-
to o prejuízo acarretado à parte que a suscita (pas de nullité sans grief). Incidência do art. 794 da 
CLT. (TRT/SP 02115200244102006 - AI - Ac. 4ªT 20040279426 - Rel. Ricardo Artur Costa e Tri-
gueiros - DOE 18/06/2004) 

 Entidades estatais 
2807. INSS. Representação processual. Lei Complementar 73/93. Lei 9.028/95. Advocacia-Geral 
da União. Contratação de advogado particular. Impossibilidade. Recurso inexistente. À luz das 
Leis 73/93 e 9.028/95, somente se torna admissível a representação judicial de autarquia federal, 
caso do INSS, por membro integrante da Advocacia-Geral da União, pelo que ilegal a contratação 
de advogado particular por Procurador da autarquia mencionada, para esse fim, o que, tendo o-
corrido no caso concreto, inquina de manifesta irregularidade a sua representação nos autos, tor-
nando inexistente seu recurso e impedindo seu conhecimento. Recurso ordinário não conhecido. 
(TRT/SP 00962200243102009 - RO - Ac. 7ªT 20030700897 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/01/2004) 

2808. INSS. Representação Processual. Lei Complementar n° 73/93 e Lei n° 9.028/95. Advocacia-
Geral da União. Contratação de advogado particular. Impossibilidade. Recurso inexistente. Por 
inteligência da Lei Complementar n° 73/93 e da Lei n° 9.028/95, a representação judicial do INSS 
(Autarquia Federal) deve ser feita por intermédio de membro integrante da Advocacia-Geral da 
União, pelo que irregular a contratação de advogado particular por Procurador da autarquia men-
cionada, para aquele desiderato. Recurso ordinário não conhecido. (TRT/SP 00141200250102009 
- RO - Ac. 7ªT 20040053762 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 
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2809. INSS. Representação processual de autarquia federal é atribuição exclusiva de procurador 
autárquico. Aplicação dos artigos 131, da Constituição da República, 17, I, da Lei Complementar 
73/93 e 37, I, da MP 2229-43/01. Descumprimento do art. 37, II, da Constituição Federal na outor-
ga de mandato a profissional não submetido a concurso público. Irregularidade processual insa-
nável. Recurso inexistente. (TRT/SP 00512200243102006 - AI - Ac. 8ªT 20040039859 - Rel. Cátia 
Lungov - DOE 20/02/2004) 

2810. INSS. Representação processual de autarquia federal é atribuição exclusiva de procurador 
autárquico. Aplicação dos artigos 131, da Constituição da República, 17, I, da Lei Complementar 
73/93 e 37, I, da MP 2229-43/01. Descumprimento do art. 37, II, da Constituição Federal na outor-
ga de mandato a profissional não submetido a concurso público, através de cópia não autenticada 
de procuração, à qual é inaplicável o art. 24 da Lei 10.522/02. Irregularidade processual insanável. 
Recurso inexistente. (TRT/SP 02265200144202005 - RO - Ac. 7ªT 20040305702 - Rel. Cátia Lun-
gov - DOE 02/07/2004) 

2811. Inexistente o recurso subscrito por advogado particular. Por expressa disposição da Lei 
Complementar 73, de 10.02.1993, artigo 2º, parágrafo 3º, as Procuradorias e/ou Departamentos 
Jurídicos dos entes públicos citados são órgãos vinculados à Advocacia Geral da União. A repre-
sentação judicial destas entidades compete privativamente aos procuradores, devidamente apro-
vados em concurso público. A outorga de procuração, firmada por procurador autárquico a advo-
gado particular atenta contra a boa ordem constitucional e infraconstitucional. (TRT/SP 
02600200043202007 - AI - Ac. 5ªT 20040034229 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - 
DOE 20/02/2004) 

2812. Representação Processual. INSS. A representação judicial e extrajudicial das autarquias 
deve ser feita, privativamente, por Procurador Federal devidamente aprovado em concurso públi-
co. A LCP 73/93, ao determinar que a representação judicial das autarquias e das fundações pú-
blicas compete aos órgãos jurídicos das aludidas entidades (art. 17, I), revogou a Lei nº 6.539/78. 
Não se conhece de recurso, interposto em nome da autarquia, por advogado particular. (TRT/SP 
01494200150102005 - RO - Ac. 6ªT 20040025254 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
13/02/2004) 

2813. Procurador do INSS. Substabelecimento de poderes para advogado particular. Nulidade de 
representação. Não conhecimento. Procurador da Previdência Social não tem autorização para 
constituir advogado particular para defender os interesses do INSS. Nulo ato jurídico praticado nos 
termos do artigo 145, IV do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso ordinário interposto. 
(TRT/SP 00190200247102004 - RO - Ac. 7ªT 20040022573 - Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - 
DOE 05/03/2004) 

2814. Procurador do INSS. Constituição de advogado particular. Irregularidade de representação. 
Não-conhecimento. Procurador da Previdência Social não tem autorização para constituir advoga-
do particular para defender os interesses do INSS, porquanto os artigos 132 e 37, inc. II, da Cons-
tituição Federal, c.c. o art. 1º da Lei n. 6.539, vedam a possibilidade de outorga de poderes procu-
ratórios conferidos em função da nomeação para cargo, por via de concurso público, sem que 
exista regramento jurídico a lhe conferir essa possibilidade. Sendo impossível, na fase recursal, a 
regularização do mandato (OJ-SDI 149 do E. TST), impõe-se o não conhecimento do recurso or-
dinário interposto. (TRT/SP 02674199946102004 - RO - Ac. 7ªT 20030682295 - Rel. Luiz Carlos 
Norberto - DOE 16/01/2004) 

2815. INSS. A representação processual das entidades integrantes do Sistema Nacional de Previ-
dência e Assistência Social, por advogado autônomo, autorizada pela Lei nº 6.539/78, restringiu-
se aos municípios do interior do País, o que não é o caso de Osasco, que integra a Grande São 
Paulo. O art. 131, da Constituição Federal, determinou caber à Advocacia-Geral da União, direta-
mente ou através de órgão vinculado, a representação da União. A Lei nº 10.480/2002 instituiu a 
Procuradoria-Geral Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União, e fixou no art. 10 a competên-
cia para representar judicial e extrajudicialmente as autarquias e fundações públicas federais. Re-
curso não conhecido, por irregularidade insanável de representação processual. (TRT/SP 
01926200238302016 - RO - Ac. 2ªT 20040652305 - Rel. Maria Aparecida Pellegrina - DOE 
03/12/2004) 
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2816. INSS. Representação judicial. Legalidade da outorga de procuração a advogado. Não se 
vislumbra na representação judicial das autarquias da União, disciplinada na Lei Complementar 
73/1993 (artigo 17, I) e posteriormente na Medida Provisória 2.229/2.001 (artigo 37, I), o caráter 
de exclusividade. Por outro lado, a Lei 6.539/1.978 permite a representação judicial do órgão pre-
videnciário por "advogados autônomos". A referência às "comarcas do interior do País" e à "falta 
de Procuradores de seu quadro de pessoal", circunstâncias descritas no artigo 1º do mencionado 
diploma legal, igualmente desserve ao fim colimado. A jurisprudência tem exigido tão-somente a 
juntada do instrumento de mandato, diferentemente do que ocorre em relação aos ocupantes de 
cargos efetivos do respectivo quadro, ex vi do que dispõe o artigo 9º da Lei 9.469/97. (TRT/SP 
12416200390202007 - AP - Ac. 2ªT 20030688501 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - 
DOE 13/01/2004) 

2817. Recurso ordinário. INSS. Irregularidade de representação. Não conhecimento. Não se co-
nhece de recurso manejado por procurador que não integra o quadro de procuradores da Autar-
quia, questão essa que se encontra disciplinada pela Portaria nº 9 de 30 de março de 2004. 
(TRT/SP 02296200046102003 - RO - Ac. 1ªT 20040313020 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
06/07/2004) 

2818. Procurador Autárquico. INSS. Irregular outorga de mandato para advogado particular. Re-
curso não conhecido. (TRT/SP 18564200390202005 - AP - Ac. 6ªT 20030695052 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

2819. Previdência Social. INSS. Recurso. Representação processual. A autarquia deve ser repre-
sentada por Procurador Autárquico. A contratação de advogado autorizada pela Lei 6.539/78 está 
limitada às comarcas do interior. Irregularidade de representação que não se corrige na esfera 
recursal. (TRT/SP 01773200143202009 - RO - Ac. 6ªT 20040124422 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 21/05/2004) 

2820. Representação Processual do INSS. Impossibilidade de constituir advogado para regiões 
próximas à capital. A Lei nº 6.539/78 autoriza a representação judicial do INSS por advogados 
autônomos nas comarcas do interior do país, não entendidas estas como excludentes da capital, 
senão como regiões longínquas e difícil acesso. A representação em comarcas contíguas à capital 
não se inclui nessa autorização. (TRT/SP 02019199826102009 - AP - Ac. 6ªT 20030695087 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

2821. INSS. Representação processual. Irregularidade. A possibilidade de representação da au-
tarquia por advogado autônomo está adstrita às Comarcas do Interior do País (Lei nº 6.539/78), 
de forma a permitir o acesso a regiões longínquas, tendo em vista o custo que geraria as despe-
sas com passagens, hospedagens, sem falar na dificuldade para o acompanhamento processual. 
A ação ajuizada em comarca contínua da capital (Diadema - São Paulo) não autoriza essa forma 
de contratação. (TRT/SP 22198200390202009 - AP - Ac. 6ªT 20030707190 - Rel. Rafael E. Pugli-
ese Ribeiro - DOE 20/01/2004) 

2822. INSS. Procuração outorgada a advogado particular. Grande São Paulo. Irregularidade da 
representação. A Lei nº 6.539/78 é taxativa (art. 1º) ao vedar a representação judicial do INSS 
através de advogado contratado, salvo nas Comarcas do Interior do País, onde não haja Procura-
dor do Quadro da Autarquia Federal. Essa hipótese não se configura in casu, porque a procuração 
foi outorgada em Vara Trabalhista situada em Município da chamada Região Metropolitana ou 
"Grande São Paulo", submetida às diretrizes organizativas da Lei Complementar nº 760, de 
01/08/1994, em face do fenômeno da "conurbação", que se dá quando as demarcações limítrofes 
de alguns municípios acabam quase por inexistir em função da expansão urbana. O Instituto Na-
cional do Seguro Social dispõe de quadros de Procuradores concursados (art. 37, II, CF), e que 
são agentes públicos capazes para a representação da Autarquia perante o Poder Judiciário, sem 
procuração nos autos. Por fim, temos que a procuração não foi outorgada ao causídico pelo Pro-
curador Estadual ou Procurador Regional, tal como determina a Ordem de Serviço nº 14 de 
03.11.1993 da Procuradoria Geral do INSS. Recurso a que nega conhecimento. (TRT/SP 
01300200224202003 - RO - Ac. 4ªT 20040121830 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
21/05/2004) 

2823. INSS. Advogado particular. Irregularidade da representação. Recurso não conhecido. A 
representação judicial dos entes públicos deve ser exercida por aquele que dispõe de capacidade 
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para tanto. O subscritor do apelo não é procurador autárquico do INSS, sequer possuindo a indis-
pensável matrícula funcional, não se encontrando na espécie dos autos, as hipóteses excepcio-
nais de contratação de advogados particulares previstas na Lei 6.539/78. Recurso a que, por mai-
oria, se nega conhecimento. (TRT/SP 00991200205502008 - RO - Ac. 4ªT 20040154542 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 21/05/2004) 

2824. Recurso do INSS. Inexistência. É peça processual inexistente o recurso apresentado pela 
autarquia federal, firmado por advogado particular, cujo mandato tenha sido outorgado por Procu-
rador da Previdência Social, que não tem poderes para a prática desse ato, não se enquadrando o 
outorgado como membro da Advocacia Geral da União ou de órgão jurídico da própria autarquia 
federal (art. 131, da CF e LC 73/93). Nem mesmo a Lei 6.539/78 respaldava o procedimento de 
outorga de mandato a advogado autônomo naquele Município de Santos, porquanto em seu art. 
1º, dispunha que somente seria possível essa prática para os municípios do interior do País, onde 
não houvesse procuradores de seu quadro pessoal. Não é o caso, vez que na Comarca se encon-
tra instalada Procuradoria Regional do INSS. (TRT/SP 00326200244302007 - RO - Ac. 10ªT 
20040256086 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 08/06/2004) 

2825. A representação judicial das autarquias federais (primordial atribuição das Procuradorias e 
Departamentos Jurídicos referidos no art. 2º, parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 73/93) admite 
delegação, sim, mas exclusivamente na pessoa do Procurador Geral da União. As autarquias fe-
derais, por conseqüência, estão impedidas de cometer as tarefas de representação judicial (e ex-
trajudicial) a pessoas estranhas à carreira de membro efetivo da Advocacia Geral da União (Lei 
Complementar nº 73/93, art. 20, inciso I, II e III), ressalvada a hipótese do parágrafo anterior e a 
situação excepcional e temporária que é objeto do art. 69 da Lei Complementar. (TRT/SP 
00051200226102010 - AP - Ac. 5ªT 20040051034 - Rel. Tânia Bizarro Quirino de Morais - DOE 
05/03/2004) 

2826. INSS. Representação Processual. Não há mais amparo legal para que advogados autôno-
mos possam, em qualquer hipótese, representar a autarquia federal judicialmente e os atos pro-
cessuais porventura praticados devem ser reputados à conta de inexistentes como ato jurídico, 
por aplicação analógica do artigo 37 do CPC, porque levado a efeito, em nome da parte, por ad-
vogado que não é seu procurador. (TRT/SP 01571200143202007 - AI - Ac. 10ªT 20040003986 - 
Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 06/02/2004) 

Mandato. Instrumento. Autenticação 
2827. Irregularidade na representação. Apelo não conhecido. A parte é a responsável pela forma-
ção dos autos, inclusive, tendo sido regularmente intimada para tanto (fls. 6). A executada não 
juntou a cópia autenticada do instrumento de mandato, para fins de aferição da sua representa-
ção, portanto, o apelo não é conhecido. Pondere-se que a representação é um pressuposto obje-
tivo para fins de conhecimento do apelo (O.J. 149 e 311, SDI-I, TST). Diante do exposto, o agravo 
de petição da executada não é conhecido. (TRT/SP 60786200390202013 - AP - Ac. 4ªT 
20030706569 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 16/01/2004) 

 Mandato. Instrumento. Inexistência 
2828. Agravo de petição. Conhecimento. Ausência de mandato. Enunciado 164 do C. TST. Nos 
termos do Enunciado nº 164 do C. TST, que aplico ao caso, "o não cumprimento das determina-
ções dos §§ 1º e 2º do art. 70 da Lei nº 4215, de 27.4.63, e do art. 37, e parágrafo único, do Códi-
go de Processo Civil, importa no não conhecimento de qualquer recurso, por inexistente, exceto 
na hipótese de mandato tácito", pelo que, ausente procuração a outorgar poderes à I. subscritora 
das razões recursais, ou mesmo qualquer prova de mandado tácito, não pode o presente apelo 
ser conhecido. Agravo de petição não conhecido. (TRT/SP 01723200204802005 - AP - Ac. 7ªT 
20030680624 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2829. Recurso ordinário. Ausência de instrumento de mandato nos autos. Não conhecimento. Não 
tendo o I. Patrono do reclamante procuração nos autos, não pode ser conhecido o recurso ordiná-
rio por ele interposto, conforme disposto no art. 37 do CPC e Enunciado nº 164 do TST. Recurso 
do reclamante não conhecido. (TRT/SP 00228200303302853 - RS - Ac. 7ªT 20040158947 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 
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2830. Embargos de declaração. Instrumento de mandato. Regularização na fase recursal. Impos-
sibilidade. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário a respeito do tema (Orientação 
Jurisprudencial SDI/TST nº 149), é inaplicável o comando previsto no artigo 13 do CPC na fase 
recursal. Embargos de declaração não conhecidos por inexistentes. (TRT/SP 
01023200205502009 - AI - Ac. 7ªT 20040281145 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 25/06/2004) 

2831. Embargos de declaração inexistentes. Ausente procuração outorgando poderes aos I. 
Subscritores dos embargos de declaração para em nome da parte interpô-los, não podem os 
mesmos ser conhecidos, por inexistentes, ainda que os nobres Causídicos tenham atuado nos 
autos, mais de uma vez, sempre sem procuração, aplicando-se ao caso o teor do art. 13 do CPC, 
das Orientações Jurisprudenciais de números 148 e 286 da SBDI-1 do C. TST e do Enunciado nº 
164 do C. TST. Embargos de declaração não conhecidos. (TRT/SP 12187200200002003 - MS - 
Ac. SDI 2004020499 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 10/09/2004) 

2832. Mandato. Instrumento. Inexistência. Ausente instrumento procuratório, tampouco configura-
da a hipótese de mandato tácito, o recurso há de ser reputado inexistente. (TRT/SP 
01026200202402004 - AP - Ac. 10ªT 20040133952 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 06/04/2004) 

2833. Recurso ordinário subscrito por advogado sem procuração nos autos. Irregularidade de re-
presentação processual. Hipótese de não conhecimento por ausente pressuposto subjetivo de 
admissibilidade. Representação. (TRT/SP 02144200303902000 - RS - Ac. 1ªT 20040674481 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 14/12/2004) 

Mandato. Poderes concedidos 
2834. Embargos de declaração. Irregularidade de representação. Não-conhecimento. Não podem 
ser conhecidos embargos de declaração subscritos por advogado que não possui poderes para 
tanto, restando irregular a representação processual da embargante, o que impede sejam os em-
bargos conhecidos. Embargos de declaração não-conhecidos. (TRT/SP 01373199806502005 - 
RO - Ac. 7ªT 20040054386 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2835. Regularidade da representação processual. Desistência. Art. 38 do CPC. Extinção do feito. 
Art. 267, IV, do CPC. É de ser extinto o feito, quando reiteradamente desobedece, a impetrante, 
as determinações para regularizar sua representação processual no feito, mormente em se tra-
tando de pedido de desistência, que, à luz do art. 38 do CPC, deve ser subscrito por advogado 
com poderes específicos para tanto, enquadrando-se o caso, portanto, na hipótese prevista pelo 
art. 267, IV, do CPC. Ação mandamental extinta. (TRT/SP 10037200300002006 - MS - Ac. SDI 
2004015371 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/07/2004) 

2836. Procuração adulterada. Inválida. Recurso não conhecido. Dentre os requisitos extrínsecos 
de admissibilidade dos recursos encontra-se o da legitimidade da representação, cuja aferição se 
faz pelo exame cuidadoso do instrumento procuratório. Não há como reconhecer válida para os 
fins processuais, procuração grosseiramente adulterada, verificando-se a olho nu ter sido outor-
gada para demanda trabalhista diversa, com indicação de outro reclamante, outra vara e comarca. 
Aplicável à espécie o disposto no art. 386 do CPC. Recurso não conhecido. (TRT/SP 
01006200203702000 - RO - Ac. 4ªT 20040260482 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
04/06/2004) 

 Mandato. Substabelecimento 
2837. Recurso ordinário. Inexistência. Procuração. Substabelecimento. Enunciado nº 164 do C. 
TST. Não pode ser conhecido, por inexistente, recurso subscrito por advogados que não detêm 
poderes para tanto, pois embora tenham seus nomes constando de substabelecimento, o substa-
belecente não possui poderes para tanto, pois não consta do instrumento procuratório outorgado. 
Recurso ordinário não conhecido. (TRT/SP 01807200304102005 - RS - Ac. 7ªT 20030700870 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2838. Irregularidade de representação. Substabelecimento passado posteriormente à interposição 
do recurso. O substabelecimento juntado aos autos, outorgando poderes de representação ao 
causídico que firmou o recurso ordinário da reclamada, foi passado cerca de 3 (três) meses após 
a interposição do apelo. Aplicável, por analogia, o entendimento contido na Orientação Jurispru-
dencial nº 330 da SDI-1 do C. TST, no sentido de que "configura-se a irregularidade de represen-
tação se o substabelecimento é anterior à outorga passada ao substabelecente". Assim, passado 
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o substabelecimento em data posterior à interposição do recurso cujo seguimento foi negado, não 
há como se dar validade ao ato anterior. (TRT/SP 01741200104302004 - AI - Ac. 6ªT 
20040052413 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 27/02/2004) 

2839. A admissibilidade do recurso está sujeita a presença dos pressupostos recursais, ao tempo 
de sua interposição. A juntada posterior de substabelecimento, após o prazo do recurso, não torna 
regular o recurso assinado por procurador não constituído nos autos. (TRT/SP 
00072200224202004 - RO - Ac. 6ªT 20040644388 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/12/2004) 

Mandato. Tácito 
2840. Nulidade processual. Notificação de sentença. Ausência de procuração. Mandado tácito. 
Enunciado nº 164 do C. TST. Orientação jurisprudencial nº 286 da SBDI-1 do C. TST. Direito lí-
quido e certo. Inexistência. Não se pode falar em direito líquido e certo da parte a que seja notifi-
cada na pessoa de seu advogado, quando deixa de juntar aos autos o respectivo mandato, des-
servindo como fundamento à tese da ação mandamental a existência de mandato tácito, pois a 
questão é controvertida, sendo tratada apenas em sede de cristalização de jurisprudência, como é 
o caso do Enunciado nº 164 do C. TST e da Orientação Jurisprudencial nº 286 de sua SBDI-1. 
Segurança denegada. (TRT/SP 10724200300002001 - MS - Ac. SDI 2004020103 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 10/09/2004) 

 PROFESSOR 
Alteração contratual 
2841. Professor. Bolsa integral para os filhos. Período de mandato sindical, vantagem mantida. A 
norma coletiva assegura a todo professor o direito à bolsa integral para os filhos, incluindo matrí-
cula gratuita. Esse direito não pode ser suprimido, no todo ou em parte, a pretexto do exercício de 
mandato sindical. Dar tratamento discriminatório ao professor-sindicalista, negando-lhe o direito 
assegurado a todo o magistério, de matricular gratuitamente seus dependentes, implica perverso 
desestímulo ao exercício da representação, em descompasso com a garantia expressa do art. 543 
consolidado. Recurso ordinário parcialmente provido. (TRT/SP 02713200205702008 - RS - Ac. 
4ªT 20040121610 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 30/03/2004) 

Redução de aulas 
2842. Professores horistas são remunerados pelo efetivo número de aulas que ministram, sendo 
que redução deste montante decorre da distribuição das turmas escolares conforme o número de 
alunos estabelecido ao início de cada ano ou semestre letivo. Sucedendo redução das turmas, 
segue-se redução também da carga horária do professor, até mesmo a teor do senso comum, e 
sem que isto possa ser considerado como inconstitucional ou ilegal. (TRT/SP 
01744200137202008 - RO - Ac. 5ªT 20040149212 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 
23/04/2004) 

 PROVA 
Abandono de emprego 
2843. Alegado o abandono de emprego pelo empregador. Seu o ônus de provar o fato. Apelo que 
não se acolhe. (TRT/SP 01929200038202009 - RO - Ac. 1ªT 20040385854 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 17/08/2004) 

Confissão real 
2844. Recurso ordinário. Vínculo empregatício. Confissão. CPC, art. 348. Confessando o recla-
mante, em depoimento pessoal, a tese da defesa de que a relação jurídica era de comodato, não 
há vínculo a ser reconhecido. Apelo a que se nega provimento. (TRT/SP 02308199902502009 - 
RO - Ac. 1ªT 20040142684 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/04/2004) 

2845. Hora extra. Distinção entre confissão e fato da realidade. O fato do empregado afirmar que 
não tinha controle de horário não significa que está enquadrado no art. 62 da CLT. A declaração 
representa a confirmação de um fato verdadeiro e não uma confissão. Se não há efetivamente o 
controle escrito do horário, não poderia ser outra a resposta do trabalhador. O que o juiz deve 
buscar é se essa "liberdade" concedida ao empregado não é maliciosa, com intuito de burlar a 
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legislação, obrigando o empregado a trabalhar mais do que é permitido na lei. (TRT/SP 
00886200207302000 - RO - Ac. 9ªT 20040558619 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
12/11/2004) 

2846. Confissão extrajudicial. A declaração dada extrajudicialmente pela parte, a respeito dos fa-
tos vividos, tem valor de confissão judicial. Inteligência do art. 353 do CPC. (TRT/SP 
00163200243102002 - RO - Ac. 6ªT 20040090951 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
19/03/2004) 

Convicção livre do juiz 
2847. Instrução. Provas. É dever do juiz determinar a produção das provas necessárias ao escla-
recimento dos fatos (CPC, 130). Ao encerrar a instrução o juiz atesta que o processo está pronto 
para o julgamento. Dizer na sentença que há falta de prova, sem que se tenha determinado a sua 
produção, é evidente contradição da intenção da busca da verdade real. (TRT/SP 
01966200206602005 - RO - Ac. 6ªT 20040141220 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
23/04/2004) 

Depoimento da parte 
2848. Indeferimento da oitiva de depoimento pessoal. Impossibilidade. Ainda que a parte confesse 
expressamente, tem esta o direito de ouvir a parte contrária em depoimento pessoal ante a possi-
bilidade de obter igual confissão em sentido contrário, o que anularia a primeira confissão. Assim, 
não pode o juiz instrutor indeferir requerimento de oitiva da parte contrária em depoimento pessoal 
em nenhuma hipótese, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa. (TRT/SP 
00273200202802009 - RO - Ac. 4ªT 20040690096 - Rel. Antero Arantes Martins - DOE 
10/12/2004) 

2849. Depoimentos pessoais. Inversão da ordem. Interrogatório presenciado pela parte contrária. 
Nulidade não configurada. Cabe ao juiz a direção do processo e tal preeminência configura exer-
cício de seu poder de direção na fase instrutória, com vistas à efetividade e celeridade da presta-
ção jurisdicional (art. 765, CLT). No exercício desse poder de direção, não existe óbice legal para 
que, em face da inversão do ônus da prova e até por medida de economia processual, o juiz pro-
ceda à tomada de depoimentos pessoais em ordem inversa, não estando obrigado a observar 
cegamente a ordem prevista no art. 452, II, do CPC. Outrossim, embora recomendável o interro-
gatório das partes em separado, a inobservância do art. 344, parágrafo único, do CPC não enseja 
nulidade processual, mormente se a reclamada não demonstrou, a teor do artigo 794, da CLT, 
que o ato do magistrado lhe trouxe efetivo prejuízo processual. Tendo sido colhidos os depoimen-
tos das partes e com o processo já julgado, afigura-se inócuo e irracional anular a r. sentença de 
origem apenas para alterar a ordem da oitiva das partes. (TRT/SP 02806200137202009 - RO - Ac. 
4ªT 20040596138 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 12/11/2004) 

Emprestada 
2850. Horas extras. Prova emprestada. A prova produzida em outros autos, cuidando da jornada 
de trabalho de outros empregados, não comprova a prestação de sobrelabor pelo reclamante. 
Não havendo prova da situação específica do autor, é incabível o deferimento de horas extras e 
adicional noturno. O fato de alguns empregados trabalharem extraordinariamente não implica em 
dizer que todos agiam da mesma maneira. Recurso a que se dá provimento. (TRT/SP 
01837200103802007 - RO - Ac. 8ªT 20040686650 - Rel. Antonio José Teixeira de Carvalho - DOE 
14/12/2004) 

2851. Prova emprestada versus prova atual. Impossibilidade. O empréstimo de prova é um meio 
lícito que a parte pode solicitar ao juiz, desde que o faça com fundamento e que o caso o exija, 
para que não represente um desequilíbrio em favor de uma e em desfavor da outra parte, com 
ofensa ao art. 125 do CPC. Impossível o uso de prova emprestada quando a prova atual resultou 
negativa. (TRT/SP 01318200120102009 - RO - Ac. 9ªT 20040629478 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira - DOE 03/12/2004) 

2852. Prova emprestada. Local desativado. Condições para a admissibilidade. Embora sem previ-
são expressa na CLT, a chamada prova emprestada tem respaldo na lei adjetiva civil (art. 332, 
CPC) e no direito constitucional à ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e encontra larga aceitação e ma-
nifesta utilidade no processo trabalhista, notadamente quando se trata de evidenciar condições de 

Administrador
Underline



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
424 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

trabalho ou ambientais nocivas ou sob risco, existentes na vigência do contrato de trabalho, e que 
tenham sido alteradas após o desligamento do empregado. Assim como os demais meios de pro-
va, submete-se igualmente aos princípios da adequação e idoneidade (332, CPC; 5º, LVI, CF) e 
às regras gerais da livre apreciação, consoante o sistema da persuasão racional adotado pelo 
nosso direito processual, formando o julgador a sua convicção com base nos elementos probató-
rios existentes nos autos (art. 131, CPC). Irrelevante, que as funções não tenham sido exatamente 
iguais às do outro reclamante cuja prova foi tomada por empréstimo, se o trabalho desenvolveu-se 
no mesmo setor e condições ambientais da empresa, sujeitos assim aos mesmos agentes 
insalutíferos. (TRT/SP 02745200104202003 - RO - Ac. 4ªT 20040671288 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 03/12/2004) 

2853. Prova emprestada. Condições para admissibilidade. Embora sem previsão expressa na lei, 
a chamada prova emprestada encontra respaldo no direito constitucional à ampla defesa (art. 5º, 
LV, CF) e é de larga aceitação e manifesta utilidade no processo trabalhista, notadamente quando 
se trata de evidenciar condições de trabalho ou ambientais nocivas, ou sob risco, existentes na 
vigência do contrato de trabalho, e que tenham sido alteradas após o desligamento do emprega-
do. A prova emprestada submete-se aos princípios da idoneidade e adequação, e às regras gerais 
da livre apreciação, consoante o sistema da persuasão racional adotado pelo nosso direito pro-
cessual, formando o julgador a sua convicção com base nos elementos probatórios existentes nos 
autos (art. 131, CPC). (TRT/SP 02302199946302000 - RE - Ac. 4ªT 20040279191 - Rel. Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros - DOE 18/06/2004) 

Horas extras 
2854. Horas extras e reflexos. Ônus da prova. Indeferimento. A simples alegação do não paga-
mento pela reclamada de diferenças de horas extras e reflexos, sem a correspondente prova ro-
busta, não pode prosperar, sendo ônus do reclamante apontar as diferenças existentes e sua ori-
gem, não sendo responsabilidade do Juízo o levantamento de eventuais saldos não demonstra-
dos pela parte, como lhe competia. Aplicação do previsto nos arts. 818 da CLT e 333, I, do CPC. 
Recurso do reclamante a que se nega provimento, sob esse aspecto. (TRT/SP 
55199200290202009 - RO - Ac. 7ªT 20030680497 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2855. Horas extras. Prova de seu cumprimento. Havendo nos autos, como na espécie, prova oral 
que infirme parcialmente a credibilidade dos registros documentais de jornada, faz jus o obreiro ao 
recebimento das horas extras mourejadas e não devidamente remuneradas. Incensurável o r. jul-
gado de origem, que dessa forma também concluiu. Recurso ordinário não provido. (TRT/SP 
07874200390202004 - RO - Ac. 7ªT 20030680578 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2856. Horas extras. Intervalos não usufruídos no labor em finais de semana. Prova. O reclamante, 
ao pleitear horas extras, deve apontar, ao menos por amostragem, as diferenças existentes e sua 
origem e não apenas lançar a alegação genérica da existência das mesmas e da ausência do 
respectivo pagamento. Aplicação dos arts. 818 da CLT e 333, I, do CPC. Recurso do reclamante a 
que se nega provimento. (TRT/SP 00283200307902008 - RS - Ac. 7ªT 20040053576 - Rel. Anelia 
Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2857. Horas extraordinárias. Inexistência de prova convincente de sua efetiva prestação. Reparo 
algum está a merecer a r. sentença de origem, que concluiu pelo indeferimento do pedido de ho-
ras extraordinárias e seus reflexos, em virtude de o reclamante não haver provado, de forma con-
vincente, como lhe competia, o fato constitutivo do direito por ele alegado. Recurso ordinário não 
provido. (TRT/SP 01774200107502009 - RO - Ac. 7ªT 20040383177 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
17/09/2004) 

2858. Horas extras. Controles de jornada. Prova testemunhal. Os controles de jornada gozam de 
presunção de veracidade juris tantum, pelo que, desmentidos pela prova testemunhal, prevalece 
esta como fundamento adequado à conclusão jurisdicional acerca do pleito de sobrejornada. Re-
curso ordinário a que se dá parcial provimento. (TRT/SP 02601200104502006 - RO - Ac. 7ªT 
20040383185 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 17/09/2004) 

2859. Horas extras. Prova emprestada. A prova produzida em outros autos, cuidando da jornada 
de trabalho de outros empregados, não comprova a prestação de sobrelabor pelo reclamante. 
Não havendo prova da situação específica do autor, é incabível o deferimento de horas extras e 
adicional noturno. O fato de alguns empregados trabalharem extraordinariamente não implica em 
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dizer que todos agiam da mesma maneira. Recurso a que se dá provimento. (TRT/SP 
01837200103802007 - RO - Ac. 8ªT 20040686650 - Rel. Antonio José Teixeira de Carvalho - DOE 
14/12/2004) 

2860. Prova. Horas extras. A contrariedade e fragilidade dos depoimentos, aliada aos princípios 
da valoração e indivisibilidade da prova, pelos quais não se pode aproveitar apenas os fatos favo-
ráveis, mostram-se suficientes para o convencimento de que a prova documental, consubstancia-
da nos controles de horário, não restou infirmada. Apelo provido no particular. (TRT/SP 
00037200130202003 - RO - Ac. 10ªT 20040570368 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 09/11/2004) 

2861. Horas Extras. Ônus da prova. Desnecessidade de determinação judicial para a juntada de 
controles de horário. Sejam quais forem as alegações, positivas ou negativas, de fatos constituti-
vos, modificativos, impeditivos ou extintivos, a prova incumbe a qualquer das partes que as formu-
le. A juntada dos registros de horário por parte da empresa, quando empregue mais de 10 traba-
lhadores, não depende de determinação judicial, por isso que a manutenção de tais controles re-
sulta de imposição legal. Esse dever lhe acarreta o ônus da prova, quando alegue horário diverso 
do afirmado pela parte contrária. A custódia desses documentos é estabelecida para a proteção 
do trabalhador, de modo a evitar que os limites de jornada estabelecidos pela Constituição sejam 
impunemente excedidos. E por serem comuns às partes, a prova do trabalhador se faz também 
por esses controles e assim o empregador que os sonega, além de não se desincumbir de seu 
ônus, impede aquele de fazê-lo. (TRT/SP 00592200303202004 - RS - Ac. 2ªT 20040175299 - Rel. 
Luiz Carlos Gomes Godoi - DOE 04/05/2004) 

2862. Hora extra. Conflito entre testemunha e cartão de ponto assinado pelo trabalhador. Prevale-
ce a prova documental, por força de lei (CC, art. 212). (TRT/SP 00138200203002000 - RO - Ac. 
9ªT 20040558562 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 12/11/2004) 

2863. Hora extra. Confissão parcial. Cartões de ponto e testemunha. Hierarquia das provas. Do 
confronto entre o depoimento de uma testemunha que falseia em parte a verdade e os cartões de 
ponto assinados pelo empregado, que confessa a autenticidade parcial das anotações, o juiz deve 
ficar com a confissão parcial e com os cartões, por força do art. 212 do CC. O depoimento da tes-
temunha entra em terceiro lugar no grau de veracidade probatória e deve ser desconsiderado para 
o fim pretendido na inicial. (TRT/SP 01184200347102005 - RO - Ac. 9ªT 20040629753 - Rel. Luiz 
Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 03/12/2004) 

2864. Hora extra. Fato constitutivo do direito. O ônus de provar a hora extra é do trabalhador e 
não da empresa, ainda que esta alegue outro horário de trabalho. Trata-se de fato constitutivo do 
direito, conforme art. 818 da CLT. (TRT/SP 02298200306902003 - RS - Ac. 9ªT 20040607431 - 
Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 26/11/2004) 

2865. Ônus da prova. Horas extras confessadas na defesa. Falta de demonstração de diferenças 
pelo autor. Incorreto pensar que quem alega deve demonstrar. Quem alega deve provar e estando 
as provas nos autos, compete ao julgador aferi-las convenientemente. Havendo confissão na de-
fesa de trabalho em final de semana pelo menos em alguns meses, não registrado nos controles 
de horário e havendo nos autos recibos de pagamento de horas extras, o ônus da prova de que 
todas as prestadas foram efetivamente pagas é do empregador e não do empregado que não tem 
acesso aos registros sonegados aos autos. O inciso II do artigo 333 do CPC remete o ônus da 
prova a quem opõe fato modificativo do direito, caso dos autos. A ré, no presente caso, não negou 
a prestação de horas extras, mas afirmou que foram prestadas em alguns meses e pagas, porém 
não comprovou que foram prestadas menos que as alegadas na inicial e essa prova lhe competia 
também por força do disposto no artigo 72, § 2º, da CLT que é taxativo ao obrigar o registro dos 
horários de trabalho. (TRT/SP 02002200243202000 - AI - Ac. 4ªT 20040275820 - Rel. Manoel 
Antonio Ariano - DOE 18/06/2004) 

2866. Sobrejornada. Ausência de prova robusta a infirmar as anotações de período de trabalho. 
Provimento denegado. (TRT/SP 00571200201702005 - RO - Ac. 1ªT 20040408471 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

2867. Horas extras. A prova de sua constituição é de quem as alega. Provimento negado. 
(TRT/SP 02119200106602007 - RO - Ac. 1ªT 20040371616 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
10/08/2004) 

Administrador
Underline

Administrador
Underline

Administrador
Underline



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
426 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

2868. Sobrejornada. Ausência de prova robusta a confirmar as alegações da inicial. Ônus da pro-
va do reclamante. Fato constitutivo de direito. Provimento denegado. (TRT/SP 
00690200101302001 - RO - Ac. 1ªT 20040655207 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

2869. O serviço extraordinário foi corretamente pago de acordo com as cláusulas da convenção 
coletiva vigente, e, se o reclamante não as impugna, a r. sentença de origem merece ser mantida. 
(TRT/SP 03188199902502007 - RO - Ac. 1ªT 20040436645 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

2870. Estabelecidos os limites da lide, não pagamento total das horas extras trabalhadas, é ônus 
da ré a prova de quitação do labor extraordinário. Recurso não provido. (TRT/SP 
01575200205402000 - RO - Ac. 1ªT 20040484879 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
05/10/2004) 

2871. Cartões de ponto assinalados manualmente e por terceiros. Horários britânicos conduzem à 
imprestabilidade da prova. Apelo que se rejeita. (TRT/SP 00225200200502007 - RO - Ac. 1ªT 
20040571992 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

2872. Horas extras: quando a reclamada traz com a defesa recibos e controles denotando a paga 
das verbas em destaque, a prova contrária é em efetivo do reclamante descabendo a utilização de 
qualquer exegese do magistrado por presunção. Inteligência dos arts. 74 e 818 da CLT, bem co-
mo da OJ nº 234 (SDI-I), do Colendo TST. O efetivo exercício do cargo fiduciário não é compro-
vado na fase cognitiva e nem se trata das hipóteses aventadas nos enunciados jurisprudenciais 
acima referidos. Na temática em realce, pois, cabe mantença sentencial. (TRT/SP 
01732200007702000 - RO - Ac. 5ªT 20040288433 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 
25/06/2004) 

2873. Horas extras. "Controles britânicos". Inversão do ônus da prova. Ao implantar os chamados 
"controles horários britânicos", que se presumem irreais e inválidos, o empregador assume o ônus 
advindo da irregularidade desse procedimento, endereçando-se-lhe o encargo de prova quanto à 
inexistência da jornada declinada na exordial (Orientação Jurisprudencial nº 306, do C. TST). Pre-
sumida a carga horária da inicial, e ausente a prova por parte da reclamada, tornam-se devidas as 
horas extras e respectivos reflexos, exatamente como pleiteados. (TRT/SP 00641199944402004 - 
RO - Ac. 4ªT 20040303076 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 25/06/2004) 

2874. Horas extras. Defesa com alegação de fato extintivo ou modificativo. Demonstração aritmé-
tica da quitação ou compensação. Ônus da reclamada. Alegado em defesa, fato extintivo ou modi-
ficativo, ou seja, de que as horas extras eram integralmente quitadas ou compensadas, o ônus da 
prova passa a ser da reclamada (artigo 818 da CLT c/c artigo 333, II do CPC), a quem incumbe, 
assim, demonstrar e justificar aritmeticamente, ainda que por amostragem, que as horas extras do 
período de vigência do contrato de trabalho, tal como alegado, ou foram quitadas (fato extintivo) 
ou compensadas (fato modificativo), com exata observância das normas coletivas. (TRT/SP 
01238200244102000 - RO - Ac. 4ªT 20040671423 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
03/12/2004) 

2875. Controles britânicos. Ligeiras variações. OJ nº 306. Incidência. Horas extras devidas. Ao 
implantar os chamados "controles horários britânicos", que se presumem irreais e inválidos, o em-
pregador assume o ônus advindo da irregularidade desse procedimento, endereçando-se-lhe o 
encargo de prova quanto à inexistência da jornada declinada na exordial (Orientação Jurispruden-
cial nº 306, SDI-1 do C. TST). A prática de intermitir ligeiras variações, no afã de conferir credibili-
dade aos controles, não tem o condão de afastar a incidência daquele padrão interpretativo. Pre-
sumida a carga horária da inicial, ausente prova válida por parte da reclamada e coerente a prova 
oral produzida pelo autor, tornam-se devidas as horas extras e respectivos reflexos, como pleitea-
dos. (TRT/SP 00016200206402000 - RO - Ac. 4ªT 20040596111 - Rel. Ricardo Artur Costa e Tri-
gueiros - DOE 12/11/2004) 

 Justa causa 
2876. Justa causa rescisória imputada ao empregado. Comprovação. Havendo nos autos, como 
na espécie, provas seguras e suficientes da efetiva prática da justa causa alegada na contesta-
ção, imperiosa é a manutenção do r. julgado originário, no ponto em que indeferiu os pedidos de 
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verbas rescisórias por dispensa injustificada e de indenização por danos morais. Recurso ordiná-
rio não provido. (TRT/SP 07870200390202006 - RO - Ac. 7ªT 20030680551 - Rel. Anelia Li Chum 
- DOE 16/01/2004) 

2877. Dispensa por justa causa não provada. Membro titular da CIPA. Estabilidade. Não tendo 
sido provada nos autos de forma robusta a despedida do obreiro por justa causa, e sendo ele 
membro titular da CIPA com a estabilidade prevista no art. 10, II, a, do ADCT, são-lhe devidas 
todas as verbas e conseqüentes do período atingido pela estabilidade. Recurso do reclamante a 
que se dá provimento, nesse aspecto. (TRT/SP 00983200142102006 - RO - Ac. 7ªT 20030700986 
- Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2878. Justa causa. Prova cabal. Ônus da reclamada. É da reclamada o ônus de provar cabalmen-
te a falta grave imputada ao obreiro, capaz de justificar sua demissão, pelo que, desse encargo 
não se desincumbindo, é de se ter por injusta a dispensa, sendo devidos todos os títulos rescisó-
rios próprios dessa modalidade de rescisão contratual. Recurso ordinário a que se dá provimento, 
no aspecto. (TRT/SP 02330199906102002 - RO - Ac. 7ªT 20040054068 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 12/03/2004) 

2879. Recurso ordinário. Justa causa rescisória imputada ao empregado. Ausência de prova satis-
fatória. A justa causa rescisória imputada pelo empregador a seu empregado deve ser por aquele 
robustamente provada. Se a prova produzida pelo empregador, como na espécie, a par de reve-
lar-se frágil e inconclusiva, ainda resulta contrastada pelos depoimentos das testemunhas indica-
das pelo laborista, há que se concluir que a dispensa se deu de forma injustificada. Recurso ordi-
nário não provido. (TRT/SP 01616200136102000 - RO - Ac. 7ªT 20040383207 - Rel. Anelia Li 
Chum - DOE 17/09/2004) 

2880. Justa causa. Adulteração de atestado médico. A análise da justa causa deve ser feita tanto 
sob a ótica da materialidade do fato quanto de sua autoria, cabendo ao empregador o ônus da 
prova nos dois casos. Não provada a autoria, há que ser afastada a penalidade. (TRT/SP 
02626200043102009 - RO - Ac. 4ªT 20040495285 - Rel. Antero Arantes Martins - DOE 
24/09/2004) 

 Ônus da prova 
2881. Intervalo Intrajornada. Pré-assinalação. Fruição irregular. Ônus da prova. Tendo a reclama-
da trazido aos autos controles de jornada dos quais consta pré-assinalação de intervalo de 30 
minutos, a fruição de intervalo superior, pelo reclamante, deveria por ela ter sido provada, pelo 
que não se desvencilhando desse encargo não pode ver provido seu apelo. Recurso ordinário a 
que se nega provimento. (TRT/SP 00930200322102000 - RS - Ac. 7ªT 20040053690 - Rel. Anelia 
Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2882. Redução salarial. Ônus da prova. Por se tratar a redução salarial de fato constitutivo do di-
reito ao recebimento de diferenças remuneratórias, é do trabalhador o encargo de provar a sua 
efetiva ocorrência. Não se desincumbindo o reclamante, como na espécie, de seu encargo proba-
tório, o pleito de diferenças salariais deve ser indeferido. Recurso ordinário não provido. (TRT/SP 
01404200140202004 - RO - Ac. 7ªT 20040053843 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2883. Prova. Diferenças de FGTS. Ônus da prova do empregador. Exigência de amostragem des-
cabida. Ainda que fosse do empregado o ônus de provar diferenças de depósitos do FGTS, é e-
quivocado exigir que ele aponte diferenças objetivamente. A lei não exige que a parte esmiúce o 
arcabouço documental abojado aos autos, porque tal encargo é do juiz, com atributo de exclusivi-
dade, por ser ele o destinatário-mor da produção probatória (CPC, art. 130). (TRT/SP 
03034200006902004 - RS - Ac. 7ªT 20040513011 - Rel. Luiz Carlos Norberto - DOE 15/10/2004) 

2884. Intervalo de descanso. Art. 71, parágrafo 4º, da CLT. Ônus do empregador. O intervalo 
constitui um direito do empregado e uma obrigação do empregador, competindo a este provar a 
regular concessão, quando a questão se torna duvidosa em juízo. A concessão não pode ser pre-
sumida, por isso não procede a alegação de que a reclamante não provou a concessão de 
intervalo menor do que o intervalo legal. Seria um contra-senso aplicar a norma trabalhista contra 
o próprio empregado, atribuindo-lhe o ônus de provar que a lei foi descumprida, ao invés de exigir 
que o empregador prove o cumprimento das leis. (TRT/SP 02532199731702009 - RO - Ac. 9ªT 
20040044640 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 
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2885. Ônus da prova. Prova dividida. A regra geral é no sentido de que o ônus da prova compete 
a quem alega (CLT, art. 818). Alegar e não provar, é o mesmo que nada ter (João Mendes). 
Quando a prova está dividida, não sabendo o juiz a quem compete o direito, a causa deve ser 
julgada contra quem tinha o ônus de provar e não provou. Tendo o trabalhador alegado jornada 
extraordinária, ou qualquer outro fato extraordinário, e não conseguindo provar, inaplicável a regra 
in dubio pro operario. A falta de prova não gera dúvida na consciência do julgador. (TRT/SP 
02554200100302009 - RO - Ac. 9ªT 20040130007 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
06/04/2004) 

2886. Intervalo intrajornada. Ônus da prova. A prova da violação do intervalo para refeição e des-
canso é do autor, por ser constitutiva de direito. (TRT/SP 01248199906502006 - RO - Ac. 1ªT 
20040408501 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

2887. Intervalo alimentação. Negada a sobrejornada é ônus do autor comprovar a ativação. Tes-
temunho único. Testemunha que trabalhou apenas um mês com o reclamante. Apelo que se aco-
lhe. (TRT/SP 01748200127102001 - RO - Ac. 1ªT 20040385870 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 17/08/2004) 

2888. Prova. Fato modificativo. Ônus da prova. Só é possível alegar fato modificativo a quem con-
fessa o fato constitutivo. Negando o trabalho habitual, está o réu a negar o fato constitutivo ao 
reconhecimento do vínculo. O ônus da prova é do empregado. (TRT/SP 00551200131702008 - 
RO - Ac. 6ªT 20040141416 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

2889. Vínculo empregatício. Reconhecimento dos serviços prestados. Inversão do ônus da prova. 
A posição da reclamada de reconhecer em defesa a atividade prestada pelo reclamante (fato 
constitutivo), atribuindo-lhe, contudo, feição jurídica diversa (trabalho autônomo), configura alega-
ção de fato desconstitutivo (modificativo/impeditivo) do direito vindicado na inicial, e assim, implica 
inversão do onus probandi, incumbindo à empresa provar a autonomia. Inteligência que se extrai 
do art. 333, II do CPC. (TRT/SP 01146200331102000 - RS - Ac. 4ªT 20040224680 - Rel. Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros - DOE 21/05/2004) 

2890. Justiça Gratuita. Condição de pobreza. Simples requerimento. Dever de concessão do be-
nefício. O fato de a lei considerar a concessão como uma faculdade não afasta o dever do magis-
trado de deferir a Justiça Gratuita sempre que requerida oportunamente e preenchidas minima-
mente as condições prescritas em lei. A negativa, por vezes voluntariosa e injustificada, acaba por 
transformar a prerrogativa em capricho, e assim, em fonte de intolerável arbítrio, em detrimento da 
cidadania e dos preceitos constitucionais que asseguram o direito ao due process of law. In casu, 
a reclamante requereu o benefício na inicial, juntando declaração de pobreza. É o quanto basta 
para a concessão da assistência judiciária gratuita com isenção das custas. Agravo a que se dá 
provimento. FGTS. Diferenças. Ônus da prova. Inversão. Como regra, é do trabalhador o encargo 
de prova quando alega diferenças de FGTS (art. 818, CLT). Todavia, se o empregador sustenta a 
improcedência do pedido alegando condição impeditiva (in casu, que o contrato de trabalho este-
ve suspenso durante vários períodos para gozo do benefício de auxílio-doença), inverte-se o ônus 
da prova (art. 333, II, CPC). Outrossim, revelando a documentação dos autos a existência de pe-
ríodos não recolhidos, e ainda, que os afastamentos decorreram de acidente e não por auxílio-
doença, configuram-se como interrupção, e não suspensão do contrato de trabalho, mantendo-se 
a obrigação do empregador de recolher o FGTS, a teor do disposto no § 5º, do artigo 15 da Lei 
8.036/90. (TRT/SP 02109200105502008 - AI - Ac. 4ªT 20040260555 - Rel. Ricardo Artur Costa e 
Trigueiros - DOE 04/06/2004) 

2891. Cargo de confiança. Gerente administrativo. Art. 62, II, CLT. Caracterização. Ônus da prova. 
Horas extras indevidas. Se o autor alega que exercia funções de gerente administrativo e pleiteia 
horas extras, é seu o ônus de provar que não se enquadrava no perfil da norma exceptiva à limi-
tação da jornada (inciso II, do artigo 62 da CLT). Assim, tendo o reclamante dispensado suas tes-
temunhas e confessado em depoimento que possuía subordinados e, ainda, que seu cargo e salá-
rio eram os maiores do departamento onde atuava, seus misteres enquadram-se no perfil do car-
go de confiança a que alude o inciso II, do artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, e as-
sim, não faz jus às horas extras deferidas pelo Juízo de origem. (TRT/SP 02054200202102000 - 
RO - Ac. 4ªT 20040419341 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/08/2004) 
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2892. FGTS. Comprovação dos depósitos. Ônus da prova do empregador. Art. 17 da Lei 9.036/90. 
O empregador está sujeito à comprovação da regularidade e correção dos valores depositados na 
conta vinculada do trabalhador, já que apenas ele tem em seu poder, por obrigação legal, as Gui-
as de Recolhimento do FGTS (GRs) e as Relações de Empregados (REs), com os salários e res-
pectivos valores recolhidos à conta do FGTS de cada empregado. Assim, não há que se aventar a 
possibilidade de impor ao reclamante o ônus de providenciar junto à Caixa Econômica Federal, 
órgão gestor do Fundo de Garantia, o extrato de sua conta vinculada para fazer prova de diferen-
ças de depósitos. Entendimento neste sentido afronta o disposto no artigo 17 da Lei do FGTS 
(8.036/90) que rege a matéria e dispõe que tal obrigação é exclusivamente do empregador. 
(TRT/SP 00314200403902002 - RS - Ac. 4ªT 20040595930 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros 
- DOE 12/11/2004) 

2893. Ônus da prova. Intervalo. O normal é ter intervalo de uma hora. O anormal, não ter intervalo 
ou ter intervalo inferior ao legal, deve ser provado pelo empregado. (TRT/SP 00636200233102003 
- RO - Ac. 3ªT 20030693440 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 13/01/2004) 

Pagamento 
2894. Recibo. Validade. Recibo devidamente assinado pelo empregado, no qual consta pagamen-
to e fruição de descanso relativos às férias não tem seu valor elidido por prova oral isolada, espe-
cialmente se nem sequer há alegação ou indícios de vício de consentimento por parte daquele 
que deu a quitação. (TRT/SP 01593200243102001 - RO - Ac. 4ªT 20040415397 - Rel. Paulo Au-
gusto Camara - DOE 27/08/2004) 

2895. Remuneração real. Determinação de informação bancária não respondida. Não pode o Juí-
zo, deferida a prova, simplesmente lamentar a não obediência do requerido e fundamentar a deci-
são em um único depoimento de testemunha. Recurso provido. (TRT/SP 00155200131502008 - 
RO - Ac. 1ªT 20040541163 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 09/11/2004) 

2896. Comissões pagas "por fora". Prova documental válida: Admitem-se extratos bancários onde 
apareçam créditos mensais no início do mês atinente às comissões alegadamente recebidas pelo 
empregado e, no dia 20, de salários, ainda que as importâncias provenham de agências diferentes 
e sem a identificação da empresa reclamada, haja vista que tais extratos não contaram com im-
pugnação específica da defesa, aliando essa prova à comprovação testemunhal de que na em-
presa os empregados recebiam comissões "por fora". (TRT/SP 01503200304002001 - RS - Ac. 
10ªT 20040570007 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 09/11/2004) 

Presunção 
2897. Embargos de terceiro. Prova. Salvo prova em contrário, presume-se proprietário do veículo 
aquele em cujo nome é expedido o certificado de registro e licenciamento do veículo, sendo que a 
mera alegação de compra não elide a presunção. (TRT/SP 00060200306802007 - AP - Ac. 1ªT 
20040346980 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 20/07/2004) 

2898. Vale-transporte. Interesse presumido do trabalhador quanto ao benefício. Ônus da prova. É 
sempre presumido o interesse do trabalhador em desfrutar do vale-transporte, incumbindo ao em-
pregador o ônus da prova da renúncia de vantagem ou direito manifestamente favorável ao hipos-
suficiente. In casu, após ter alegado que o reclamante jamais requisitou o fornecimento do vale, a 
própria Reclamada juntou documentos noticiando o pagamento do vale-transporte em alguns me-
ses, do que resulta presunção de que o empregado efetivamente solicitara o benefício. Inaplicá-
vel, na hipótese, a OJ nº 215 da SDI-1 do C. TST. Ademais, ofende o princípio da razoabilidade a 
que alude Américo Plá Rodriguez (in "Princípios de Direito do Trabalho"), que residindo o empre-
gado longe de seu trabalho e tendo que fazer uso de seis conduções diárias a um custo médio de 
R$9,00 ao dia, ou seja, R$198,00 ao mês, não tivesse postulado dito benefício, tendo que desem-
bolsar cerca de 20% de sua remuneração bruta. (TRT/SP 02733200206402007 - RO - Ac. 4ªT 
20040419503 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/08/2004) 

 Relação de emprego 
2899. Vínculo empregatício. Fato constitutivo. Prova. Ônus da reclamante. Tendo a reclamante 
logrado demonstrar a realização de trabalho para as Reclamadas anterior à data de registro, bem 
como que esse labor se desenvolveu nas mesmas condições observadas após o registro, é de ser 
reconhecido o vínculo empregatício entre as partes desde o período anterior à anotação do pacto 
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laboral em CTPS, como corretamente concluiu a r. sentença revisanda, razão pela qual não vinga 
a tese recursal agitada pelas reclamadas no sentido de que a tese inicial não estaria cabalmente 
demonstrada, quanto ao tema. Recurso a que se nega provimento. (TRT/SP 55639200290202008 
- RO - Ac. 7ªT 20030680519 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2900. Vínculo empregatício. Ausência de comprovação. Tendo sido juntados aos autos vários 
"Recibos de Pagamento a Autônomo - RPA", bem como o contrato por intermédio do qual as par-
tes pactuaram expressamente a prestação de serviços "sem subordinação", incumbia ao recla-
mante comprovar, de forma robusta e indene de dúvidas, a prestação de labor com o preenchi-
mento simultâneo dos requisitos dos artigos 2º e 3º, da CLT. Não tendo ele produzido qualquer 
prova de audiência que corroborassem suas assertivas, deve ser mantida a r. sentença originária, 
que negou o reconhecimento do propalado liame de emprego entre o mesmo e a parte reclamada, 
que é uma associação civil sem fins lucrativos. Recurso ordinário não provido. (TRT/SP 
01718200346102006 - RS - Ac. 7ªT 20040053738 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2901. Vínculo empregatício. Sendo do reclamante o ônus de provar o vínculo empregatício com a 
reclamada, deveria ele desvencilhar-se satisfatoriamente desse encargo, o que, não tendo ocorri-
do, impede seja provido recurso ordinário por ele interposto contra a r. sentença que, diante desse 
quadro, julgou improcedente a ação. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 
01644200044102000 - RO - Ac. 7ªT 20040053967 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2902. Vínculo empregatício. Ônus da prova. Negada a relação empregatícia, é do reclamante o 
ônus de provar a concomitância dos elementos essenciais à configuração dessa modalidade de 
contrato, pelo que, deixando de desvencilhar-se desse encargo, não se pode reconhecer a exis-
tência de contrato de emprego entre as partes. Recurso ordinário a que se nega provimento. 
(TRT/SP 00919200144102000 - RO - Ac. 7ªT 20040054092 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
12/03/2004) 

2903. Vínculo empregatício. Fato constitutivo. Ônus do autor. É do autor o ônus de provar o fato 
constitutivo do vínculo empregatício, negado pela parte contrária, cujo reconhecimento postula 
judicialmente. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 00027200330202000 - RS - 
Ac. 7ªT 20040053614 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

2904. Vínculo de emprego. Ônus da prova. O fato de admitir o réu a prestação de serviço, alegan-
do trabalho autônomo, não quer dizer, só por isso, que o autor está já dispensado de também pro-
var que era empregado. A CLT, que não é omissa em relação à distribuição do ônus da prova, 
estabelece, com clareza, que cabe a cada uma das partes provar o que alegou. "A prova das ale-
gações incumbe à parte que as fizer", diz o art. 818. Logo, não há favor nem privilégio processual 
para um ou para outro, nem para o autor nem para o réu. Cada qual, portanto, com o ônus da sua 
prova, cumprindo ao juiz formar convicção com os elementos dos autos e das circunstâncias de 
cada caso. (TRT/SP 00817200202802002 - RO - Ac. 3ªT 20040528779 - Rel. Eduardo de Azeve-
do Silva - DOE 19/10/2004) 

2905. Relação de emprego. Ônus da prova. É sempre da reclamada o ônus de provar a natureza 
jurídica da relação de trabalho, quando, mesmo presentes os elementos do art. 3° da CLT, alega 
que o trabalho era autônomo. (TRT/SP 01070200300602003 - RO - Ac. 9ªT 20040558783 - Rel. 
Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 12/11/2004) 

2906. Vínculo empregatício. Trabalhador autônomo. Ônus da prova. Argüindo o caráter autônomo 
da relação, competia à reclamada comprovar a veracidade de suas alegações. Não logrando a 
demandada comprovar os fatos impeditivos do direito da reclamante, tem-se por verdadeiros os 
fatos articulados na peça inaugural, por se revelarem presentes os requisitos elencados nos arti-
gos 2º e 3º da CLT. (TRT/SP 02029200302802001 - RS - Ac. 1ªT 20040385803 - Rel. Plinio Boli-
var de Almeida - DOE 17/08/2004) 

2907. Vínculo de emprego. Fato constitutivo de direito. Ônus da prova do autor. Apelo que não se 
provê. (TRT/SP 01263200220202004 - RO - Ac. 1ªT 20040655177 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida 
- DOE 07/12/2004) 

2908. Negada a relação de emprego inverte-se o ônus da prova. Que tem de ser robusta para 
autorizar o seu reconhecimento. Apelo que se nega. (TRT/SP 00581200104302006 - RO - Ac. 1ªT 
20040457871 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 14/09/2004) 

Administrador
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2909. Vínculo empregatício. Trabalho negado. Ônus da prova do reclamante. Negado o fato do 
trabalho, não há que se cogitar de inversão do encargo de prova do vínculo, competindo tão-
somente ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado, essenciais à 
configuração do liame empregatício. Inteligência que se extrai dos artigos 818, da CLT e 333, I, do 
CPC. (TRT/SP 00947200201302006 - RO - Ac. 4ªT 20040165609 - Rel. Ricardo Artur Costa e 
Trigueiros - DOE 27/04/2004) 

2910. Vínculo empregatício. Vendedor de rua. Ônus da prova. A posição da reclamada de reco-
nhecer em defesa a atividade prestada pelo reclamante (fato constitutivo), atribuindo-lhe feição 
jurídica diversa (trabalho autônomo), por se tratar de fato impeditivo do direito vindicado na inicial, 
implica inversão do onus probandi, incumbindo à empresa provar a autonomia (art. 333, II, do 
CPC). Logrando a empresa, evidenciar a feição externa da atividade e a ausência de subordina-
ção não há como reconhecer vínculo de "vendedor de rua", mormente se admitida por este a ine-
xistência de jornada ou estipulação de cotas de vendas. (TRT/SP 00785200200302009 - RO - Ac. 
4ªT 20040260504 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 04/06/2004) 

2911. Trabalho reconhecido. Alegação de autonomia. Inversão do ônus da prova. A posição da 
defesa de reconhecer o trabalho prestado, atribuindo-lhe feição de autonomia (fato modificativo e 
impeditivo), implica inversão do ônus da prova (art. 333, II, CPC), que passa a endereçar-se à 
reclamada. Demonstrada por esta a ausência de subordinação hierárquica ou jurídica e o paga-
mento incerto, por obra empreitada, não há como se reconhecer o vínculo empregatício. (TRT/SP 
01179200200102008 - RO - Ac. 4ªT 20040279523 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
18/06/2004) 

2912. Vínculo empregatício. Atividade-fim. Ônus da prova. Admitida a prestação de trabalho e 
sendo esta afeta aos fins do empreendimento econômico, ou seja, relacionada a necessitas faci-
endi (necessidade de fazer) da empresa, desta é o ônus de provar a condição exceptiva alegada 
na defesa (art. 333, II, CPC). Serviços externos. Possibilidade de controle. Direito às horas extras. 
A fiscalização da jornada de trabalho não se dá apenas quando o empregado permanece todo o 
tempo sob a vista do empregador. Em verdade isso raramente ocorre. Se ao empregado são de-
signadas tarefas externas determinadas das quais presta contas à empresa, por certo sua jornada 
de trabalho é suscetível de controle, restando afastada a incidência do art. 62, I, da CLT. (TRT/SP 
01801200029102008 - RO - Ac. 4ªT 20040303092 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
25/06/2004) 

2913. Vínculo empregatício. Trabalho negado. Ônus da prova do reclamante. Negado o fato do 
trabalho, não há que se cogitar de inversão do encargo de prova do vínculo, competindo tão-
somente ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado, essenciais à 
configuração do liame empregatício. Inteligência que se extrai dos artigos 818, da CLT e 333, I, do 
CPC. Não provado o labor pessoal, contínuo, oneroso e subordinado, é de se prestigiar a senten-
ça que negou o vínculo empregatício e, conseqüentemente, os títulos postulados. (TRT/SP 
01733200330102002 - RS - Ac. 4ªT 20040547382 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
15/10/2004) 

2914. Vínculo empregatício. Reconhecimento dos serviços prestados. Inversão do ônus da prova. 
A posição da reclamada de reconhecer em defesa a atividade prestada pelo reclamante, atribuin-
do-lhe, contudo, feição jurídica diversa (trabalho autônomo), configura alegação de fato impeditivo 
do direito vindicado na inicial e assim, implica inversão do onus probandi, incumbindo-lhe provar a 
autonomia (art. 333, II, do CPC). Outrossim, in casu o recorrido trabalhou como professor, função 
esta inerente à atividade-fim da reclamada, que explora o ramo de ensino (cláusula 2º do contrato 
social), restando presumido seu engajamento (embauchage) à estrutura e objetivos econômicos 
da reclamada, e a conseqüente subordinação jurídica, que constituem elementos marcantes da 
relação de emprego. (TRT/SP 02175200331602001 - RS - Ac. 4ªT 20040419201 - Rel. Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros - DOE 27/08/2004) 

2915. Vínculo empregatício. Trabalho reconhecido. Ônus da prova. Admitido o trabalho prestado, 
não comprovada pela ré a autonomia alegada como fato modificativo/impeditivo (art. 333, II, CPC) 
e estando presentes os elementos configuradores do vínculo (pessoalidade, onerosidade, não 
eventualidade e subordinação), é de se prestigiar a decisão de origem que reconheceu o liame de 
emprego. (TRT/SP 01600200303902004 - RO - Ac. 4ªT 20040694164 - Rel. Ricardo Artur Costa e 
Trigueiros - DOE 10/12/2004) 
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QUADRO DE CARREIRA 
Enquadramento, reestruturação ou reclassificação 
2916. CPTM. Enquadramento no PCS. Discriminação. Fere a razoabilidade que numa mesma 
empresa, no mesmo local, submetida a uma só administração e mesmo rol de atividades, possam 
conviver regimes salariais e de cargos diversos, para empregados dedicados às mesmas tarefas 
apropriadas pelo mesmo empregador. Inquestionável que a CPTM absorveu tanto os empregados 
que vieram da FEPASA como aqueles oriundos da CBTU, e que o Plano de Cargos e Salários 
(PCS) teve como escopo principal a unificação da política salarial de modo a assegurar tratamento 
isonômico a todos os empregados da recorrente. Assim, tendo a recorrente enquadrado os em-
pregados oriundos da CBTU desde maio de 1.996 e estando o autor laborando para reclamada 
desde 29 de março de 1996 em condições idênticas à dos demais colegas, restou evidenciado 
que o recorrido, a pretexto de ser originário da FEPASA, foi efetivamente discriminado em face 
daqueles que vieram da CBTU, embora fossem empregados da mesma empresa. A postergação 
do enquadramento do autor no PCS contraria o princípio maior do estado de direito qual seja o da 
não discriminação, assegurado tanto pelo caput do artigo 5º da Constituição Federal como tam-
bém pelos artigos 4º e 461, § 1º, da CLT, já que todos (ex-CBTU e ex-FEPASA) passaram a ser 
empregados da recorrente e vinham trabalhando na mesma empresa e funções. (TRT/SP 
03254200138102007 - RO - Ac. 4ªT 20040671342 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
03/12/2004) 

 QUITAÇÃO 
Fraude 
2917. Conflito trabalhista. Aplicação da Lei nº 9.307/96. A Lei de arbitragem tem aplicação ao Di-
reito do Trabalho, mas exige comprovação real de objeto litigioso, não admitindo mera renúncia do 
empregado. Assim ocorrendo tem-se o ato como fraude, por ausência de litígio a ensejar a tran-
sação entre as partes e livre manifestação de vontade do empregado. Recurso ordinário a que se 
nega provimento. (TRT/SP 02741200003302003 - RO - Ac. 5ªT 20040118732 - Rel. Pedro Paulo 
Teixeira Manus - DOE 02/04/2004) 

 Validade 
2918. Transação extrajudicial. Plano de Incentivo a Demissão ("PID"). Enunciado nº 330 do C. 
TST. Extinção do feito. Impossibilidade. Nos termos do Enunciado nº 330 do C. TST, "a quitação 
passada pelo empregado, com assistência de entidade sindical de sua categoria, ao empregador, 
com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da CLT, tem eficácia liberató-
ria em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva ex-
pressa e especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas. I - A quitação não abran-
ge parcelas não consignadas no recibo de quitação e, conseqüentemente, seus reflexos em ou-
tras parcelas, ainda que essas constem desse recibo. II - Quanto a direitos que deveriam ter sido 
satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período 
expressamente consignado no recibo de quitação". Assim, não tendo sido objeto de condenação 
judicial qualquer título pago no termo de rescisão do contrato de trabalho, não pode o valor pago a 
título de Plano de Incentivo à Demissão ("PID") justificar o pleito de extinção do feito com julga-
mento do mérito. Recurso patronal a que se nega provimento, no aspecto. (TRT/SP 
00556200001102007 - RO - Ac. 7ªT 20040036370 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 20/02/2004) 

2919. Plano de Demissão Voluntária. Transação. A simples adesão do empregado a Plano de 
Demissão Voluntária não indica que ele transacionou as verbas decorrentes do contrato de traba-
lho. Para isso é necessário cláusula específica, pois deverá existir manifestação clara e expressa 
da vontade de transacionar, ou de renunciar. Recurso a que se nega provimento. (TRT/SP 
00092200202102008 - RO - Ac. 8ªT 20040686927 - Rel. Antonio José Teixeira de Carvalho - DOE 
14/12/2004) 

2920. Programa Incentivo ao Desligamento Voluntário - PIDV. Adesão a Programa Incentivo ao 
Desligamento Voluntário - PIDV, conforme acordo coletivo firmado entre o sindicato da categoria e 
empregador, em que é claro em relação à quitação, plena, rasa, geral e irrevogável de vários direi-
tos e entre eles a estabilidade, horas extras e seus reflexos, deve ser considerado válido para 
todos os efeitos, mormente quando não comprovada coação ou fraude e com o TRCT homologa-
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do pelo sindicato da categoria sem qualquer ressalva a respeito, como também não se pode falar 
em ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI e artigo 7º, inciso I, da Constituição Federal. 
(TRT/SP 00017200001902009 - RO - Ac. 3ªT 20040568452 - Rel. Decio Sebastião Daidone - 
DOE 09/11/2004) 

2921. Da transação. As regras civilistas, muito ao gosto da ré, não têm aplicabilidade em sede 
trabalhista, onde busca a proteção do hipossuficiente, mormente quando se coloca de outra parte 
Banco Estadual, de louvável memória em tempos áureos, quando cumpria o seu verdadeiro papel 
de incentivar o crescimento do Estado desacreditado, procurou desvencilhar-se dos seus funcio-
nários a qualquer custo, mesmo que para isso colocasse na rua da amargura dos desempregados 
homens e famílias inteiras, que em outras épocas foram suportes do seu engrandecimento. O 
crédito trabalhista é o mais privilegiado, posto que os arts. 186, 187 do CTN e o art. 29 da Lei nº 
6830/80 dão-lhe o prestígio de superprivilégio, e a Lex Major lhe concedeu a natureza alimentar 
(art. 100). E o art. 477, parágrafo 2º, da CLT diz expressamente que poderá vir a juízo perseguir 
diferenças ou verbas que lhe foram sonegadas. Assim, pouco importa que tenha assinado docu-
mento perante a ré concedendo quitação de todos os seus direitos, uma vez que, no Direito do 
Trabalho, a renúncia não tem efeito, não se aplicando na intensidade perseguida pela ré a pacta 
sunt servanda. Disso resulta que o Programa de Incentivo para Demissão Voluntária não pode ir 
além das verbas efetivamente pagas e seus devidos valores, não constituindo óbice a que o traba-
lhador venha a juízo buscar aquilo que de alguma forma lhe fora sonegado naquela oportunidade. 
Em suma, a "transação" poderá ser simples ou complexa, conforme seja realizada antes ou de-
pois de proposta a ação judicial (Pedro Nunes). A judicial recebe o selo estatal e ganha o prestígio 
da res judicata. A extrajudicial sequer tem executoriedade em sede trabalhista. Daí porque a qui-
tação concedida por força de rescisão em "programa de incentivo à demissão voluntária" não 
constitui óbice a que o trabalhador venha a juízo pleitear verbas ou diferenças sonegadas por o-
casião da sua saída da empresa (art. 477, parágrafo 2º, CLT). A transação ou acordo extrajudici-
ais em sede trabalhista não tem força bastante para obstar a aplicação do tecido legal, face à rela-
tividade da pacta sunt servanda. A transação exige que haja dúvida quanto ao direito pleiteado e 
que haja concessões recíprocas. Não temos aqui os elementos da transação: dúvida quanto ao 
direito e concessões recíprocas. De resto, a matéria restou superada pela Orientação Jurispru-
dencial nº 270 da Subseção 1 da Seção Especializada em Dissídios Individuais do C. Tribunal 
Superior do Trabalho. (TRT/SP 01851199903902001 - RO - Ac. 6ªT 20040025297 - Rel. Francisco 
Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

2922. Programa de Incentivo à Demissão Voluntária. Transação ou acordo. A transação poderá 
ser simples ou complexa, conforme seja realizada antes ou depois de proposta a ação judicial 
(Pedro Nunes). A judicial recebe o selo estatal e ganha o prestígio da res judicata. A extrajudicial 
sequer tem executoriedade em sede trabalhista. Daí porque a quitação concedida por força de 
rescisão em "programa de incentivo à demissão voluntária" não constitui óbice a que o trabalhador 
venha a juízo pleitear verbas ou diferenças sonegadas por ocasião da sua saída da empresa (art. 
477, parágrafo 2º, CLT). A transação ou acordo extrajudiciais em sede trabalhista não tem força 
bastante para obstar a aplicação do tecido legal, face à relatividade da pacta sunt servanda. Maté-
ria superada pela Orientação Jurisprudencial nº 270 da SDI-1, do C. TST. (TRT/SP 
01640200043102005 - RO - Ac. 6ªT 20040025335 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
13/02/2004) 

2923. A transação judicial e a sua validade. A r. sentença impugnada reconheceu a formulação da 
coisa julgada mediante o acordo judicial celebrado em uma outra demanda. O teor de fls. 71/77 
comprova o acordo celebrado no Processo n. TST-RC-303.045/96.7. Pela leitura desse documen-
to, temos que o mesmo inclui todos os trabalhadores (cláusula de n. 5), sendo que a quitação in-
clui toda e qualquer verba decorrente do contrato de trabalho (cláusula de n. 3). Pela análise des-
se documento, pode-se, ainda, afirmar que além da assistência da entidade sindical, também es-
tavam presentes representantes da comissão dos empregados. O citado acordo foi homologado 
(fls. 79/80). Diante desse universo, não se pode negar o efeito de coisa julgada, com evidente 
caráter de transação judicial, a qual não pode ser desfeita por uma simples alegação de que os 
direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Se assim o fosse, não haveria nenhum ato de conciliação 
judicial, já que a qualquer momento o empregado, pretendendo outras diferenças, poderia aventar 
que o seu direito é irrenunciável. Por outro lado, diante da conciliação judicial, não há como se 
justificar ou invocar a violação ao disposto no art. 477 da CLT. Com base nessas assertivas, rejei-
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to a pretensão recursal. (TRT/SP 16096200390202004 - RO - Ac. 4ªT 20030680268 - Rel. Fran-
cisco Ferreira Jorge Neto - DOE 09/01/2004) 

2924. PDV. Quitação. É certo que, como assentado pela OJ 262 da SDI-I do C. TST, a adesão do 
empregado à Plano de Demissão Voluntária não implica em quitação geral. Também é certo, en-
tretanto, que programas que-tais não podem ser lançados em vala comum. Os conflitos deles de-
correntes devem ser individualmente analisados e decididos já que o intolerável é tão somente a 
frustração de direitos trabalhistas. Nada obsta, ante o princípio da autonomia da vontade, o ajuste 
entre as partes para rescisão do contrato e completa liquidação dos consectários legais. (TRT/SP 
00013200346102001 - RO - Ac. 6ªT 20040341881 - Rel. Lauro Previatti - DOE 30/07/2004) 

2925. Transação. Coisa julgada. A transação que produz os efeitos de coisa julgada e que induz à 
extinção do processo é tão somente a celebrada pelas partes em processo judicial (CPC, 269, III). 
(TRT/SP 02005200200102002 - RO - Ac. 6ªT 20040322089 - Rel. Lauro Previatti - DOE 
16/07/2004) 

2926. PDV. Quitação. É certo que, como assentado pela OJ 262 da SDI-I do C. TST, a adesão do 
empregado à Plano de Demissão Voluntária não implica em quitação geral. Também é certo, en-
tretanto, que programas que-tais não podem ser lançados em vala comum. Os conflitos deles de-
correntes devem ser individualmente analisados e decididos já que o intolerável é tão somente a 
frustração de direitos trabalhistas. Nada obsta, ante o princípio da autonomia da vontade, o ajuste 
entre as partes para rescisão do contrato e completa liquidação dos consectários legais. (TRT/SP 
00013200346102001 - RO - Ac. 6ªT 20040341881 - Rel. Lauro Previatti - DOE 30/07/2004) 

2927. Transação Extrajudicial. Disposição de Proteção ao Trabalho. Invalidade. Inexistindo embo-
ra qualquer disposição legal que vede a transação extrajudicial, não menos certo é que a sua vali-
dade depende da natureza do direito sobre o qual verse. Ora, os artigos 9º e 444, da CLT, con-
quanto afirmem a autonomia individual, limitam a liberdade contratual à observância, dentre outros 
elementos, das disposições de proteção ao trabalho, sobre que não podem as partes, validamen-
te, transigir. Ao menos, extrajudicialmente, na vigência de um contrato em que um dos contratan-
tes é subordinado ao outro. (TRT/SP 02899200107102000 - RO - Ac. 2ªT 20040387393 - Rel. Luiz 
Carlos Gomes Godoi - DOE 24/08/2004) 

2928. Quitação. Alcance. Enunciado 330. O Enunciado não é lei e por isso não pode derrogá-la ou 
revogá-la, nem impedir pronunciamentos judiciais a respeito da matéria enfocada, especialmente 
quando invocada a violação de direitos. Se o próprio Direito Comum limita a quitação ao valor e à 
espécie da dívida quitada (Novo Código Civil, art. 320), a fortiori o Direito do Trabalho. (TRT/SP 
01704200346202009 - RS - Ac. 2ªT 20040175337 - Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - DOE 
04/05/2004) 

2929. Transação. Validade. É valida a transação, feita com a assistência do sindicato, em que há 
recebimento de valores pela empregada e compromisso de dar por quitadas as verbas decorren-
tes da relação de emprego. (TRT/SP 00389200006702009 - RO - Ac. 1ªT 20040173768 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 04/05/2004) 

2930. Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada. Adesão livre e espontânea. Ato jurídico 
perfeito e acabado. Quitação expressa a quaisquer direitos provenientes da relação de emprego. 
Transação extrajudicial válida. Inteligência do artigo 849 do Novo Código Civil. Prejudicial de méri-
to que se acolhe, extinguindo-se o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, 
III, do CPC. (TRT/SP 03115200007002004 - RO - Ac. 1ªT 20040173822 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 04/05/2004) 

2931. O Enunciado 330 do C. TST não tem o alcance pretendido pela reclamada, porquanto a 
quitação das verbas rescisórias, nos termos do artigo 477, §§ 1º e 2º da CLT, limita-se ao valor 
recebido e às parcelas discriminadas no respectivo recibo, não afastando do empregado o direito 
de postular eventuais diferenças em Juízo. (TRT/SP 02283200103902001 - RO - Ac. 1ªT 
20040385820 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 17/08/2004) 

2932. Adesão ao programa de demissão voluntária. Quitação de diferenças da multa de 40% so-
bre o FGTS decorrentes de expurgos inflacionários. Impossibilidade. Direito reconhecido pela Lei 
complementar nº 110, de 29/06/2001, posterior à adesão ao PDV. (TRT/SP 01850200346302000 - 
RS - Ac. 1ªT 20040385811 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 17/08/2004) 
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2933. Transação extrajudicial. Adesão ao PDV (Plano de Demissão Voluntária). Rescisão contra-
tual homologada com ressalva por diferenças e outros direitos. Hipótese que exclui a ocorrência 
de transação ou renúncia a direitos. (TRT/SP 00154200146502008 - RO - Ac. 6ªT 20030683070 - 
Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 09/01/2004) 

2934. Banespa. PDV. Compensação da indenização com verbas salariais. Impossibilidade. A coe-
xistência de quitação sob ressalva com o pagamento das parcelas de estímulo à demissão, coloca 
os valores assim atribuídos como prêmio, não como prestação que visava quitar acima daquilo 
que se fez restringir. (TRT/SP 02596200102402000 - RO - Ac. 6ªT 20030695125 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

2935. Banespa. PDV. Inexistência de transação. A adesão ao Plano de Demissão Voluntária não 
excedia à simples revelação do interesse pela rescisão, sem o propósito de outorgar-se um alcan-
ce de quitação não expressamente revelado, nem diretamente relacionado com a ocasião do ato 
que então se praticava. A importância paga quitou, limitadamente, o chamado "prêmio desliga-
mento". A quitação é restrita aos valores discriminados no termo de rescisão, não importando 
transação. (TRT/SP 00276200230202004 - RO - Ac. 6ªT 20030695141 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

2936. Transação extrajudicial. Adesão ao PDV. A adesão ao PDV significa a manifestação do inte-
resse pela dispensa sem justa causa, não a fixação de um negócio jurídico com outorga de quita-
ção que exceda o limite dos pagamentos realizados. O termo de rescisão contratual foi homologa-
do sob essa modalidade resilitiva (dispensa pelo empregador) e sob a expressa ressalva de quita-
ção restrita aos valores pagos. O Direito não aceita a quitação por valor que não se tenha real-
mente pago (CC/1916, art. 940; CC/2002, art. 32). (TRT/SP 02748200131402002 - RO - Ac. 6ªT 
20040141343 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

2937. Transação extrajudicial. Adesão ao PDV. Eletropaulo. A coexistência de quitação sob res-
salva com o pagamento das parcelas de estímulo à demissão, coloca os valores assim atribuídos 
como prêmio, não como prestação que visava quitar acima daquilo que se fez restringir. Compen-
sação indeferida. (TRT/SP 01048199704002005 - RO - Ac. 6ªT 20040218648 - Rel. Rafael E. Pu-
gliese Ribeiro - DOE 21/05/2004) 

2938. Transação. Tribunal de Arbitragem do Estado de São Paulo. Nulidade. A ré não firmou a-
cordo com o autor perante o Tribunal de Arbitragem do Estado de São Paulo, mas utilizou-se do 
órgão de arbitragem como substituto da Delegacia Regional do Trabalho ou do Sindicato Profis-
sional. A mera homologação da rescisão contratual não constitui verdadeira transação. Nulo é o 
ato praticado, no que concerne ao ilimitado alcance da quitação pretendida. (TRT/SP 
01973199907702004 - RO - Ac. 6ªT 20040648430 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/12/2004) 

2939. Transação. Condição restritiva para recebimento de título induvidoso. Direito de resistência. 
Inexistindo restrição na norma coletiva, a tentativa de impor "transação" como condição de paga-
mento de título nela previsto implica alteração unilateral do instrumento coletivo de trabalho, vulne-
rando ato jurídico perfeito constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXV, Constituição Federal). 
Legítimo assim, o exercício do jus resistentiae pelo trabalhador que recusa a firmar maliciosa qui-
tação plena, como condição para o recebimento de direito induvidoso. Recurso do reclamante a 
que se dá provimento. (TRT/SP 01275200238202005 - RO - Ac. 4ªT 20040303068 - Rel. Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros - DOE 25/06/2004) 

2940. Seguro-desemprego e PDV: quando a rescisão contratual aconteceu por adesão ao PDV, 
não se pode dizer que houve o desemprego involuntário aludido pelo inciso II do art. 7º da Consti-
tuição Federal de 1988, motivo pelo qual descabe o seguro em tela. Ademais, o art. 6º da Resolu-
ção nº 252/00, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, de 
maneira a afastar neste caso inclusive a utilização da diretriz contida na OJ nº 211, da SDI-1, do 
Colendo TST. (TRT/SP 00437200204902009 - RO - Ac. 5ªT 20040034504 - Rel. Ricardo Verta 
Luduvice - DOE 20/02/2004) 

2941. Transação. Planos de Incentivo à Demissão Voluntária. Ineficácia. É ineficaz a transação 
que se consubstancia em verdadeira renúncia de direitos trabalhistas prejudicial ao trabalhador, 
conforme ocorreu no caso vertente, onde a única beneficiada foi a reclamada, que pagou indeni-
zação de pouca monta - comparada com a soma dos valores dos direitos obtidos judicialmente - e 
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obteve quitação integral do contrato de trabalho. Redução do intervalo intrajornada. Norma coleti-
va. O Inciso XIV do artigo 7º da CF não trata do intervalo intrajornada, mas sim da jornada diária 
máxima admitida para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, permitindo negociação 
coletiva dispondo diferentemente. Assim, não pode ser acatada norma coletiva que reduz direitos 
e agrava a situação do empregado, suprimindo ou reduzindo a duração do intervalo que, para a 
jornada superior a seis horas diárias, por motivo de higidez, foi fixada pelo legislador em, no míni-
mo, uma hora diária. A saúde do trabalhador não pode ser objeto de convenção coletiva. (TRT/SP 
00369200100102007 - RO - Ac. 10ªT 20040212631 - Rel. Rilma Aparecida Hemetério - DOE 
18/05/2004) 

2942. Transação. Planos de incentivo à demissão voluntária. Ineficácia. É ineficaz a transação 
que se consubstancia em verdadeira renúncia de direitos trabalhistas prejudicial ao trabalhador, 
conforme ocorreu no caso vertente, onde a única beneficiada foi a reclamada, que pagou indeni-
zação de pouca monta - comparada com a soma dos valores dos direitos obtidos judicialmente - e 
obteve quitação integral do contrato de trabalho. (TRT/SP 00369200102102001 - RO - Ac. 10ªT 
20040300409 - Rel. Rilma Aparecida Hemetério - DOE 13/07/2004) 

2943. Transação. Planos de incentivo à demissão voluntária. Ineficácia. É ineficaz a transação 
que se consubstancia em verdadeira renúncia de direitos trabalhistas prejudicial ao trabalhador, 
conforme ocorreu no caso vertente, onde a única beneficiada foi a reclamada, que, sem oferecer 
qualquer vantagem compensatória ao trabalhador, além das verbas rescisórias legalmente devi-
das, dele obteve quitação integral do contrato de trabalho. (TRT/SP 01667199946402004 - RO - 
Ac. 10ªT 20040394020 - Rel. Rilma Aparecida Hemetério - DOE 17/08/2004) 

2944. Transação. Planos de Incentivo à Demissão Voluntária. Ineficácia. É ineficaz a transação 
que se consubstancia em verdadeira renúncia de direitos trabalhistas prejudicial ao trabalhador, 
conforme ocorreu no caso vertente, onde a única beneficiada foi a reclamada, que ofereceu van-
tagem insuficiente para compensar o longo período de vigência do pacto laboral, e obteve quita-
ção integral do contrato de trabalho. Banespa. Lei Estadual 4819/58. A Lei Estadual 4819/58 não 
afronta o disposto nos artigos 22, I e 173, parágrafo 1º, da Constituição Federal, uma vez que não 
criou nova obrigação de cunho trabalhista, restringindo-se tão somente a instituir a licença prêmio 
com duração de três meses, colocá-la sob a responsabilidade do Fundo Estadual por ela mesma 
criado e submeter a vantagem à aprovação das diversas empresas envolvidas, dentre elas o Ba-
nespa, o qual somente passaria a responder pela obrigação se a inserisse em seus estatutos ou 
regulamentos após aprovação da assembléia geral. Assim, não existe inconstitucionalidade a ser 
declarada. Por outro lado, não havendo prova nos autos de que a proposta legal tenha sido ado-
tada pela reclamada, não se há de cogitar em direito a licença prêmio elastecida, fazendo jus a 
reclamante tão somente a dois meses a tal título, conforme previsto no regulamento de pessoal. 
(TRT/SP 00220199901802004 - RO - Ac. 10ªT 20040625367 - Rel. Rilma Aparecida Hemetério - 
DOE 30/11/2004) 

REAJUSTE SALARIAL GENÉRICO 
Efeitos 
2945. Reajustes salariais. Obrigação de trato sucessivo. Parcelas vencidas no curso do processo 
e parcelas vincendas. Incluem-se na sentença ex officio. Se a condenação abrange parcelas ven-
cidas e vincendas, deve o juiz incluir estas últimas na condenação ainda que a parte não as tenha 
postulado expressamente. As diferenças devem ser apuradas no período anterior ao processo, 
bem como no curso do processo, até que haja a efetiva incorporação dos reajustes aos vencimen-
tos ou outro motivo implique na extinção da obrigação, cessando a execução a partir daí. Além de 
ser jurisprudência tratada analogicamente na OJ 172 da SDI-1 do C. TST, é obrigação de ordem 
legal prescrita no art. 892 da CLT e no art. 290 do CPC. (TRT/SP 01335199304402007 - RE - Ac. 
9ªT 20040607598 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 26/11/2004) 

2946. Comgás. Aumentos salariais. Convenções e acordos coletivos. A recorrente, como socieda-
de de economia mista, explorando atividade econômica e tendo suas ações negociadas na Bolsa 
de Valores, não pode ser equiparada à empresa pública, nem pretender que seus empregados se 
igualem aos servidores públicos estatutários, pois celetistas. Assim, não se lhe aplicam as dispo-
sições contidas no art. 37, XI e EC 19/98, sendo devidos os reajustes salariais previstos nos acor-
dos, convenções e dissídios coletivos da categoria profissional de seus empregados. Recurso 
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patronal a que se nega provimento. (TRT/SP 01145200103402003 - RO - Ac. 2ªT 20040073674 - 
Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 09/03/2004) 

2947. Dissídio coletivo econômico. Aplicação do índice de reajuste salarial constante de conven-
ção coletiva de trabalho celebrado com entidade sindical patronal majoritária na área de represen-
tação do suscitante. Não aplicação do benefício do parcelamento do reajuste. O suscitante, Sindi-
cato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santos, São Vicente, 
Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Litoral Norte e Sul, celebrou convenção coletiva de trabalho com 
o Sindhosp - Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e A-
nálises Clínicas do Estado de São Paulo, que representa a entidade sindical patronal majoritária 
no âmbito de abrangência do suscitante, pelo que, a princípio, o índice de reajuste nela acordado 
deve ser aplicado aos demais suscitados em respeito ao princípio da isonomia que deve prevale-
cer em uma mesma região geo-econômica e sobretudo considerando que o índice fixado na con-
venção (17,5%) é praticamente aquele constante da proposta de solução do conflito formulada 
pelo Exmº Juiz Instrutor (17,51% INPC/IBGE), em audiência, correspondendo, ainda, ao pleito do 
suscitante. Todavia, entendo que tal índice deva ser aplicado de uma só vez, sem a possibilidade 
de divisão em 4 (quatro) parcelas, tal como previsto na cláusula 1ª da convenção coletiva celebra-
da com o Sindhosp. E isso porque, o benefício do parcelamento, caso aplicado aos demais susci-
tados, representaria um desprestígio à postura adotada pelo sindicato patronal convenente que, 
indubitavelmente, demonstrou maior interesse e seriedade nas negociações coletivas e, por outro 
lado, configuraria uma situação de extrema comodidade para os suscitados não acordantes, que 
poderiam inclusive capitalizar os custos advindos com o índice de reajuste já sinalizado e enfren-
tado pelo sindicato convenente há muitos meses, contando com a previsível prática vigente nas 
cortes trabalhistas de aplicação de acordos realizados com entidades sindicais majoritárias. Nessa 
conformidade, considerando que essa estratégia do Sindicato Nacional das Empresas de Medici-
na de Grupo - Sinamge de aguardar os benefícios advindos com a aplicação de acordos celebra-
dos com a entidade sindical econômica majoritária na sua área de representação, de forma sem-
pre postergada e, portanto, lucrativa, deve ser desestimulada, por revelar-se injusta, além de pre-
miar o desinteresse e a inércia, entendo que tal conduta não pode de forma alguma contar com o 
apoio desta Justiça Especializada, devendo, pois, ser aplicado o reajuste salarial de 17,5% (de-
zessete vírgula cinco por cento), sem o parcelamento previsto na convenção coletiva de trabalho 
acima mencionada, sobre os salários de todos os empregados dos suscitados neste dissídio cole-
tivo, integrantes da categoria profissional representada pelo sindicato suscitante. (TRT/SP 
20189200400002008 - DC - Ac. SDC 2004002652 - Rel. Vania Paranhos - DOE 03/12/2004) 

RECONVENÇÃO 
 Admissibilidade 
2948. Reconvenção. Artigos 315 e 318 do CPC. Inteligência. A reconvenção, como se extrai do 
art. 315 do CPC constitui ação do réu contra o autor, que corre na que este propôs contra o pri-
meiro. Tanto assim que o art. 318 é taxativo ao determinar que "julgar-se-ão na mesma sentença 
a ação e reconvenção". (TRT/SP 11579200300002006 - MS - Ac. SDI 2004002261 - Rel. José 
Carlos da Silva Arouca - DOE 05/03/2004) 

 RECURSO 
Adesivo 
2949. Interesse processual e o recurso ordinário adesivo e a improcedência total. O interesse pro-
cessual não é só aderido pelas dimensões patrimoniais impostas à parte para se justificar a su-
cumbência. A formulação do interesse processual também está presente quando se ofende outra 
formulação, de natureza processual ou de prejudicial de mérito, logo, visualizo o interesse para 
fins de conhecimento do recurso adesivo, mesmo diante da improcedência da demanda. O adesi-
vo da reclamada é conhecido. (TRT/SP 01450200303202004 - RS - Ac. 1ªT 20040205708 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 18/05/2004) 

2950. Recurso adesivo. Inadmissibilidade após a interposição de recurso autônomo. O ofereci-
mento de recurso adesivo, depois da interposição de recurso autônomo, equivale à modificação 
deste, não constituindo variação, mas sim reincidência, inadmissível em face do princípio da unir-
recorribilidade. (TRT/SP 02865199905902007 - RO - Ac. 2ªT 20040188269 - Rel. Luiz Carlos Go-
mes Godoi - DOE 11/05/2004) 
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2951. Recurso adesivo. Ação trabalhista julgada improcedente. Interesse recursal do réu. Possibi-
lidade. O réu possui interesse em recorrer de reclamação trabalhista julgada improcedente quan-
do pretende seja a sentença alterada para se declarar, v.g., a prescrição ou a transação, ou outras 
hipóteses previstas no artigo 269 do CPC, geradoras da extinção do processo com julgamento de 
mérito. Tal entendimento conta com ampla aceitação doutrinária. Ao pretender o réu, aqui, a re-
forma do julgado para o reconhecimento da transação havida entre as partes e da ilegitimidade de 
parte, evidente seu interesse recursal, mesmo tendo sido a reclamatória extinta com julgamento 
do mérito. Agravo de instrumento a que se dá provimento, determinando-se o destrancamento do 
recurso interposto pelo réu. (TRT/SP 01466200346302008 - AI - Ac. 3ªT 20040506325 - Rel. Mér-
cia Tomazinho - DOE 05/10/2004) 

2952. Recurso ordinário. Recurso adesivo. Não prospera a pretensão de reforma manifestada 
pelas partes, quando, compulsando-se os autos, as provas produzidas por cada qual não corrobo-
ram as teses sustentadas. (TRT/SP 00259200203802002 - RO - Ac. 1ªT 20040385889 - Rel. Pli-
nio Bolivar de Almeida - DOE 17/08/2004) 

Admissibilidade (Juízo de) 
2953. Juízo de admissibilidade. A duplicidade do juízo de admissibilidade, sem fator vinculativo do 
Juízo ad quem ao quanto deliberado pelo Juízo a quo, é princípio informador da ciência jurídico-
processual, na seara da teoria geral dos recursos. Ação mandamental impetrada contra ato ema-
nado do Juízo de Primeiro Grau, uma vez concedida somente àquele obriga, não gerando qual-
quer efeito junto ao juízo de admissibilidade a ser feito por esta Instância Revisora. Do contrário, 
resultaria em evidente invasão de competência funcional, ferindo o princípio do juiz natural (artigos 
5º, incisos XXXVII e LIII e 95, da Constituição Federal e artigos 37 e 38, do Regimento Interno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região). (TRT/SP 01870200137102006 - RO - Ac. 9ªT 
20040608071 - Rel. Jane Granzoto Torres da Silva- DOE 26/11/2004) 

 Contra-Razões 
2954. Preliminares. Argüição em contra-razões a recurso. Não conhecimento. O Tribunal não po-
de reapreciar em contra-razões preliminar que já julgou e rejeitou no exame de recurso ordinário 
anterior (CLT, art. 836), nem pode conhecer e julgar outras preliminares que foram posteriormente 
rejeitadas na sentença, sem interposição de recurso pela parte que as suscitou (CPC, art. 505). 
Contra-razões não servem de veículo para renovação de preliminares rejeitadas na sentença, 
salvo quando competir ao juiz conhecer delas de ofício ou a requerimento da parte em qualquer 
grau de jurisdição. (TRT/SP 01444199725402001 - RO - Ac. 9ªT 20040114818 - Rel. Luiz Edgar 
Ferraz de Oliveira - DOE 02/04/2004) 

 Conversibilidade (fungibilidade) 
2955. Fungibilidade recursal. Os embargos à execução da executada, ora agravante, foram rejei-
tados, ante a sua intempestividade. Essa decisão equivale a uma decisão na execução trabalhis-
ta. Decisão que rejeitou os embargos à execução, como decisão própria da execução, o recurso 
oponível é o agravo de petição. O agravo de instrumento somente é oponível do despacho dene-
gatório de processamento de recurso. Portanto, diante da clareza de qual seria o recurso oponí-
vel, não há que se justificar a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Não é o caso de dúvi-
da razoável quanto ao recurso a ser oposto. Diante do exposto, o agravo de instrumento não é 
conhecido, já que não é o recurso adequado para revaloração da decisão dos embargos à execu-
ção. (TRT/SP 01891199138102019 - AI - Ac. 4ªT 20040012632 - Rel. Francisco Ferreira Jorge 
Neto - DOE 30/01/2004) 

2956. Recurso ordinário e agravo regimental. Fungibilidade recursal. Embora seja previsto no Có-
digo de Processo Civil o princípio da finalidade dos atos processuais (artigo 224) e pacificada, no 
C. TST, a possibilidade de invocação do princípio da fungibilidade recursal pela Orientação Juris-
prudencial nº 69 da SDI-II, este entendimento é aceito desde que observado o prazo do recurso 
adequado e que não se trate de erro grosseiro na escolha da via recursal. Agravo regimental não 
conhecido. (TRT/SP 13377200300002009 - MS - Ac. SDI 2004015240 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 16/07/2004) 

2957. Fungibilidade recursal: não há como utilizar este instituto do processo civil em seara traba-
lhista quando o litigante comete erro grosseiro na interposição de agravo de petição por embargos 
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à execução. O agravo em foco é recurso ao segundo grau jurisdicional. E os embargos acima re-
feridos são medida para a primeira instância em sede executória. Patente, assim, grosseira erro-
nia com uso de procedimento inadequado em instância jurisdicional incorreta. Erro grosseiro limita 
a utilização da fungibilidade em destaque. (TRT/SP 01688200005102005 - AI - Ac. 5ªT 
20040209444 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 21/05/2004) 

2958. INSS. Recurso inadequado. Erro grosseiro. Fungibilidade inaplicável. Não conhecimento. A 
doutrina reconhece a adequação como um dos pressupostos gerais e objetivos, condicionantes da 
interposição dos apelos. Nesse sentido, o recorrente, além de observar o prazo legal, deve fazer a 
opção pelo recurso adequado à situação processual, sob pena de, em face de escolha errônea, 
operar-se incontornável preclusão. Não se aplica o princípio da fungibilidade na hipótese de come-
timento de erro grosseiro, com eleição de meio recursal inadequado. É notória a impropriedade do 
recurso ordinário (art. 895, CLT), cabível apenas na fase cognitiva, para atacar decisão terminati-
va ou definitiva em sede de execução, para a qual o recurso específico é o agravo de petição (art. 
897, CLT). Apelo do INSS não conhecido. (TRT/SP 00124200105702004 - RO - Ac. 4ªT 
20040643810 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 26/11/2004) 

2959. INSS. Acordo homologado na fase cognitiva. Agravo de petição incabível. Fungibilidade 
inaplicável. A doutrina reconhece a adequação como um dos pressupostos objetivos condicionan-
tes da interposição dos apelos. Assim, o recorrente, além de observar o prazo legal, deve fazer a 
opção pelo recurso adequado à hipótese, sob pena de operar-se incontornável preclusão, em face 
de escolha errônea. In casu, ao tomar ciência efetiva da sentença homologatória do acordo cele-
brado na fase cognitiva, ao invés de interpor o recurso ordinário - único cabível na espécie (artigo 
832,§ 4º, CLT), equivocadamente o INSS entendeu de oferecer agravo de petição, permitindo que 
se operasse, naquele momento, a preclusão consumativa e o trânsito em julgado da decisão ata-
cada. Por se tratar de erro grosseiro, com eleição de meio recursal inadequado, resta inviabilizada 
a incidência do princípio da fungibilidade. Agravo não conhecido. (TRT/SP 02737200226202009 - 
AP - Ac. 4ªT 20040694334 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 10/12/2004) 

2960. Recurso. Fungibilidade. Aproveitamento de agravo de instrumento como recurso ordinário. 
Admite-se o aproveitamento do recurso erroneamente nominado quando: a- haja dúvida sobre o 
recurso cabível, que não ocorre no caso dos autos, pois o agravo de instrumento serve para des-
trancar recursos aos quais o juiz negou seguimento. O recurso ordinário tem a finalidade de atacar 
as decisões do juiz no processo de conhecimento; b- inexistência de erro grosseiro. Isso ocorre no 
caso dos autos, pois a autora apresentou agravo de instrumento e não recurso ordinário. No pro-
cesso civil seria possível alegar o cabimento do agravo de instrumento se se entender que a deci-
são é interlocutória, mas no processo do trabalho esse recurso tem finalidade específica. De deci-
sões interlocutórias não cabe qualquer recurso. Não conheço do recurso. (TRT/SP 
00666200102902008 - RO - Ac. 3ªT 20040132662 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 06/04/2004) 

2961. O princípio da fungibilidade e sua aplicabilidade na Justiça do Trabalho. Nesta MM. Justiça 
Especializada vigora não apenas o princípio da informalidade, como também os princípios da ce-
leridade processual e da fungibilidade. E, baseados em tais princípios é que o legislador dispôs, 
através do artigo 899 celetário, que os recursos podem ser interpostos por simples petição. Há 
que se dar importância maior à finalidade em detrimento da forma, pelo que o princípio da fungibi-
lidade recursal é possível sempre que o apelo tenha sido interposto dentro do prazo legal previsto 
para o recurso no qual pretende-se transformá-lo. Aliás, referido entendimento já foi sedimentado 
pela Colenda Corte Superior, através da Orientação Jurisprudencial nº 69, da Seção de Dissídios 
Individuais - Subseção II. (TRT/SP 02959200003802000 - AI - Ac. 6ªT 20040645295 - Rel. Valdir 
Florindo - DOE 03/12/2004) 

Documento. Juntada (fase recursal) 
2962. Documentos juntados em fase recursal. Determinação de desentranhamento. Entendimento 
sumulado pelo Enunciado nº 08 do C. TST. (TRT/SP 01675200307002007 - RS - Ac. 1ªT 
20040408315 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

Duplicidade de recursos 
2963. Interesse processual. Duplicidade de providências para a defesa do direito. Impropriedade. 
O requisito fundamental exigido para a concessão da segurança está no artigo 1° da Lei n° 1.533, 
de 1951, que qualifica o direito líquido e certo resultante de violação, ou receio de sofrê-la, em 
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razão de ato ilegal ou praticado com abuso do poder. A duplicidade de providências para a defesa 
do direito: impetração de mandado de segurança e recursos próprios da execução, conduzem à 
configuração da ausência de interesse processual diante da descaracterização do binômio neces-
sidade/adequação da tutela jurisdicional postulada. (TRT/SP 12688200300002000 - MS - Ac. SDI 
2004017005 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 13/08/2004) 

2964. Recurso x mandado de segurança. Via dupla. Descabimento. Não pode a parte seguir dois 
caminhos diversos na procura de reparação do ato contra o qual se insurge ou atribuir ao manda-
do de segurança a natureza de recurso. (TRT/SP 12947200300002003 - MS - Ac. SDI 
2004018575 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 13/08/2004) 

2965. Embargos declaratórios. Juntada de documentos. A juntada de documentos em sede recur-
sal somente é possível para fazer prova de fato novo (art. 397, CPC; Enunciado nº 8, do C. TST). 
Ostentando datas anteriores ao Acórdão embargado e pretendendo revolver matéria fática já a-
preciada pela Turma, não há como considerar documentos tardios encartados nos embargos de-
claratórios. (TRT/SP 00791200002502001 - RO - Ac. 3ªT 20040208448 - Rel. Ricardo Artur Costa 
e Trigueiros - DOE 18/05/2004) 

“Ex officio” 
2966. Processo do trabalho. Remessa ex-officio. Aplicabilidade da Lei n. 10.352/2001 (CLT, art. 
769; TST, Súmula 303). Não se conhece de remessa ex-officio quando o valor da condenação, ou 
o direito controvertido, não superar 60 (sessenta) salários mínimos (CPC, art. 475, parágrafo 2º). 
(TRT/SP 01128200249102004 - RE - Ac. 9ªT 20040182414 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - 
DOE 07/05/2004) 

Fundamentação 
2967. Recurso. Fundamentação. Os fundamentos de fato e de direito constituem requisito de ad-
missibilidade do recurso (CPC, 514, II). Recurso com fundamentos equivocados, manifestados 
contra imaginária decisão, equipara-se ao recurso desfundamentado. Não pode ser conhecido. 
(TRT/SP 00320200444602000 - RO - Ac. 6ªT 20040611064 - Rel. Lauro Previatti - DOE 
26/11/2004) 

2968. Recurso. Inépcia. Há exuberante e irredutível contradição, quando da motivação não decor-
ra logicamente a conclusão. Assim como a petição inicial, o arrazoado recursal deve ser lógico e 
congruente com a sua conclusão, sob pena de ser reputado inepto, nos termos do inciso II, do 
parágrafo único, do art. 295, do CPC. (TRT/SP 00809200237202009 - RO - Ac. 2ªT 20040388268 
- Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - DOE 24/08/2004) 

2969. Recurso remissivo. Simples remissão aos documentos juntados pelas partes, com a inicial 
ou com a defesa, não atende a exigência do inciso II do art. 514 do CPC, subsidiariamente aplicá-
vel ao processo trabalhista por força do art. 769 da CLT. Tem-se por genérico o recurso assim 
apresentado. (TRT/SP 02630200203602008 - RO - Ac. 9ªT 20040476779 - Rel. Luiz Edgar Ferraz 
de Oliveira - DOE 24/09/2004) 

 Interlocutórias 
2970. Agravo retido. Incabível no Processo do Trabalho. O recurso denominado "agravo retido" 
vem regulado e previsto no Código de Processo Civil em seus arts. 522 e seguintes. Não consta 
tal apelo dentre o rol previsto nos arts. 893 a 902, da CLT. Não tem, por certo, aplicação no pro-
cesso do trabalho, onde, segundo a regra do artigo 893, § 1º, da CLT, às decisões interlocutórias 
não são recorríveis de imediato, senão quando da prolação da sentença. A incompatibilidade da 
medida interposta pela reclamada às fls. 203/204 com o processo do trabalho impede sua apreci-
ação, pois inaplicáveis, in casu, a previsão contida no artigo 769, da CLT. Contra-razões de recur-
so. Matéria abrangida. Visando a reclamada a reforma da sentença na parte em que deferiu ao 
reclamante a isenção das custas processuais pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 
em reclamatória julgada improcedente, deve interpor recurso ordinário, principal ou adesivo, por-
que incabível fazê-lo em sede de contra-razões. Tal medida visa tão somente demonstrar o des-
cabimento da reforma do r. julgado e não à parte subscritora requerer tal mudança. Portanto, a 
isenção das custas processuais há que ser mantida, implicando no regular conhecimento ao apelo 
ordinário do reclamante. (TRT/SP 00799200202302007 - RO - Ac. 3ªT 20040099886 - Rel. Mércia 
Tomazinho - DOE 23/03/2004) 
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 Legitimidade 
2971. Recurso ordinário. Legitimidade. Terceiro detentor de inequívoco interesse jurídico. É indis-
cutível a legitimidade recursal da pessoa natural que, como no caso vertente, a despeito de não 
figurar como parte formal na lide, possui inequívoco interesse jurídico em que a sua esfera jurídica 
não seja alcançada pelos efeitos da r. sentença recorrida. Recurso ordinário conhecido e provido. 
(TRT/SP 01839200004102008 - RO - Ac. 7ªT 20040053835 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
12/03/2004) 

2972. Responsabilidade subsidiária. Empresa recorrente não tem legitimidade para defender em-
presa condenada por responsabilidade subsidiária. Não tem legitimidade ad causam passiva para 
defender terceiro, quando não se cuida de substituição processual (art. 6º, CPC) e não tem nos 
autos poderes legais para tanto. Ninguém tem poderes para defender além do seu patrimônio, 
salvo previsão legal ou convencional. (TRT/SP 02537200147202009 - RO - Ac. 6ªT 20040025238 
- Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

Matéria limite 
2973. Matéria. Limite. Fundamentação. Razões recursais e o cerceamento de defesa. No conteú-
do do apelo, o reclamante menciona cerceamento do direito de defesa, contudo, não formula ne-
nhum pedido recursal explícito de nulidade do julgado. Portanto, qualquer análise quanto a essa 
articulação encontra-se prejudicada, já que o apelo somente fala em reforma e não em nulidade 
do julgado. Vide o teor final exarado às fls. 62. Vale dizer, o pedido deveria ser explícito e como 
preliminar na formulação das razões recursais. (TRT/SP 01710200246102009 - RO - Ac. 7ªT 
20040371071 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 13/08/2004) 

2974. Pré-questionamento. A instância revisora somente pode atuar quando o julgado recorrido 
houver adotado tese explícita sobre a matéria objeto do inconformismo. Adoto os Enunciados 184 
e 297 do TST. (TRT/SP 00734199600602007 - RO - Ac. 6ªT 20040091281 - Rel. Rafael E. Puglie-
se Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

2975. Inovação da lide. Horas extras e pagamento "por fora". Compensação indevida. Provado o 
pagamento irregular à margem dos recibos, a teor do artigo 303 do CPC não pode a empresa ino-
var a lide em sede recursal, pretendendo compensar as horas extras devidas com as importâncias 
ilegalmente pagas por fora, cuja existência negara peremptoriamente em contestação. (TRT/SP 
00009199803502006 - RO - Ac. 4ªT 20040671334 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
03/12/2004) 

Prequestionamento 
2976. A ausência de pré-questionamento da matéria, no Juízo a quo, impossibilita que o Juízo ad 
quem possa oferecer pronunciamento de revisão. Há preclusão sobre os temas que, expressa ou 
tacitamente, são aceitos pelos jurisdicionados (CPC, art. 503) sem a interposição dos recursos e 
meios a eles inerentes (Súmulas 184 e 297 do TST). (TRT/SP 01625199200802006 - RO - Ac. 
6ªT 20040514697 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

2977. Embargos de declaração. Prequestionamento. Prequestionamento é questionar antes, é 
questionamento prévio, debater anteriormente a matéria no recurso da decisão da qual se recorre. 
Para que a matéria embargada possa ser analisada a título de prequestionamento deve estar 
descrita no recurso ordinário, de forma a devolver o tema à apreciação do segundo grau. Não é o 
que ocorre no caso dos embargos. Assim, os embargos são apresentados de forma manifesta-
mente protelatória e com litigância de má-fé. Multa aplicada. (TRT/SP 02864200026202006 - RO - 
Ac. 3ªT 20040505540 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 05/10/2004) 

 Pressupostos ou requisitos 
2978. Recurso. Ausência de fundamentação. Pressuposto de admissibilidade. Se as razões recur-
sais estão totalmente divorciadas do que decidiu a sentença, nem combateu, em nenhum momen-
to, os fundamentos desta, o recurso não pode ser acolhido. (TRT/SP 00474200343302005 - RS - 
Ac. 5ªT 20040039050 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - DOE 13/02/2004) 

2979. Recursos. Pressupostos. A juntada de procuração após o prazo recursal não aproveita o 
recorrente. Todos os pressupostos recursais devem estar presentes no prazo da interposição do 
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recurso. Recurso não conhecido. (TRT/SP 01507200207902008 - RO - Ac. 5ªT 20040573308 - 
Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - DOE 05/11/2004) 

2980. Irregularidade de representação processual verificada na instância recursal. Conseqüên-
cias. Os pressupostos de admissibilidade recursal devem ser atentamente observados pelos inte-
ressados, sem qualquer interferência do órgão judicante, sob pena de quebra da imparcialidade 
do Juízo. A concessão de prazo para regularização de representação processual, de que trata o 
art. 13 do CPC, só tem lugar na fase cognitiva. Nos termos do art. 37 do CPC, o advogado só será 
admitido a atuar em Juízo, sem o competente instrumento de mandato, para intentar ação visando 
interromper decadência ou prescrição ou para praticar atos reputados como urgentes. O prazo 
recursal não se insere em nenhuma das hipóteses aventadas. (TRT/SP 01353200130102006 - 
RO - Ac. 4ªT 20040684630 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 10/12/2004) 

2981. Recurso. Advogado sem poderes. Recurso interposto por advogado sem procuração nos 
autos. A Juntada de procuração cerca de 6 meses após a interposição do recurso não torna válido 
o ato processual que se consumou como inválido, sem que o advogado invocasse razão instante 
para procurar sem poderes. (TRT/SP 03156200004302008 - RO - Ac. 6ªT 20040611226 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 26/11/2004) 

2982. A admissibilidade do recurso está sujeita a presença dos pressupostos recursais, ao tempo 
de sua interposição. A juntada posterior de substabelecimento, após o prazo do recurso, não torna 
regular o recurso assinado por procurador não constituído nos autos. (TRT/SP 
01512200100602000 - RO - Ac. 6ªT 20040648782 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/12/2004) 

2983. INSS. Recurso ordinário. Não conhecimento. Inadequação, ausência de interesse e irregu-
laridade da representação. Recurso do INSS que não se conhece em razão de: (1) inadequação, 
vez que é notória a impropriedade do recurso ordinário (art. 895, CLT), cabível apenas na fase 
cognitiva, para atacar decisão terminativa em sede de execução, para a qual o recurso específico 
é o agravo de petição (art. 897, CLT), sendo inaplicável à espécie o princípio da fungibilidade; (2) 
ausência de interesse porquanto o valor previdenciário já foi quitado, configurando sanha arreca-
datória a pretensão do Instituto de receber o que já lhe foi pago; (3) irregularidade da representa-
ção, em vista da subscrição do apelo por advogado particular e não por procurador autárquico. 
(TRT/SP 01152199844502005 - RO - Ac. 4ªT 20040643829 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 26/11/2004) 

2984. Recurso. Petição e razões recursais apócrifas. A ausência de assinatura do patrono consti-
tuído nos autos na petição de encaminhamento do recurso, bem como nas razões que a acompa-
nham, torna inexistente o apelo, sem validade jurídica, contrariando posicionamento consagrado 
na Orientação nº 120 da SDI-1, do C. TST. (TRT/SP 02419200307602005 - RS - Ac. 8ªT 
20040600321 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 16/11/2004) 

2985. Recurso. Contraditório e ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa, contidos no inciso 
LV do artigo 5º da Constituição, dependem da previsão da legislação ordinária, que trata dos 
pressupostos objetivos para o conhecimento do recurso. Um deles é o pagamento das custas e a 
sua comprovação no prazo do recurso. Tais determinações são impostas por lei e devem ser 
cumpridas. (TRT/SP 00976200306702013 - AI - Ac. 2ªT 20040600950 - Rel. Sérgio Pinto Martins - 
DOE 26/11/2004) 

Reformatio in pejus 
2986. Intervalo intrajornada concedido parcialmente. Posição pacificada pela OJ nº 307 da 
SDI/TST. Impossibilidade de reforma, ante o princípio da reformatio in pejus. Recurso ordinário em 
procedimento sumaríssimo que se nega provimento. (TRT/SP 01665200303102009 - RS - Ac. 1ªT 
20040108966 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 30/03/2004) 

RECURSO ORDINÁRIO 
Cabimento (em geral) 
2987. Recurso ordinário. Condenação solidária. Limitação do direito de impugnação à sentença. 
De acordo com o art. 499 do CPC, o recurso deve ser interposto pela parte vencida. No processo 
do trabalho, por suas peculiaridades quanto à solidariedade, sendo declarada a relação de em-
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prego contra uma reclamada e condenada outra a responder pela dívida de forma solidária, ou 
subsidiária, cada empresa deve recorrer da sentença na parte que lhe interessa, não podendo 
uma impugnar a sentença em nome da outra, para livrar ambas ou uma isoladamente da conde-
nação. O sentido estrito da expressão "parte vencida" é de que o recurso deve ser interposto por 
quem perdeu a demanda, na parte que perdeu, não sendo lícito ao devedor solidário recorrer ne-
gando a relação de emprego, nem ao devedor principal recorrer para impugnar a solidariedade. A 
impugnação à sentença deve ser manifestada individualmente, delimitado ao interesse de cada 
qual. (TRT/SP 03249199800902006 - RO - Ac. 9ªT 20040061811 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oli-
veira - DOE 05/03/2004) 

2988. Recurso ordinário. A decisão impugnada, tal como revela o contexto em que foi proferida, 
está fundamentada no princípio da persuasão racional do juiz (CPC, art. 131). O pedido de refor-
ma, desacompanhado de fundamentação que lhe dê amparo, não pode ser acolhido. Recurso 
ordinário a que se dá parcial provimento para, apenas, deferir os benefícios da Justiça Gratuita. 
(TRT/SP 00879200207502001 - RO - Ac. 1ªT 20040173750 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
04/05/2004) 

2989. Recurso ordinário. Verbas rescisórias. Instrumento normativo. Pagas as verbas rescisórias 
em audiência, sem posterior demonstração de diferenças, não prospera o recurso da reclamante, 
no qual, a exemplo do que ocorreu na fase instrutória, não aponta diferenças em seu favor. As 
regras contidas no instrumento normativo foram adequadamente aplicadas pelo Juízo, não mere-
cendo o julgado, por isso, qualquer reparo. Apelo a que se nega provimento. (TRT/SP 
01787200306502002 - RS - Ac. 1ªT 20040484780 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
28/09/2004) 

Tempestividade. Prova 
2990. Irregularidade não comprovada. O recurso ordinário não teve o seu processamento ante a 
intempestividade. A intimação da decisão foi endereçada para o endereço da Av. Paulista n. 807, 
onde houve o recebimento com data de 4.09.2000 (fls. 17). O prazo escoou-se no dia 12.09.2000, 
sendo que o apelo foi oposto no dia 13.09.2000, portanto, de forma intempestiva. A reclamada, 
nas razões do recurso ordinário, também alega a nulidade da citação, a qual foi encaminhada pa-
ra o mesmo endereço. Apesar das irregularidades (citação e intimação), a recorrente alega que 
tomou ciência da decisão por um descuido (fls. 20). A recorrente alega um descuido, contudo, não 
elucida qualquer foi à forma em que se deu a ciência da decisão, já que alega irregularidades, 
invocando, em prol dessa articulação, o argumento de que está localizada na Alameda Joaquim 
Eugênio de Lima, 539, loja 09, Jardim Paulista, São Paulo. Se a agravante alega irregularidades, 
deveria ter esclarecido o motivo pelo qual tomou ciência da decisão. É inadmissível que a recla-
mada alegue a irregularidade na comunicação dos atos processuais, por não estar localizada no 
citado endereço, contudo, não esclareça a forma pela qual teve ciência da prolação da sentença. 
Em outras palavras, a simples juntada do contrato social não é elemento suficiente para elidir que 
a reclamada não estava localizada no endereço onde seu deu a ciência da decisão e a própria 
citação. Portanto, mantenho o despacho. Rejeito o apelo. (TRT/SP 62253200390202003 - AI - Ac. 
4ªT 20030706623 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 16/01/2004) 

 RELAÇÃO DE EMPREGO 
Autonomia 
2991. Vínculo empregatício. Inexistência de subordinação. Trabalho autônomo. Prova. Restando 
provado nos autos, tanto por testemunhas, como por documentos, que o autor se ativava como 
autônomo, na venda e intermediação de imóveis, servindo-se das dependências da reclamada, 
não ocorrendo subordinação, há de ser afastada a relação empregatícia, com seus conseqüentes, 
reconhecida em Primeiro Grau. Recurso da reclamada a que se dá provimento. (TRT/SP 
00820200044302000 - RO - Ac. 7ªT 20030680390 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2992. Autônomo e empregado. Subordinação jurídica. A palavra "autonomia" está relacionada à 
figura da pessoa a que se refere. Para identificar um ente autônomo basta ver se ele é dono do 
seu querer e de sua vontade; se se orienta por si mesmo em seus atos e se tem o poder de esco-
lher as leis que regem a sua conduta. Assim, não pode ser considerado autônomo quem trabalha 
para terceiro, executando serviços relacionados com a atividade comercial, ou industrial, do tercei-
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ro, em benefício e sob ordens deste. (TRT/SP 01248200203202001 - RO - Ac. 9ªT 20030676929 - 
Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 09/01/2004) 

2993. Agente comercial autônomo, devidamente comprovado, não tem vínculo empregatício com 
o tomador do serviço. Improcedente o apelo. (TRT/SP 02462200106602001 - RO - Ac. 1ªT 
20040408412 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 24/08/2004) 

2994. Comprovado o trabalho autônomo, não se constitui vínculo empregatício entre as partes. 
Improcedente o apelo. (TRT/SP 00320200244502002 - RO - Ac. 1ªT 20040436831 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 14/09/2004) 

2995. Recurso ordinário. Vínculo empregatício. Trabalhador autônomo. Não se reconhece o cará-
ter de autônomo na prestação de serviços quando as provas revelam, à saciedade, os requisitos 
dos arts. 2º e 3º da CLT, notadamente quando as funções exercidas são imprescindíveis à reali-
zação da atividade econômica da reclamada. Apelo a que se nega provimento. (TRT/SP 
01423200206402005 - RO - Ac. 1ªT 20040436688 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

 Configuração 
2996. Vínculo empregatício. Não configuração. Não há que se cogitar de vínculo empregatício 
entre os litigantes se, na relação jurídica mantida entre ambos, não se faziam presentes, concomi-
tantemente, os requisitos da pessoalidade, onerosidade, prestação de serviços de forma não e-
ventual, e, especialmente, subordinação jurídica. A tese da propalada vinculação empregatícia se 
mostra ainda menos factível na hipótese, como a vertente, de ser o reclamado pessoa natural, 
titular de microempresa da qual, segundo os depoimentos testemunhais colhidos, o reclamante 
figurava como verdadeiro sócio. Recurso ordinário não provido. (TRT/SP 01067200327102005 - 
RS - Ac. 7ªT 20030680357 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

2997. Recurso ordinário. Vínculo empregatício. Não configuração. É de ser mantida incólume a r. 
decisão originária que, como na espécie, após apreciar cuidadosamente o conjunto probatório e 
nele não vislumbrar a demonstração satisfatória da presença dos requisitos essenciais à configu-
ração do liame de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), julga improcedentes os pedidos formulados na 
inicial. Recurso ordinário não provido. (TRT/SP 00879200302902001 - RS - Ac. 7ªT 20040122055 
- Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/04/2004) 

2998. Policial militar. Relação de emprego. O fato de ser policial, por si só, não impede o reconhe-
cimento do vínculo de emprego. Matéria já superada na jurisprudência do TST (OJ 167 da SDI). 
Mas fica afastada a subordinação e, por conseqüência, a relação de emprego, quando o policial 
trabalha apenas quando pode, não se sujeitando a qualquer punição do contratante por eventual 
ausência ao trabalho. Não é empregado aquele que trabalha para o contratante quando pode ou 
quando quer, sempre em atenção à sua própria conveniência e interesse. (TRT/SP 
01967199905802009 - RO - Ac. 3ªT 20040446209 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 
14/09/2004) 

2999. Guarda Municipal e vínculo de emprego. A sentença entendeu que não é o caso do vínculo 
em face da assertiva de que o reclamante, por ser funcionário público municipal (guarda munici-
pal), ao obedecer às ordens da corporação, não poderia, simultaneamente, receber ordens da 
reclamada (da primeira ré). Discordo dessa linha de raciocínio. A caracterização do vínculo não 
exige exclusividade. Vale dizer, o empregado, simultaneamente, pode ter mais de um emprega-
dor, se pelas particularidades de seu tempo, possa preencher os requisitos do art. 3º, da CLT, 
precipuamente, no tocante a subordinação. Nesse sentido, temos a inteligência da OJ n. 167, SDI-
I, TST. Provados os requisitos do art. 3º, reconhece-se o vínculo empregatício. (TRT/SP 
01426200103202003 - RO - Ac. 2ªT 20040207778 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
18/05/2004) 

3000. Relação de emprego. Sociedade comercial irregular. Irrelevância, face aos arts. 2º, 3º, 9º e 
444 da CLT. Os atos negociais e trabalhistas das empresas irregulares obrigam à empresa, ainda 
que irregular, e também aos seus sócios. (TRT/SP 00676200205902006 - RO - Ac. 9ªT 
20040521022 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 15/10/2004) 

3001. Corretor de imóveis pessoa física. Prestação de serviço a corretora de imóveis pessoa jurí-
dica. Lei 6.530, arts. 3º e 6º. Relação de emprego. O corretor pessoa física que trabalha para em-
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presa corretora de imóveis, recebendo desta um percentual da comissão contratada entre a em-
presa e o dono do imóvel, não é autônomo; é empregado, desde que presentes também os ele-
mentos da constância e da pessoalidade previstos no art. 3º da CLT. (TRT/SP 
02495200104802000 - RO - Ac. 9ªT 20040440421 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
10/09/2004) 

3002. Locação de serviços com o uso pelo contratado de seu veículo para entregas por conta do 
empregador não descaracteriza o vínculo empregatício disposto na CLT. (TRT/SP 
00387200101402005 - RO - Ac. 1ªT 20040600178 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
09/11/2004) 

3003. Na relação de emprego, o risco do empreendimento corre exclusivamente por conta do em-
pregador, portanto, se as decisões do negócio eram compartilhadas, não há como cogitar-se de 
vínculo empregatício. (TRT/SP 01039200240102002 - RO - Ac. 1ªT 20040436637 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 14/09/2004) 

3004. Músico componente de conjunto ou banda musical. Inexistência de relação de emprego 
direta e individual com restaurante que contrata o conjunto. Apelo negado. (TRT/SP 
01235200201402000 - RO - Ac. 1ªT 20040655223 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

3005. Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária gratuita feito no corpo da petição 
inicial. Declaração de insuficiência econômica que não infirmada deve prevalecer. Agravo de ins-
trumento provido. Recurso ordinário. Tem-se que a reclamada logrou demonstrar que a reclaman-
te atuou como voluntária, resultando inviável o reconhecimento do vínculo de emprego, e não ge-
rando qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. (TRT/SP 
00210200144302010 - AI - Ac. 1ªT 20040436750 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

3006. Relação de emprego. Entrega de jornais. Realidade do trabalho que, por sua natureza e 
circunstância, não permite excluir a ingerência da empresa jornalística (Folha da Manhã). Relação 
de emprego configurada. (TRT/SP 02657200007702004 - RO - Ac. 6ªT 20040141033 - Rel. Rafael 
E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

3007. Relação de emprego. Corretor de imóveis. Comparecimento obrigatório à empresa, sujeição 
a horário, presença em reunião semanal, exercício de atividade essencial à empresa. Vínculo de 
emprego reconhecido. (TRT/SP 00354200200302002 - RO - Ac. 6ªT 20040141149 - Rel. Rafael 
E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

3008. Banespa. Baneser. Prestação de serviços ligados à atividade fim do banco e com subordi-
nação aos gerentes das agências, a despeito da qualificação de autônomo e vinculado 
formalmente ao Baneser. Vínculo de emprego reconhecido com o Banespa. (TRT/SP 
00859199603502002 - RO - Ac. 6ªT 20040555717 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
26/10/2004) 

3009. Relação de emprego. Caracterização. Trabalho não eventual. Não eventual é o trabalho 
corriqueiro, que faz ver um hábito de repetição. O conceito incorpora as ocorrências de necessi-
dades empresariais que se repetem de modo sistemático (ex.: venda de ingressos em teatro, fis-
cal em estádio de futebol). (TRT/SP 00037200446202008 - RS - Ac. 6ªT 20040331754 - Rel. Ra-
fael E. Pugliese Ribeiro - DOE 02/07/2004) 

3010. Policial militar. Agência bancária. Segurança privada obrigatória. Vínculo. Exegese da Lei 
7.102/83. É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro sem pessoal de se-
gurança (Lei 7.102/83, art. 1º). Salvo quanto a instituições estaduais (art. 3º, § único), a atividade 
rotineira de proteção patrimonial a bancos e demais estabelecimentos, bem como a pessoas físi-
cas em geral é afeta à segurança privada, que deve ser prestada por pessoal próprio ou contrata-
do junto a empresas especializadas (arts. 3º, I e II, e 10º, caput e I), sob a égide da legislação tra-
balhista e previdenciária (art. 10º, § 3º). A contratação direta e sem registro, de policiais militares, 
para esse fim, viola as disposições da Lei 7.102/83. Os compromissos corporativos do policial não 
obstam a formação, com a empresa tomadora, do vínculo trabalhista que ora se reconhece. Inci-
dência da OJ 167, da SDI do TST. Recurso provido para declarar existente o liame empregatício 
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com o Banco. (TRT/SP 06633200390202008 - RO - Ac. 3ªT 20030697632 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 13/01/2004) 

3011. Justiça Gratuita. Condição de pobreza. Simples requerimento. Dever de concessão do be-
nefício. O fato de a lei considerar a concessão como uma faculdade não afasta o dever do magis-
trado de deferir a Justiça Gratuita sempre que requerida oportunamente e preenchidas minima-
mente as condições prescritas em lei. A negativa, por vezes voluntariosa e injustificada, acaba por 
transformar a prerrogativa em capricho, e assim, em fonte de intolerável arbítrio, em detrimento da 
cidadania e dos preceitos constitucionais que asseguram o direito ao due process of law. In casu, 
o reclamante requereu o benefício na inicial, juntando declaração de pobreza. É o quanto basta 
para a concessão da assistência judiciária gratuita com isenção das custas. Agravo a que se dá 
provimento. Relação de emprego. Dispensa pelo tomador dos serviços. Insuficiente para caracte-
rizar o vínculo. A simples comunicação da dispensa do autor pelo tomador dos serviços não é 
suficiente para a caracterização do vínculo empregatício, se do conjunto probatório não resultam 
provados os elementos tipificadores da relação subordinada, e tendo o autor sofrido, inclusive, a 
pena de confissão. Recurso a que nega provimento. (TRT/SP 02661200206302001 - AI - Ac. 4ªT 
20040260563 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 04/06/2004) 

3012. Vínculo empregatício. “Motoboy”. Empresa de entregas. Engajamento. Executando misteres 
de "motoboy", e sendo esta função inerente à atividade-fim da reclamada, que explora o ramo de 
serviços de transporte e entrega de documentos através de moto-mensageiros, resta presumido o 
engajamento (embauchage) do reclamante à estrutura e objetivos econômicos da empresa, e a 
conseqüente subordinação jurídica, que constituem elementos marcantes da relação de emprego. 
Milita ainda, em favor do recorrente, a insatisfação pela ré do ônus da prova que se invertera (art. 
333, II, do CPC), em vista da alegação em defesa, de fato modificativo e impeditivo (autonomia). 
Presentes os elementos da pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação, na realiza-
ção de atividade afeta aos fins do empreendimento econômico, é de se reconhecer o vínculo em-
pregatício do “motoboy”. (TRT/SP 02334200146402008 - RO - Ac. 4ªT 20040320493 - Rel. Ricar-
do Artur Costa e Trigueiros - DOE 02/07/2004) 

3013. Relação de emprego inexistente: "guardador de carros" em local de enorme fluxo turístico. 
Até mesmo a teor do senso comum, a subordinação há de ser conseqüência natural da pessoali-
dade e da continuidade dos serviços daquele que pretende ver seu vínculo empregatício reconhe-
cido perante a Justiça do Trabalho. Em sendo os serviços descontínuos e impessoais, ainda que 
onerosos, não há como vislumbrar subordinação. (TRT/SP 00047200248102000 - RO - Ac. 5ªT 
20040118929 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 02/04/2004) 

3014. Prestação de serviços em campanha eleitoral. Inexistência de vínculo empregatício. A con-
tratação de pessoal, em caráter transitório, para elaboração e produção de material de campanha 
não implica em relação de emprego com o candidato ou o partido político, diante do que dispõe o 
art. 100 da Lei 9.504/97. Recurso do reclamante a que se nega provimento. (TRT/SP 
02593200137202005 - RO - Ac. 2ªT 20030710086 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 03/02/2004) 

3015. Policial militar. Vínculo empregatício. Se é certo que o trabalho desenvolvido não possa ser 
considerado como ilícito, menos verdade não é o fato de que o serviço que executa o policial mili-
tar perante empresa privada revela-se proibido, na medida em que a legislação a que está subor-
dinado (Decreto-lei nº 667/69), não lhe permite outra atividade fora do regime profissional que o 
vincula ao Estado (artigo 22). Trata-se de função estritamente ligada à segurança pública, e, por-
tanto, de interesse marcadamente coletivo, de sorte que sua vinculação, direta ou indireta, com 
qualquer atividade privada viria a usurpar sua pertinência à esfera pública, o que tanto mais se 
aquilata quando idêntico o objeto da relação estabelecida com a esfera privada, como é o caso da 
prestação de serviços por policiais militares no setor de segurança. (TRT/SP 00888200131602009 
- RO - Ac. 8ªT 20040137540 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 06/04/2004) 

3016. Vínculo empregatício. "Chapa". Aquele que exerce as funções de "chapa" no carregamento 
e descarregamento de mercadorias em caminhões, de modo eventual, sem fiscalização de horá-
rios e, principalmente, sem subordinação, não preenche os requisitos caracterizadores da relação 
de emprego, estabelecidos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. (TRT/SP 
00469200207902006 - RO - Ac. 8ªT 20040228880 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
25/05/2004) 
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3017. Policial militar. Reconhecimento do vínculo empregatício. O policial militar que presta servi-
ços subordinados a particulares, pessoalmente, de forma contínua e mediante salários, é empre-
gado e assim deve ser reconhecido. Decisão nesse sentido não afronta o Estatuto da Polícia Mili-
tar nem o Decreto-Lei 667/69. O trabalho proibido, contrariamente ao ilícito, gera efeitos. (TRT/SP 
01521200305102010 - AI - Ac. 10ªT 20040243014 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 
01/06/2004) 

3018. Contrato de trabalho. Policial militar. Policial militar que é subordinado a um outro policial, 
que determina as escalas, não é empregado, principalmente quando confessa que não trabalharia 
na escala na empresa, se fosse convocado pela corporação. (TRT/SP 01467200206402005 - RO 
- Ac. 3ªT 20040132778 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 06/04/2004) 

3019. Vínculo de emprego. Caracterização. Se o trabalhador não é obrigado a comparecer no 
trabalho, indica que pode haver eventualidade na prestação dos serviços. Caso, mesmo assim, 
não sofra punições, não existe o elemento subordinação. (TRT/SP 01114200201802004 - RO - 
Ac. 3ªT 20040159080 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 27/04/2004) 

3020. Relação de emprego. Primazia da realidade. O reconhecimento judicial da existência do 
contrato de trabalho independe da vontade das partes ou mesmo da interpretação que lhe seja 
atribuída pela contratante. Decorre, isto sim, da realidade fática, da forma em que o contrato se 
desenvolveu em face da imperatividade do princípio da primazia da realidade (Mario de la Cueva). 
(TRT/SP 01048200106902004 - RO - Ac. 10ªT 20040068140 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
09/03/2004) 

3021. Policial militar. Vínculo empregatício. Não há óbice legal para o vínculo empregatício de 
policial militar. A legislação trabalhista é de âmbito federal e nela não há dispositivo que impeça o 
detentor do cargo de policial militar de manter vínculo empregatício com empregador comum. O 
Regulamento Disciplinar da Corporação não pode sobrepujar a legislação federal. (TRT/SP 
02009199801902001 - RO - Ac. 4ªT 20040447736 - Rel. Vilma Mazzei Capatto - DOE 03/09/2004) 

3022. Árbitro de futebol. Vínculo empregatício. Inexistência. Não é empregado o árbitro de futebol. 
Conquanto pessoais, onerosos e habituais o serviços por ele prestados, falta-lhes o requisito da 
subordinação jurídica, elemento essencial da relação de emprego. (TRT/SP 01663200201902005 
- RO - Ac. 1ªT 20040420196 - Rel. Wilson Fernandes - DOE 31/08/2004) 

 Construção civil. Dono da obra 
3023. Dono da obra. Responsabilidade. Trata-se a recorrente de mera dona de obra, que não se 
ativa no ramo de construções ou pinturas. Nem de longe, portanto, poderíamos cogitar a incidên-
cia da disposição contida no art. 455 da CLT ao caso vertente. Por outro lado, a responsabilidade 
subsidiária invocada pelo reclamante, com base no Enunciado 331 do C. TST, não encontra am-
paro legal, eis que não demonstrada a existência de qualquer vício na contratação civil havida 
entre as reclamadas, ressaltando-se que os documentos de nºs 18 e 19, do volume de documen-
tos, sequer foram impugnados pelo recorrido. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 191, 
da SDI-1 do C. TST. (TRT/SP 02505200203602008 - RS - Ac. 4ªT 20040005148 - Rel. Odette 
Silveira Moraes - DOE 30/01/2004) 

3024. Construção civil. Responsabilidade do dono da obra. Aplicação do art. 455 da CLT. Há que 
se distinguir o dono da obra que busca mão-de-obra necessária à obtenção de melhoria em bem 
particular, daquele que contrata a execução de serviços correlatos à sua atividade fim quando 
direcionada ao empreendimento lucrativo no ramo da construção civil. Inteligência da OJ 191 do 
C. TST. (TRT/SP 01541200307002006 - RS - Ac. 4ªT 20040659385 - Rel. Paulo Augusto Camara 
- DOE 03/12/2004) 

3025. Dono da obra. Inexiste vínculo direto. Somente a responsabilidade subsidiária. (TRT/SP 
00719200103102007 - RO - Ac. 1ªT 20040408374 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
24/08/2004) 

3026. Pedreiro contratado para pequena reforma, não sendo a ré construtora ou afim, é trabalha-
dor autônomo sem vínculo empregatício. Apelo que se nega. (TRT/SP 01191200331302008 - RS - 
Ac. 1ªT 20040366272 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 03/08/2004) 
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3027. Vínculo de emprego. Reconhecimento. Tratando-se de empresa que tem por ramo a cons-
trução civil, a contratação de empregados para realizar as atividades inerentes ao seu fim empre-
sarial, através de pactuações como a realizada nestes autos visa apenas e tão somente burlar a 
aquisição dos direitos trabalhistas. O trabalho de pedreiro e azulejista é imprescindível à constru-
ção e a circunstância da empresa manter empregados registrados na função do autor não afasta 
sua condição de verdadeiro empregado. Recurso do reclamante a que se dá provimento. (TRT/SP 
00276200240102006 - RO - Ac. 2ªT 20030693033 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 13/01/2004) 

 Cooperativa 
3028. Cooperativa. Relação de emprego. Trabalho subordinado é incompatível com o regime de 
cooperativa. Cooperado não pode ser empregado, pois não se concebe cooperativa que tenha por 
finalidade colocar trabalhador a disposição de terceiros, em regime de subordinação. Isso é mer-
chandage. Hipótese em que a regra do art. 442, parágrafo único da CLT é neutralizada pelo art. 9º 
do mesmo estatuto. (TRT/SP 02072200300402007 - RS - Ac. 3ªT 20040241097 - Rel. Eduardo de 
Azevedo Silva - DOE 01/06/2004) 

3029. Relação de emprego. Configuração. O instituto do cooperativismo, previsto na Lei 5.764/71, 
deve ser analisado com reservas, tendo em vista a possibilidade de ser utilizado como forma de 
fraudar direitos trabalhistas, desvirtuando-se de seu real objetivo. Assim, as disposições contidas 
no art. 442, parágrafo único, da CLT, sucumbem em caso de fraude na contratação, considerando 
o princípio da primazia da realidade do contrato de trabalho (aplicação do art. 9º, da CLT). Apelo 
não provido. (TRT/SP 01794200200102004 - RO - Ac. 10ªT 20040639295 - Rel. Lilian Gonçalves - 
DOE 07/12/2004) 

3030. Cooperativismo. Fraude. A adesão à cooperativa perde substância ante a prestação de ser-
viços sob subordinação e o pagamento de ajuda de custo e comissões, pois estes amoldam-se 
aos institutos celetistas, incompatíveis com o cooperativismo. Inaplicáveis a Lei nº 5.764/71 e art. 
442, parágrafo único da CLT, quando a contratação do trabalhador, por meio da cooperativa, mos-
tra-se fraudulenta. A prevalência do princípio do contrato-realidade repudia manobras destinadas 
a desvirtuar direitos trabalhistas legalmente assegurados (art. 9º da CLT) e impõe o reconheci-
mento do vínculo de emprego. (TRT/SP 00124200207102001 - RO - Ac. 4ªT 20040684355 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 10/12/2004) 

3031. Cooperativismo. Fraude. A adesão à cooperativa perde substância ante a prestação de ser-
viços sob subordinação e o pagamento de benefícios como auxílio transporte e ajuda de custo, 
pois estes se amoldam aos institutos celetistas, incompatíveis com o cooperativismo. Inaplicáveis 
a Lei nº 5.764/71 e art. 442, parágrafo único da CLT, quando a contratação do trabalhador, por 
meio da cooperativa, tem por fim a realização de atividade-fim da empresa tomadora. A prevalên-
cia do princípio do contrato-realidade repudia manobras destinadas a desvirtuar direitos trabalhis-
tas legalmente assegurados (art. 9º da CLT) e impõe o reconhecimento do vínculo de emprego. 
(TRT/SP 01169200201502005 - RS - Ac. 4ªT 20040159315 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
27/04/2004) 

3032. Cooperativismo. Fraude. A prestação de serviços subordinados e assalariados amolda-se 
aos institutos celetistas e são incompatíveis com o cooperativismo. A prevalência do princípio do 
contrato-realidade repudia manobras destinadas a desvirtuar direitos trabalhistas legalmente as-
segurados (art. 9º da CLT) e impõe o reconhecimento do vínculo de emprego. (TRT/SP 
01434200338202002 - RS - Ac. 4ªT 20040273860 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
18/06/2004) 

3033. Desconstituído o trabalho sob o regime de cooperativa, é estabelecido o vínculo empregatí-
cio entre o trabalhador e a empresa contratante dos serviços se dizentes cooperados. (TRT/SP 
00440200200602004 - RO - Ac. 1ªT 20040605188 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
23/11/2004) 

3034. Cooperativa de trabalho. Fraude. Arregimentar mão-de-obra barata, sob o manto de falso 
cooperativismo, fazendo o trabalhador renunciar a direitos sabidamente irrenunciáveis em virtude 
da coação do próprio emprego, é um retrocesso que o Judiciário Trabalhista não pode incentivar. 
Vínculo empregatício que se reconhece. (TRT/SP 00915200402102007 - RS - Ac. 1ªT 
20040540884 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 
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3035. Relação de emprego. Cooperativa. Empresa de trabalho temporário. Pagamento em valor 
fixo, sob a rubrica "salário mês". Contratação na própria obra. Subordinação pelo tomador. Ausên-
cia de elementos indicadores do verdadeiro vínculo cooperativado ou temporário. Relação de em-
prego configurada. (TRT/SP 01732199906502005 - RO - Ac. 6ªT 20040091036 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

3036. Relação de emprego. Cooperativa. Admissão como cooperado aprovada antes do pedido 
de adesão. Pagamento em valor fixo. Subordinação pelo tomador. Ausência de elementos indica-
dores do verdadeiro vínculo cooperativado. Relação de emprego configurada. (TRT/SP 
02420200207102007 - RO - Ac. 6ªT 20040091087 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
19/03/2004) 

3037. Relação de emprego. Cooperativa. Adesão como cooperado, com início imediato da presta-
ção dos serviços, sem que haja aprovação da admissão pelo conselho de administração. Paga-
mento em valor fixo e por hora. Ausência de elementos indicadores do verdadeiro vínculo coope-
rativado. Relação de emprego configurada. (TRT/SP 00382200206902001 - RO - Ac. 6ªT 
20040141157 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 23/04/2004) 

3038. Relação de emprego. Cooperativa. Subordinação pelo tomador. Ausência de elementos 
indicadores do verdadeiro vínculo cooperativado. Pagamento em valor fixo e benefícios não pre-
vistos nos estatutos. Relação de emprego configurada. (TRT/SP 00278200206702004 - RO - Ac. 
6ªT 20040295251 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 25/06/2004) 

3039. Relação de emprego. Cooperativa. Adesão como cooperado, admissão, aprovação e colo-
cação no tomador em ato contínuo. Pagamento em valor fixo e por hora. Subordinação pelo to-
mador. Ausência de elementos indicadores do verdadeiro vínculo cooperativado. Relação de em-
prego configurada. (TRT/SP 01520199931102000 - RO - Ac. 6ªT 20040535589 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 15/10/2004) 

3040. Falsa cooperativa. Fraude reconhecida. Conluio das recorrentes. Depósito recursal insufici-
ente. Deserção. Operando em fraude à lei, as reclamadas (a falsa cooperativa e a tomadora dos 
serviços) apresentam-se com personalidade jurídica própria, tendo recorrido de forma indepen-
dente, requerendo cada uma a improcedência da ação, alegando a inexistência de vínculo empre-
gatício, através de advogados distintos, efetuando cada uma delas um depósito recursal, em im-
porte inferior ao valor limite. Nessas condições não podem prevalecer-se do depósito a menor 
para alegar que a soma dos importes excederia a garantia mínima do Juízo. Assim procedendo, 
assumiram o risco de ver configurada a deserção, não podendo valer-se de ardil, ao pretender 
que a garantia do Juízo seja considerada pela soma dos valores por ambas depositados. A Orien-
tação Jurisprudencial nº 190, da SDI-I, do C. TST não se presta a acobertar procedimento fraudu-
lento, sendo in casu, inaplicável. (TRT/SP 00120200247102019 - AI - Ac. 3ªT 20040049293 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 02/03/2004) 

3041. Falsa cooperativa. Vínculo direto. Possibilidade jurídica. Ao impedir a formação de vínculo 
de emprego entre a cooperativa e seu associado, o art. 442, parágrafo único da CLT está direcio-
nado às entidades legalmente constituídas. Tratando-se de falsa cooperativa, é possível reconhe-
cer o liame de emprego entre esta e o "cooperado", que tem sua força de trabalho apropriada co-
mo mercadoria (merchandage). Essas "cooperativas" objetivam provimento irregular de mão-de-
obra, com burla generalizada à lei. Nesse contexto alguns lucram, mas trabalhadores e Governo 
perdem. Não se configurando participação real do trabalhador na vida associativa, comparecimen-
to em assembléias (in casu não foi exibido o livro de presença); recebendo remuneração periódi-
ca, constante, e não aleatória; não tendo sido estatuída a forma de divisão dos lucros/sobras lí-
quidas do exercício (artigo 4º, VII, Lei nº. 5.764/71); não constando o ingresso e saída do traba-
lhador no Livro de Matrículas (art. 33), e não havendo notícia do registro da entidade na OCB - 
Organização das Cooperativas Brasileiras (art. 107, Lei 5.64/71), resta configurada a irregularida-
de de seu funcionamento e o desvio finalístico, que no caso dos autos, já é objeto de procedimen-
tos investigativos pelo Ministério Público. A presença dos elementos da pessoalidade, continuida-
de e da subordinação apenas vêm confirmar a imperiosidade do reconhecimento do vínculo em-
pregatício com todas as suas conseqüências. (TRT/SP 01795200006002004 - RO - Ac. 4ªT 
20040244118 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 28/05/2004) 
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3042. Falsa cooperativa. Ausência de registro na OCB. Reconhecimento do vínculo. A apropria-
ção de recursos humanos através de falsas cooperativas, vem ocorrendo, freqüentemente, sob o 
indisfarçável viés da marchandage, para provimento irregular de mão-de-obra com supressão de 
direitos. Nessa condição, muitos lucram e só os trabalhadores perdem. In casu, além de presentes 
os elementos tipificadores do contrato de trabalho, sequer há notícia nos autos, da distribuição 
das sobras líquidas, de efetiva vida associativa e por fim, do registro indispensável da 2ª reclama-
da, na OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), como exige o artigo 107, da Lei das So-
ciedades Cooperativas, restando configurada a irregularidade de seu funcionamento, e o desvio 
finalístico constatado nos autos. Vínculo que se reconhece. (TRT/SP 00656200300802003 - RS - 
Ac. 4ªT 20040574878 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 05/11/2004) 

3043. A configuração da condição de cooperado exige a presença do elemento subjetivo denomi-
nado affectio societatis que nada mais é do que aquela comunhão de vontades destinada a envi-
dar esforços de modo a se atingir um objetivo comum (artigo 981 do CCB). A integração da autora 
à cooperativa, sua necessária colaboração aos objetivos sociais desta não pode restar limitada ao 
preenchimento formal de documentos de adesão, sobretudo quando os trabalhos desenvolvidos 
destinam-se a suprir a atividade fim da única cliente da cooperativa, que atua, assim, como verda-
deira empresa de prestação de serviços. Nulidade que se declara em consonância com o artigo 9º 
consolidado. (TRT/SP 00279200207802002 - RS - Ac. 9ªT 20040115253 - Rel. Roberto Barros da 
Silva - DOE 02/04/2004) 

3044. Cooperativismo. Fraude. A adesão obreira à cooperativa perde substância ante a prestação 
de serviços mediante a existência de controle de ponto, subordinação, pagamento de horas extra-
ordinárias e compensação de jornadas mediante banco de horas, pois estes amoldam-se aos ins-
titutos celetistas, incompatíveis com o cooperativismo. A prevalência do princípio do contrato-
realidade repudia manobras destinadas a desvirtuar direitos trabalhistas legalmente assegurados 
(art. 9º da CLT) e impõe o reconhecimento do vínculo de emprego. (TRT/SP 02596200105902004 
- RO - Ac. 4ª T 20040159480 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 27/04/2004) 

3045. Cooperativa. Fraude. As cooperativas de trabalho, na maioria das vezes, estão voltadas 
apenas e tão somente à obtenção de lucros para alguns, refletindo pseudo-associações criadas 
com o fito único de beneficiar determinada categoria econômica, isentando-a de arcar com os di-
reitos constitucionalmente garantidos aos trabalhadores; impõe-se, portanto, criteriosa análise dos 
elementos objetivos e subjetivos de sua constituição e funcionamento em cotejo com aqueles pre-
sentes na relação de trabalho com vínculo empregatício; considerando-se sempre que a simples 
presença dos requisitos formais dentre eles a adesão do trabalhador não é suficiente - em absolu-
to - para caracterizar uma cooperativa de fato e de direito. (TRT/SP 00821200404202009 - RS - 
Ac. 2ªT 20040517467 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 08/10/2004) 

3046. Cooperativa de trabalho. Fraude à lei. Vínculo com a tomadora. Responsabilidade solidária. 
O cooperativismo constitui uma das formas de agrupamento de pessoas, com disciplina legal (Lei 
5.764/71), e estímulo constitucional (CF, art. 174, parágrafo 2º), cujos objetos sociais - forneci-
mento de bens e serviços -, têm em mira o exercício de atividade econômica, de proveito comum, 
sem objetivo de lucro. A fraude à lei resta caracterizada quando o agrupamento social acolhe em 
seu seio trabalhadores, supostos cooperativados, para o exercício de atividades distanciadas de 
seu primordial enquadramento social, junto à tomadora dos serviços, mediante ostensivo controle 
e fiscalização desta, a destinatária última do produto laboral. Vínculo com a tomadora. Responsa-
bilidade solidária da cooperativa (intermediadora). Inteligência dos arts. 9º, da CLT e 942, do 
CC/2002. (TRT/SP 01897200100502009 - RO - Ac. 8ªT 20040397283 - Rel. Rovirso Aparecido 
Boldo - DOE 17/08/2004) 

3047. Cooperativa. Descaracterização. Produtividade. A produtividade da reclamante deve ser 
analisada sob a ótica do que produz e não de acordo com seu horário de trabalho. Controle de 
horário não é meio de aferir produtividade, mas de controlar o trabalho do prestador de serviços. 
Indica, portanto, subordinação, principalmente pelo fato haver advertências para cumpri-lo. 
(TRT/SP 01038199806502007 - RO - Ac. 3ªT 20040132700 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
06/04/2004) 

3048. Cooperado. Caracterização. Trabalhador que tem cartão de ponto para controlar seu horário 
e nunca participou de assembléias não pode ser considerado cooperado, mas empregado. 
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(TRT/SP 00245200246202005 - RS - Ac. 3ªT 20040088671 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
09/03/2004) 

3049. Contrato de trabalho. Trabalho por meio de cooperativa. A intenção do trabalhador também 
é importante para aferir o relacionamento entre as partes. Se o trabalhador se associa a coopera-
tiva, promete subscrever capital e é cientificado da relação de cooperado, não pode dizer que era 
empregado, principalmente quando não demonstrada a existência de subordinação. (TRT/SP 
00604200207302005 - RO - Ac. 3ªT 20040378394 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 10/08/2004) 

3050. Cooperativa. Subordinação. Não indica subordinação o gestor controlar o horário, se os 
trabalhadores recebem de acordo com sua produção. Há necessidade de outros elementos para 
configurar a subordinação, que não estão presentes nos autos. O gestor era da própria cooperati-
va e não da empresa tomadora dos serviços. (TRT/SP 00302200005302000 - RO - Ac. 2ªT 
20040651473 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 07/12/2004) 

3051. Cooperativa. Vínculo empregatício. Fraude. Relativamente às cooperativas, sabe-se (artigo 
442, parágrafo único, CLT) que todos os seus membros são autônomos, inexistindo vínculo em-
pregatício entre elas e seus associados, cujos contratos pressupõem obrigação de contribuir com 
bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objeto de 
lucro (artigo 3º, Lei 5.764/71), prestando serviços aos associados (artigo 7º, mesma lei), num rela-
cionamento em que o cooperado entrega serviços e deles se beneficia diante da prestação que a 
cooperativa lhe confere. Não há lugar nessas entidades para a subordinação, vez que todos os 
cooperados devem estar no mesmo plano, sem dever de obediência, sem sujeitar a qualquer po-
der disciplinar, havendo apenas de respeitar os estatutos construídos em proveito de todos os que 
ali, fraternalmente, cooperam. Não há trabalho sob a dependência da Cooperativa, não há salário 
fixo em valor previamente estipulado, visto competir a cada qual contribuir com seu trabalho para 
a formação de um montante que, livre as diversas despesas que enfrenta a entidade, será reparti-
do. A cooperativa que respeita seu efetivo conceito, se apresenta como a união de pessoas que 
laboram atendendo diretamente para aquele que vai consumir os serviços, como, por exemplo, 
uma cooperativa de médicos, os quais, em conjunto, prestam atendimento aos pacientes em pro-
veito comum. Afasta-se do conceito de cooperativa e assume postura de órgão gestor de mão-de-
obra mesclado com empresa colocadora de mão-de-obra para a prestação de serviços, aquela 
que, composta de uma cúpula gestora, realiza contratos com outros entes para a colocação de 
pessoal, assim como os realiza com trabalhadores, colocando-os como patentes empregados na 
tomadora de seus serviços, onde se encontravam sujeitos ao cumprimento de jornada, submeti-
dos às ordens de prepostos e a salário fixo e imutável. Classifica-se verdadeiramente como em-
presa, cujo produto é a força de trabalho daqueles que são chamados à condição de cooperados 
para laborar como verdadeiros empregados, alijados de todos os seus direitos, retendo tão-
somente a contraprestação pelo trabalho executado. A fraude é patente e revela a nova investida 
contra os direitos dos trabalhadores, à semelhança das já conhecidas empresas de terceirização 
de serviços, que nenhum bem ou serviço são capazes de produzir, sobrevivendo apenas da ex-
ploração do trabalho humano, e, pior, sem garantir aos obreiros, os mínimos direitos constantes 
da legislação, sob o fraudulento manto do cooperativismo. (TRT/SP 02668199704702006 - RO - 
Ac. 10ªT 20030708162 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 20/01/2004) 

3052. Cooperativa. Caracterização dos elementos do art. 3º da CLT. Reconhecimento do vínculo 
de emprego com a tomadora. Aplicação art. 9º da CLT e Enunciado 331, inciso I, do C. TST. Res-
tando caracterizados os elementos da relação de emprego entre o "cooperado" e a "tomadora de 
serviços", há que se reconhecer o vínculo direto com esta, declarando-se nulo o termo de adesão 
à cooperativa, em face do princípio da primazia da realidade e do que dispõe o art. 9º da CLT e o 
Enunciado 331, inciso I, do C. TST. (TRT/SP 00821200150102001 - RO - Ac. 2ªT 20030689133 - 
Rel. Sônia Maria Forster do Amaral - DOE 13/01/2004) 

3053. Vínculo de emprego. Cooperativa. O artigo 442 da CLT há de ser interpretado sistematica-
mente com os artigos 3º e 9º da mesma Consolidação. Isto porque, em face dos princípios norte-
adores do Direito do Trabalho, onde a característica do contrato laboral deve repousar na realida-
de dos fatos, caracterizada a fraude na tentativa de desvirtuar a relação empregatícia havida, é de 
se aplicar a regra de proteção contida no artigo 9º celetizado, surgindo daí o contrato de trabalho. 
(TRT/SP 01266200046202006 - RS - Ac. 10ªT 20040194013 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
11/05/2004) 
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Estagiário 
3054. Contrato de trabalho. Estágio. A necessidade de reduzir custos não autoriza o empregador 
a travestir o inicial vínculo de emprego em estágio, até porque mantidas as condições de trabalho, 
sem alteração de função a possibilitar o aperfeiçoamento dentro do contexto básico da profissão. 
Fraude trabalhista reconhecida, inclusive com imposição das penalidades previstas no art. 477 e 
467 da CLT, em face de confissão real da parte. (TRT/SP 01361200226102009 - RO - Ac. 7ªT 
20040513860 - Rel. Cátia Lungov - DOE 08/10/2004) 

3055. Relação de emprego. Contratação fraudulenta de empregado por meio de compromisso de 
estágio. Vínculo configurado. A tese de que o compromisso de estágio exclui a relação empregatí-
cia não prospera naquela circunstância em que fica provado que o trabalhador sempre desempe-
nhou atividades ligadas ao objeto social da empresa, sem qualquer orientação voltada para sua 
formação profissional, desvirtuando, assim, o escopo teleológico da norma que rege a matéria 
(Decreto n 87.497/82, art. 2º, que regulamenta a Lei nº 6.494/77). A admissão de empregado 
mascarada pelo contrato de estágio padece de nulidade ante os termos do art. 9º da CLT. 
(TRT/SP 01754200231402003 - RO - Ac. 4ªT 20040395884 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
13/08/2004) 

3056. Recurso ordinário. Vínculo empregatício. Estágio. Lei n. 6.494/77. Cumprimento das exi-
gências legais. Não caracterização. O art. 4º da Lei 6.494/77 dispõe que não haverá vínculo em-
pregatício entre o estagiário e as pessoas indicadas em seu art. 1º, caput. A existência de acordo 
de cooperação e termo de compromisso de estágio firmados pelas partes intervenientes, tanto 
quanto cumpridas as demais exigências da lei de regência, resulta inexistente o vínculo emprega-
tício. (TRT/SP 01264200003002000 - RO - Ac. 1ªT 20040484836 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 05/10/2004) 

3057. Estágio estudantil. Descaracterização. Reconhecimento de vínculo de emprego durante 
todo o período laborado. Ausência de prova conclusiva. Reconhecimento de relação de emprego 
somente no período em que houve efetivo desvio das atividades de estágio. Recurso não provido. 
(TRT/SP 02548200331102002 - RS - Ac. 1ªT 20040674490 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/12/2004) 

3058. Estagiário. O contrato de estágio, sob a égide da Lei 6494/77 reveste-se de formalidades 
intransponíveis, eis que deve ser firmado, por escrito, entre o estudante e a empresa concedente, 
com a interveniência do estabelecimento de ensino que acompanhará e avaliará o trabalho de-
senvolvido, em conformidade com o currículo, programa e calendário escolares. Se desvinculado 
da área de ensino, o estágio restará desconstituído por ausência dos requisitos formais e essenci-
ais, convolando-se em contrato de trabalho celetista. Recurso da reclamada a que se nega provi-
mento. (TRT/SP 00971200205702000 - RO - Ac. 2ªT 20040140266 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - 
DOE 20/04/2004) 

Eventualidade 
3059. Relação de emprego. Trabalho em dois dias por semana. Não eventualidade. A permanên-
cia do empregado à disposição da empresa, para cobrir folgas de outros empregados sempre que 
necessário, não afasta a continuidade da prestação de serviços exigida para caracterização de 
vínculo de emprego. (TRT/SP 01086200404802009 - RS - Ac. 6ªT 20040597304 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 26/11/2004) 

3060. Vínculo empregatício. Trabalho descontínuo e trabalho eventual. Distinção. Eventualidade 
não se confunde com descontinuidade ou intermitência para os efeitos de incidência da legislação 
trabalhista. A expressão continuidade consagrada pela doutrina diz respeito à projeção da relação 
no tempo, ou seja, ao caráter continuado do acordo de vontades (tácito ou expresso), que lhe con-
fere feição de permanência, em contraponto à idéia de eventualidade, que traz em si acepção 
oposta, de esporadicidade, do que é fortuito, episódico, ocasional, com manifesta carga de álea 
incompatível com o perfil da relação de emprego. Desse modo, enquanto elemento tipificador do 
contrato de emprego, a continuidade não pressupõe ativação diária ou ininterrupta e muito menos 
afasta a possibilidade de que sendo a prestação descontínua, porém, permanente, enseje o reco-
nhecimento do liame empregatício. Vale dizer que mesmo se realizando a prestação laboral de 
forma intermitente, em dias esparsos e, portanto, descontínuos (não seqüenciais), não se afasta a 
possibilidade de reconhecimento do vínculo, mormente estando presentes os demais elementos 
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tipificadores tais como a pessoalidade, onerosidade e subordinação. (TRT/SP 
00786200246402006 - RO - Ac. 4ªT 20040419392 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
27/08/2004) 

 Faxineiro 
3061. Diarista. Vínculo empregatício de doméstica. A prestação de serviços como diarista, não 
configura trabalho doméstico nos termos previstos no art. 1º da Lei 5859/72, por ausente o pres-
suposto "continuidade", que significa labor cotidiano. Da mesma forma, não existe a subordinação 
jurídica, elemento que difere o empregado doméstico do trabalhador autônomo, a que se equipara 
a diarista. (TRT/SP 01018200241102004 - RO - Ac. 3ªT 20040568193 - Rel. Decio Sebastião Dai-
done - DOE 09/11/2004) 

Garçom 
3062. Relação de emprego. Garçom. Trabalho em 2 dias por semana em eventos de 4 a 5 horas, 
auferindo pagamento pelo dia. Dinâmica profissional que caracteriza trabalho eventual, sem de-
pendência. (TRT/SP 01174200207402005 - RO - Ac. 6ªT 20030695222 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 16/01/2004) 

Médico 
3063. Vínculo empregatício. Médico. Ausência de requisitos legais. Improcedência da ação. Arts. 
2º e 3º da CLT. Ausentes os requisitos dos arts. 3º e 4º da CLT, não se reconhece o vínculo em-
pregatício, ainda mais quando o suposto empregado é médico atendendo pacientes por meio de 
convênio, recebendo deste o repasse de seus honorários, o que só confirma que não se trata de 
empregado, mas sim de trabalhador autônomo. (TRT/SP 00840200207502004 - RO - Ac. 1ªT 
20040266197 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 22/06/2004) 

3064. Relação de trabalho. Médico. Empresa constituída para prestação de serviços de anestesia 
a hospital. Sócio minoritário. Elementos que afastam a subordinação jurídica caracterizadora da 
relação de emprego. (TRT/SP 01798200237202017 - AI - Ac. 1ªT 20040347022 - Rel. Plinio Boli-
var de Almeida - DOE 20/07/2004) 

3065. Relação de emprego. Médico com várias atividades profissionais. Cumprimento da intenção 
contratual e reversão do trabalho em favor do tomador. Vínculo de emprego reconhecido. 
(TRT/SP 02751200101902003 - RO - Ac. 6ªT 20040490038 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 01/10/2004) 

3066. Relação de emprego. Médico prestador de serviços. A constituição de empresa de serviços 
médicos após o início da prestação de serviços evidencia o intuito de mascarar a relação de em-
prego existente entre as partes, corroborada pela existência de pessoalidade e subordinação jurí-
dica. (TRT/SP 01903200243302000 - RO - Ac. 6ªT 20040515022 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro 
- DOE 22/10/2004) 

Motorista 
3067. Vínculo empregatício. Não reconhecimento. Motorista que tem caminhão próprio, contrata 
empregados para a prestação dos serviços e suporta as despesas com o caminhão. Ausentes os 
requisitos da relação de emprego. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 
02425200107702007 - RO - Ac. 1ªT 20040127324 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
06/04/2004) 

Onerosidade 
3068. Vínculo empregatício. Mora salarial contumaz. Onerosidade caracterizada. A ausência de 
onerosidade não pode ser alegada como pretexto para a negativa de vínculo, por quem perpetrou 
mora salarial contumaz (Decreto-lei 368, de 19/12/68) ainda que durante todo o período trabalha-
do pelo empregado (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Recurso a que por maioria se 
dá provimento. (TRT/SP 00641200235102000 - RO - Ac. 3ªT 20040001088 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 10/02/2004) 
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Pessoalidade 
3069. Vínculo de emprego. Pessoalidade. Confessou o autor em depoimento pessoal que dava 
prioridade para as convocações da guarda civil. Indicava colega de sua confiança nos dias em 
que não poderia estar na empresa. O depoimento do reclamante mostra que não havia pessoali-
dade, pois o autor poderia ser substituído por outra pessoa, por ele indicada. Faltando um dos 
requisitos cumulativos do contrato de trabalho, o vínculo de emprego não pode ser reconhecido. 
(TRT/SP 00642200305102001 - RO - Ac. 10ªT 20040591535 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
16/11/2004) 

Professor 
3070. Vínculo de emprego. Professor. Cursos livres. O magistério em cursos livres com controle 
de atividade pela instituição de ensino, pagamentos fixos e subordinação ao coordenador de ensi-
no evidencia o trabalho por conta alheia. Vínculo de emprego reconhecido. (TRT/SP 
02229200207502000 - RO - Ac. 6ªT 20040535694 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
15/10/2004) 

3071. Vínculo de emprego. Professor. Professor que trabalha três anos não pode ser considerado 
eventual. A subordinação se evidencia se tem carga horária a cumprir, como consta dos contratos 
firmados entre as partes. (TRT/SP 01300200206102005 - RO - Ac. 10ªT 20040591586 - Rel. Sér-
gio Pinto Martins - DOE 16/11/2004) 

Religioso 
3072. Relação de emprego. Atividade religiosa e ideológica. TFP. Não são apenas os estudiosos 
de teologia que exercem uma profissão de fé, nem se pode dizer que todos os teólogos são, ne-
cessária e exclusivamente, missionários da pregação. Nem tudo na vida em sociedade se resume 
em relações jurídicas, tampouco relações onerosas, sendo útil à sociedade a benemerência, e 
assegurado à liberdade individual a escolha de convicções próprias que situam o relacionamento, 
concomitantemente, fora do regime celetista e fora do regime da Lei nº 9.608/98. (TRT/SP 
00252200004802006 - RO - Ac. 6ªT 20040585446 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
12/11/2004) 

 Representante comercial 
3073. Representação comercial autônoma. Lei 4.886. Por se tratar de profissão regulamentada, 
somente pode ser considerado representante comercial aquele que atender a todos os requisitos 
previstos na lei, dentre os quais o registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais 
(Corcesp). (TRT/SP 02141200103002007 - RO - Ac. 9ªT 20040501978 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira - DOE 08/10/2004) 

3074. Representante comercial autônomo. Não suscitado vício de consentimento ao contrato ce-
lebrado nos termos da Lei nº 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.420/92. O 
depoimento pessoal da reclamante comprova ausentes os pressupostos configuradores do contra-
to de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º, da CLT. O estabelecimento de metas para fecha-
mento de negócios encontra amparo no artigo 28, da Lei 4.886/65. O objetivo precípuo da repre-
sentação comercial recai na atividade-fim do representado, que é o aumento nos lucros, de cujos 
resultados se beneficia o representante, já que seus ganhos oscilam conforme os patamares ne-
gociados. Recurso a que se nega provimento. (TRT/SP 01128200343202008 - RO - Ac. 2ªT 
20040672934 - Rel. Maria Aparecida Pellegrina - DOE 14/12/2004) 

3075. Contrato de representação Comercial válido. O contrato de representação comercial, de 
acordo com a Lei 4.886/65, é sempre oneroso, em caráter não eventual, admite a pessoalidade, a 
exclusividade e certas ingerências e cobranças por parte do representado. Em algumas hipóteses, 
se aproxima muito do contrato de trabalho. A existência de vício de consentimento, no caso, é 
imprescindível para desnaturá-lo. (TRT/SP 01863200201902008 - AI - Ac. 4ªT 20040177305 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 30/04/2004) 

3076. Representante comercial. Formalidades legais. O exercício da atividade de representação 
comercial só é válido se realizado em conformidade com a legislação que regula a matéria (arts. 
2º e 27 da Lei 4.886/65), o que não ocorreu na hipótese vertente. O contrato de representação 
comercial é de natureza civil e, sendo assim, deve observar a forma prescrita na lei para ser con-
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siderado válido, nos termos dos arts. 82, 129 e 130 do Código Civil vigente à época. É, pois, im-
prescindível que o contrato seja celebrado de forma escrita e que o representante seja inscrito no 
conselho regional da categoria. (TRT/SP 00821200106502000 - RO - Ac. 4ªT 20040684886 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 10/12/2004) 

3077. Relação de emprego. Representação comercial autônoma. Trabalho pessoal e com remu-
neração em valor fixo mensal, compreendendo a coordenação de estratégia de vendas. Situação 
imprópria para a realidade de trabalho autônomo. Vínculo de emprego reconhecido. (TRT/SP 
02156200203002006 - RO - Ac. 6ªT 20040595450 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
12/11/2004) 

3078. Relação de emprego. Representação comercial autônoma. É a realidade de mediação para 
a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, que faz caracterizar o re-
presentante comercial. Essa mediação não ocorre se o (falso) representante permanece na em-
presa fazendo vendas, atuando na condição mais trivial de um vendedor que trabalha com a lista 
dos clientes que a empresa (representada) tem cadastrados. (TRT/SP 01640200103102003 - RO 
- Ac. 6ªT 20040514905 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

3079. Vínculo de dmprego. Representante comercial. Atividade-fim. O fato isolado da empregada 
exercer a atividade-fim da empregadora não conduz à conclusão de que havia contrato de empre-
go entre as partes, principalmente ao observarmos a existência de contrato de representação co-
mercial, amparado pela prova oral produzida. Recurso a que se dá provimento. (TRT/SP 
02345200202802002 - RO - Ac. 2ªT 20030689141 - Rel. Sônia Maria Forster do Amaral - DOE 
13/01/2004) 

Vendedor 
3080. Vínculo de emprego. Vendedor de consórcios. Atividade interna. Ônus da prova. Deixando a 
reclamada de produzir a prova dos alegados serviços autônomos como lhe competia (artigo 333, 
II, CPC), e estando presentes os elementos configuradores do contrato de emprego, não há como 
deixar de reconhecer o vínculo empregatício ao vendedor de consórcios que atua de forma pes-
soal, onerosa, não eventual e subordinada, na sede da empresa voltada para este fim. (TRT/SP 
02316200146402006 - RO - Ac. 4ªT 20040319797 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
02/07/2004) 

Subordinação 
3081. Vínculo empregatício. Os limites que separam o trabalhador autônomo do empregado são 
tênues, sendo difícil a sua diferenciação, baseando-se num único elemento diferenciador caracte-
rizado pela subordinação. Vínculo não caracterizado. Recurso ordinário a que se nega provimen-
to. (TRT/SP 00773200344502000 - RS - Ac. 1ªT 20040108982 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 30/03/2004) 

Trabalho em domicílio 
3082. Costureira. Trabalho a domicílio. Vínculo empregatício configurado. De acordo com o dis-
posto no art. 6º da CLT, inexiste distinção entre o trabalho prestado no estabelecimento do em-
pregador e o realizado no domicílio da trabalhadora, impondo-se o reconhecimento do vínculo 
empregatício quando se constata que a função de costureira estava voltada às atividades normais 
e permanentes da empresa, bem como que o labor era prestado com pessoalidade, em caráter 
não eventual e sob subordinação jurídica. (TRT/SP 00997200201902001 - AI - Ac. 6ªT 
20040112270 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 30/03/2004) 

 Vendedor 
3083. Relação de emprego. É certo que a venda de produtos de uma empresa não precisa ser 
feita necessária ou exclusivamente através de empregados. Inadmissível, entretanto, que se sirva 
de empregados para, sob o rótulo de microempresários ou qualquer outro, intermediarem a venda 
de seus produtos. Isso porque, como disposto no art. 9º da CLT, são nulos de pleno direito os atos 
praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos nela conti-
dos. (TRT/SP 02023200205902001 - RO - Ac. 6ªT 20040157142 - Rel. Lauro Previatti - DOE 
07/05/2004) 
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REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 
Mensalista 
3084. DSRs e o salário mensal. Pelo exame dos autos, os dois eram mensalistas (reclamante e 
paradigma). Portanto, ao se deferir a diferença, mês a mês, pela equiparação, como a sistemática 
de cálculo é mensal, tem-se a inclusão dos DSRs. Portanto, não há como se manter a incidência 
em DSRs, como acessório, já que haveria bis in idem. Acolhe-se o apelo. (TRT/SP 
01918199900802000 - RO - Ac. 4ªT 20040627610 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 
26/11/2004) 

 Pagamento em dobro 
3085. Feriados e domingos trabalhados. Não se confundem com horas extras. Tema superado 
pelo Enunciado nº 146 do C. TST (nova redação dada pela Res. 121/03), com interpretação au-
têntica da Orientação Jurisprudencial nº 91-SDI-I do C. TST. (TRT/SP 02834200137102000 - RO - 
Ac. 6ªT 20040171412 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 07/05/2004) 

3086. DSR/feriados em dobro. A hora extra prestada na semana é devida com adicional de 50%. 
Portanto, os domingos e feriados, quando laborados, sem a devida folga, são devidos de forma 
dobrada, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal (OJ. n. 93, SDI-I, TST). Aliás, 
a nova redação do Enunciado n. 146 assim dispõe: "O trabalho prestado em domingos e feriados, 
não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso 
semanal". Correto o julgado. (TRT/SP 00015200130102007 - RO - Ac. 4ªT 20040089309 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 12/03/2004) 

3087. Trabalho em feriado. Remuneração em dobro. Inteligência da Lei nº 605/49. O empregado 
mensalista já tem embutida no salário a remuneração dos dias de repouso. Assim, se convocado 
para prestar serviços em dia de repouso e se a lei estabelece, para essa hipótese, o pagamento 
do salário em dobro, não há considerar, na satisfação dessa prestação, a parcela já contida no 
salário mensal, por isso que, do contrário, o empregador estaria remunerando esse trabalho de 
forma simples. (TRT/SP 01869200004802009 - RO - Ac. 2ªT 20040326629 - Rel. Luiz Carlos Go-
mes Godoi - DOE 20/07/2004) 

Parcelas que o integram 
3088. O DSR como hora extra e a sua incidência nos DSR’s. A hora extra a 100%, quando decor-
rente da folga laborada sem a devida folga compensatória ou da sua concessão de forma irregu-
lar, de forma objetiva, não pode incidir nos próprios DSR’s. Seria um bis in idem. Nesse particular, 
acolhe-se o apelo para excluir a incidência. (TRT/SP 02325200302802002 - RS - Ac. 4ªT 
20040393253 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 13/08/2004) 

 RESCISÃO CONTRATUAL 
Após aviso prévio 
3089. Prazo para quitação dos haveres resilitórios, em caso de dispensa do cumprimento do aviso 
prévio. Não sendo exigida a prestação de serviços do empregado demitido, a dispensa do cum-
primento equivale a ausência do aviso prévio a que se refere a alínea b do § 6º, do art. 477 da 
CLT. O pagamento fora do decêndio legalmente previsto sujeita o empregador ao pagamento da 
multa prevista no § 8º do artigo citado. (TRT/SP 02103200129102000 - RO - Ac. 4ªT 
20040684398 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 10/12/2004) 

 Pedido de demissão 
3090. Empregado com menos de um ano de serviço. Pedido de demissão com assinatura reco-
nhecida. Validade. O pedido de demissão só pode ser declarado nulo quando o trabalhador de-
monstra que o assinou ludibriado por má-fé do empregador. Não havendo tal prova, prevalece a 
validade do documento, que não está sujeito a nenhuma formalidade trabalhista especial, face ao 
tempo de serviço inferior a um ano. (TRT/SP 00499200125102002 - RO - Ac. 9ªT 20040061889 - 
Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

3091. Pedido de demissão ou recibo de quitação. Empregado com mais de um ano. Contrato ver-
bal ou tácito. Homologação obrigatória. Independentemente do contrato ter sido entabulado de 
forma escrita, verbal ou tácita, em se tratando de empregado com mais de um ano de serviço, o 
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pedido de demissão ou o recibo de quitação só terá validade quando feito com assistência do sin-
dicato ou perante a DRT, conforme artigo 477, parágrafo 1º, da CLT. Trata-se de requisito essen-
cial à validade do ato (CC, art. 166, V), o que evita discriminação entre trabalhadores com ou sem 
registro (CF, art. 7º, XXX e XXXII, e CLT, art. 3º, parágrafo único). (TRT/SP 00882200003102009 - 
RO - Ac. 9ªT 20040238231 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 04/06/2004) 

3092. Rescisão Indireta. A confissão real, em depoimento pessoal, de que a ruptura do contrato 
de trabalho decorreu de pedido de demissão, afasta, de plano, o pleito de rescisão indireta. Não 
bastasse, a denúncia da falta grave do empregador para rompimento do vínculo deve ser imediata 
(assim como na justa causa imputada ao empregado), pois o longo decurso de tempo entre as 
ilicitudes apontadas pela recorrente como autorizadoras da despedida indireta - três meses - não 
dá suporte à pretensão esposada na exordial. Recurso da reclamante, ao qual se nega provimen-
to. (TRT/SP 01239200103702001 - RO - Ac. 2ªT 20030709983 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 
03/02/2004) 

3093. Pedido de demissão. Nulidade. Não tem validade nenhuma pedido de demissão somente 
assinado pela empregada que, a toda evidência, é pessoa simples e de poucas letras, mormente 
com as agravantes de ausência de homologação (art. 477, § 1º, da CLT) e gravidez da autora (art. 
10, II, b, do ADCT). Recurso ordinário que deve ser provido. (TRT/SP 01765200006102004 - RO - 
Ac. 2ªT 20040206267 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 18/05/2004) 

Reintegração 
3094. Rescisão contratual. Ausência de exame demissional. Reintegração indevida. Embora a lei 
considere obrigatória a realização de exame no ato de admissão e demissão do empregado (CLT, 
art. 168, I e II), de acordo com as instruções baixadas Ministério do Trabalho, não reconhece direi-
to de reintegração pela ausência do exame. (TRT/SP 01112199525102006 - RO - Ac. 9ªT 
20040061870 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

3095. Mandado de segurança. Extinção de estabelecimento. Reintegração em filial. A determina-
ção para reintegração do empregado em filial da empresa, quando extinta a unidade em que o 
reclamante prestava suas atividades, não fere direito líquido e certo da impetrante. Aplicação do 
princípio legal previsto no artigo 5º, da LICC - "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais 
a que ela se dirige e às exigências do bem comum." Segurança que se denega. (TRT/SP 
11614200300002007 - MS - Ac. SDI 2004024320 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
26/11/2004) 

3096. Readmissão. Dispensa por ato discriminatório. Somente é possível a readmissão prevista 
na Lei nº 9.029/95 quando comprovado que a dispensa ocorreu em virtude de ato discriminatório 
do empregador. (TRT/SP 02163200205802003 - RO - Ac. 6ªT 20040555660 - Rel. Rafael E. Pu-
gliese Ribeiro - DOE 26/10/2004) 

 REVELIA 
Configuração 
3097. Mandado de segurança. A alegação de que não ouviu o pregão não elide a reclamada da 
revelia imposta, mormente se a parte adversa atendeu o chamado prontamente. A distribuição da 
Justiça é o objetivo do Poder Judiciário, que deve sempre ouvir os litigantes, buscando a verdade 
real. Porém, descuidos não podem ser tolerados quando é dever das partes a observação das 
formalidades legais, sob pena de se estar privilegiando uma delas em detrimento da outra. Segu-
rança denegada. (TRT/SP 10869200300002002 - MS - Ac. SDI 2004021940 - Rel. Delvio Buffulin 
- DOE 05/10/2004) 

Curador à lide 
3098. Citação por edital. Revelia. A nomeação de curador especial (CPC, 9º, II) é providência que 
o Juiz deve tomar de ofício. A ausência de nomeação gera irregularidade de representação da 
parte, além de violar a fórmula legal do processo (CPC, 250). (TRT/SP 02573200005902009 - RO 
- Ac. 6ªT 20040314671 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 25/06/2004) 
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Efeitos 
3099. Revelia. Pedido genérico. A revelia não induz confissão sobre pedido genérico, formulado 
fora das hipóteses do art. 286 do CPC. (TRT/SP 02014200103502000 - RO - Ac. 9ªT 
20040476744 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 24/09/2004) 

3100. Revelia. Litisconsórcio passivo. Interesses distintos. Responsabilidade solidária. Não se 
operam os efeitos da revelia pela apresentação de defesa por um dos litisconsortes passivos, 
desde que não se trate de interesses diversos ou opostos (art. 320, I, c/c art. 509, ambos do 
CPC). Havendo diversidade de interesses entre os litisconsortes, vige a regra geral em que cada 
um é tratado como litigante distinto (art. 48 do CPC) e a defesa de um não aproveita aos demais. 
É a hipótese dos devedores solidários que apresentam defesa pretendendo a exclusão de outro 
co-devedor. O interesse é oposto, pois a responsabilidade solidária possibilita a cobrança integral 
da dívida de cada um dos réus. (TRT/SP 01009200131602006 - RO - Ac. 8ªT 20040217471 - Rel. 
Rovirso Aparecido Boldo - DOE 18/05/2004) 

Recurso 
3101. Mandado de segurança. Revelia e confissão. Decisão interlocutória. Recurso ordinário. Art. 
5º, II, da Lei 1.533/51. Não se concede mandado de segurança contra decisão que decretou a 
revelia e a confissão quanto à matéria de fato de reclamada, em ação trabalhista, tratando-se de 
decisão interlocutória, passível de ser agitada mediante a interposição de futuro recurso ordinário, 
aplicando-se ao caso o teor do art. 5º, II, da Lei. 1.533/51. Mandado de segurança que não se 
concede. (TRT/SP 10032200300002003 - MS - Ac. SDI 2003034356 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
06/02/2004) 

 RITO SUMARIÍSSIMO 
Cabimento 
3102. Procedimento sumaríssimo. Ação de cumprimento. A parte não tem direito de escolher o 
procedimento que quer para a ação proposta na Justiça do Trabalho. Logo, a ação proposta deve 
ser proposta pelo rito sumaríssimo, pois o valor dado à causa está abaixo de 40 salários mínimos. 
Ação de cumprimento é dissídio individual e não coletivo, pois as partes na presente ação são 
duas pessoas individualizadas: sindicato e empresa. Se o valor da causa é inferior a 40 salários 
mínimos, a ação é processada sob o rito sumaríssimo. A matéria é de ordem pública. (TRT/SP 
00263200206202004 - RS - Ac. 3ªT 20040388446 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 17/08/2004) 

Geral 
3103. Rito sumaríssimo. Valores da inicial. Limitação. Art. 852-B, I, da CLT. Tratando-se de ação 
que tramita pelo rito sumaríssimo, é necessário que o pedido seja certo ou determinado, com a 
indicação do valor correspondente, condição que emana diretamente do art. 852-B, I, da CLT, 
pelo que a limitação das parcelas judicialmente reconhecidas em favor do reclamante aos valores 
declinados na inicial é medida necessária, até mesmo em razão do respeito aos limites da litiscon-
testatio, impostos pela inicial e pela defesa. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 
00171200325102008 - RS - Ac. 7ªT 20040053584 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

3104. Sumaríssimo. A Lei nº 9.957/00 instituiu o procedimento sumaríssimo para as ações de va-
lor inferior ao de quarenta salários mínimos que contenham pedido certo, determinado e indicação 
do valor. Não vedou, entretanto, a adoção do rito ordinário para as reclamações que nela não se 
enquadrem. Subsiste, portanto, a possibilidade de formulação de pedidos ilíquidos mesmo em 
ações de pequeno valor. (TRT/SP 03572200320102003 - RS - Ac. 6ªT 20040282133 - Rel. Lauro 
Previatti - DOE 13/08/2004) 

3105. Sumaríssimo. A Lei nº 9.957/00 não afastou a possibilidade jurídica de formulação de pedi-
dos ilíquidos em ações de pequeno valor econômico. Devem ser processadas no rito ordinário e 
as que assim não tenham sido autuadas, como na hipótese, para ele devem ser convertidas. Veja-
se, no tema, o art. 295, V, do CPC. Nem poderia ser de outra forma na medida em que o art. 5º, 
inciso XXXV, da Constituição Federal assegura o acesso ao Poder Judiciário e o exercício desse 
direito não pode ser obstado nem dificultado por norma hierarquicamente inferior. (TRT/SP 
01276200402502002 - RS - Ac. 6ªT 20040597126 - Rel. Lauro Previatti - DOE 26/11/2004) 
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3106. Exigência do art. 563 do CPC. Incompatibilidade com o sumaríssimo trabalhista. Os proces-
sos de procedimento sumaríssimo não estão sujeitos à elaboração de voto formal e, ipso facto, de 
ementa, prevalecendo a oralidade e o assentamento, conforme art. 895, parágrafo 1º, IV, da CLT, 
constituindo faculdade do juiz relator exibir voto escrito ou lançar ementa. (TRT/SP 
01600200346102008 - RS - Ac. 9ªT 20040031629 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
20/02/2004) 

3107. Conversão do procedimento sumaríssimo para o ordinário. Violação à Lei nº 9.957/00. Não-
configuração. O § 1º do artigo 852-B da CLT, impositivo do arquivamento da reclamação intentada 
pelo rito exceptivo de que trata nas hipóteses em que o pedido não é certo e determinado com a 
indicação do valor correspondente, obsta a emenda da petição inicial com vistas à manutenção do 
tipo de procedimento escolhido pelo autor, mas não a adaptação ao compatível prevista no inciso 
V do artigo 295 do CPC. (TRT/SP 01863200304802004 - RO - Ac. 2ªT 20040373767 - Rel. Mari-
angela de Campos Argento Muraro - DOE 10/08/2004) 

3108. Rito sumaríssimo. Valor da causa. Caracterização. Arquivamento do feito. A simples atribui-
ção à causa de valor inferior ao limite de quarenta salários mínimos, por si só, não é o suficiente 
para sujeitar a demanda ao procedimento sumaríssimo, especialmente, quando verificadas condi-
ções aptas ao desenvolvimento pelo rito ordinário. Nesta hipótese, a adequação desse valor ex 
officio, viabilizando o prosseguimento do feito sob o rito comum mostra-se a solução mais ade-
quada. A determinação de arquivamento da demanda de forma sumária, configura excessivo ri-
gor, além de colidir frontalmente com os princípios de economia e celeridade processuais, nortea-
dores da processualística trabalhista. (TRT/SP 01336200402102001 - RS - Ac. 4ªT 20040659288 
- Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 03/12/2004) 

3109. Rito sumaríssimo. A lei não priva a oportunidade para indicação do novo endereço do réu, 
cuja mudança pode inclusive ser superveniente ao ajuizamento da ação. Sentença anulada. 
(TRT/SP 01207200404102008 - RS - Ac. 6ªT 20040500076 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 24/09/2004) 

3110. Rito sumaríssimo. Pedido certo ou determinado e indicação do valor correspondente. Exe-
gese do art. 852-B, parágrafo 1º, consolidado trazido pela Lei nº 9.957/2000. Em seara do proce-
dimento trabalhista da legislação acima referida descabe aplicação subsidiária do CPC (art. 769 
da CLT). In casu, a norma procedimental trabalhista é de ordem pública e basta em si mesma. 
Não há em efetivo omissão de molde a justificar uso do CPC em concessão de prazo para emen-
da. Arquivamento mantido. (TRT/SP 01752200405102001 - RS - Ac. 5ªT 20040601336 - Rel. Ri-
cardo Verta Luduvice - DOE 12/11/2004) 

3111. Rito sumaríssimo. Pedido de nulidade do arquivamento: A Lei nº 9.957/2000 teve por objeti-
vo a celeridade processual, portanto, determinar-se o arquivamento da ação quase 4 meses de-
pois da sua propositura - sob o fundamento de que tal rito não comporta emenda à inicial-, afigura-
se-nos completamente despropositado, pois tal decisão choca-se frontalmente com o objetivo da 
própria lei. Recurso ordinário do autor que se provê. (TRT/SP 01488200306002006 - RS - Ac. 2ªT 
20040012152 - Rel. Rosa Maria Zuccaro - DOE 10/02/2004) 

3112. Sumaríssimo. Multa de 40% sobre o FGTS. Necessidade de apresentar o valor líquido na 
inicial. Sendo a reclamada a responsável pelo pagamento direto ao autor da multa de 40% direta-
mente - obrigação de pagar, não de fazer - necessário ao autor apontar no pedido o valor a ela 
correspondente, cumprindo o previsto no art. 852-B, I, da CLT, diligenciando os extratos da conta 
vinculada e calculando o devido. (TRT/SP 02126200320102001 - RS - Ac. 10ªT 20040004206 - 
Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 06/02/2004) 

3113. Procedimento sumaríssimo. Prazo para emendar a inicial. O não atendimento, pelo recla-
mante, do disposto nos incisos I e II do artigo 852-B da CLT importará no "arquivamento" da re-
clamação e condenação no pagamento de custas sobre o valor da causa (§ 1º do art. 852-B da 
CLT). O artigo usa o verbo importar no imperativo. Não é o caso de se conceder prazo para e-
mendar a inicial, pois o não atendimento de pedido certo ou determinado, da indicação do valor 
correspondente, importará o "arquivamento" do processo. A postulação deve ser julgada no prazo 
de 15 dias, não sendo admissível, por conseguinte, prazo de 10 dias para ser emendada a inicial. 
Logo, não serão observados o artigo 284 do CPC, em razão da previsão expressa para o proce-
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dimento sumaríssimo, nem o En. 263 do TST. (TRT/SP 02599200300102002 - RS - Ac. 3ªT 
20040240627 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 01/06/2004) 

3114. Rito sumaríssimo. Impossibilidade de emenda à petição inicial (art. 284, CPC), diante do 
disposto no art. 852-B § 1º, CLT, com a redação dada pela Lei 9957/00, que determina o arquiva-
mento do processo cuja inicial não atenda aos requisitos processuais previstos em seus incisos I e 
II. (TRT/SP 00548200240102008 - RO - Ac. 4ªT 20040179588 - Rel. Vilma Mazzei Capatto - DOE 
30/04/2004) 

RURAL 
Configuração 
3115. Trabalho rural. Caracterização. Exercendo o reclamante seus misteres no cultivo da terra, 
em propriedade rural do contratante, que explora atividade agroeconômica voltada ao abasteci-
mento de vegetais para feiras-livres, configura-se o vínculo empregatício como trabalhador rural, a 
teor dos artigos 2º e 3º da Lei nº 5.889/73. (TRT/SP 00852200249202007 - RO - Ac. 4ªT 
20040260474 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 04/06/2004) 

 SALÁRIO (EM GERAL) 
Abono 
3116. Abono salarial. Leis temporárias. Administração pública municipal. Natureza indenizatória. 
As leis temporárias têm vigência e eficácia definidas no próprio texto. O direito criado com essa 
condição de temporariedade é também provisório, ou seja, sujeito a condição resolutiva e se per-
de com a própria extinção da lei, no seu termo final, conforme art. 2º da LICC. (TRT/SP 
00034200303102002 - RO - Ac. 9ªT 20040557973 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
12/11/2004) 

3117. Abono convencional. Portuário. Reflexos. O abono convencional não é um complemento 
salarial, mas refere-se apenas ao pagamento de dias não laborados pelo reclamante e abonados 
pela reclamada, por força de acordos coletivos celebrados. Portanto, se o referido abono faz parte 
do próprio salário do reclamante, resta prejudicado o pedido de reflexos. (TRT/SP 
00831200244102009 - RO - Ac. 1ªT 20040457880 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

Afastamento 
3118. Doença. Previdência Social. Empregado aposentado que se afasta por motivo de doença 
não recebe o auxílio-doença por expressa proibição de cumulação de benefícios (Lei 8.213/91, 
art. 124, I). Não cabe ao empregador pagar, a título de salário, o que seria correspondente ao be-
nefício do auxílio-doença negado por lei federal. (TRT/SP 02136200144102000 - RO - Ac. 6ªT 
20040648367 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

Ajuda de custo 
3119. Reembolso de valores com quilometragem. A reclamada, consoante o tópico 5º da defesa, 
argumentou que essa verba não é devida, já que o autor não teria observado o disposto nos itens 
51 e 52 do Regulamento do Pessoal, o qual declina que o empregado tem o direito ao reembolso 
das despesas, desde que efetue a prestação de contas no prazo de dez dias. Essa tese defensiva 
foi acatada pelo MM. Juízo a quo. O simples fato de o empregado não ter efetuado a prestação de 
contas, a nosso ver, não implica no fato de que o seu direito deva ser analisado por essa instância 
revisora. A prova oral do reclamante atesta que o autor fazia a instalação do home banking, utili-
zando o seu próprio veículo e sem qualquer reembolso das despesas com essa utilização. O mí-
nimo que o reclamado deveria oferecer é o suporte material adequado para que o empregado 
cumprisse com as suas tarefas, já que o beneficiário direto era o próprio empregador. Vale dizer, 
se a prova demonstra que o autor realizou despesas com os serviços executados pelo banco, o 
qual deveria colocar o instrumental adequado para o cumprimento dessas tarefas, no mínimo, por 
questão de coerência, o reclamado há de ser condenado no pagamento dessas despesas. O re-
clamante declina que fazia em torno de 800 quilômetros por mês, a qual não encontra eco nos 
autos. Vamos arbitrar a indenização tão somente pelos gastos com o combustível, arbitrando-se 
uma média mensal de 400 quilômetros por mês. Com uma média de 10 quilômetros por litro de 
combustível, o autor faz jus a uma média de 40 litros de gasolina por mês. O arbitramento mostra-



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 461 
 

se razoável e é determinado, como forma de se evitar discussões inócuas na fase de liquidação. 
Essa verba não tem natureza salarial, logo, evidente a falta de amparo legal para as incidências 
pleiteadas. (TRT/SP 02043200207502001 - RO - Ac. 10ªT 20040566689 - Rel. Francisco Ferreira 
Jorge Neto - DOE 26/10/2004) 

3120. Ajuda de custo. Natureza. A ajuda de custo não integra o salário em nenhuma hipótese. O 
parágrafo 1º do artigo 457 da CLT estabelece que integram o salário várias verbas, mas não a 
ajuda de custo. O parágrafo 2º do mesmo artigo estabelece que não se incluem nos salários as 
ajudas de custo, ... Assim, em nenhuma hipótese a ajuda de custo integra o salário. Tanto faz se é 
igual ou superior a 50% do salário, que diz respeito apenas as diárias. O fato de que a ajuda era 
paga habitualmente não a torna salário, em razão de que não tinha por objetivo remunerar o re-
clamante mas indenizá-lo das despesas incorridas para desenvolver o serviço. (TRT/SP 
02364200205902007 - RO - Ac. 3ªT 20040484305 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 14/09/2004) 

Configuração 
3121. Férias. Natureza. A remuneração das férias recebida pelo empregado na constância do 
contrato de trabalho tem inequívoca natureza salarial, pois representa tão somente a antecipação 
do pagamento que seria devido ao final do mês de fruição do descanso anual, por determinação 
do artigo 145 da CLT. (TRT/SP 12435200300002007 - MS - Ac. SDI 2004017544 - Rel. José Car-
los da Silva Arouca - DOE 13/08/2004) 

Desconto. Dano do empregado 
3122. Desconto. Multa de trânsito. As multas constantes dos autos mostram atitude dolosa do 
reclamante, pois teve vontade, intenção em praticar multas por excesso de velocidade, por avan-
çar em sinal vermelho, etc. O reclamante passou no sinal vermelho e excedeu o limite de veloci-
dade porque teve intenção nesse sentido. Do contrário, não o teria feito. O empregador não pode 
ser responsabilizado por multas a que não deu causa, principalmente quando o empregado teve 
intenção no seu ato. Logo, podem ser cobradas pela empresa (§ 1º do art. 462 da CLT). (TRT/SP 
00171200246102000 - RO - Ac. 3ªT 20040378335 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 10/08/2004) 

Desconto. Em favor de terceiros 
3123. Assistência hospitalar. Ressarcimento de descontos efetuados a título de despesas médi-
cas. Constando em cláusula coletiva a determinação de "assistência hospitalar" sem a devida es-
pecificação de quais serviços garante ou presta, e o comprometimento a viabilização da conces-
são a plano de saúde básico, não demonstrado formalmente, são devidos os reembolsos dos 
descontos de despesas médicas efetuadas pelo empregado. (TRT/SP 00595200201202002 - RO 
- Ac. 8ªT 20040562624 - Rel. Lilian Lygia Ortega Mazzeu - DOE 26/10/2004) 

 Desconto salarial 
3124. Descontos Salariais. Seguro de vida. Legalidade. Nos termos do Enunciado n° 342 do C. 
TST, aplicável na espécie, "Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização 
prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, 
médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou re-
creativa associativa dos seus trabalhadores, em seu benefício e dos seus dependentes, não 
afrontam o disposto pelo art. 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou 
de outro defeito que vicie o ato jurídico". Recurso ordinário não provido. (TRT/SP 
02703200107102008 - RO - Ac. 7ªT 20040054009 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

3125. Descontos salariais. Devolução de cheques de clientes. Tendo a reclamada alegado que o 
reclamante sofreu descontos salariais por motivo de inobservância de normas da empresa, in-
cumbia a ela provar a efetiva ocorrência de sua alegação. Não se desincumbindo de tal encargo, 
deve a mesma arcar com a devolução dos valores indevidamente descontados do obreiro. Recur-
so ordinário não provido. (TRT/SP 01335199900902005 - RO - Ac. 7ªT 20040383134 - Rel. Anelia 
Li Chum - DOE 17/09/2004) 

3126. Descontos. O reclamante pretende a devolução da contribuição confederativa e do seguro 
de vida. O documento de fls. 65 comprova a autorização para o desconto de vida, logo, diante do 
Enunciado n. 342 do TST e do art. 462 da CLT indefere-se o apelo. Correto o julgado. A imposi-
ção do desconto da contribuição confederativa não pode ser mantida. Esse desconto fere o prin-
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cípio da liberdade sindical, somente podendo ser exigível do associado da entidade sindical, o que 
não é o caso dos autos. Nesse sentido, temos o teor do Precedente n. 119 do TST e da Súmula n. 
666 do STF. Com base nesses elementos autoriza-se o desconto do valor descontado a título de 
contribuição confederativa. (TRT/SP 01685199846202002 - RO - Ac. 7ªT 20040363427 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 30/07/2004) 

3127. Instituições financeiras em liquidação. Recurso. Pressupostos de admissibilidade. Inafasta-
bilidade. As regras sobre suspensão de processo estabelecidas na Lei n° 6.024/74 não se aplicam 
às reclamações trabalhistas, por isso que estas não têm por objeto direitos e interesses relativos 
ao patrimônio das instituições financeiras em liquidação extrajudicial. E se não suspendem o pro-
cesso trabalhista, por inevitável conseqüência lógica não afastam as exigências para a interposi-
ção de recurso ordinário. Desconto salarial. Autorização tácita. Inadmissibilidade. Constituindo 
renúncia parcial a mais importante das prestações devidas ao empregado por força do contrato - o 
salário, a autorização para desconto há de ser manifestada de modo expresso, por escrito. 
(TRT/SP 02393199903102007 - RO - Ac. 2ªT 20040188234 - Rel. Luiz Carlos Gomes Godoi - 
DOE 11/05/2004) 

3128. Devolução de descontos. Recebimento de cheque com assinatura falsificada. Caixa bancá-
rio. Não provado o dolo do empregado e inexistindo cláusula contratual ou norma coletiva autori-
zando descontos por prejuízos causados ao empregador (artigo 462, parágrafo 1º da CLT), o cai-
xa bancário não pode sofrer desconto pelo pagamento de cheques com assinatura falsificada, 
quando o superior hierárquico, consultado, autorizou o pagamento. Some-se a isso o fato de se-
quer receber gratificação por 'quebra-de-caixa'. Mantém-se a sentença que ordenou a devolução 
dos descontos. (TRT/SP 00030200244202000 - RO - Ac. 9ªT 20040476973 - Rel. Luiz Edgar Fer-
raz de Oliveira - DOE 24/09/2004) 

3129. Desconto salarial por autorização tácita não deve ser admitido, sob pena de afrontar ao 
constitucional princípio da irredutibilidade de salários (CF, art. 7º, VI). O aspecto do contrato de 
trabalho que mais interessa ao empregado é o da onerosidade, tanto a teor do ordenamento jurí-
dico como até mesmo do senso comum. (TRT/SP 00911200140202000 - RO - Ac. 5ªT 
20040226667 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 28/05/2004) 

3130. Salário. Descontos não autorizados. Devolução. Em vista da feição alimentar que a unani-
midade da doutrina reconhece ao salário, a ordem jurídica nacional conferiu-lhe amplo aparato 
protetivo com o escopo de garantir o seu pagamento e salvaguardá-lo das investidas patronais. 
Os princípios da irredutibilidade e da intangibilidade do salário estão positivados, respectivamente, 
nos artigos 7º, inciso VI, da Constituição Federal, e artigo 462 da CLT, traduzindo valores de tal 
magnitude que não podem ser abdicados pelo trabalhador, tangenciados pelo empregador, ou 
desconsiderados pelo intérprete. Sobre os salários só podem incidir descontos legalmente previs-
tos ou autorizados expressamente através de manifestação individual escrita ou pela via negocial 
coletiva, e ainda assim, desde que não impliquem prejuízo para o trabalhador, com quebra direta 
ou camuflada dos princípios assecuratórios da intangibilidade, irredutibilidade e irrenunciabilidade. 
In casu, à exceção do "vale transporte desconto", porque previsto na Lei 7.418/85, não podem 
subsistir as demais deduções ("desconto multicheque", "vale transporte ausência" e "ajuste insufi-
ciência saldo"), eis que efetuadas unilateralmente e sem a devida comprovação da origem e im-
portes, ferindo os princípios supra mencionados e o padrão interpretativo ditado pelo Enunciado nº 
342, do C. TST. (TRT/SP 02224200331602006 - RS - Ac. 4ªT 20040279175 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 18/06/2004) 

3131. Descontos salariais. Mercadoria defeituosa. Ilegalidade. Fere os princípios da irredutibilida-
de e da intangibilidade salarial, expressos, respectivamente, nos artigos 7º, inciso VI, da Constitui-
ção Federal, e artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, a imposição do empregador para 
que sua empregada fique com mercadorias defeituosas, antes ou após as vendas, sofrendo em 
sua remuneração o desconto dos respectivos valores lançados sob a forma de "vales". Devido o 
ressarcimento integral dos valores ilegalmente descontados. Sentença mantida. (TRT/SP 
00980200403302002 - RS - Ac. 4ªT 20040574835 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
05/11/2004) 
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Diárias 
3132. Diárias. Caracterização. Se o pagamento feito ao empregado depende de comprovação da 
despesa efetivada, é reembolso de despesas. As diárias independem de comprovação por parte 
do empregado. (TRT/SP 01703200104802003 - RO - Ac. 3ªT 20040089813 - Rel. Sérgio Pinto 
Martins - DOE 09/03/2004) 

Fixação e cálculo 
3133. O salário mínimo é composto por todas as verbas que integram a remuneração. Apelo de-
negado. (TRT/SP 00744200203302004 - RO - Ac. 1ªT 20040655088 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 07/12/2004) 

3134. McDonald's. Manutenção da empregada à disposição da empresa durante 44 horas sema-
nais, mas com pagamento por hora trabalhada na medida de suas necessidades. Modalidade de 
contratação que transfere para o empregado os riscos do empreeendimento. Ilícito o ajuste. 
(TRT/SP 01735200201302006 - RO - Ac. 6ªT 20040535686 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 15/10/2004) 

3135. Variação salarial na mesma jornada. Impossibilidade. A fixação de salários diferenciados 
para funções diversas dentro de uma mesma jornada traduz situação que atribui exclusivamente 
ao empregador o poder de alterar a remuneração segundo suas conveniências. Isso porque, no 
curso da jornada, a determinação para exercer a função que melhor atenda aos interesses do 
empreendimento equivale a uma condição potestativa pura, cuja nulidade é consagrada pelo arti-
go 122 do CC de 2002 (antigo 115 do CC/1916). (TRT/SP 00782200304902003 - RO - Ac. 8ªT 
20040576420 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 05/11/2004) 

Forma de pagamento 
3136. Diferenças salariais. McDonald's. Manutenção da empregada à disposição da empresa du-
rante 44 horas semanais, mas com pagamento por hora trabalhada na medida de suas necessi-
dades. Modalidade de contratação que transfere para o empregado os riscos do empreendimento. 
Ilícito o ajuste. Devidas as diferenças com base no tempo à disposição da ré por 44 horas sema-
nais. (TRT/SP 01144200207302002 - RO - Ac. 6ªT 20030695184 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro 
- DOE 16/01/2004) 

 Funções simultâneas 
3137. Alteração contratual. Função exercida. É o que basta para justificar um plus salarial, por-
quanto se afigura insofismável a alteração das condições de trabalho, decorrente da cumulação 
de atribuições e tarefas (motorista cobrador), ensejando a aplicação analógica das disposições 
contidas no art. 460, da CLT, em face da primazia da realidade do contrato de trabalho, sob pena 
de enriquecimento ilícito pelo empregador, que contrata apenas uma função e, a posteriori, exige 
o exercício concomitante de duas. (TRT/SP 00765200238202004 - RO - Ac. 10ªT 20040101112 - 
Rel. Lilian Gonçalves - DOE 23/03/2004) 

3138. Acúmulo de funções não configurado. Adicional indevido. A simples condição de folguista 
não implica, necessariamente, no propalado acúmulo de funções ou sobrecarga de trabalho, já 
que essa é atribuição precípua à tal função. O deferimento do adicional devido está condicionado 
à demonstração inequívoca de que as atividades inerentes às duas funções (porteiro e faxineiro) 
eram executadas concomitantemente, porque somente essa hipótese o justificaria, em conformi-
dade com os termos da norma coletiva da categoria profissional. (TRT/SP 00753200301302001 - 
RS - Ac. 4ªT 20040338414 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 13/07/2004) 

3139. Acúmulo de função. A acumulação de alguns misteres se situa no sentido da máxima cola-
boração que o empregado deve ao empregador. Não havia indeterminação do salário (CLT, 460) 
e, assim, entende-se que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a 
sua condição pessoal (CLT, 456, parágrafo único). (TRT/SP 02359199906002008 - RO - Ac. 6ªT 
20040090641 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

3140. Acúmulo de função. Configuração. Exercendo o recorrente dupla atividade de forma simul-
tânea, o condomínio viu-se desobrigado de contratar novo empregado, gerando assim prejuízos 
não só de ordem financeira ao empregado, mas também de origem orgânica, dado o evidente 
desgaste físico. Indo mais além, a má conduta do reclamado lesa inclusive a coletividade, pois 
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deveríamos ter mais um contrato de trabalho e não apenas o do autor. A formalização do contrato 
de emprego depende do ajuste de vontade das partes, pelo que, o que for pactuado, tem caráter 
de imutabilidade, ressalvando-se a alteração permitida por mútuo consentimento, desde que a 
modificação do contrato é claro não traga prejuízos diretos ou indiretos ao empregado segundo o 
disposto no art. 468 da CLT. O reclamante teve o seu contrato modificado apenas ao alvedrio do 
empregador, que lhe atribuiu uma carga maior de trabalho sem a devida contraprestação salarial, 
reputando-se tal alteração em desequilíbrio à natureza comutativa e onerosa decorrente da rela-
ção de emprego. Exsurge desta forma, o direito do autor em receber o adicional de acúmulo de 
função previsto na norma coletiva. (TRT/SP 00721200205202008 - RO - Ac. 6ªT 20040472374 - 
Rel. Valdir Florindo - DOE 24/09/2004) 

 Incontroverso. Em dobro 
3141. O intuito do legislador ao instituir o artigo 467, da CLT, em especial a nova redação, foi evi-
tar a procrastinação das demandas trabalhistas que têm por objeto parcelas salariais e rescisórias 
incontroversas, apenando o empregador inadimplente e que movimenta indevidamente o Poder 
Judiciário, com reversão da multa à parte prejudicada, qual seja, o empregado. Trata-se, pois, de 
norma jurídica de caráter processual, a qual permite aplicação ex officio. (TRT/SP 
01805200207902008 - RO - Ac. 9ªT 20040192550 - Rel. Jane Granzoto Torres da Silva- DOE 
14/05/2004) 

3142. Artigo 467, da CLT. A única interpretação permitida pelo artigo 467, da CLT na redação da-
da pela Lei nº 10.272/2001 é de que, ao empregador que não pagar em primeira audiência "ver-
bas rescisórias" incontroversas, será imputada condenação em 50% (cinqüenta por cento) deste 
valor, a ele acrescido. O dispositivo legal não dá margem a interpretações diversas, pois específi-
co quanto às verbas rescisórias, não se reportando, em momento algum, a todas as parcelas sala-
riais deferidas pelo r. julgado. (TRT/SP 02693200124202001 - RO - Ac. 3ªT 20040082851 - Rel. 
Mércia Tomazinho - DOE 16/03/2004) 

3143. Art. 467 da CLT. Aplicação de ofício. O artigo 467 da CLT pode ser aplicado de ofício, isto 
é, sem provocação, pois é uma norma de ordem pública, um comando dirigido ao juiz e não à par-
te, além do que o salário tem natureza de verba de natureza alimentar. A decisão do juiz será ultra 
petita, porém autorizada pela própria lei, obrigando o empregador a pagar os salários incontrover-
sos, em função da verba de natureza alimentar que é o salário. Mesmo não havendo pedido na 
petição inicial, o juiz pode deferir a aplicação do artigo 467 da CLT de ofício, impondo a sanção de 
pagamento com acréscimo de 50% a quem não quer pagar as verbas rescisórias incontroversas 
ao empregado na primeira audiência. (TRT/SP 01115200331202006 - RS - Ac. 3ªT 20040016875 
- Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 10/02/2004) 

3144. Art. 467. Interpretação da palavra salário. O artigo 467 da CLT aplica-se exclusivamente a 
salários e não a verbas de natureza salarial, como o adicional de insalubridade. Em se tratando de 
penalidade, deve ter interpretação restritiva. (TRT/SP 00850199925302002 - RO - Ac. 3ªT 
20040031181 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 17/02/2004) 

3145. Art. 467 da CLT. Vínculo de emprego. O artigo 467 da CLT não pode ser aplicado quando 
há controvérsia sobre o vínculo de emprego, pois a empresa não reconhece que deve verbas ao 
reclamante provenientes do contrato de trabalho. (TRT/SP 01269200206802007 - RO - Ac. 3ªT 
20040462794 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 14/09/2004) 

Pagamento 
3146. Prisão por dívida trabalhista. CF, art. 7º, X. Inteligência. Fere a dignidade da pessoa huma-
na, pilar do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III), a inadimplência não poucas vezes do-
losa das empresas diante daqueles que contribuem para a consecução de seus fins, deixando de 
pagar, como assinalado na decisão, verbas de natureza salarial. A Constituição Federal, no artigo 
7º, inciso X, capitula como crime a retenção dolosa dos salários. Indispensável, porém, a comple-
mentação ordinária, determinando a pena correspondente, para permitir a punição dos sócios res-
ponsáveis pela sonegação de direitos sociais fundamentais, de natureza alimentar, como salários, 
férias, 13º salário, de modo a coibir os abusos conhecidos ou ampliar desmesuradamente o tama-
nho das prisões. (TRT/SP 10281200400002000 - HC - Ac. SDI 2004008006 - Rel. José Carlos da 
Silva Arouca - DOE 07/05/2004) 
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3147. O direito ao recebimento do salário só nasce após o mês da prestação de serviços caracte-
rizando-se o período aquisitivo. Somente ao final do mês que surge não só o direito ao pagamento 
do salário como ao respectivo reajuste. Assim, não importa que uma lei municipal alterou o critério 
de reajuste salarial no próprio mês da prestação laboral, pois os autores possuíam apenas uma 
expectativa de direito. (TRT/SP 00375200003102005 - RO - Ac. 1ªT 20040605170 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 23/11/2004) 

3148. Salário. Promoção. Ascensão funcional sem acompanhamento de acréscimo salarial. Exce-
dimento à reserva do art. 456, parágrafo único, da CLT. Diferenças concedidas. (TRT/SP 
00286200201802000 - RO - Ac. 6ªT 20040218230 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
21/05/2004) 

 Participação nos lucros 
3149. Participação nos lucros e resultados. Observados os trâmites e requisitos formais para insti-
tuição de retribuição a esse título, não provado intuito fraudatório ou desvirtuamento do instituto 
pelo empregado, caracteriza-se a hipótese do art. 7º, XI, da Constituição da República. Reflexos 
indevidos, recurso provido. (TRT/SP 00066200303402007 - RO - Ac. 7ªT 20040668694 - Rel. Cá-
tia Lungov - DOE 10/12/2004) 

3150. Participação nos lucros e resultados. Não configuração. Reflexos devidos. Demonstrada a 
situação na qual a parcela paga habitualmente a título de participação nos lucros ou resultados 
(PLR) é desvinculada dos resultados financeiros das empresas é de se concluir que se trata, na 
verdade, de pagamento de gratificação habitual, mascarada pelo rótulo de participação nos lucros 
e resultados, com escopo de frustrar a legislação trabalhista (art. 457, § 1º da CLT). Em decorrên-
cia, fica afastada a aplicação do disposto no art. 7º, inc. XI da Constituição Federal, sendo devidos 
os reflexos da PLR nas verbas contratuais e rescisórias. (TRT/SP 02722200003102004 - RO - Ac. 
4ªT 20040273975 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 18/06/2004) 

3151. Participação nos lucros. Nossa Caixa Nosso Banco. A lei estadual assegurou aos inativos a 
paridade remuneratória com os ativos, bem como a percepção das vantagens econômicas de 
qualquer natureza. A convenção coletiva não pode excluir dos inativos o direito que lhes é assegu-
rado por lei estadual. (TRT/SP 02430200003902002 - RO - Ac. 6ªT 20040648405 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

3152. A participação nos lucros e resultados, por expressa disposição constitucional, é desvincu-
lada da remuneração (CF, 7º, XI). O seu pagamento na proporção de 1/12 não confere à parcela 
natureza salarial. A periodicidade semestral mínima (Lei 10.101/00, artigo 3º, parágrafo 2º) foi fle-
xibilizada com a chancela sindical, cujo reconhecimento obriga a Constituição Federal (art. 7º, 
XXVI). Indevidas as integrações. (TRT/SP 01391200346502008 - RO - Ac. 6ªT 20040514611 - 
Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

3153. Participação nos lucros. Pagamento condicionado à permanência da empregada após com-
pletado o período aquisitivo. Cláusula inválida. Se a empregada trabalhou todo o lapso temporal 
em que foi apurada a lucratividade, ou seja, no período aquisitivo do direito, não há como excluí-la 
do benefício a pretexto de que já não mais trabalhava na reclamada no momento concessivo, i.e, 
do pagamento da participação nos lucros. São inválidos os atos em que o efeito se sujeita ao arbí-
trio de apenas uma das partes. Exegese do artigo 115 do antigo Código Civil vigente à época dos 
fatos (artigo 122 do Novo Código Civil de 2.002). Recurso da reclamante a que se dá parcial pro-
vimento. (TRT/SP 00998200305502000 - RS - Ac. 3ªT 20030712917 - Rel. Ricardo Artur Costa e 
Trigueiros - DOE 13/01/2004) 

 Prefixação de adicionais ou horas extras 
3154. Salário complessivo. O ordenamento jurídico veda o salário complessivo, haja vista a possi-
bilidade de o empregador 'maquiar' o recibo de pagamento através da remuneração de vários títu-
los sob a mesma rubrica. Obviamente, essa determinação visa garantir a irredutibilidade do salário 
do obreiro, obrigando o empregador a classificar as verbas devidas discriminadamente, no intuito 
de impedir eventual dificuldade de identificação das verbas consignadas no recibo e os respecti-
vos valores percebidos. (TRT/SP 02390199904302003 - RO - Ac. 10ªT 20040183569 - Rel. Lilian 
Gonçalves - DOE 04/05/2004) 
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3155. I) Adicional de insalubridade. Base de cálculo. A base de cálculo do adicional de insalubri-
dade é o salário mínimo, e não o salário base do empregado, mesmo após a vigência da Constitu-
ição Federal de 1988, eis que a vedação prevista na parte final do inciso IV do artigo 7º da Consti-
tuição Federal objetivou apenas a utilização do salário mínimo como unidade monetária ou fator 
de indexação. Precedentes do STF: Ags. 169.269 (AgRg)-MG e 179.844 (AgRg)-MG, Galvão, 1. 
Turma; Ag 177.959 (AgRg)-MG, M. Aurélio, 2. Turma. IV; AG em RE 227.899-8 MG, Ac. 2ª T, 
14.12.98, Min. Carlos Velloso. II) Salário Complessivo. Não prosperam as alegações recursais e 
no sentido de que o salário percebido pelo reclamante era superior ao valor pago aos empregados 
que trabalhavam durante o dia, referindo-se tal diferença ao adicional noturno, tendo em vista que 
tal conduta, além de não ter sido cabalmente demonstrada, representa a inaceitável prática de 
pagamento de verbas de forma complessiva. (TRT/SP 01849200304202002 - RS - Ac. 4ªT 
20040005121 - Rel. Odette Silveira Moraes - DOE 30/01/2004) 

Prêmio 
3156. Promessa de vantagem. Prêmio. Integração ao salário. O prêmio é uma promessa de van-
tagem pecuniária ante o cumprimento de determinado fim, tais como assiduidade, pontualidade, 
produtividade ou outros. Daí é certo concluir que a verba instituída com escopo de compensar 
habitualmente o empregado pelo atingimento de metas e estimulá-lo à manutenção de alto índice 
de desempenho, independentemente do rótulo que lhe tenha sido dado, configura prêmio e carac-
teriza contraprestação. Sua integração ao salário para o cálculo das verbas legais decorre da apli-
cação do art. 457, § 1º da CLT. (TRT/SP 02906200106602009 - RO - Ac. 4ªT 20040338562 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 13/07/2004) 

SALÁRIO MÍNIMO 
 Obrigatoriedade 
3157. Salário. Salário-base inferior ao salário mínimo. A expressão do salário mínimo não existe 
pelo simples capricho de um número, mas para garantir ao trabalhador recursos indispensáveis às 
suas necessidades vitais básicas e as de sua família (CF, 7º, IV). A intenção do legislador foi as-
segurar uma capacidade financeira ao empregado como padrão mínimo do poder de compra que 
poderá ter com o salário (entenda-se: remuneração). Salário-mínimo tem o sentido de contrapres-
tação mínima, vale dizer, de preço mínimo para o trabalho prestado. Pouco importa a denomina-
ção que o empregador venha a adotar para o salário, ou mesmo a inexistência do próprio salário-
base quando se garante uma contraprestação superior ao salário mínimo. (TRT/SP 
00218200203702000 - RO - Ac. 6ªT 20040203780 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
14/05/2004) 

 SALÁRIO NORMATIVO E PISO SALARIAL 
Constitucionalidade 
3158. Piso normativo. Composição. Piso salarial normativo é tido como a mais baixa remuneração 
que pode pagar o empregador aos seus empregados abrangidos pela norma instituidora, nela 
inseridos todos os componentes salariais, à luz do contido no artigo 457, parágrafo 1º, da CLT, na 
medida em que um determinado benefício não pode ser apreciado de forma isolada, mas deve 
resguardar a ciência jurídica como um todo. (TRT/SP 02836200004802006 - RO - Ac. 9ªT 
20040210701 - Rel. Jane Granzoto Torres da Silva- DOE 21/05/2004) 

3159. Preliminar. Direito formal x Direito social. Compreensão. O suscitado não procede de boa-
fé, deixando de expor os fatos em juízo conforme a verdade, como exige o art. 14, II, do Código 
de Processo Civil. O vezo inspirado pelo direito formal de atacar com preliminares o que falta para 
enfrentar o mérito, no âmbito do direito moderno e, em especial, no campo do direito coletivo, só 
se presta para agravar o conflito de classe, que, todavia, exige das partes empenho e práticas 
leais para resolvê-lo. Enquadramento x Autonomia sindical. A autonomia duramente conquistada, 
o que só foi possível com o retorno à democracia, não se compatibiliza com o autoritarismo corpo-
rativista do art. 557 da CLT, que submeteu a organização da classe trabalhadora à estrutura artifi-
cial criada pelos burocratas ministeriais. Hoje, os trabalhadores e empregadores organizam-se 
livremente; é ler o que se escreveu no inciso II do art. 8º da Constituição Federal. Salário. Corre-
ção. Arbitramento. O salário é valorado conforme a região geo-econômica, de forma que sua 
compartimentalização num plano nacional se sobrepõe à realidade vivida na localidade onde se 
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situam os empregados e os empregadores representados. O arbitramento permitido pelo artigo 
114, parágrafo 2º da Constituição Federal, autoriza que se considere não um número abstrato, 
mas aquilo que outros segmentos profissionais e econômicos, através de suas representações 
sindicais conseguiram ajustar, aí sim, livremente. Com isto o poder normativo é exercido em sua 
plenitude, completando a livre negociação que não encontrou convergência. (TRT/SP 
20341200300002001 - DC - Ac. SDC 2004001451 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
29/06/2004) 

3160. O salário mínimo normativo (ou salário normativo) é aquele fixado por sentença normativa, 
resultante de processo de dissídio coletivo envolvente a sindicato de trabalhadores e respectivo(s) 
empregador(es) ou sindicato de empregadores. Traduz, assim, o patamar salarial mínimo aplicá-
vel no contexto da categoria representada pelo respectivo sindicato obreiro partícipe na relação 
processual de dissídio. (TRT/SP 01994200002502005 - RO - Ac. 1ªT 20040541112 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

 SALÁRIO-UTILIDADE 
Alimentação (em geral) 
3161. Vale-refeição. Participação da empresa no PAT. Caráter indenizatório. Participando, com-
provadamente, a empresa do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador - e sendo descon-
tada mensalmente no recibo de pagamento da reclamante importância referente ao vale-refeição, 
tem-se que o mesmo tem natureza indenizatória e não salarial, nos termos da OJ 133 SDI/TST. 
Recurso da reclamante a que se nega provimento. (TRT/SP 00239200304102005 - RS - Ac. 7ªT 
20040053703 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

3162. Cesta básica não é vantagem salarial. Remuneração é o conjunto de todas as vantagens 
salariais ou não, pecuniárias ou não, pagas ou não pelo empregador e que decorrem do contrato 
de trabalho. Salário é o que remunera a força de trabalho disponibilizada pelo trabalhador, de for-
ma pecuniária ou não, pago ou não pelo empregador. Cesta básica é uma vantagem in natura, 
oriunda do contrato de trabalho, contudo, não decorrente da força de trabalho disponibilizada. Re-
jeitam-se, pois, as incidências requeridas. (TRT/SP 00942200135102003 - RO - Ac. 2ªT 
20040207719 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 18/05/2004) 

3163. Salário in natura não caracterizado. O fornecimento de alimentação ao trabalhador, por for-
ça de acordo coletivo de trabalho, não configura plus salarial. Trata-se de benefício social oriundo 
da negociação entre a empresa e o sindicato da categoria profissional, especialmente se condi-
cionada a benesse a apenas duas faltas injustificadas ao mês, o que denota forma de estímulo de 
freqüência, e não fornecimento de "utilidade". Salário in natura não caracterizado. (TRT/SP 
00345200125502006 - RO - Ac. 4ªT 20040684517 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
10/12/2004) 

3164. Salário in natura. Não caracterização. O fornecimento de alimentação subsidiada ao traba-
lhador, por força de acordo coletivo de trabalho, não configura plus salarial, mas benefício social 
oriundo a negociação entre a empresa e o sindicato da categoria profissional. Como se não bas-
tasse, o transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno não é considerado salário 
por força do disposto no art. 458, § 2º, inc. III da CLT. Salário in natura não é considerado salário 
por força do disposto no art. 458, § 2º, inc. III da CLT. Salário in natura não caracterizado. 
(TRT/SP 01407199930102008 - RO - Ac. 4ªT 20040684568 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
10/12/2004) 

3165. A ativação em sobrejornada não obriga o empregador a duplicar o vale refeição. (TRT/SP 
01040200031602006 - RO - Ac. 1ªT 20040541058 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

3166. Cesta de alimentos. Órgão Público: Não há norma no nosso ordenamento jurídico que de-
termine a concessão compulsória da cesta de alimentos e, no caso de Órgão Público, faz-se ne-
cessária a prévia dotação orçamentária, com a indicação das despesas que serão efetuadas pela 
entidade, os recursos correspondentes, bem como a passagem pelos trâmites legais para a licita-
ção e o fornecimento, razão pela qual não há como se exigir o pagamento de um benefício que 
não possui previsão legal, sem o cumprimento dos requisitos supracitados. (TRT/SP 
00106200207302002 - RO - Ac. 4ªT 20030699716 - Rel. Vilma Mazzei Capatto - DOE 16/01/2004) 
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Habitação 
3167. Salário utilidade. Habitação. De acordo com o disposto no § 2º, do artigo 458 da CLT, a 
configuração do salário utilidade pressupõe remuneração pelo trabalho exercido e não para o tra-
balho, como ocorre in casu que a concessão da moradia era em virtude das atividades exercidas 
como "operador de hidroelétrica e subestação", que compreendia entre outros serviços, fazer a-
pós o encerramento do expediente normal, a inspeção e reparos de equipamentos instalados em 
locais afastados, ficando praticamente em regime de prontidão, sendo necessário morar na vila 
residencial da subestação, próxima ao local de trabalho. (TRT/SP 02319199906102002 - RO - Ac. 
3ªT 20040589328 - Rel. Decio Sebastião Daidone - DOE 16/11/2004) 

Transporte 
3168. Salário utilidade. Contrato de locação de veículo para prestação dos serviços cumulado com 
o contrato de trabalho. Possibilidade diante da necessidade de uso do veículo. Não 
reconhecimento da natureza salarial dos valores pagos a título de locação. (TRT/SP 
02182200138102000 - RO - Ac. 6ªT 20030695206 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
16/01/2004) 
 3169. Veículo. Concessão em razão do cargo. Salário in natura. OJ 246 da SDI-1. Inaplicabilida-
de. Integra o campo da remuneração do empregado o veículo fornecido para livre uso fora do ex-
pediente, se do exame do conjunto fático-probatório restou evidenciado que a condição benéfica 
se dava pelo contrato, como autêntico plus salarial in natura (art. 458, CLT), e não, como instru-
mento ou ferramenta para a realização específica do trabalho. Não incide, na situação específica 
dos autos, o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 246 da SDI-1 do C. 
TST. (TRT/SP 02612199906002003 - RO - Ac. 4ªT 20040671598 - Rel. Ricardo Artur Costa e Tri-
gueiros – DOE 03/12/2004) 

3170. Vale-transporte. Pagamento em espécie. Natureza salarial. À exceção do ressarcimento ao 
empregado das despesas com transporte na hipótese de insuficiência de estoque do vale-
transporte (Dec. 95.247/87, art. 5º, parágrafo único), o pagamento do benefício em espécie e de 
forma habitual importa considerá-lo como verba de natureza salarial, pois não foram observados 
os requisitos formais de implementação do benefício (Dec. 95.247/87, art. 6º). (TRT/SP 
01492200207702005 - RO - Ac. 8ªT 20040137524 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
06/04/2004) 

3171. Vale-transporte. Horário de almoço. Não está o empregador legalmente obrigado a conce-
der vale-transporte para o empregado ir e voltar no horário de almoço, destinado a repouso e ali-
mentação, mas apenas para "o deslocamento residência trabalho e vice versa", a teor do artigo 1º 
da Lei 7.418/85. (TRT/SP 00673200044402004 - RO - Ac. 10ªT 20040212003 - Rel. Vera Marta 
Públio Dias - DOE 18/05/2004) 

 SEGURO DESEMPREGO 
Geral 
3172. Recurso ordinário. Programa de Desligamento Voluntário. Seguro-desemprego. Por força 
do que dispõe o art. 7º, II, da Constituição da República, o seguro-desemprego é devido apenas 
na hipótese de desemprego involuntário, o que não ocorre no caso de o empregado aderir, como 
na espécie, a Programa de Desligamento Voluntário instituído pela empresa. Nesse sentido o arti-
go 6º da Resolução Codefat nº 252/2000. Recurso ordinário obreiro não provido, no particular. 
(TRT/SP 02886200104502005 - RO - Ac. 7ªT 20040121938 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
16/04/2004) 

3173. Indenização relativa ao seguro-desemprego e os seus requisitos. Em tese, consoante o teor 
da O.J. n. 211, da SDI-I, do TST, o empregador é o responsável pela indenização relativa ao se-
guro-desemprego diante do não-fornecimento das guias. A r. sentença, sob o fundamento de que 
o reclamante não provou estar desempregado, bem como pelo não preenchimento dos demais 
requisitos legais, descabe essa indenização. A simples inércia do empregador, a nosso ver, não é 
elemento suficiente para a imposição quanto a essa indenização. Diante do não cumprimento da 
obrigação de fazer, em tese, impõe-se a obrigação de dar, ou seja, a respectiva indenização. Con-
tudo, para que haja essa imposição, é necessário que haja o preenchimento dos requisitos do art. 
3º, da Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, a saber: a) recebimento de salários nos últimos seis 
meses; b) ter sido empregado, pelos menos, em quinze meses nos últimos vinte e quatro meses; 
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c) não estar em gozo de benefício previdenciário; d) não estar em gozo de auxílio-desemprego; e) 
não ter outra renda. Os dois primeiros requisitos tornam-se evidentes pelo tempo de trabalho na 
reclamada. O não gozo de benefício previdenciário é patente ante a falta dessa invocação pelo 
empregador, como também pelas cópias da CTPS (fls. 13/14). A não percepção de outro benefí-
cio de seguro-desemprego é evidente pelos fatos narrados em juízo, notadamente, pelo ajuiza-
mento da demanda em 7.07.03 e a dispensa havida em 2.05.2003. A inexistência de outros ren-
dimentos é patente pela declaração de fls. 11. Portanto, pelo exame dos autos, o autor preenche 
os requisitos da lei, logo, acolhe-se o apelo e defere-se a indenização equivalente ao seguro-
desemprego, a qual será apurada por meros cálculos. (TRT/SP 01750200302502005 - RS - Ac. 
4ªT 20040007639 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 30/01/2004) 

3174. Indenização relativa ao seguro-desemprego. A documentação para o seguro-desemprego 
somente foi entregue no dia da audiência (fls. 166). A reclamada deveria ter entregado a docu-
mentação quando do ato da rescisão. Se o fez somente em juízo, nada mais razoável e justo que 
sofra as conseqüências de sua omissão. O argumento de que a conversão em pecúnia não tem 
fundamento legal carece de qualquer razoabilidade a nosso ver. Quem causa prejuízo a outrem 
fica obrigado a reparar o dano. Trata-se de um princípio geral de direito e que norteia, inclusive, a 
responsabilidade civil. Diante da omissão e do prejuízo perpetrado ao trabalhador, correta a con-
versão da obrigação de fazer em dar, o que, aliás, encontra respaldo no teor da jurisprudência 
atual do TST (OJ. nº 211, SDI-I, TST). A atitude da empresa equivale a um ilícito trabalhista, logo, 
justifica a responsabilidade civil por sua aplicação subsidiária (art. 8º, CLT). Mantém-se a conde-
nação. (TRT/SP 00150200200302001 - RO - Ac. 7ªT 20040363370 - Rel. Francisco Ferreira Jorge 
Neto - DOE 30/07/2004) 

3175. Seguro-desemprego. Geral. O reclamante não se beneficiou da concessão de seguro-
desemprego, ante a dispensa por justa causa descaracterizada pela vara de origem. Na forma dos 
arts. 186, 248 e 927 do Código Civil, a impossibilidade da prestação por culpa do devedor resolve-
se em perdas e danos, sendo devida a indenização equivalente. (TRT/SP 00281200200502001 - 
RO - Ac. 10ªT 20040068573 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 09/03/2004) 

3176. Seguro-desemprego. Relação de emprego reconhecida judicialmente. Tratando-se de rela-
ção de emprego reconhecida judicialmente, entende-se que a empresa não estava obrigada a 
entregar a documentação para seguro-desemprego na época da rescisão. Assim, não cabe a apli-
cação imediata da OJ 211 da SDI-1 do C. TST, que manda indenizar o valor. Há primeiro de ser 
liberada a guia, conforme previsto no art. 4º, inciso IV, da Resolução Codefat n. 252, de 
4.10.2000, e só então determinada a indenização, se a obrigação não for cumprida a tempo e mo-
do. (TRT/SP 02244200200602004 - RO - Ac. 9ªT 20040521081 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Olivei-
ra - DOE 15/10/2004) 

3177. Liame laboral. Lei municipal. Programa emergencial de auxílio-desemprego. A própria lei de 
regência afasta a existência de vínculo empregatício e, com maior razão esse vínculo não pode 
ser declarado judicialmente diante do veto contido no art. 37, inciso II, da CF/88. Recurso do Mu-
nicípio conhecido e provido. (TRT/SP 00214200225402003 - RE - Ac. 1ªT 20040484844 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 05/10/2004) 

3178. Seguro-desemprego. Trabalho informal obtido um ano após a dispensa. Direito ao benefício 
ou conversão em indenização. A condição de desemprego a ser considerada para fins de conces-
são do seguro-desemprego ou da respectiva indenização pelo empregador é sempre aquela ime-
diata ao desligamento do empregado e não quando da realização da audiência em Juízo, momen-
to este em que o trabalhador invariavelmente já amargou largo período de desemprego sem ter 
recebido o pagamento das parcelas do benefício em razão da recusa patronal ao preenchimento 
das respectivas guias. Não há nenhum dispositivo na Lei 7.998/90 que disponha que o trabalhador 
esteja obrigado a viver da caridade pública durante toda a longa tramitação do processo judicial, 
como condição para que possa desfrutar do benefício nela previsto. Outrossim, a prestação de 
algum tipo de atividade precária, ainda que remunerada, não se confunde com a situação de em-
prego, com registro na CTPS, esta sim capaz de obstar o recebimento do benefício e desde que a 
inserção no mercado de trabalho se dê logo após a dispensa, o que não ocorreu na hipótese dos 
autos. (TRT/SP 00498200207202003 - RO - Ac. 4ªT 20040356870 - Rel. Ricardo Artur Costa e 
Trigueiros - DOE 23/07/2004) 
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3179. Seguro-desemprego e PDV: quando a rescisão contratual aconteceu por adesão ao PDV, 
não se pode dizer que houve o desemprego involuntário aludido pelo inciso II do art. 7º da Consti-
tuição Federal de 1988, motivo pelo qual descabe o seguro em tela. Ademais, o art. 6º da Resolu-
ção nº 252/00, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat, de ma-
neira a afastar neste caso inclusive a utilização da diretriz contida na OJ nº 211, da SDI-1, do Co-
lendo TST. (TRT/SP 00437200204902009 - RO - Ac. 5ªT 20040034504 - Rel. Ricardo Verta Ludu-
vice - DOE 20/02/2004) 

3180. Seguro-desemprego. Dispensa imotivada. Adesão a PDV. A adesão a "Programa de De-
missão Voluntária" ou a qualquer outro assemelhado não obsta o recebimento do seguro-
desemprego, porque a rescisão se dá sob a modalidade de "dispensa sem justa causa". Tanto 
que a empregadora remunera a multa fundiária. A Lei 7.998/90 não estabelece nenhum tipo de 
vedação no sentido de que os empregados que aderirem ao "PDV" não farão jus ao recebimento 
do benefício nela previsto. A competência atribuída ao Codefat (art. 19 da Lei 7.998/90) é no sen-
tido de deliberar sobre propostas de aperfeiçoamento da legislação relativa ao seguro-
desemprego e de regulamentação dos seus dispositivos, não o de editar resolução ditando em 
quais hipóteses será ou não devido o benefício do seguro-desemprego. As condições para a per-
cepção do benefício são aquelas previstas no artigo 3º da Lei. As Resoluções do Codefat tem seu 
âmbito de disposição fixado pela própria lei que criou o seguro-desemprego. É uma questão de 
hierarquia das leis, em que o decreto, portaria ou outros institutos normativos que visem regula-
mentar a lei não podem contrariá-la ou restringi-la, apenas operacionalizá-la. (TRT/SP 
01742200201602007 - RO - Ac. 8ªT 20040397321 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
27/08/2004) 

3181. Seguro-desemprego. Indenização. Devida: A indenização substitutiva do seguro-
desemprego emerge devida em face do não-cumprimento da obrigação de fazer prevista em lei 
que é o fornecimento das guias CD - Comunicação de Desemprego tão-logo operada a rescisão 
contratual pelo empregador. Ultrapassado esse momento, em que necessita das guias para obter 
o valor do seguro junto à CEF, permanecendo desguarnecido da garantia no período em que dela 
necessita para buscar nova colocação, deve ser indenizado, visando essa indenização cobrir não 
só o valor do próprio seguro, como também o desconforto e o prejuízo experimentado pelo laboris-
ta que permaneceu sem recursos para sustentar a si e a sua família enquanto procurava novo 
emprego. (TRT/SP 00114200000202000 - RO - Ac. 10ªT 20040242921 - Rel. Sônia Aparecida 
Gindro - DOE 01/06/2004) 

3182. Seguro-desemprego. Plano de Demissão Voluntária. Não houve desemprego involuntário 
para o reclamante fazer jus ao seguro desemprego, pois o autor deu causa à sua saída da empre-
sa, ao aderir ao Plano de Demissão Voluntária. O inciso II do artigo 7º da Constituição é claro no 
sentido de que o seguro-desemprego somente é devido em caso de desemprego involuntário e 
não quando o próprio empregado adere voluntariamente ao plano de demissão do empregador. 
(TRT/SP 00539200202302001 - RO - Ac. 3ªT 20040083599 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
16/03/2004) 

3183. Seguro-desemprego. Obrigação de fazer. A obrigação da empresa é de fazer, de entregar 
as guias do seguro-desemprego, quando da dispensa do reclamante e isso não foi feito. Somente 
se não o fizer é que a obrigação de fazer converte-se em obrigação de pagar a indenização cor-
respondente pelo prejuízo sofrido (art. 633 do CPC). Caso a ré não forneça as guias, deve res-
ponder pelo dano a que deu causa (art. 159 do Código Civil). (TRT/SP 00317200200602003 - RO 
- Ac. 3ªT 20040324413 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 29/06/2004) 

SENTENÇA OU ACÓRDÃO 
Conclusão, fundamentação e relatório 
3184. Sentença. Ausência de fundamentação. Violação ao art. 93, IX, da CF/88. A sentença é ato 
complexo formado por três partes (relatório, motivação e conclusão), as quais se completam. To-
das as partes são de vital importância para a validade do ato, podendo, em existindo certos vícios, 
ocorrer a nulidade. Na fundamentação, o juiz deve apresentar os elementos que firmam a sua 
convicção para conceder ou negar o pedido, analisando os elementos que restaram firmados na 
litiscontestatio em função da prova produzida. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada. 
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(TRT/SP 02250199900202000 - RO - Ac. 6ªT 20040025289 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - 
DOE 13/02/2004) 

3185. Relator vencido parcialmente. Adaptação do voto. Possibilidade. Por medida de economia 
processual e imposição de celeridade que se exige na tramitação dos feitos, é de se admitir que o 
juiz relatora, quando vencido parcialmente adapte seu voto para dele constar o texto vencedor. 
(TRT/SP 20022200400002007 - DC - Ac. SDC 2004002270 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 05/11/2004) 

3186. Fundamentação. Art. 93, inc. IX da Constituição Federal de 1988. Não caracterização da 
negativa de prestação jurisdicional. Fundamentação sintética e objetiva, expressa e devidamente 
estruturada, coerente com os limites da lide e com as provas produzidas, é sinônimo de efetiva 
prestação jurisdicional, sendo incompatível com a ausência de fundamentação suscitada no arra-
zoado recursal. Razões de decidir objetivamente expendidas atendem ao disposto no art. 93, inci-
so IX da Constituição Federal em vigor, motivo pelo qual fica afastada a tese da nulidade. 
(TRT/SP 00486200204502006 - RO - Ac. 4ªT 20040659490 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 
03/12/2004) 

3187. Sentença. Especificação da natureza das parcelas incluídas na condenação. A exigência do 
art. 832, parágrafo 3º, da CLT, é atendida pela identificação, nominal, das parcelas. Essa especifi-
cação, confrontada com o conceito legal de salário-de-contribuição, permite a segurança da tribu-
tação previdenciária. (TRT/SP 02069200143302000 - RO - Ac. 6ªT 20040090749 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

3188. Sentença. Discriminação das parcelas. A exigência do art. 832, § 3º, da CLT, é atendida 
pela simples especificação das parcelas deferidas. A classificação de tributação resulta da lei. 
(TRT/SP 00852200001002001 - RO - Ac. 6ªT 20040091869 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 19/03/2004) 

Condicionada 
3189. Do direito. O direito é concedido ou negado na fase de conhecimento. Não existe sentença 
condicionada, onde a parte demonstraria alegadas diferenças em sede executória. A cognitio dei-
xa claro o an debeatur. Na fase executória transforma-se em realidade o direito através do quan-
tum debeatur. Diferenças devem ser demonstradas com cálculos objetivos por quem alega. 
(TRT/SP 01478200031102002 - RO - Ac. 6ªT 20040188447 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - 
DOE 07/05/2004) 

Erro material. Correção 
3190. Erro material. Art. 897-A da CLT. Inteligência. Erro material seria aquele de percepção do 
juiz diante do quadro fático produzido nos autos, e não o erro da parte na produção das peças 
processuais necessárias à sua defesa. Não se confunde erro material com falta de diligência e 
cuidado da parte. (TRT/SP 20246200300002008 - DC - Ac. SDC 2004001311 - Rel. José Carlos 
da Silva Arouca - DOE 29/06/2004) 

3191. Erro material. Data de admissão impossível. Possibilidade de retificação. A consignação na 
sentença de origem, ainda que no dispositivo, de data de admissão impossível já que posterior ao 
encerramento das atividades da empresa em virtude de falência, configura tão-somente erro ma-
terial a ser corrigido, não havendo que se falar em nulidade da decisão de Primeiro Grau, e sim, 
em sua retificação, como concebe o artigo 833 da CLT. Recurso a que se dá parcial provimento. 
(TRT/SP 02213200304502007 - RS - Ac. 4ªT 20040178077 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros 
- DOE 30/04/2004) 

Julgamento extra petita 
3192. Julgamento extra petita. Fato novo surgido em audiência. Violação ao princípio da ampla 
defesa. Ao tomar por verdadeira declaração de testemunha, surgida ao sabor do seu depoimento, 
sem nenhuma relação com os limites da litiscontestação, e com base nela anular um contrato de 
trabalho cuja legalidade estava sendo questionada por outro motivo, o juiz infringe o art. 5º, LV, da 
CF - por não permitir o amplo direito de defesa - e os arts. 128 e 460 do CPC - por resolver a lide 
por fato diverso do que foi alegado pela parte. (TRT/SP 01198200003902005 - RO - Ac. 9ªT 
20040477872 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 24/09/2004) 
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3193. Julgamento extra petita. Em havendo a parte pleiteado o pagamento de horas extras traba-
lhadas e não pagas, não pode o juízo condenar em diferenças de horas extras. A litiscontestatio 
se firma com o pedido e com a defesa. A defesa foi dirigida contra o não pagamento de horas ex-
tras e não contra simples diferenças. O juiz decidirá nos limites em que foi proposta a lide, sendo-
lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte 
(art. 128, CPC). Não se leve a informalidade do processo trabalhista a tais extremos. Se fosse 
possível ao juiz decidir fora do pedido ou da causa de pedir ao seu "bel prazer", estaria aberta a 
porta para a "ditadura jurisdicional", posto que o juiz também é ser humano, sujeito a todas as 
injunções do cotidiano. (TRT/SP 01016200005402009 - RO - Ac. 6ªT 20040025343 - Rel. Francis-
co Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

 Nulidade 
3194. Nulidade. Negativa de prestação jurisdicional. Silente o r. julgado de origem acerca de ma-
térias agitadas na petição inicial, mesmo após ser instado o MM. Juízo a quo para sobre aqueles 
se pronunciar, caracterizada está a negativa de prestação jurisdicional, insanável em grau de re-
curso sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com inadmissível supressão de 
instância, pelo que é de ser decretada a nulidade argüida pelo autor, com a conseqüente baixa 
dos autos à MM. Vara de origem para pronúncia de novo julgado, como se entender de direito. 
Preliminar de nulidade acolhida. (TRT/SP 55165200290202004 - RO - Ac. 7ªT 20030680446 - Rel. 
Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

3195. Preliminar de nulidade. Prescrição nuclear de um dos contratos de trabalho. Argüição na 
peça contestatória. Ausência de pronunciamento do MM. Juízo originário, mesmo após a oposição 
dos embargos declaratórios. Nulidade configurada. Tendo a parte reclamada argüido, em sua pe-
ça contestatória, a prescrição nuclear de um dos distintos contratos de trabalho havidos entre as 
partes, e não sendo essa questão enfrentada, de forma específica, pelo MM. Juízo originário, 
mesmo após a oposição dos competentes embargos de declaração, configurada está a nulidade 
do r. julgado recorrido. Preliminar de nulidade acolhida. (TRT/SP 55640200290202002 - RO - Ac. 
7ªT 20030680527 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

3196. Sentença. Nulidade. Não obstante a aproveitabilidade dos atos processuais e a 
instrumentalidade das formas, a sentença afigura-se indivisível, sendo imperativo lógico-formal 
que se exteriorize em um único resultado concreto para toda a controvérsia. Nulidade que se 
declara, eis que não apreciados todos os pedidos. (TRT/SP 03426199531202009 - RO - Ac. 10ªT 
20040148615 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 20/04/2004) 

3197. Nulidade processual. Prestação jurisdicional incompleta. Omissão e contradição apontadas 
pelas partes e ignoradas pelo juízo sentenciante. Determinação de retorno dos autos para a efeti-
va e completa prestação jurisdicional. (TRT/SP 00242200244302003 - RO - Ac. 1ªT 20040474881 
- Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 21/09/2004) 

3198. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorre a nulidade da sentença pelo fato do Juízo, 
em sede de embargos de declaração, rejeitar o apelo do autor pedindo o reexame das provas. 
(TRT/SP 01428200102502004 - RO - Ac. 1ªT 20040655215 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

3199. Julgamento conforme os fatos trazidos na instrução do feito. Diferenças não essenciais em 
relação ao pedido. Nulidade inexistente. Sem afronta ao artigo 460 do Código de Processo Civil. 
(TRT/SP 00648200205702006 - RO - Ac. 1ªT 20040541066 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

3200. Ainda que a forma de aplicação de uma orientação jurisprudencial, acordada entre o Juízo e 
o perito, possa arrebatar todas as teses trazidas pela agravante, deve haver menção expressa 
sobre o teor do ajuste, além do fundamento que justifique a sua adoção. Sentença que se anula 
por falta de fundamentação. (TRT/SP 01661199740202009 - AP - Ac. 1ªT 20040632703 - Rel. 
Plinio Bolivar de Almeida - DOE 07/12/2004) 

3201. Inexistência da sentença. Sentença sem assinatura é ato inexistente (CPC, art. 164). 
(TRT/SP 37591200390202007 - RO - Ac. 6ªT 20030695265 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 16/01/2004) 
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3202. Sentença. Requisitos. Nulidade. Dispositivo indireto. É nula a sentença condenatória cujo 
dispositivo não especifica as parcelas deferidas, limitando-se a se reportar à fundamentação ou ao 
pedido inicial. A fundamentação não faz coisa julgada (CPC, 469, I). O dispositivo indireto é um 
não dispositivo. (TRT/SP 02414199906402005 - RO - Ac. 6ªT 20040125089 - Rel. Rafael E. Pu-
gliese Ribeiro - DOE 02/04/2004) 

3203. Sentença. Requisitos. Nulidade. Dispositivo indireto. É nula a sentença condenatória cujo 
dispositivo não especifica as parcelas deferidas, limitando-se a se reportar à fundamentação. A 
fundamentação não faz coisa julgada (CPC, 469, I). O dispositivo indireto é um não dispositivo. 
(TRT/SP 02454200243202001 - RO - Ac. 6ªT 20040536119 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 15/10/2004) 

3204. Sentença. Assinatura do juiz. Sentença sem assinatura do juiz é uma não-sentença, é um 
ato que não confere autenticidade da origem e não se presta à finalidade para a qual se apresen-
ta. Sentença que se anula ex officio. (TRT/SP 02660200205202003 - RO - Ac. 6ªT 20040648740 - 
Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 03/12/2004) 

3205. Negativa de prestação jurisdicional. Não se pronuncia nulidade quando é possível julgar-se 
o mérito a favor do litigante a quem aproveitaria a nulidade. Aplicação do art. 249, parágrafo 2º, do 
CPC. (TRT/SP 02173200344202007 - RS - Ac. 6ªT 20040603665 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro 
- DOE 03/12/2004) 

3206. Princípios processuais trabalhistas da simplicidade e da limitação ao formalismo: no proces-
so judiciário do trabalho (CLT, artigos 763 a 910) e até mesmo a teor do senso comum diante da 
milhares de litígios a serem solucionados, cabe ao magistrado seguir a linha de exegese que le-
ciona o jurista Mario Pasco ("A predominância do continente sobre o conteúdo leva a um micro-
cosmo fechado e impenetrável, uma torre de marfim que tanto pode estar próxima da realidade 
como se distanciar dela”.). Em assim sendo, patente que o juiz laboral não está obrigado a realizar 
manifestação específica sobre toda e qualquer manifestação dos litigantes. Quando a matéria 
objeto da lide (pretensão resistida) restou fundamentadamente (CF, art. 93, IX) enfrentada pela 
MM. VT a quo, há de ser repelida nulidade sentencial por negativa de prestação jurisdicional. Não 
referência explícita acerca de argumentação aventada nos autos aqui há de ser entendida como 
implícita rejeição. (TRT/SP 02599200104602001 - RO - Ac. 5ªT 20040257848 - Rel. Ricardo Verta 
Luduvice - DOE 18/06/2004) 

3207. Nulidade. Ausência de fundamentação. É certo que o juiz não está obrigado a esmiuçar 
uma a uma as alegações formuladas pelas partes, porém, por mais que estas sejam inconsisten-
tes e desprovidas de provas, é seu dever especificar de maneira cristalina e convincente as ra-
zões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, não só para que não se configure inad-
missível julgamento arbitrário, mas também para permitir o pleno exercício do direito ao duplo 
grau de jurisdição pelo sucumbente e possibilitar ao Tribunal ad quem a análise segura dos pon-
tos devolvidos a sua apreciação através do recurso, afastados os riscos de eventual ocorrência de 
supressão de instância por questões inadvertidamente tratadas que não teriam sido enfrentadas 
pela Origem (inteligência dos artigos 93, Inciso IX, da Carta Magna, 832 da CLT e 458 do CPC). 
(TRT/SP 00017200444602008 - RS - Ac. 10ªT 20040243103 - Rel. Rilma Aparecida Hemetério - 
DOE 01/06/2004) 

3208. Nulidade. Sentença. Dispositivo Indireto. É no dispositivo que o juiz exerce a jurisdição, di-
zendo efetivamente o direito aplicado à espécie, delimitando a lesão e a reparação respectiva. A 
importância do dispositivo é tamanha que é a única parte da sentença que transita em julgado 
(CPC, art. 469) e, portanto, não pode estar sujeito a dúvidas, ou remissões a outras partes da sen-
tença ou peças processuais, tornando a prestação jurisdicional incerta. O dispositivo indireto é o 
nihil e a sentença é nula (CPC, art. 458, III). (TRT/SP 01687200003102006 - RO - Ac. 8ªT 
20040228830 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 25/05/2004) 

3209. Sentença. Inobservância do princípio da congruência. Nulidade. O princípio da congruência, 
que impõe correspondência lógica entre o pedido e a prestação jurisdicional respectiva, exige que 
o provimento judicial observe a mesma lógica imposta às partes na formulação de suas preten-
sões (CPC, art. 295, parágrafo único, II). Daí, a disposição que exige do juiz a resolução das 
questões que lhe foram submetidas (CPC, art. 458, III). Dizer que um pedido é inepto, para logo 
em seguida afirmar que se esse não for o entendimento do Juízo ad quem o pedido é improceden-
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te, é medida da mais alta insegurança jurídica e incompatível com o rigor lógico exigido da sen-
tença. (TRT/SP 02061200104302008 - RO - Ac. 8ªT 20040293356 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo 
- DOE 22/06/2004) 

3210. Nulidade. Sentença. Relatório. O relatório da sentença recorrida não padece de qualquer 
irregularidade a ensejar a nulidade do decisum, pois a lei não exige que o relatório seja a reprodu-
ção de todos os atos do processo. Relatório não é inventário, mas indicação dos principais aspec-
tos do processo. (TRT/SP 01790200146302004 - RO - Ac. 3ªT 20040149603 - Rel. Sérgio Pinto 
Martins - DOE 20/04/2004) 

 Omissão 
3211. Vício da citra petita - A citra petita é um vício insanável, posto que diz respeito à competên-
cia originária, não podendo a instância revisora apreciar pedidos que não foram apreciados na 
origem, sob pena de supressão de instância. A nulidade se faz necessária, quando o juízo prolator 
da decisão teve oportunidade de sanar a erronia pela via de embargos declaratórios e não o fez. 
(TRT/SP 02945200007702009 - RO - Ac. 6ªT 20040025360 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - 
DOE 13/02/2004) 

3212. Negativa de prestação de tutela jurisdicional. Sentença omissa. Nulidade. Com efeito, tem-
se entendido em sede doutrinária e jurisprudencial, que quando a pretensão à tutela judicial se 
baseia em vários fundamentos, o julgador poderá, fundamentando-se em um ou alguns deles, 
proferir a sentença, de forma fundamentada, presumindo-se rechaçados todos os demais. Esse 
entendimento, porém, não autoriza o julgador a omitir-se a respeito de teses distintas e relevantes, 
argüidas em sede preliminar, mormente quando o acolhimento de qualquer delas possa impedir o 
próprio exame de fundo. Ao omitir-se sobre tais questões, o julgador não só dá ensejo à negativa 
de prestação de tutela jurisdicional, como viola o direito ao devido processo legal. A concisão não 
é vedada ao juiz. Entretanto, a ela não se equipara a omissão, eis que enquanto aquela é caracte-
rística virtuosa da decisão motivada e completa, esta constitui flagrante vício da decisão incomple-
ta e eivada de nulidade (inteligência dos artigos 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX, CF, 458 e 460, CPC e 
832, caput, CLT). (TRT/SP 00103200302202007 - AP - Ac. 5ªT 20040069901 - Rel. Edivaldo de 
Jesus Teixeira - DOE 12/03/2004) 

3213. Execução. Descontos previdenciários e fiscais. Sentença omissa. Irrelevância. De acordo 
com a jurisprudência atual do C. TST, a omissão da sentença condenatória quanto aos descontos 
previdenciários e fiscais não implica em proibição destes, nem implica em ofensa à coisa julgada, 
pois os descontos decorrem de normas ordem pública e devem ser aplicados no ato do pagamen-
to ao credor, em observância ao art. 46 da Lei 8.541 e art. 43 da Lei 8.212 (OJ ns. 32 e 228 da 
SDI-1 do C. TST). (TRT/SP 00808199801402001 - AP - Ac. 9ªT 20040044623 - Rel. Luiz Edgar 
Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

3214. Sentença citra petita. Nulidade. A sentença que se omite na análise da pretensão integral é 
nula, pois não guarda relação de pertinência com o pedido deduzido na petição inicial. Aplicação 
dos artigos 128 e 460, ambos do CPC. (TRT/SP 00123200143102000 - RO - Ac. 6ªT 
20030707220 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 20/01/2004) 

3215. Embargos declaratórios. Decisão citra petita. Nulidade. Ocorre julgamento citra petita se a 
sentença deixa de apreciar alguns dos pedidos formulados na inicial, impondo-se a declaração de 
sua nulidade. Por se tratar de matéria de ordem pública, a declaração da nulidade deve ser feita 
de ofício, posto ser defeso à instância ad quem complementar ou integrar o julgamento omisso 
dos pedidos, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TRT/SP 
02212200231702007 - RS - Ac. 8ªT 20040154593 - Rel. Rovirso Aparecido Boldo - DOE 
20/04/2004) 

 SERVIDOR PÚBLICO (EM GERAL) 
Alteração contratual 
3216. Servidor público. Alteração do pactuado, formalizada através de lei municipal, enseja apli-
cação do Enunciado do C. TST n. 294 para reconhecimento da prescrição total, quando não hou-
ve infringência continuada de "preceito de lei" - Vinculação do piso salarial ao salário mínimo fere 
o art. 7º, IV, CF e esbarra na necessidade de se amoldar o gasto público à receita - O princípio da 
irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF) diz respeito a sua redução nominal, não a alteração do cri-

Administrador
Underline

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 475 
 

tério de reajuste dos salários. (TRT/SP 01632200247202006 - RE - Ac. 7ªT 20040453221 - Rel. 
Cátia Lungov - DOE 17/09/2004) 

Anistia 
3217. Anistia. Reintegração. Portaria ministerial que cassa a reintegração. A reintegração do fun-
cionário com base na Lei 8.878/94, após procedimento administrativo traduz ato jurídico perfeito, 
mormente quando já decorridos cerca de seis anos. Simples Portaria Ministerial, cujo procedimen-
to administrativo teria originado sequer veio ter aos autos, não tem suporte para desdizer determi-
nação legal (anistia) que se transformou em ato jurídico perfeito. Reintegração determinada, dado 
enfoque arbitrário (art. 7º, I, CF). (TRT/SP 00750200106702008 - RO - Ac. 6ªT 20040041225 - 
Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

Aposentadoria 
3218. Servidor público aposentado. A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho. 
Nula a continuação do trabalho, por não ter havido novo concurso público, única forma legal de 
vínculo do servidor com a autarquia municipal. Comando claro do artigo 37, § 2º da Constituição 
Federal. (TRT/SP 02171200102802007 - RO - Ac. 1ªT 20040605161 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 23/11/2004) 

3219. Servidor público. Aposentadoria espontânea. Validade do contrato que se originou automa-
ticamente sem novo concurso. É válido o contrato de trabalho que se seguiu à aposentadoria es-
pontânea do servidor público municipal, vez que esse relacionamento peculiar não se encontra 
submetido ao prévio concurso, conforme previsão do artigo 37, II, da CF, aplicável para o ingresso 
do servidor aos quadros da administração, o que visa coibir desmandos com a contratação irregu-
lar, nomeação de apadrinhados, nepotismo, etc.. In casu, já satisfeito esse requisito na ocasião da 
admissão, verifica-se cumprida a regra constitucional. (TRT/SP 02043200100502000 - RO - Ac. 
10ªT 20040667191 - Rel. Sônia Aparecida Gindro - DOE 07/12/2004) 

Ato ilegal da administração 
3220. Servidor público. Contrato de trabalho. A exigência de concurso público, para nomeação de 
empregado público, dirige-se ao administrador, que deve responder pela irregularidade, não ao 
trabalhador, cujo estado de necessidade não permite perquirir sobre as condições de contratação 
- Reconhecido o vínculo de emprego (art. 3º da CLT), conseqüência inafastável é o deferimento 
dos títulos previstos na legislação trabalhista, pois se o art. 37, II, da Constituição Federal atribui 
nulidade a ato administrativo praticado sem a observância dos requisitos legais, de outra parte o 
art. 7º elenca direitos que todos os trabalhadores possuem, nada importando quem seja o empre-
gador, nem em que órbita seja executado o serviço, privada ou pública. Imposta alíquota superior 
à devida ao empregado em razão da equivocada classificação jurídica da relação de trabalho (au-
tônomo), cabe à empregadora arcar com os prejuízos decorrentes do ato ilícito (art. 186 do CC). 
(TRT/SP 00985199901102000 - RE - Ac. 7ªT 20040542267 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
08/10/2004) 

3221. Ação rescisória. Contratação irregular de servidor público. Exclusão das verbas referentes 
ao salário maternidade e FGTS, em virtude da nulidade do ato. Não há como se excluir da conde-
nação as verbas referentes ao FGTS e salário maternidade. A contratação irregular pela adminis-
tração pública não exime a empregadora das obrigações decorrentes do pacto laboral, que consti-
tui contrato oneroso, sucessivo e sinalagmático, protegido por normas de ordem pública, impondo-
se todas as indenizações a ele inerentes, em respeito aos direitos constitucionais assegurados 
aos obreiros e ao princípio da primazia da realidade. Improcedente o pedido. (TRT/SP 
01899/2001-0 - AR - Ac. SDI 2004016017 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 13/08/2004) 

3222. Contratação e registro por ente público. Invocação de nulidade do contrato. O registro leva-
do a efeito por ente público, sem concurso, é válido, devendo arcar com todos os consectários. 
Não se cuida de pedido de declaração de vínculo proibido pelo art. 37, II, CF. O registro foi devi-
damente feito ao descompasso da lei. Não pode o ente público ser beneficiado com a sua própria 
torpeza, quando o obreiro se aviava no gabinete do prefeito e quando a força de trabalho não tem 
retorno. Pela ilegalidade cometida, deve o administrador responder perante o órgão fiscalizador. 
Oficie-se ao Tribunal de Contas do Município para fins e providências legais. (TRT/SP 
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02532200102302003 - RO - Ac. 6ªT 20040025173 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
13/02/2004) 

3223. A contratação pela administração pública sem o concurso público. Na doutrina há várias 
posições que discutem os efeitos da prestação dos serviços na administração pública sem a reali-
zação do concurso público. A primeira corrente doutrinária é no sentido de que a contratação irre-
gular não gera nenhum efeito para o trabalhador, inclusive havendo a faculdade da própria admi-
nistração declarar como nula a referida contratação. A segunda corrente é no sentido de que a 
nulidade reconhecida tem os seus efeitos a partir do momento de sua declaração, sendo que o 
trabalhador tem direito à percepção de seus direitos legais (em sendo celetista) até o citado mo-
mento, como forma de indenização, porém, sem haver o registro de seu contrato na CTPS, inclu-
sive não gerando efeitos para fins de Previdência Social. A terceira corrente entende que a au-
sência do concurso ou de suas irregularidades não vicia o contrato de trabalho, fazendo o traba-
lhador jus aos seus direitos trabalhistas, inclusive para fins previdenciários. O TST, pela OJ. nº 85 
agasalhou a tese do direito à percepção dos salários dos dias efetivamente trabalhados. A juris-
prudência dominante transformou-se em súmula, com a edição do Enunciado nº 363. Em abril de 
2002, o Tribunal Superior do Trabalho reviu a redação do En. nº 363. Recentemente, o Enunciado 
nº 363 passou a ter a seguinte redação: "A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem 
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe 
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas 
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos 
do FGTS" (Res. nº 121/2003, DJ 21.11.2003). Com isso, o Tribunal Superior do Trabalho reafir-
mou a sua posição de nulidade do contrato de trabalho com a administração pública quando au-
sente a aprovação em concurso público, garantindo apenas o pagamento das horas efetivamente 
trabalhadas, de modo a excluir os descansos semanais remunerados, adicionais, afastamentos e 
licenças remuneradas, mas garantiu o pagamento do salário-mínimo hora e os depósitos do fundo 
de garantia por tempo de serviço. Com base nessas assertivas, mantém-se a tese central do jul-
gado impugnado, contudo, com uma pequena reforma para deferir ao autor o direito às diferenças 
fundiárias de todo o período, observando-se a evolução salarial e procedendo-se ao desconto dos 
valores porventura depositados ou pagos ao obreiro. (TRT/SP 02247200224102001 - RO - Ac. 
4ªT 20040640838 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 26/11/2004) 

3224. Poder Público. Contratação com desobediência ao art. 37, II, CF. Enunciado nº 363 TST. 
Ato doloso do empregador. A filosofia protecionista do hipossuficiente rege-se pelo "contrato reali-
dade", do que resulta que deve o julgador levar em conta não só os fatos objetivos em si, mas 
aquilo que realmente foi querido pelos contratantes (Mario de La Cueva). A força de trabalho en-
tregue não se reverte. O Poder Público ao contratar desobedecendo ao comando constitucional 
age dolosamente (art. 3º, LICC). Se assim é, não pode ser beneficiado com sua própria torpeza 
ao imprimir maus tratos à Lex Major. Daí a razão pelo qual são devidos os consectários trabalhis-
tas na forma de indenização, pena de sacrificar-se o hipossuficiente que em nada contribuiu para 
a contratação nula. Apenas confiou no Poder Público. Oficie-se ao Tribunal de Contas de Estado 
(art. 37, parágrafo 2º, CF). (TRT/SP 00779199905302001 - RE - Ac. 6ªT 20040025181 - Rel. Fran-
cisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

3225. Poder Público. Contratação sem concurso. Nulidade. Efeito ex nunc. Como a força de traba-
lho não poderá ser restituída, a nulidade se opera com efeito ex nunc. Devidas as verbas traba-
lhistas na forma de indenização. (TRT/SP 02003200105702007 - RO - Ac. 6ªT 20040025270 - 
Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

3226. Administração pública. Contrato de trabalho irregular. Conseqüências. Na administração 
pública a contratação de empregados se dá sempre por meio de concurso, por exigência do art. 
37, II, da CF. O contrato realizado sem essa formalidade não tem validade jurídica, pois o ato pa-
dece de condição essencial prevista em lei (CC, art. 166, V e VI). Após a aposentadoria do servi-
dor, a continuidade da prestação de serviços passa a ser irregular e não gera novo contrato, nem 
direitos, exceto depósitos FGTS, por força do art. 19-A da Lei 8.036/90. O administrador fica pes-
soalmente responsável pelos encargos da irregularidade, conforme art. 37, parágrafo 2º, da CF, o 
que torna obrigatório o ofício ao Ministério Público do âmbito da infração. (TRT/SP 
00917200230202000 - RE - Ac. 9ªT 20040182392 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
07/05/2004) 
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3227. Contratação de empregado público sem concurso público. Alegação de contratação por 
tempo determinado. Inobservância do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Contrato nulo. De-
vidos salários e depósitos do FGTS do período laborado. Posição sedimentada pelo entendimento 
sumulado pelo C. TST no Enunciado nº 363. (TRT/SP 02084200138302006 - RE - Ac. 1ªT 
20040266162 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 22/06/2004) 

3228. Recurso ordinário. Emprego em comissão. Regime celetista. Inadmissibilidade. A Constitui-
ção Federal diferenciou o conceito de cargo e de emprego, admitindo o provimento em comissão 
apenas nos cargos públicos, o que torna inconstitucional o ingresso em emprego público sem 
concurso público. Nulo, portanto, o vínculo existente entre o reclamante e o Município. (TRT/SP 
01490200131402007 - RE - Ac. 1ªT 20040541210 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

3229. Nula a contratação de servidor de empresa pública sem o necessário concurso público, em 
desobediência ao comando constitucional. (TRT/SP 02881200026102007 - RO - Ac. 1ªT 
20040600003 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 09/11/2004) 

3230. A orientação contida no Enunciado nº 363 do Colendo TST (Resolução nº 97/2000 alterada 
por aquela nº 11/2002) não cabe contratação de serviços feitas sob a égide da norma constitucio-
nal de 1969, que não exigia concurso para admissão no serviço público. (TRT/SP 
00634200244102000 - RO - Ac. 5ªT 20040469438 - Rel. Ricardo Verta Luduvice - DOE 
24/09/2004) 

Despedimento 
3231. Lei Eleitoral. Proibição de dispensa do servidor nos três meses anteriores ao pleito (Lei 
9504/97). Limitações. A expressão "circunscrição do pleito", a que se refere o inciso V do art. 73 
da lei, define, no Direito Administrativo, a localidade, a unidade territorial "na qual assenta o poder 
jurisdicional de uma autoridade administrativa, civil ou militar" (De Plácido e Silva). Neste sentido, 
a proibição de admitir ou dispensar servidores é dirigida à autoridade política local, isto é, da cir-
cunscrição onde a eleição está sendo realizada. Nos pleitos para cargos eletivos estaduais (depu-
tados, governadores) ou federais (deputados, senadores, presidente da República) as prefeituras 
não estão sujeitas à proibição da Lei Eleitoral. (TRT/SP 01844200237202005 - RE - Ac. 9ªT 
20040164009 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 30/04/2004) 

Dissídio coletivo e sindicalização 
3232. Dissídio coletivo. Ajuizamento em face de fundação instituída e mantida pelo poder público. 
Impossibilidade jurídica do pedido. 1. A Fundação Parque Zoológico, criada pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, está vinculada a uma Secretaria do Estado, recebe dotação orçamentária, e 
seus gestores obrigam-se a prestar contas sobre o manejo de recursos às instâncias estatais de 
fiscalização. Sendo uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público, vinculada a órgão da 
administração direta e por ele supervisionada, é entidade pública, nos termos da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (nesse sentido RE 215.741, Rel. Min. Maurício Corrêa, publ. no DJ de 
04-06-99, pp-00019). 2. Independentemente da natureza jurídica do vínculo existente entre a ad-
ministração pública e os seus servidores, se estatutários ou celetistas, a jurisprudência do C. TST 
não admite a possibilidade jurídica de dissídio coletivo - de qualquer natureza - contra pessoa jurí-
dica de direito público. Inteligência dos artigos 37, 39 e 169, da Constituição da República, aplicá-
veis à administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 3. Processo extinto sem julgamento do mérito. 
(TRT/SP 20063200400002003 - DC - Ac. SDC 2004002458 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 
09/11/2004) 

Equiparação salarial 
3233. Servidor público. Regime celetista. Equiparação. Art. 37, inc. XIII. A equiparação que mere-
ce ser repelida é aquela que iguala unicamente para fins de vencimentos, cargos com atribuições 
diversas. Se os procuradores autárquicos possuem os mesmos direitos e deveres, garantias e 
prerrogativas, proibições e impedimentos dos procuradores do Estado, não há equiparação, mas 
isonomia. A RAP - Regime de Advocacia Pública e os honorários advocatícios continuam sendo 
devidos, conforme legislação anterior à Lei Complementar Estadual nº 827/97. (TRT/SP 
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00238200107402000 - RE - Ac. 1ªT 20040541201 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

3234. Procuradores do Estado e procuradores autárquicos. Inadmissível equiparação. Recurso 
ordinário a que se dá provimento. Improcedente a ação. A exclusão das parcelas salariais decor-
rentes da inconstitucionalidade da expressão "vencimentos, vantagens", constante do art. 101 da 
Constituição Paulista é legítima diante dos arts. 37, inciso XIII, CF, e do art. 17, ADCT, encontran-
do-se revogada a legislação infraconstitucional que confere direito de vinculação dos vencimentos 
percebidos pelos procuradores do Estado aos procuradores autárquicos. (TRT/SP 
01889200103002002 - RE - Ac. 4ªT 20030699724 - Rel. Vilma Mazzei Capatto - DOE 16/01/2004) 

 Estabilidade 
3235. Estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal. Inaplicabilidade do instituto ao contrato 
regido pela CLT. O artigo 41 da Constituição Federal confere estabilidade aos servidores da ad-
ministração pública direta, autárquica e fundacional, admitidos mediante concurso público para 
ocuparem cargos ou exercerem funções de natureza estatutária. Referido instituto é inaplicável 
aos empregados públicos, assim considerados aqueles que tem sua relação com a administração 
regida pela CLT, independentemente da submissão a concurso público, ante incompatibilidade 
desse diploma com as disposições constitucionais ínsitas à categoria dos servidores públicos. 
(TRT/SP 01429200331602004 - RO - Ac. 7ªT 20040280327 - Rel. Luiz Antonio Moreira Vidigal - 
DOE 25/06/2004) 

3236. Fundação Padre Anchieta. Fundação pública. Pessoa jurídica de direito privado, sujeita à 
normas civis das fundações de acordo com os arts. 16, I e 24 a 30, do C.C., porém criada por lei, 
com dotação, manutenção e atividade pública, assume personalidade híbrida, e, de acordo com 
os incisos XVII e XIX do art. 37 e art. 39, da CF, possui servidores públicos, os quais exercem 
cargos públicos, sujeitos ao regime jurídico único e planos de carreira, instituídos pelo Poder Pú-
blico. Tais servidores, se em exercício há mais de cinco anos quando do advento da Constituição 
Federal, em 05.10.88, tornaram-se estáveis, de acordo com o art. 19 do ADCT, ainda que admiti-
dos sob a égide da CLT. (TRT/SP 00998200304102008 - RO - Ac. 10ªT 20040318804 - Rel. Sônia 
Aparecida Gindro - DOE 06/07/2004) 

3237. Conselho Regional de Medicina. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Os Conselhos Profissio-
nais, embora criados sob a forma de autarquia, são entidades paraestatais, não subvencionados, 
nem dirigidos pelo Poder Público. Por isso, seus empregados submetem-se tão-somente ao regi-
me da CLT, não lhes alcançando as regras impostas aos empregados das demais autarquias, 
como prevê o art. 1º do Decreto-Lei 968/69. Recurso a que se nega provimento. (TRT/SP 
00947200206402009 - RO - Ac. 2ªT 20040016638 - Rel. Sônia Maria Forster do Amaral - DOE 
10/02/2004) 

3238. Celetista. Órgão público. Concurso público. Art. 37, II, CF. Reintegração. A reintegração 
pressupõe a estabilidade no emprego. Esse não é o caso do celetista. O fato de haver sido admi-
tido mediante concurso público (art. 37, II, CF) traduz providência moralizadora da atual Carta 
Magna, mas não transforma o servidor celetista num tertium genus, contratado sob o regime cele-
tista mas que, em caso de dispensa, deva ser analisado sob a ótica administrativista. O regime 
celetista atual não premia a estabilidade (art. 7º, III, CF), v.g. estabilidade contratual. (TRT/SP 
00190200220102007 - RO - Ac. 6ªT 20040171404 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 
07/05/2004) 

3239. Estabilidade e o servidor público. O reclamante alega, consoante o primeiro parágrafo do 
tópico 1º às fls. 3, que foi contratado em 3 de fevereiro de 1997 mediante concurso público. Essa 
informação não é verídica. A primeira contratação foi a título comissionado, consoante o teor da 
sua própria CTPS (fls. 11). O único contrato em que houve a contratação, mediante concurso pú-
blico, foi o relativo ao período de 1º de fevereiro de 1999 a 12 de março de 2001. Não se pode ter 
a soma dos dois períodos de contrato de trabalho, ante o que dispõe o teor do art. 453 da CLT, 
bem como em face do critério de admissão (comissionado no primeiro contrato; concurso público 
no segundo contrato). No segundo contrato já estava em vigência o teor do art. 41 da Constituição 
Federal, pela Emenda Constitucional n. 19, de 4º de junho de 1998, o qual dispõe no seu caput: 
"São estáveis após 3 (três anos) de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de pro-
vimento efetivo em virtude de concurso público". Quando houve a dispensa em 12 de março de 
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2001, o reclamante não era servidor estável, pois, não havia expirado o prazo do estágio probató-
rio, o qual é de três anos. Por outro lado, o art. 169 da Constituição Federal, com as alterações da 
Emenda Constitucional n. 19, estabeleceu que a administração pública teria limites com o paga-
mento do pessoal ativo e inativo. Com base no § 3º, II, desse artigo, uma das formas para ade-
quação dos limites de despesas seria a exoneração dos servidores não estáveis. Em função des-
sas assertivas, correta a formulação do ato administrativo mencionado às fls. 91 e que está rela-
cionada com a exoneração do reclamante. Não se reconhece, pois, o direito à estabilidade e seus 
consectários. Correto o julgado impugnado. (TRT/SP 01992200137202009 - RE - Ac. 4ªT 
20040089520 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 12/03/2004) 

 Função diferente do cargo. Desvio 
3240. Desvio de função. Direito às diferenças salariais e não ao reenquadramento. O art. 461 da 
CLT, embora afaste a possibilidade de equiparação salarial quando existe quadro de carreira, não 
impede o pedido de reenquadramento ou reclassificação dentro deste. Todavia, em face das dis-
posições do art. 37, inciso II, da CF, é impossível o acesso a outro cargo público sem a realização 
de concurso. Assim, o empregado que efetivamente exerce outra função faz jus a diferenças sala-
riais, mas não ao reenquadramento. Inteligência do Enunciado 127 do C. TST e da Orientação 
Jurisprudencial 125 da SDI-1 também daquele Tribunal. Recurso a que se dá provimento parcial 
para afastar o reenquadramento. (TRT/SP 01671200105902000 - RE - Ac. 2ªT 20040016590 - 
Rel. Sônia Maria Forster do Amaral - DOE 10/02/2004) 

3241. Poder Público. Contratação para cargo em comissão. Desvio de função. Aplicação do art. 
37, II, in fine da Constituição Federal. O autor fora contratado para "assistente de diretoria", cargo 
em comissão que dispensa concurso (art. 37, II, in fine, CF). Em seguida, a autoridade procede ao 
desvio da função, colocando-o no exercício da função de motorista. O desvio de função, por si só, 
não desmerece a contratação ao ponto de torná-la nula sob a exigência de concurso (art. 37, II, 
CF, primeira parte). Se o administrador público usou de ardil e de meios artificiosos na contrata-
ção, com o objetivo de fraudar o art. 37, II CF, esse seu comportamento reprovável não se esten-
de a ponto de usar da sua própria torpeza para adotar o "calote legal", deixando ao desamparo o 
trabalhador. Pelo desvio de função e pelo uso porventura de ardil e de meios escusos para proce-
der ao desvio de função são temas que devem ser aquilatados e julgados pelo Tribunal de Contas 
do Município. Oficie-se, pois, aquele órgão fiscalizador. (TRT/SP 02265200100402006 - RO - Ac. 
6ªT 20040070934 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 12/03/2004) 

Regime jurídico. CLT e especial 
3242. Recurso ordinário. Servidor público celetista. Não há como se acolher a defesa do Município 
embasada apenas na legislação municipal quando esta colidir com as normas trabalhistas vigen-
tes. A competência para legislar sobre Direito do Trabalho é privativa da União. (TRT/SP 
00567200247202001 - RE - Ac. 1ªT 20040632592 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
07/12/2004) 

3243. Empregado público. Regime celetista. Inaplicabilidade de norma administrativa. É inaplicá-
vel aos "empregados públicos" normas de direito administrativo que contrariem dispositivo de le-
gislação trabalhista. (TRT/SP 02044200107602001 - RO - Ac. 6ªT 20040473613 - Rel. Rafael E. 
Pugliese Ribeiro - DOE 05/11/2004) 

 Salário 
3244. Servidor público. Celetista. Sexta parte. Tratando-se de vantagem concedida pela Constitui-
ção Paulista, sem distinção em relação ao funcionário público estatutário, a vantagem se estende 
ao servidor admitido pelo regime da CLT, anteriormente à Constituição Federal de 05.10.1988. 
(TRT/SP 01109200103402000 - RO - Ac. 5ªT 20040051727 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da 
Silva - DOE 05/03/2004) 

3245. Servidor público celetista. Art. 37, II, CF. Art. 129 da CF Estadual. Sexta parte. O art. 129 da 
Constituição Estadual é auto-aplicável e não faz qualquer diferença entre servidor público celetista 
e estatutário para o pagamento de adicional por tempo de serviço e da sexta parte. A ré sempre 
efetuou o pagamento do adicional por tempo de serviço e resiste ao pagamento da sexta parte, 
quando o mandamento legal de um e outro é o mesmo, o que demonstra incoerência interpretati-
va (princípio do paralelismo). E isso mais se reforça, quando a ré busca suporte em dificuldade de 
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"caixa" (art. 169, CE). Pelo que consta pelas regras de hermenêutica, dificuldades de "caixa" não 
traduz fundamento jurídico ou legal para desobedecer preceito legal ou constitucional. A exigência 
de vinte (20) anos de trabalho restou comprovada. (TRT/SP 00093200200402007 - RE - Ac. 6ªT 
20040140665 - Rel. Francisco Antonio de Oliveira - DOE 23/04/2004) 

3246. Teto remuneratório. Artigo 37, XI, da Constituição Federal. Subsunção das empresas públi-
cas e das sociedades de economia mista. Inocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade 
salarial. Integrantes da administração pública indireta, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista, não obstante sujeitas ao regime jurídico próprio das entidades privadas, inclusive 
quanto às obrigações trabalhistas, na forma do artigo 173, § 1º, II, devem observar o limite remu-
neratório imposto no artigo 37, XI, ambos da Constituição Federal. (TRT/SP 00382200000302008 
- RO - Ac. 2ªT 20040604327 - Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 26/11/2004) 

3247. Recurso ordinário. Sexta parte. Regime contratual. Importa reconhecer que a vantagem 
denominada sexta-parte alcança, apenas, os servidores estatutários, não os celetistas. Recurso 
ordinário a que se dá provimento. (TRT/SP 02081200002302003 - RE - Ac. 1ªT 20040385420 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 03/08/2004) 

3248. Sexta parte. Servidor celetista. Direito reconhecido. O artigo 129 da Constituição Estadual 
possui eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, já que delimitou o objeto da norma: - o 
direito à incorporação da sexta parte dos vencimentos integrais após vinte anos de efetivo exercí-
cio; os beneficiários desse direito:- os servidores públicos estaduais; e o destinatário da obrigação: 
- a administração pública estadual. Ao assegurar o benefício em tela "ao servidor público estadu-
al", a Constituição Paulista não fez distinção quanto ao regime jurídico do servidor, do que resulta 
sua aplicabilidade aos admitidos sob o regime da CLT. Recurso a que se nega provimento. 
(TRT/SP 02697200106402000 - RE - Ac. 4ªT 20040165587 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros 
- DOE 27/04/2004) 

 SERVIDOR PÚBLICO (RELAÇÃO DE EMPREGO) 
Admissão. Requisitos 
3249. De acordo com o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, somente se admite a nome-
ação em cargo mediante aprovação em concurso público. E, um dos requisitos para a ocupação 
de função de confiança é o exercício em cargo efetivo, ou seja, que não seja em comissão. Assim, 
mostra-se irregular a contratação da reclamante para a função de confiança sem a aprovação em 
concurso público, devendo ser reputada nula nos termos do Enunciado 363 do C. TST. (TRT/SP 
00398200131102000 - RE - Ac. 1ªT 20040541309 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
26/10/2004) 

Configuração 
3250. INSS. Advogado credenciado. Relação de emprego configurada. A reclamante foi contrata-
da para suprir a insuficiência de procuradores autárquicos e por mais de vinte anos atuou como se 
procuradora fosse. O autônomo não se submete à rotina que lhe foi imposta e menos ainda ao 
teor das ordens de serviço que lhe foram transmitidas. A reclamante foi admitida sob a égide da 
Constituição Federal de 1967 e nessa época a investidura em empregos públicos não estava con-
dicionada à prévia aprovação em concurso público. Veio a sê-lo só com a atual Constituição. Im-
perioso o reconhecimento da relação de emprego. Com a edição da Lei 8.112/90 todos os servi-
dores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, aí incluídos os contrata-
dos no regime da CLT, migraram para o regime estatutário. Os servidores celetistas "sem regis-
tro", entretanto, não foram atingidos pelos efeitos dessa lei. A reclamante enquadra-se na hipóte-
se de que trata o art. 19 do ADCT, pois contava com mais de cinco anos de exercício na data da 
promulgação da Constituição e não fora contratada na forma regulada pelo art. 37 da mesma Car-
ta. Era, portanto, estável. A falta de registro não exclui o direito ao emprego. Nula a dispensa, ine-
vitável o restabelecimento do status quo ante ou seja, a reintegração da reclamante no emprego. 
(TRT/SP 02111199902702002 - RO - Ac. 6ªT 20040052421 - Rel. Lauro Previatti - DOE 
27/02/2004) 
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 SINDICATO OU FEDERAÇÃO 
Contribuição legal 
3251. Contribuição sindical. Pedido de suspensão da contribuição. Art. 578 e ss. CLT. A contribui-
ção sindical, de conformidade com o art. 889 da CLT, pulveriza o resultado do recolhimento a di-
versos beneficiários, além de preservar vinte por cento para a "Conta Especial Emprego e Salá-
rio", sindicato, solitário, não está legitimado a pedir suspensão do benefício que redundaria no 
prejuízo de terceiros. Correta a extinção com fulcro no art. 267, inciso VI do CPC, por ausência de 
uma das condições da ação. (TRT/SP 01035200104002003 - RO - Ac. 6ªT 20040025211 - Rel. 
Francisco Antonio de Oliveira - DOE 13/02/2004) 

3252. A estipulação normativa, quanto às contribuições para os associados como os não associa-
dos, sem qualquer diferenciação, fere princípios constitucionais básicos, ou seja, o da liberdade 
sindical, o qual engloba os direitos de filiação e de se manter filiado à entidade sindical (Preceden-
te Normativo n. 119, TST). Diante da nulidade das cláusulas, declara-se improcedente o pleito da 
entidade sindical profissional. (TRT/SP 00824200204502000 - RO - Ac. 2ªT 20040223013 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 25/05/2004) 

3253. Descontos. O reclamante pretende a devolução da contribuição confederativa e do seguro 
de vida. O documento de fls. 65 comprova a autorização para o desconto de vida, logo, diante do 
Enunciado n. 342 do TST e do art. 462 da CLT indefere-se o apelo. Correto o julgado. A imposi-
ção do desconto da contribuição confederativa não pode ser mantida. Esse desconto fere o prin-
cípio da liberdade sindical, somente podendo ser exigível do associado da entidade sindical, o que 
não é o caso dos autos. Nesse sentido, temos o teor do Precedente n. 119 do TST e da Súmula n. 
666 do STF. Com base nesses elementos autoriza-se o desconto do valor descontado a título de 
contribuição confederativa. (TRT/SP 01685199846202002 - RO - Ac. 7ªT 20040363427 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 30/07/2004) 

3254. Contribuição confederativa e assistencial da categoria diferenciada. Dúvidas não há de que 
a quase totalidade dos funcionários da reclamada é representada pelo Sindicato dos Empregados 
no Comércio Varejista. O fato de a reclamada, em suas instalações, possuir empregados que per-
tençam a outras categorias diferenciadas, não implica em dizer que, automaticamente, a reclama-
da esteja obrigada a observar os instrumentos normativos dessa categoria diferenciada. Para tan-
to, seria necessário que o sindicato patronal, o qual representa a categoria econômica preponde-
rante da reclamada, também assinasse os instrumentos normativos que foram trazidos aos autos 
com a exordial. Vale dizer, o simples fato de um profissional pertencer à categoria diferenciada 
somente lhe propicia os benefícios dos instrumentos normativos dessa categoria profissional dife-
renciada, se a entidade sindical que representa a categoria econômica do empregador também é 
signatário desse instrumento. Não é o caso dos autos. Por inferência analógica, é o caso de se 
aplicar à inteligência da OJ. nº 55, da SDI-I do TST, ou seja, o empregado integrante de categoria 
profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em 
instrumento coletivo no qual à empresa não foi representada por órgão de classe de sua categori-
a. Por tais elementos, mantenho a ilegitimidade ativa como reconhecida pela r. sentença, ficando, 
pois, prejudicado o restante do apelo. (TRT/SP 01555199801202000 - RO - Ac. 7ªT 20040370989 
- Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 13/08/2004) 

3255. Contribuição confederativa. A jurisprudência do TST (Precedente Normativo nº 119, SDC) e 
do STF (Súmula nº 666) fixaram o entendimento de que o desconto da contribuição confederativa 
fere o teor da liberdade sindical. Por esse aspecto, a imposição normativa quanto a esse desconto 
é inválida, logo, o desconto procedido pela reclamada fere o teor do artigo 462 da CLT, logo, auto-
riza-se a devolução desse desconto. Defere-se o pedido. (TRT/SP 02789200102002006 - RO - 
Ac. 10ªT 20040667876 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 07/12/2004) 

3256. Contribuição assistencial. Não associados. A imposição de contribuição assistencial, por 
normas coletivas a todos os integrantes da categoria, sem a respectiva previsão legal, não se co-
aduna com as normas constitucionais, além de afrontar o princípio da liberdade sindical, consa-
grado pelos artigos 5º, XX e 8º, caput e inciso V da Carta Magna. Recurso não provido. (TRT/SP 
00559200202802004 - RO - Ac. 10ªT 20040273304 - Rel. Lilian Gonçalves - DOE 15/06/2004) 

3257. Contribuições sindicais. Exigibilidade da cobrança dos trabalhadores não associados. Pre-
cedente Normativo 119 do Órgão Especial do Colendo TST. Observância. Tratando-se de questão 
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de notória controvérsia inclusive no Excelso STF, salutar, não obstante as impressões individuais, 
a filiação do julgador à jurisprudência majoritária pacificada na Seção Especializada em Dissídios 
Coletivos consubstanciada no Precedente Normativo 119, assentada no princípio da intangibilida-
de salarial insculpido nos artigos 7º, VI e X, da Constituição Federal e 462 e 545, da CLT, exsur-
gindo seu escopo de tolher cláusula passível de gerar abusos em detrimento dos direitos e liber-
dades individuais dos trabalhadores. (TRT/SP 01102200106902001 - RO - Ac. 2ªT 20040190433 - 
Rel. Mariangela de Campos Argento Muraro - DOE 11/05/2004) 

3258. Contribuição confederativa. Descontos mensais e sucessivos. Configura-se abusiva e ilegal 
a imposição, por parte do sindicato profissional, de contribuição confederativa em caráter perma-
nente, ou seja, com descontos mensais e sucessivos sobre os salários dos trabalhadores, como 
se a referida contribuição fosse um tributo devido à entidade de classe. Ao instituir a contribuição 
com essas características, o sindicato violou o princípio da intangibilidade dos salários, praticando 
verdadeira "derrama contributiva". Ação declaratória de nulidade de cláusula de convenção coleti-
va que se julga parcialmente procedente. (TRT/SP 20220200300002000 - ADN - Ac. SDC 
2004001010 - Rel. Nelson Nazar - DOE 30/04/2004) 

3259. Contribuição confederativa. Devolução dos descontos. A contribuição confederativa decorre 
de imperativo constitucional, para custeio do respectivo sistema, sendo instituída por assembléia 
geral de empregados, sindicalizados ou não, momento oportuno para manifestações de oposição. 
Não há ilicitude em descontar-se a participação do empregado, mormente porque não oposta re-
sistência na duração do contrato de trabalho, sendo que os autos não comprovam a condição do 
empregado de não-filiado. Ou seja, presume-se a filiação sindical do autor, pois que, detentor de 
documento de identificação trabalhista (CTPS) não trouxe aos autos cópia reprográfica de campo 
específico destinado à filiação sindical, onde demonstraria ao juízo, sua não-filiação ao sindicato. 
Nega-se provimento ao apelo, no particular. (TRT/SP 02657200231502004 - RO - Ac. 2ªT 
20040441851 - Rel. Paulo Sérgio Spósito - DOE 10/09/2004) 

3260. Contribuição assistencial. Exigibilidade pelo sindicato. A contribuição assistencial não é exi-
gível dos não filiados, sob pena de violação do princípio da liberdade sindical. Recurso ordinário a 
que se nega provimento. (TRT/SP 02255200103102003 - RO - Ac. 1ªT 20040154801 - Rel. Plinio 
Bolivar de Almeida - DOE 20/04/2004) 

3261. Contribuições assistencial e confederativa. Exigibilidade da cobrança dos trabalhadores não 
associados. Precedente Normativo 119 e Orientação Jurisprudencial nº 17 da Seção Especializa-
da em Dissídios Coletivos do C. TST e Súmula de Jurisprudência nº 666 do C. STF. Observância. 
A única contribuição que pode ser descontada em folha de pagamento salarial, sem direito de 
oposição, em prol de entidade sindical é aquela do art. 582 consolidado (contribuição sindical), 
implicando o desconto de não associados e a não permissão de oposição aos descontos em ca-
sos outros (contribuição assistencial e contribuição confederativa) em arbitrariedade e ofensa aos 
artigos 5º, XX, e 8º, V da Constituição Federal e 545 e 462 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
(TRT/SP 01768200000602006 - RO - Ac. 1ªT 20040266170 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
22/06/2004) 

3262. A adesão livre do obreiro, assistido pelo sindicato da categoria afasta o provimento de seu 
apelo. (TRT/SP 00455200004302000 - RO - Ac. 1ªT 20040371594 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida 
- DOE 10/08/2004) 

3263. Contribuição assistencial. Exigibilidade. Inexistindo instrumento obrigacional que torne exi-
gível a prestação, nem sendo a verba vindicada: contribuição assistencial, imposta por lei, a im-
procedência do pedido é de rigor. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT/SP 
01107200103402000 - RO - Ac. 1ªT 20040457855 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
14/09/2004) 

3264. Nula a imposição pela assembléia da entidade sindical dos empregadores da obrigação de 
pagar a quem não é sócio. Apelo que se denega. (TRT/SP 00959200148102000 - RO - Ac. 1ªT 
20040541090 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

3265. Contribuições Assistenciais e confederativas. O regime da livre disposição do associativis-
mo (CF, art. 8º) e o de não se poder impor o vínculo associativo (CF, art. 5º, XX) não consente 
com a cobrança de não associados. Aplicação da Súmula 666 do STF. (TRT/SP 
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00262200100802003 - RO - Ac. 6ªT 20030695346 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
16/01/2004) 

3266. Sindical. Liberdade sindical. Liberdade de associar-se ou de permanecer associado. Garan-
tia constitucional (CF, 5º, XX; e 8º) contra a qual não tem valia a deliberação de assembléia. Uma 
assembléia não pode convocar estranhos à entidade para deliberação, nem esta se pode impor 
àqueles. (TRT/SP 00868200103102006 - RO - Ac. 6ªT 20040514875 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 22/10/2004) 

3267. Contribuição assistencial. Trabalhador não sindicalizado. Desconto não autorizado. Devolu-
ção. É de se deferir a devolução dos descontos das contribuições assistenciais praticados pela 
empresa e por esta repassados ao sindicato de classe, se o trabalhador não era filiado e declarou 
expressamente que não autorizava o desconto em folha de pagamento. Incidência dos artigos 8º, 
caput, e V, da CF; arts. 540, 544 e 545, CLT; Precedente Normativo 119/TST. (TRT/SP 
00841200206802000 - RO - Ac. 4ªT 20040303033 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
25/06/2004) 

3268. Contribuições sindicais. Inexigibilidade de não-representados e não associados. O artigo 
513, e, dispõe que é prerrogativa do sindicato impor contribuições a todos aqueles que participam 
das categorias econômicas ou profissionais ou de profissões liberais. Tais contribuições somente 
podem ser impostas aos representados pelo sindicato, ou seja, o sindicato dos trabalhadores po-
de impor contribuições aos seus representados (empregados) e o sindicato dos empregadores 
pode impor contribuições aos seus representados (empregadores). Não há, portanto, amparo le-
gal para a imposição de contribuição pelo sindicato dos trabalhadores aos empregadores, pois 
não são seus representados. Além disso, a jurisprudência já se consolidou no sentido de que, 
mesmo em relação aos representados pelo sindicato (a categoria), a imposição de contribuições 
está restrita aos associados, porque entendimento contrário feriria o direito de livre associação e 
sindicalização (Precedente nº 119 da SDC do C. TST). (TRT/SP 00872200233102000 - RO - Ac. 
10ªT 20040413831 - Rel. Rilma Aparecida Hemetério - DOE 24/08/2004) 

3269. Contribuição assistencial. Natureza jurídica. Tem natureza convencional o desconto da con-
tribuição assistencial, pois é estipulado pelas partes em acordo ou convenção coletiva. A contribu-
ição assistencial decorre da autonomia da vontade dos contratantes ao pactuarem o desconto 
pertinente. O empregado não-associado pode opor-se ao desconto, por não ser membro do sindi-
cato, pois do contrário haveria violação do princípio da liberdade sindical. A contribuição assisten-
cial não tem natureza tributária, por não ser destinada ao Estado, tampouco é exercida atividade 
administrativa plenamente vinculada (art. 3º do CTN), por meio do lançamento, visando sua co-
brança. (TRT/SP 01222200300102006 - RS - Ac. 3ªT 20040045310 - Rel. Sérgio Pinto Martins - 
DOE 02/03/2004) 

3270. Contribuições confederativa e assistencial. Distinção. Encontra respaldo a contribuição as-
sistencial na alínea e, do artigo 513, da CLT, enquanto a contribuição confederativa está prevista 
no inciso IV do artigo 8º da Constituição. A natureza jurídica das duas contribuições é distinta: a 
contribuição confederativa é destinada a custear o sistema confederativo da representação sindi-
cal patronal ou profissional; já a contribuição assistencial é encontrada nas sentenças normativas, 
acordos e convenções coletivas, visando custear as atividades assistenciais do sindicato, princi-
palmente pelo fato de o sindicato ter participado das negociações para obtenção de novas condi-
ções de trabalho para a categoria e compensar a agremiação com os custos incorridos naquela 
negociação. O objetivo da contribuição assistencial é a cobertura dos serviços assistenciais pres-
tados pelo sindicato, inclusive por ter participado das negociações coletivas ou da propositura do 
dissídio coletivo, enquanto a contribuição confederativa diz respeito ao custeio do sistema confe-
derativo como um todo. A contribuição assistencial não é dividida entre a federação e a confede-
ração, enquanto que a contribuição confederativa irá ser repartida nesse sentido, pois visa ao cus-
teio não do sindicato, mas do sistema confederativo, que compreende o sindicato, a federação e a 
confederação. Não resulta a contribuição confederativa de acordo, convenção ou sentença norma-
tiva, mas das disposições da assembléia geral. (TRT/SP 00437200201702004 - RO - Ac. 3ªT 
20040493916 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 28/09/2004) 

3271. Contribuição assistencial. Natureza jurídica. Tem natureza convencional o desconto da con-
tribuição assistencial, pois é estipulado pelas partes em acordo ou convenção coletiva, embora a 
referida contribuição também possa ser estabelecida em sentença normativa. A contribuição as-
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sistencial decorre da autonomia da vontade dos contratantes ao pactuarem o desconto pertinente. 
O desconto vincula apenas os associados do sindicato. (TRT/SP 01202200202102009 - RO - Ac. 
3ªT 20040563477 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 19/10/2004) 

3272. Contribuição assistencial/confederativa. Impossibilidade de dedução dos empregados não 
filiados à entidade sindical. A contribuição assistencial/confederativa não tem natureza tributária, 
não é compulsória, razão pela qual não poderá ser descontada dos trabalhadores não filiados à 
entidade sindical. Tal procedimento fere o direito à livre associação e sindicalização (artigos 5º, 
XX e 8º, V, CF). (TRT/SP 02896200105402001 - RO - Ac. 10ªT 20040183224 - Rel. Sônia Apare-
cida Gindro - DOE 04/05/2004) 

3273. Contribuições assistencial e confederativa. Trabalhadores não filiados a sindicato. Indevida. 
As contribuições assistencial e confederativa somente são devidas quanto aos trabalhadores filia-
dos ao Sindicato, sob pena de afronta ao artigo 5º, inciso II e 8º, inciso V, ambos da Carta Consti-
tucional. Aliás, tanto o Precedente Normativo nº 119 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, 
quanto a Súmula 666, do Colendo Supremo Tribunal Federal já consagraram entendimento de 
que as contribuições confederativas, que têm a mesma natureza que as assistenciais, somente 
devem ser exigidas dos trabalhadores filiados ao Sindicato. Tais entendimentos não violam o prin-
cípio da unicidade sindical, insculpido no artigo 8º, inciso II da Constituição Federal. (TRT/SP 
01118200104802003 - RO - Ac. 2ªT 20040111495 - Rel. Sônia Maria Forster do Amaral - DOE 
30/03/2004) 

3274. Contribuição assistencial. Associados e não associados. A contribuição assistencial fixada 
em norma coletiva, é devida por todos os integrantes da categoria e não somente pelos associa-
dos da entidade sindical, pois as vantagens conquistadas beneficiam a todos, não sendo lícito 
gozar desses direitos e procurar escusar-se do cumprimento das obrigações. Considerar-se que 
os não filiados não devem sofrer o desconto seria o mesmo que incitá-los a não se filiar sob a van-
tagem de não arcarem com o débito, sendo que, ao contrário, não pode o sindicato deixar de pre-
servar os direitos de todos os trabalhadores da categoria, indistintamente, já que é seu dever de-
fendê-los. (TRT/SP 01647200238302000 - RO - Ac. 6ªT 20040225660 - Rel. Valdir Florindo - DOE 
28/05/2004) 

3275. Sindicato. Contribuições assistenciais e confederativas. A compulsoriedade destas contribu-
ições só pode ser imposta aos empregados filiados ao sindicato, mesmo aos que resultarem ven-
cidos na deliberação da assembléia geral, sendo nula a cláusula de acordo coletivo de trabalho 
que assim dispõe, visto ferir o direito à liberdade de associação e de sindicalização. (TRT/SP 
01566200322102006 - RS - Ac. 10ªT 20040255900 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 
08/06/2004) 

 Enquadramento. Em geral 
3276. 1. Autonomia x enquadramento sindical. Compreensão. A Constituição Federal consagrou a 
autonomia da organização sindical (art. 8º e inciso I), assentando que será definida pelos traba-
lhadores ou empregadores interessados, inclusive quanto a sua extensão territorial (art. 8º, II). 
Significa dizer que foi extinto o enquadramento prévio ditado pelo Ministério do Trabalho. 2. Cate-
goria profissional diferenciada. Liberdade sindical. Da mesma forma a sindicalização seguindo a 
profissão, por ser excepcional, não configura direito adquirido de uma associação frente a seus 
representados. Mas quem definirá sua organização de classe, em função da profissão ou do gru-
po, serão os trabalhadores interessados e não o empregador. (TRT/SP 20237200300002007 - AD 
- Ac. SDC 2004000536 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 16/03/2004) 

3277. Profissão regulamentada. Status. Tratando-se de profissão regulamentada, o status conferi-
do pela respectiva lei só pode ser adquirido por quem preenche os requisitos legais e obtém o 
registro no departamento competente para o reconhecimento da profissão. (TRT/SP 
01756199203002004 - RO - Ac. 9ªT 20040044569 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 
05/03/2004) 

3278. Enquadramento sindical. O legislador constituinte alçou a status constitucional a liberdade 
de associação profissional ou sindical (art. 8º, CF/88) não podendo a lei exigir autorização estatal 
para fundação de sindicato. Portanto, o pedido de declaração formulado pela recorrente, no senti-
do de se declarar que a mesma não mais estaria jungida ao sindicato dos metalúrgicos, em razão 
de ter alterado seu objeto social implica necessariamente na intervenção do Estado Juiz, o que 

Administrador
Underline



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região SDCI e Turmas
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 485 
 

encontra óbice intransponível na Lei Maior. (TRT/SP 01705200046402003 - RO - Ac. 4ªT 
20040684380 - Rel. Paulo Augusto Camara - DOE 10/12/2004) 

3279. Enquadramento sindical. Cursos livres de idiomas. Categoria dos professores. Atividade 
econômica e profissional preponderante. Não pode o empregador, por seu único alvedrio, deter-
minar o enquadramento profissional e sindical de seus empregados, direcionando a contribuição 
sindical destes para entidade diversa daquela que efetivamente os representa. O que identifica o 
órgão de representação dos trabalhadores não é apenas a destinação da contribuição sindical já 
que esta é facilmente manipulável pelo empregador interessado em contracenar com entidade 
menos combativa. Há outros elementos identificadores da associação que detém o munus repre-
sentativo dos empregados e que devem ser considerados de modo a evitar que a escolha seja 
feita unilateralmente pela empresa. A inserção dos trabalhadores na chamada base profissional e 
sindical se faz levando em conta a similitude de vida oriunda do trabalho em comum, em situação 
de emprego em determinada atividade econômica, sendo este o conceito jurídico-sociológico de 
categoria profissional que se extrai do art. 511, § 2º, da CLT. In casu, a ré tem por objeto social 
preponderante a prestação de serviços na área de ensino especializado de idiomas estrangeiros 
através de Cursos Livres ministrados por docentes empregados. As normas coletivas encartadas 
noticiam que o Sinpro (Sindicato dos Professores) representa os profissionais do ensino, inclusive 
nos chamados "cursos livres" e que a categoria dos professores ".. abrange todos aqueles que 
exercem a atividade docente, independentemente da denominação sob a qual a função de minis-
trar aulas for exercida", e que "considera-se atividade docente a função de ministrar aulas em 
qualquer série, nível, grau ou curso". Assim, nem o fato de a reclamada destinar as contribuições 
de seus empregados a sindicato diverso daquele correspondente à atividade econômica e respec-
tiva categoria profissional prepoderante em seu âmbito (a dos professores), e tampouco a omis-
são em participar das negociações, não a eximem de aplicar as normas coletivas corretas, firma-
das entre o SINPRO e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo - 
SIEESP, já que esta entidade patronal é quem efetivamente a representa em face da atividade 
econômica preponderante encetada. (TRT/SP 02893200105502004 - RO - Ac. 4ªT 20040319827 - 
Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 02/07/2004) 

3280. Enquadramento sindical. Veterinária. Categoria diferenciada. Diferenças salariais. Não pode 
o empregador, por seu único alvedrio, determinar o enquadramento profissional e sindical de seus 
empregados, direcionando a contribuição sindical destes para entidade diversa daquela que efeti-
vamente os representa. O que identifica o órgão de representação dos trabalhadores não é ape-
nas a destinação da contribuição sindical já que esta é facilmente manipulável pelo empregador 
interessado em contracenar com entidade menos combativa. Há outros elementos identificadores 
da associação de classe que detém o munus representativo dos empregados e que devem ser 
considerados de modo a evitar que a escolha seja feita unilateralmente pela empresa. Como re-
gra, a inserção dos trabalhadores na chamada base profissional e sindical se faz levando em con-
ta a similitude de vida oriunda de trabalho em comum, em situação de emprego em determinada 
atividade econômica, sendo este o conceito jurídico-sociológico de categoria profissional que se 
extrai do art. 511, § 2º da CLT. Porém, esta inserção também pode se dar na via de exceção, i-
gualmente definida em lei, qual seja, a categoria diferenciada prevista no § 3º do artigo 511 da 
CLT, prevalencendo aqui, a atividade do empregado e não mais a da empresa. In casu, restou 
incontroverso que a reclamante foi contratada e registrada na CTPS como médica-veterinária, 
sendo responsável técnica por estabelecimento comercial voltado para a guarda, venda e atendi-
mento em geral de animais e comercialização de produtos veterinários. Daí resulta claro que a 
categoria profissional da reclamante encontra-se representada pelo Sindicato dos Veterinários. 
Evidente a má-fé da reclamada ao defender tese contrária à prova dos autos, inclusive por ela 
mesma produzida, quanto à natureza das funções da autora. Contraria a razão e portanto, o direi-
to, que médica-veterinária, contratada para exercer funções afetas à sua formação, a teor da Lei 
5.517/68 e Decreto 64.704/69 (art. 2º, d), receba tratamento salarial e jurídico como comerciária. A 
omissão em participar das negociações não tem o condão de eximir a empresa quanto à aplica-
ção das normas coletivas corretas, em vista da fraude evidenciada nos autos (art. 9º, CLT), pelo 
que não incide à espécie a previsão contida na Orientação Jurisprudencial nº 55 da SDI-1 do C. 
TST. (TRT/SP 02427200138202006 - RO - Ac. 4ªT 20040324570 - Rel. Ricardo Artur Costa e Tri-
gueiros - DOE 02/07/2004) 
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3281. Enquadramento sindical. Motorista. Categoria diferenciada. Diferenças salariais. Não pode o 
empregador, por seu único alvedrio, determinar o enquadramento profissional e sindical de seus 
empregados, direcionando a contribuição sindical destes para entidade diversa daquela que efeti-
vamente os representa. O que identifica o órgão de representação dos trabalhadores não é ape-
nas a destinação da contribuição sindical já que esta é facilmente manipulável pelo empregador 
interessado em contracenar com entidade menos combativa. Há outros elementos identificadores 
da associação de classe que detém o munus representativo dos empregados e que devem ser 
considerados de modo a evitar que a escolha seja feita unilateralmente pela empresa. Como re-
gra, a inserção dos trabalhadores na chamada base profissional e sindical se faz levando em con-
ta a similitude de vida oriunda do trabalho em comum, em situação de emprego em determinada 
atividade econômica, sendo este o conceito jurídico-sociológico de categoria profissional que se 
extrai do art. 511, § 2º, da CLT. Porém, esta inserção também pode se dar na via de exceção, 
também definida em lei, qual seja, a categoria diferenciada prevista pelo § 3º do artigo 511 da 
CLT, prevalecendo aqui, a atividade do empregado e não mais a da empresa. In casu, o recla-
mante desincumbiu-se do encargo de prova (art. 818 c/c 333, I, CPC) quanto ao exercício da fun-
ção diferenciada de motorista, enquanto a reclamada não logrou provar os misteres afetos à ativi-
dade preponderante na empresa. Daí resulta claro que a categoria profissional do reclamante era 
mesmo a do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Ramo de Transportes Urbanos, Rodo-
viários e Anexos de São Paulo. Evidente a má-fé da reclamada ao defender tese contrária à prova 
dos autos, inclusive por ela mesma produzida. Nem o fato de a reclamada recolher contribuições 
de seus empregados para entidade diversa daquela correspondente à categoria preponderante 
em seu âmbito, nem a imposição de homologação em um terceiro sindicato e tampouco a omis-
são em participar das negociações, têm o condão de eximí-la quanto à aplicação das normas 
coletivas corretas, em vista da fraude evidenciada nos autos (art. 9º, CLT), pelo que não incide à 
espécie a previsão contida na Orientação Jurisprudencial nº 55 da SDI-1 do C. TST. (TRT/SP 
01860199946202002 - RO - Ac. 4ªT 20040334885 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 
13/07/2004) 

3282. Categoria profissional diferenciada. Norma Coletiva. Abrangência. Empregado pertencente 
à categoria profissional diferenciada tem direito às vantagens previstas em instrumentos coletivos 
de sua categoria, ainda que o empregador não tenha sido representado por órgão de classe de 
sua categoria patronal na elaboração dos mesmos, em razão do "efeito ultralitigantes" das normas 
coletivas. (TRT/SP 00913200200602003 - RO - Ac. 10ªT 20040194137 - Rel. Vera Marta Públio 
Dias - DOE 11/05/2004) 

Funcionamento e Registro 
3283. 1. Associação profissional. Sistema confederativo. Integração possível. O chamado sistema 
confederativo da organização sindical instituído pelo artigo 8°, inciso IV da Constituição, compõe-
se de sindicatos, federações e confederações, estruturados segundo os princípios da autonomia e 
unicidade (Constituição, art. 8°, I e II). Mesmo assim, não se pode negar a legitimação de fato 
conquistada pelas centrais, estas constituídas num regime de pluralidade. De igual modo surgem 
as uniões, também plurais, formadas horizontalmente em municípios e regiões por sindicatos re-
presentativos de trabalhadores de diferentes atividades econômicas. Nada impede, assim, que da 
mesma forma, surjam associações dispostas a representar um segmento profissional ou patronal 
a desmembrar-se territorialmente ou dissociar-se de um grupo concentrado. É de se ver que o 
inciso II do artigo 8° da Constituição dá aos trabalhadores e empregadores interessados a prerro-
gativa de definirem suas organizações de classe e os respectivos limites geográficos. 2. Valor da 
causa. Arbitramento. O valor da causa não constitui mera ficção, devendo amparar-se num míni-
mo de razoabilidade. Certo que a Justiça do Trabalho foi pensada para atender os trabalhadores 
lesados, simples e pobres, e certo também que o acesso ao Poder Judiciário, como conquista 
constitucional, não deve ser obstado nem obstaculizado (CF. art. 5°, XXXV). Assim já se firmou o 
entendimento de que o valor a ser atribuído à ação rescisória deva guardar equivalência com o 
que se der à ação original. (TRT/SP 11882200200002008 - AR - Ac. SDI 2004000625 - Rel. José 
Carlos da Silva Arouca - DOE 06/02/2004) 

3284. 1. Representação sindical. Disputa. Competência da Justiça do Trabalho. O dissídio coletivo 
constitui ação especial que tem como objeto um conflito de interesses entre sindicatos, um repre-
sentativo dos trabalhadores, outro dos empregadores, ou, um sindicato profissional de um lado e 
uma ou mais empresas de outro. Para a solução do conflito, o juiz deve necessariamente reco-
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nhecer a legitimidade das partes e assim, havendo disputa de representação, dirimi-la previamen-
te. De outra parte, o texto constitucional não se refere a controvérsia fundada na relação de em-
prego, mas de trabalho, mais ampla. Merece destacar que a Lei 8.984, de 1995, atribuiu compe-
tência à Justiça do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios - melhor dizendo, litígios - que te-
nham origem no cumprimento de convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de traba-
lho, mesmo quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicato de trabalhadores e empregadores. 
De tal modo, induvidosamente, compete à Justiça do Trabalho e não à Justiça Comum dirimir os 
conflitos de representação sindical. 2. Unicidade sindical. Dissociação e desmembramento. Possi-
bilidade. Unicidade não significa monopólio, sendo possível a dissociação da categoria e des-
membramento de base territorial, dando-se interpretação extensiva ao artigo 571 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. (TRT/SP 20007200400002009 - DC - Ac. SDC 2004002040 - Rel. José Car-
los da Silva Arouca - DOE 28/09/2004) 

Representação da categoria e individual. Substituição processual 
3285. Multa de 40% do F.G.T.S. Diferenças da conta vinculada. Expurgos inflacionários. Lei Com-
plementar 110/2001. Ação judicial. Sindicato de classe. Substituição processual. Legitimidade de 
parte. Art. 8º, III, da Constituição Federal. Enunciado 310/TST. Cancelamento. Tendo sido cance-
lado o Enunciado nº 310 do C. TST, em razão de conflitar com o entendimento jurisprudencial 
iterativo, notório e atual do C. STF, a respeito da substituição processual de entidade sindical, à 
luz do art. 8º, III, da Constituição Federal, não se pode extinguir a ação com base naquele Verbete 
sumular e considerar-se o sindicato obreiro parte ilegítima para figurar no pólo ativo da ação, co-
mo substituto processual de seus representados, pois vislumbra-se, no caso, interesse de toda a 
categoria profissional, beneficiária, em tese, do direito perseguido. Recurso ordinário a que se dá 
provimento. (TRT/SP 01611200343102006 - RS - Ac. 7ªT 20040053606 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 12/03/2004) 

3286. Substituição processual. O artigo 8º, II, da Carta Magna, legitima a atuação do sindicato 
como substituto dos integrantes da categoria, enquanto pluralidade de membros e interesses ge-
nericamente considerados, não cogitando da substituição de apenas dois trabalhadores. Procedi-
mento tumultuário que resvala em ilegitimidade de parte e que, ao invés de reunir múltiplas ações 
em uma única, está a multiplicar ações individuais, desatendendo a finalidade do instituto e asso-
berbando ainda mais a máquina judiciária. (TRT/SP 01404200326202003 - RS - Ac. 8ªT 
20040005563 - Rel. Cátia Lungov - DOE 30/01/2004) 

3287. Ação coletiva. Sindicato. Inteligência do art. 8º, III da CF. O interesse do trabalhador indivi-
dualmente considerado deve também se caracterizar como interesse da categoria, ou grupo de 
trabalhadores. Utilização de substituição processual, ou ação plúrima, quando inexiste direito difu-
so, coletivo, ou individual homogêneo, com a finalidade de uniformizar o que é diverso, de dar 
resultado idêntico a situações variadas, é dar aso àqueles que, na contra-mão da necessária re-
formulação do direito processual, acenam com toda sorte de obstáculos à legítima coletivização. 
(TRT/SP 00915199401302000 - RO - Ac. 8ªT 20040434332 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
03/09/2004) 

3288. Substituição processual. Limites. A substituição processual constitui hipótese excepcional 
de legitimação para a causa, pela qual se atribui ao substituto o direito de ação para a defesa de 
direito material alheio. Como titular do direito de ação pode praticar atos processuais que são pró-
prios das partes. No entanto, encontra limites, uma vez que lhe é defeso praticar atos de disposi-
ção do direito material, sem a expressa autorização de seu titular. A defesa de um direito não se 
confunde com atos de disposição, tais como transação ou renúncia. (TRT/SP 
10869200200002001 - AR - Ac. SDI 2004015940 - Rel. João Carlos de Araújo - DOE 03/09/2004) 

3289. Substituição processual. Legitimação extraordinária. Limites. As prerrogativas insertas nos 
artigos 81, parágrafo único, inciso III, e 82 da Lei 8.078/90, ao preverem a tutela, inclusive por 
associação legalmente constituída há pelo menos um ano, dos interesses individuais homogê-
neos, não consubstanciam permissivo para o elastecimento da legitimação extraordinária equa-
cionada, restritivamente, nos artigos 195, § 2º e 872, parágrafo único, ambos da CLT, e em leis 
específicas instituidoras de correção salarial automática, e assimilada no inciso III do artigo 8º da 
Carta Magna, estendendo tal legitimação à defesa de direitos e interesses da categoria profissio-
nal. (TRT/SP 00635200341102003 - RS - Ac. 2ªT 20040494521 - Rel. Mariangela de Campos 
Argento Muraro - DOE 28/09/2004) 
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3290. Dissídio coletivo. Representatividade de sindicato. Se o sindicato suscitante foi quem patro-
cinou o dissídio coletivo; demonstrou que conduziu as negociações; e, ainda, possui a preferência 
dos representados, consoante diligência determinada nos autos, não há como deixar de reconhe-
cê-lo como representante da categoria, mesmo que a decisão da Justiça Comum, não transitada 
em julgado, seja em sentido contrário. Por outro lado, não é possível extinguir o feito, com funda-
mento na ausência de representatividade do suscitante, e ao mesmo tempo homologar a avença 
com a outra entidade sindical não participante do dissídio coletivo, em vista da manifesta contradi-
ção lógica, material e formal, que tal ato encerra. Acordo que se homologa com reconhecimento 
incidenter tantum do suscitante como representante da categoria. (TRT/SP 20207200400002001 - 
DC - Ac. SDC 2004001940 - Rel. Nelson Nazar - DOE 28/09/2004) 

3291. Substituição processual. Sindicato. A substituição processual, conceitualmente, depende de 
lei expressa que a autorize e o artigo 8º, inciso III da Constituição Federal, nada contém de que se 
possa extrair a condição do Sindicato como substituto processual para que tenha iniciativa própria, 
em ações individuais, indiscriminadamente. É cristalino que o artigo 8º, inciso III da Constituição 
Federal, não dá ao sindicato, sempre, em ações individuais trabalhistas, a posição jurídica - ex-
cepcional - de substituto processual. Referido preceito em nada modificou, nessa questão, o direi-
to positivo infraconstitucional vigente no País. Por haver se tornado fonte de interpretações errô-
neas e equivocadas, infere-se que a redação do retrocitado inciso III não é satisfatória. Entende-
se que o espírito do constituinte, ao redigir a norma, foi o de garantir ao sindicato a possibilidade 
de defesa exclusiva dos interesses coletivos da categoria (profissional ou econômica) e, ainda, 
defender os interesses individuais dos trabalhadores, como representante dos mesmos, atuando 
como substituto processual apenas nos casos expressamente autorizados por lei: CLT, artigo 857, 
artigo 872, parágrafo único, artigo 195, § 2º; Lei 6.708, de 30.10.79, Lei 7.238, de 29.10.84, Lei 
7.888, de 03.07.89, Lei 8.073, pelo sindicato-autor, quando a Constituição Federal, no mesmo 
artigo 8º, no seu inciso V, proclama a sindicalização livre, posto que poderá se fazer presente a 
possibilidade de repulsa ou divergência do trabalhador quanto ao sindicato - seja por atuação ide-
ológica, por motivos de foro íntimo. Aquele que no uso do seu direito constitucional não se 
sindicaliza, e mesmo assim, poderá ver, eventualmente, o sindicato como seu substituto 
processual deve ter, sempre, ciência exata do que se pede e recebe em nome dele, somente se 
podendo admitir que o sindicato, como substituto, atue à sua revelia se a lei expressamente o 
autorizar. E o "remanescente", artigo 3º da Lei 8.073/90, haveria de estabelecer limites. Em não o 
tendo feito, há de merecer interpretação estrita. (TRT/SP 01656200343102000 - RS - Ac. 4ªT 
20040163126 - Rel. Odette Silveira Moraes - DOE 27/04/2004) 

3292. Sindicato. Substituição processual. Possibilidade. Autorização constitucional. Súmula nº 310 
do C. TST. Revogada. A substituição processual prevista no artigo 6º do CPC, se opera em face 
do sindicato em relação à sua categoria, ex-vi artigo 8º, III, da Constituição Federal combinado 
com artigo 3º da Lei 8.073/90. O Enunciado nº 310 do C. TST já foi revogado para adequar a ju-
risprudência daquela Corte à jurisprudência dominante no C. STF e para dar efetividade ao co-
mando constitucional. (TRT/SP 01434200343302000 - RS - Ac. 2ªT 20040060629 - Rel. Paulo 
Sérgio Spósito - DOE 09/03/2004) 

3293. Execução. Crédito incontroverso. Liberação. A lide paralela que se formou sobre a repre-
sentatividade dos dois sindicatos não pode ser posta em prejuízo dos credores trabalhistas, nem 
estes devem ser obrigados a esperar a solução judicial da lide sindical para que tenham acesso 
ao crédito. Segurança concedida. A matéria sobre a lide sindical não é própria para a ação de 
segurança. (TRT/SP 12104200200002006 - MS - Ac. SDI 2004000676 - Rel. Rafael E. Pugliese 
Ribeiro - DOE 06/02/2004) 

3294. Substituição processual. Insalubridade. A substituição processual prevista no parágrafo 2º 
do artigo 195 da CLT diz respeito apenas a associados e não a não sindicalizados. O inciso III do 
artigo 8º da Constituição é hipótese de representação processual, pois indica situação ordinária, 
comum. A substituição processual não pode ser ampla. O sindicato não pode ter poderes superio-
res aos do Ministério Público, pois defende a categoria e não a sociedade, como o segundo. 
(TRT/SP 02222199946302005 - RO - Ac. 3ªT 20040132670 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
06/04/2004) 

3295. Substituição processual. Insalubridade. O inciso III do artigo 8º da Constituição não trata de 
substituição processual, mas de representação processual, que é a função do sindicato de repre-
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sentar a categoria. Em se tratando de insalubridade, a substituição processual só alcança os as-
sociados do sindicato (§2º do art. 195 da CLT). (TRT/SP 00426199946302001 - RO - Ac. 3ªT 
20040382944 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 03/08/2004) 

SUCESSÃO “CAUSA MORTIS” 
Herdeiro ou dependente 
3296. Extinção do contrato de trabalho pelo falecimento do empregado. Obrigação do empregador 
em verificar a legitimidade do sucessor. Extinto o contrato de trabalho pelo falecimento do ex-
empregado, correto o pagamento da totalidade das verbas rescisórias à viúva que se apresenta 
munida da certidão de casamento, que faz presumir, cessada de pleno direito, relação anterior 
estável, com outra companheira. Eventual direito desta última a meação destes haveres deve ser 
objeto de ação dirigida contra a viúva, no juízo estadual competente, pretendendo a totalidade ou 
meação. Não há controvérsia sobre direitos trabalhistas pagos à viúva. O empregador, no caso, 
não está obrigado a ajuizar ação de consignação em pagamento, por dúvida acerca do sucessor. 
Recurso ordinário provido, para julgar improcedente a ação. (TRT/SP 02570199906502002 - RO - 
Ac. 5ªT 20040431090 - Rel. Fernando Antonio Sampaio da Silva - DOE 03/09/2004) 

SÚMULAS DA JURISPRUDÊNCIA 
 Efeitos 
3297. Enunciado. Efeito vinculante. Ainda que não se tenha norma expressa obrigando o juiz a se 
curvar às súmulas e enunciados, a unidade de ordem jurídica, a previsibilidade judicial, a certeza 
e a segurança das relações jurídicas, como valores sociais que, agora mais que nunca, devem ser 
alcançados e preservados, justificam o prestígio às decisões já sedimentadas dos tribunais, inclu-
sive para que o cidadão tenha um norte nas suas relações jurídicas, orientado com segurança a 
sua conduta, poupando-o de demandas inúteis e recursos protelatórios, muitos calcados apenas 
na loteria judicial, o que tem sido fator de descrédito no Judiciário, de desalento e de angústia da-
queles que procuram ou são levados à justiça. (TRT/SP 01700200146302005 - RO - Ac. 3ªT 
20040528876 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 19/10/2004) 

TELEFONISTA 
Jornada 
3298. A função de telefonista, por suas características exige mais do operador. De onde o horário 
privilegiado. Não se confunde com outras atribuições na empresa. Provimento que se denega. 
(TRT/SP 00641200201702005 - RO - Ac. 1ªT 20040408463 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
24/08/2004) 

3299. Atendente de telefone e os intervalos intrajornada não concedidos. Não configurada a apli-
cação analógica do art. 72 da CLT. A reclamante atendia ao telefone, acessando, via digitação, o 
terminal do computador, para a prestação dos serviços ao usuário. Por tais aspectos, solicita ho-
ras extras, aduzindo a inexistência do intervalo a cada cinqüenta minutos laborados. Essa solicita-
ção foi deferida pela decisão impugnada às fls. 333. Para que se tenha essa justificativa, é impor-
tante que os serviços de digitação sejam ininterruptos (aplicação analógica do art. 72, CLT). É 
inegável que a reclamante digitava, contudo, esses trabalhos não eram ininterruptos. Em primeiro 
lugar, a sua testemunha informou que quando aguardava a resposta do cliente, não havia digita-
ção. Em segundo lugar, havia intervalos, mesmo que curtos, entre uma ligação e outra. Portanto, 
não vejo a similitude fática para se invocar a aplicação analógica. Acolhe-se, pois, o apelo para se 
excluir tais horas extras da condenação. (TRT/SP 01760200103602002 - RO - Ac. 4ªT 
20030706348 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 16/01/2004) 

TEMPO DE SERVIÇO 
 Adicional e gratificação 
3300. Adicional por tempo de serviço e a sua inserção no cálculo das horas extras. Pelo teor da 
cláusula normativa, segundo a r. sentença, o adicional deve ser calculado sobre o salário-básico 
ordinário contratual mensal do empregado, portanto não se justifica a incidência no cálculo das 
horas extras. Discordo do posicionamento adotado pelo MM. Juízo a quo. A verba, como principal, 
deve ser calculada sobre o salário contratual, sem outros aditivos. Contudo, como essa verba 
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possui natureza salarial, há de ser observada para o cálculo de outros títulos, como ocorre em 
relação às horas extras (Enunciado nº 264 - TST). Se o autor, em jornada normal, recebe o anuê-
nio, também deverá recebê-lo em jornada suplementar. Não se trata, pois, de violação ao art. 
1.090 do Código Civil. A cláusula somente estabelece o critério quanto ao pagamento do ATS 
como principal nada aduzindo quanto às demais incidências. Uma coisa é a base de cálculo do 
principal. Outra situação é a sua inclusão na remuneração para o pagamento de outros títulos, 
como é o caso das horas extras. Convém salientar que essas assertivas em nada violam o teor da 
negociação coletiva ou dos artigos e diplomas legais invocados pela reclamada em suas contra-
razões. Portanto, deferem-se as incidências desse adicional no cálculo das horas extras, em par-
celas vencidas e vincendas. (TRT/SP 01505200244602000 - AI - Ac. 4ªT 20040121598 - Rel. 
Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 30/03/2004) 

3301. O adicional de tempo de serviço é garantido pela Constituição do Estado de São Paulo a 
todos os seus servidores, sejam estatutários ou celetistas. Apelo negado. (TRT/SP 
01126200000202001 - RE - Ac. 1ªT 20040500424 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
05/10/2004) 

3302. Adicional por tempo de serviço. Não integração em repousos. O adicional por tempo de ser-
viço é percentagem paga habitualmente sobre o salário-base que remunera o mês todo e, portan-
to, não reflete nos repousos. (TRT/SP 00998200244402011 - AI - Ac. 6ªT 20040587287 - Rel. 
Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 12/11/2004) 

3303. Adicional por tempo de serviço. Integração nas horas extras. O adicional por tempo de ser-
viço tem natureza salarial. Na verdade, é uma espécie de gratificação, que integra o salário (§ 1º 
do art. 457 da CLT). O En. 264 do TST estabelece que as horas extras devem ser calculadas de 
acordo com a globalidade salarial. (TRT/SP 03072199904602009 - RO - Ac. 3ªT 20040083483 - 
Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 16/03/2004) 

 TESTEMUNHA 
Arrolamento 
3304. Prova testemunhal. Rol. Substituição de testemunhas. No processo do trabalho, a produção 
da prova testemunhal não é condicionada à prévia apresentação de rol. Diferente do processo 
comum, o rol serve apenas ao interesse da parte que quer a prova, e não da parte contra quem a 
prova será produzida. Assim, ainda que apresentado o rol, tenham sido ou não intimadas as tes-
temunhas, pode a parte ouvir outras em substituição, desde que se apresentem na audiência in-
dependentemente de intimação, aí sim, sob pena de preclusão. (TRT/SP 01955200106302005 - 
RO - Ac. 3ªT 20040334311 - Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 13/07/2004) 

3305. Aplicação do artigo 1.531 do Código Civil no processo do trabalho. Possibilidade. O artigo 
1.531 do Código Civil é aplicável no processo trabalhista, ante a omissão da CLT sobre o tema 
(parágrafo único do art. 8º da CLT). Entretanto, deve a postulação fundada no referido dispositivo 
ser apresentada sob a forma de reconvenção. O citado dispositivo deve ser aplicado apenas por 
ocasião do processo de conhecimento e não na execução. Não existe previsão na sentença que 
transitou em julgado para a observância do artigo 1.531 do Código Civil. Assim, ele não pode ser 
aplicado na execução. (TRT/SP 00129200105002002 - AP - Ac. 3ªT 20040352875 - Rel. Sérgio 
Pinto Martins - DOE 13/07/2004) 

Desistência tácita 
3306. Prova testemunhal. A parte que desiste de produzir a prova produz uma declaração unilate-
ral de vontade que gera a imediata extinção da faculdade processual (CPC, 158). O fato de o ou-
tro litigante produzir a prova não reabre a quem desistiu a faculdade processual que já estava ca-
duca. (TRT/SP 02640200131302003 - RO - Ac. 6ªT 20040585454 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribei-
ro - DOE 12/11/2004) 

Falsidade 
3307. Testemunhas. Falso testemunho. Inocorrência. Depoimentos testemunhais não são espera-
dos e colhidos com a harmonia de um coro; pequenas divergências são absolutamente normais e, 
antes de desqualificarem o depoimento, dão-lhes até mais credibilidade. A configuração do falso 
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testemunho exige segurança de intencionalidade. (TRT/SP 02223200203302001 - RO - Ac. 6ªT 
20040091095 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 19/03/2004) 

3308. Falso testemunho. O delito de falso testemunho só se configura pela divergência entre o 
conhecimento dos fatos e o depoimento que se vem a prestar em Juízo, jamais pela divergência 
entre depoimentos de duas testemunhas ou destas com a parte. (TRT/SP 00571200225502008 - 
RO - Ac. 6ªT 20040124562 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 02/04/2004) 

 Impedida ou suspeita. Informante 
3309. Acolhimento de contradita de testemunha impedida ou suspeita. Alegação de cerceamento 
de defesa ou de prova. Inocorrência. Os impedimentos e as suspeições das testemunhas consti-
tuem matéria de ordem pública. A ninguém é dado o direito de desconhecer as restrições contidas 
no art. 829 da CLT e no art. 405 do CPC. A parte que leva à audiência testemunha impedida ou 
suspeita corre o risco de vê-la contraditada e de ficar sem a prova respectiva, salvo se o juiz, a 
seu critério, considerar necessário o depoimento informativo. A parte não tem o direito de adiar a 
audiência para trazer outra testemunha ou para fazer contra-prova da contradita. O ato do juiz é 
lícito e não gera infração ao art. 5º, LV, da CF. (TRT/SP 00682200107602008 - RO - Ac. 9ªT 
20040404530 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 27/08/2004) 

3310. Testemunha. Interesse no litígio. A CLT não prevê suspeição de testemunha por interesse 
no litígio. Ao aplicar a regra do art. 405, parágrafo 3º, IV, do CPC, compete ao juiz distinguir se o 
interesse é jurídico ou econômico, com reflexos diretos ou indiretos no patrimônio da testemunha, 
ou se o interesse é apenas emocional. Testemunha que declara ao juiz que deseja que uma das 
partes ganhe, por ser de justiça, revela apenas um sentimento nobre, não necessariamente um 
sentimento de animosidade ou de amizade que macule o seu depoimento. A cautela recomenda 
que a testemunha seja ouvida, ainda que sem o compromisso legal, se a parte não tiver outros 
meios de provar os fatos. O juiz deve vizinhar as atitudes e buscar o verdadeiro sentimento da 
testemunha, sobretudo quando se trata de gente simples, sem aptidão com as palavras e sem 
controle das emoções diante do juiz. (TRT/SP 00585200407202002 - AI - Ac. 9ªT 20040557949 - 
Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 12/11/2004) 

3311. Testemunha suspeita. Inimizade pessoal. Caracterização à luz do art. 829 da CLT. É des-
necessário que a testemunha diga expressamente que é inimiga da parte, para que o juiz a consi-
dere suspeita. Basta ao juiz constatar o fato pelas razões da contradita e pela resposta da teste-
munha. Não há ilegalidade quando o juiz, verificando tais circunstâncias, dispensa o depoimento. 
(TRT/SP 00243200424102000 - RS - Ac. 9ªT 20040607563 - Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - 
DOE 26/11/2004) 

3312. Testemunhas. Contradita acolhida. Hipóteses de cabimento. A primeira testemunha funcio-
na como advogada do reclamado nos autos, possuindo poderes expressos para tanto, consoante 
fls. 776; tal situação é suficientemente clara em confirmar seu interesse no deslinde favorável ao 
empregador. A segunda testemunha da ré, por sua vez, funcionou como preposta na audiência de 
fls. 780, assumindo a condição de próprio empregador, na forma do artigo 843, § 1º, da CLT e, 
conseqüentemente, não pode ser testemunha de processo em que foi "parte", como representante 
do réu. (TRT/SP 01803200106702008 - RO - Ac. 3ªT 20040579080 - Rel. Mércia Tomazinho - 
DOE 09/11/2004) 

3313. Informante. Trabalho sem registro. Pretensão de prova através de uma só testemunha com 
evidente relação de amizade com a autora. Apelo concedido. (TRT/SP 00320200205602003 - RO 
- Ac. 1ªT 20040541155 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 26/10/2004) 

3314. Testemunhas. Troca de favor. Depor em Juízo não pode significar um "favor" quando a lei 
define a testificação um serviço público (CPC, 419, parágrafo único) e não consente com escusa 
contra o dever de colaborar com o Poder Judiciário (CPC, 339). O simples fato de uma parte de-
por como testemunha no processo de outro litigante não é causa de suspeição. (TRT/SP 
00734200300702003 - RO - Ac. 6ªT 20040322704 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
16/07/2004) 

3315. Testemunha. Ação contra a mesma empresa. Suspeição não configurada. Vínculo reconhe-
cido. O exercício do direito constitucional de ação pela testemunha (art. 5º, CF) não constitui óbice 
a que preste compromisso para depor em processo judicial, ainda que contra a mesma empresa 



SDCI e Turmas Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
492 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 45-499, 2004 
 

ré. Inteligência do Enunciado nº 357/TST. Confirmando a testemunha, a prestação pessoal e re-
munerada de serviços pelo reclamante, mediante subordinação, e não tendo a reclamada produ-
zido prova em contrário, é de se reconhecer o vínculo de emprego. (TRT/SP 01526200231202000 
- RS - Ac. 3ªT 20030697594 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 13/01/2004) 

3316. Testemunha. Suspeição. A mera circunstância de estar demandando contra o mesmo em-
pregador não torna suspeita a testemunha, conforme orientação já assente na jurisprudência (E-
nunciado 357 do C. TST). Diversa, contudo, é a situação, quando a parte interessada no depoi-
mento também já depôs em favor da testemunha. Evidenciada, aí, a impropriamente denominada 
"troca de favores", em que a suspeição da testemunha é presumida. (TRT/SP 
00552200301502007 - AI - Ac. 1ªT 20040011091 - Rel. Wilson Fernandes - DOE 10/02/2004) 

Valor probante 
3317. Testemunha. Valor probante. A prova oral somente se sobrepõe à documental quando coe-
rentes com os demais elementos existentes nos autos, que evidenciam a fraude na produção dos 
documentos comuns às partes numa relação de emprego. (TRT/SP 01733200100102006 - RO - 
Ac. 1ªT 20040371586 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 10/08/2004) 

3318. A prova de registro anterior e salários por fora, de ser considerada excepcionalmente por 
testemunho. Uma única testemunha não confere a pretendida comprovação. Recurso denegado. 
(TRT/SP 02699199904302003 - RO - Ac. 1ªT 20040371608 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
10/08/2004) 

3319. Demonstrado que o depoimento da testemunha arrolada pelo reclamante não se revelou 
mais seguro e convincente do que os demais elementos de convicção e, fundamentando seu de-
cisório nessa hipótese, não se vislumbram razões justificáveis para reformar a sentença. O juiz da 
causa é o coletor das provas, mantendo contato direto com as partes e as testemunhas, tendo 
condições de avaliar, além dos signos representativos da linguagem, as reações próprias a tais 
situações. (TRT/SP 00178200204502000 - RO - Ac. 1ªT 20040541236 - Rel. Plinio Bolivar de Al-
meida - DOE 26/10/2004) 

3320. Recurso ordinário. Hora extra. A rejeição da prova testemunhal permanece nos termos em 
que fundamentada na r. decisão, devidamente aquilatada que foi pelo Juiz da causa, com a prer-
rogativa que lhe confere o contato direto com o depoente e com a competência de valorar a prova 
produzida. (TRT/SP 00387200006502007 - RO - Ac. 1ªT 20040457804 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 14/09/2004) 

3321. A prova testemunhal para sustentar diferenças salariais tem de ser robusta e consistente. 
Apelo que procede. (TRT/SP 00559200204302007 - RO - Ac. 1ªT 20040499248 - Rel. Plinio Boli-
var de Almeida - DOE 21/09/2004) 

3322. Prova. Valoração. Se as duas testemunhas afirmaram que o reclamante "pegava" as cor-
respondências da portaria, não é crível que assim procedia apenas para entregar a um terceiro 
funcionário específico para a distribuição nos apartamentos. E, não há como se exigir que os por-
teiros, efetivamente, presenciem o zelador entregando a correspondência. Se existisse alguém 
que acompanhasse o zelador em seu trajeto de distribuição de correspondência, não precisaria o 
zelador fazê-la. (TRT/SP 01674200201502000 - RO - Ac. 1ªT 20040500459 - Rel. Plinio Bolivar de 
Almeida - DOE 05/10/2004) 

3323. Testemunhas. Valoração da prova. Não se pode exigir que a prova testemunhal tenha a 
concatenação de um coro, onde a menor divergência de tons acusaria o desafinado. A prova deve 
ser avaliada pelo seu contexto e na coerência do todo. Pequenas divergências são plenamente 
justificáveis e variam segundo a forma como os fatos são captados e registrados na memória da 
testemunha, o grau de sua atenção pessoal, a sua inteligência interpessoal, o seu envolvimento 
(ou alheação) no mesmo contexto, e até pela sua tranqüilidade em responder à inquirição judicial. 
A autenticidade não pode ser discriminatória. A mentira precisa ter lógica; a verdade não. (TRT/SP 
00966200227102000 - RO - Ac. 6ªT 20030695451 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
16/01/2004) 

3324. Prova testemunhal. Valoração. Não se exige que a prova testemunhal tenha a concatena-
ção de um coro. A prova deve ser avaliada pelo seu contexto e na coerência do todo. Pequenas 
divergências são justificáveis e variam segundo a forma como os fatos são registrados na memó-
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ria da testemunha, o grau de sua atenção pessoal, a sua inteligência interpessoal, o seu envolvi-
mento no mesmo contexto, e até pela sua tranqüilidade ao responder à inquirição judicial. 
(TRT/SP 01004200207502007 - RO - Ac. 6ªT 20030707247 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 20/01/2004) 

3325. Testemunha. Qualificação. Exigência do documento de identidade. A obrigatoriedade da 
qualificação (CLT, 828) exige a exibição de documento hábil à identificação (L. 9.454/97), como 
meio de segurança do processo. A ausência do documento não pode privar a produção da prova 
que é indispensável à instrução, levando o juiz a julgar por falta de prova, quando a lei lhe impõe o 
dever de ordenar a produção (CPC, 130). Impasse que se resolve até pela solução extrema de 
testificação da identidade (CC, 215, parágrafo). (TRT/SP 02714200205802009 - RO - Ac. 6ªT 
20040218699 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 21/05/2004) 

3326. Testemunhas. Prova testemunhal. A prova deve ser avaliada pelo seu contexto e na coe-
rência do todo. Não se pode exigir que tenha a concatenação de um coro. Pequenas divergências 
são justificáveis e variam segundo a forma como os fatos são registrados na memória da teste-
munha, o grau de sua atenção pessoal, a sua inteligência interpessoal, o seu envolvimento no 
mesmo contexto, e até pela sua tranqüilidade ao responder à inquirição judicial. (TRT/SP 
01258200207302002 - RO - Ac. 6ªT 20040424086 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
03/09/2004) 

3327. Prova testemunhal. Validade. É testemunha quem tem condições de afirmar o fato pela cer-
teza de sua ocorrência aferida pelos seus próprios sentidos (visão, audição etc.), não por ciência 
de oitiva, ou por dedução, ou por presunção, ou por suspeita, ou por suposição. (TRT/SP 
00433199944402005 - RO - Ac. 6ªT 20040611242 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
26/11/2004) 

3328. Testemunha. Discrepância. Valoração da prova. Razoável discrepância quanto ao horário 
de ingresso, por si, não invalida o reconhecimento da sobrejornada, se além de a testemunha do 
reclamante ter confirmado a prorrogação, outros elementos de prova vieram revelar a existência 
de indícios de fraude na anotação do controle de ponto manual. A análise da prova se faz pelo 
seu conjunto, cabendo ao Juízo sopesar os elementos de convicção e valorá-los com a devida 
reserva. Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT/SP 03182199801902007 - RO - Ac. 4ªT 
20040279256 - Rel. Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 18/06/2004) 

3329. Prova. Testemunha única. Há muito tempo não mais vige a regra do período formulário ro-
mano, editada por Constantino em 334 d.C., que determinou ao juiz que não admitisse o testemu-
nho de uma única pessoa (C.4, 20, 9, 1). Era o que se dizia testemunha única, testemunha ne-
nhuma (testis unus, testis nullus). Se a prova é contemporânea aos fatos e é convincente, de-
monstra as alegações do autor, mesmo que uma única testemunha comprove os fatos. É o caso 
dos autos, em que a única testemunha provou de forma convincente o vínculo de emprego. 
(TRT/SP 00477200106902004 - RO - Ac. 3ªT 20040493860 - Rel. Sérgio Pinto Martins - DOE 
05/10/2004) 

3330. Testemunha única. Validade. O artigo 821 da CLT estipula o número máximo de três teste-
munhas que cada uma das partes pode se valer, salvo se for o caso de inquérito, e portanto, não 
se fala em invalidação de depoimento único. E isto porque a prova testemunhal não é avaliada 
pelo número de testemunhas, mas pela sua qualidade, de modo que o depoimento de única tes-
temunha pode perfeitamente instruir o feito. (TRT/SP 00037200226102003 - RO - Ac. 10ªT 
20040488700 - Rel. Vera Marta Públio Dias - DOE 28/09/2004) 

TRABALHADOR AVULSO 
Competência 
3331. Avulso. Vale-transporte. Indevida a concessão do benefício. O ordenamento jurídico (Lei 
7.418/85 e Decreto 95.247/87) não prevê a possibilidade de concessão do vale-transporte ao tra-
balhador avulso. Nem há que se argumentar que o direito ao recebimento do vale-transporte está 
amparado pelo inciso XXXIV do art. 7º da Constituição Federal, uma vez que há "igualdade de 
direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso". Trata-
se de conceituação ampliativa e injurídica da norma legal, que, aliás, por seu caráter meramente 
programático, relega ao legislador ordinário a criação de mecanismos que possibilitem a sua exe-
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cutoriedade. (TRT/SP 01063199944602006 - RO - Ac. 8ªT 20040620080 - Rel. Rovirso Aparecido 
Boldo - DOE 23/11/2004) 

TRABALHO NOTURNO 
Adicional. Cálculo 
3332. Adicional noturno. Prorrogação em horário diurno. Cumprimento integral da jornada noturna. 
Devido o adicional quanto às horas prorrogadas. Matéria pacificada no C. TST (OJ nº 06 da SDI-
1). (TRT/SP 01252200144302005 - RO - Ac. 1ªT 20040173806 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - 
DOE 04/05/2004) 

3333. A prorrogação em horário diurno da jornada cumprida integralmente em horário noturno é 
de se considerar como se trabalho noturno fosse, dado o seu caráter desgastante, trazendo ao 
empregado o direito à percepção do adicional noturno, bem como a hora reduzida, nos termos do 
artigo 73 e seus parágrafos, da CLT. Entendimento pacificado pela OJ nº 06 da SDI-I, do C. TST. 
(TRT/SP 00224200244502004 - RO - Ac. 1ªT 20040313217 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
06/07/2004) 

3334. Para o cálculo do adicional noturno devem ser computadas todas as verbas de natureza 
salarial, sendo irrelevante que a r. sentença não discriminou quais seriam. Não há, portanto, qual-
quer inovação ao título exequendo. (TRT/SP 00712200007302006 - AP - Ac. 1ªT 20040605242 - 
Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 23/11/2004) 

3335. Hora noturna. Trabalho noturno. Adicional noturno. A prorrogação da jornada noturna não a 
torna diurna. Aplicação do art. 73, parágrafo 5º, da CLT. Precedente SDI/TST nº 6. (TRT/SP 
01476200243302000 - RO - Ac. 6ªT 20030707280 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 
20/01/2004) 

3336. Adicional noturno. A prorrogação da jornada noturna não a torna diurna. Avançando o traba-
lho após as 05h00, também se prorroga a redução ficta da hora noturna. Aplicação do art. 73, pa-
rágrafo 5º, da CLT. Precedente SDI/TST nº 6. (TRT/SP 00440199844602009 - RO - Ac. 6ªT 
20030707352 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 20/01/2004) 

3337. Prorrogação do horário noturno. Direito ao adicional e redução da hora noturna. O horário 
posterior às cinco horas da manhã, quando em prorrogação à jornada noturna, por implicar a con-
tinuação do esforço do trabalhador já desgastado pelo labor da noite, merece o mesmo tratamento 
legal dispensado ao trabalho noturno e deve ser remunerado como tal, com obrigatória observân-
cia do adicional noturno (CLT, art. 73, caput) e redução da hora noturna (art. 73, § 1º) por força do 
disposto no § 5º do artigo 73 da CLT. Incidência da OJ nº 06 da SBDI do C. TST. Recurso a que, 
por maioria, se dá provimento. (TRT/SP 02864200304902002 - RS - Ac. 4ªT 20040519753 - Rel. 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 08/10/2004) 

Horas extras 
3338. Prorrogação do horário noturno. Direito ao adicional e redução da hora noturna. O horário 
posterior às cinco horas da manhã, quando em prorrogação à jornada noturna, por implicar a con-
tinuação do esforço do trabalhador já desgastado pelo labor da noite, merece o mesmo tratamento 
legal dispensado ao trabalho noturno e deve ser remunerado como tal, com obrigatória observân-
cia do adicional noturno (CLT, art. 73, caput) e redução da hora noturna (art. 73, § 1º) por força do 
disposto no § 5° do artigo 73 da CLT. Incidência da OJ n° 06 da SBDI do C. TST. Intervalo intra-
jornada. Obrigação de permanecer no local de trabalho. Direito à hora integral como extra. O sim-
ples consumo de lanche rápido pelo empregado, sem permissão para deixar o posto de trabalho 
na empresa, não supre a obrigação do empregador de conceder integralmente o intervalo intrajor-
nada assegurado pelo art. 71, caput e §§ 3º e 4º, da CLT. Tal situação frustra o direito inalienável 
do empregado de dispor livremente do seu tempo para refazer as energias desgastadas pela faina 
prolongada e, por conseguinte, implica a inexistência da pausa legal, fazendo jus o empregado ao 
recebimento de uma hora integral diária, a ser paga como extra, com os respectivos adicionais e 
reflexos. Inteligência do Art. 71, caput e §§ 3º e 4º, CLT e OJ nº 307, da SBDI-1, do C. TST. 
(TRT/SP 02054200204202000 - RO - Ac. 4ªT 20040671296 - Rel. Ricardo Artur Costa e Triguei-
ros - DOE 03/12/2004) 
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Supressão 
3339. Adicional noturno. Alteração de turno de trabalho. Possibilidade de supressão. Nos termos 
do Enunciado nº 265 do C. TST, aplicável na espécie, "A transferência para o período diurno de 
trabalho implica na perda do direito ao adicional noturno". Em sendo assim, descabe falar-se em 
violação do artigo 468 da CLT, e, conseqüentemente, em integração do adicional noturno ao salá-
rio. Recurso ordinário não provido. (TRT/SP 01849199806702000 - RO - Ac. 7ªT 20040053851 - 
Rel. Anelia Li Chum - DOE 12/03/2004) 

 TRABALHO TEMPORÁRIO 
Contrato de trabalho 
3340. Contrato de trabalho temporário. Lei 6.019/74. Fraude à legislação trabalhista. Configura-
ção. A contratação de mão-de-obra temporária restringe-se às hipóteses de necessidade transitó-
ria de substituição de pessoal permanente ou acréscimo extraordinário de serviços, as quais esta-
rão sempre limitadas ao prazo máximo de três meses em relação a um mesmo empregado, con-
soante se depreende do disposto nos arts. 2º e 10 da Lei 6.019/74. Não obstante a falta de veda-
ção legal para a contratação temporária sucessiva para diferentes funções, o julgador deve, em 
observância ao princípio da primazia da realidade, analisar o caso concreto em busca da verda-
deira intenção das partes, impedindo a fraude à legislação trabalhista por intermédio de contrata-
ções mascaradas. Recurso a que não se dá provimento. (TRT/SP 00935200040202009 - RO - Ac. 
7ªT 20030680454 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 16/01/2004) 

3341. Contrato de trabalho temporário. A Lei 6019/74 não estabelece modalidade de contrato por 
prazo determinado, mas tão-somente fixa limite máximo de duração em razão das especificidades 
da relação de trabalho. A interrupção da prestação de serviços antes de 90 dias não gera ao tra-
balhador temporário direito à indenização de que trata o art. 479 da CLT, que se refere a "contra-
tos que tenham termo estipulado". Interpretação extensiva não atende à finalidade do instituto. 
(TRT/SP 00112200402902003 - RS - Ac. 7ªT 20040482426 - Rel. Cátia Lungov - DOE 
24/09/2004) 

3342. Contrato de trabalho temporário. Contagem do prazo. A Lei 6019/74 prevê que o contrato 
de trabalho temporário terá a duração de três meses, e não noventa dias. A duração do contrato 
deverá, então, ser computada nos moldes do artigo 132, parágrafo 3º, do Código Civil: "Os prazos 
de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata cor-
respondência". Irrelevante a cômputo da duração global de 93 dias já que, na hipótese, o prazo é 
computado em meses, e não dias. (TRT/SP 01185200300502001 - RS - Ac. 6ªT 20040386931 - 
Rel. Lauro Previatti - DOE 06/08/2004) 

3343. Contrato de trabalho temporário. Direitos e obrigações. O trabalhador temporário só pode 
reclamar das empresas de trabalho temporário as verbas pertinentes ao contrato temporário fir-
mado e executado de forma lícita, nos termos da Lei n. 6.019/74. Os contratos firmados contra a 
lei, quanto ao conteúdo ou duração, não são contratos temporários válidos e sim contratos de pra-
zo indeterminado, regidos pela CLT, competindo ao trabalhador provar a responsabilidade do to-
mador do serviço pelo registro e pagamento dos direitos trabalhistas, sem prejuízo de eventual 
solidariedade da empresa de trabalho temporário. A ausência de prova importa em validade da 
contratação temporária. (TRT/SP 01042200307202001 - RS - Ac. 9ªT 20040043848 - Rel. Luiz 
Edgar Ferraz de Oliveira - DOE 05/03/2004) 

3344. Mera portaria do Ministério do Trabalho autorizando automaticamente a prorrogação de 
contrato de trabalho temporário, mediante simples comunicação da empresa tomadora ou cliente, 
não tem o condão de se sobrepor ao contido no art. 10 da Lei 6.019/74, que determina que a pror-
rogação somente se dará mediante autorização do Ministério do Trabalho. O objetivo da lei foi 
estabelecer a possibilidade de exceção, o que deve ser apurado caso a caso, e não transformar o 
extraordinário em ordinário através de norma genérica e abrangente e que antecipadamente con-
cede a prorrogação. Dar validade a tal orientação é ignorar o princípio protetor que informa o direi-
to do trabalho e a regra de que ao trabalhador se aplica sempre a norma e a interpretação mais 
benéficas. (TRT/SP 01235200341102005 - RS - Ac. 1ªT 20040233353 - Rel. Maria Inês Moura 
Santos Alves da Cunha - DOE 01/06/2004) 
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3345. Contrato de trabalho temporário. Prorrogação. Quando o trabalho na empresa tomadora de 
serviços exceder de três meses sem que se tenha a autorização expressa do órgão local do Minis-
tério do Trabalho, o trabalhador temporário passa a ser seu empregado, com submissão ao regi-
me celetista. Portaria que estabelece a prorrogação automática do contrato a partir de mera co-
municação ao órgão do Ministério do Trabalho não configura instrumento hábil a afastar a deter-
minação contida na Lei. (TRT/SP 02007200246302000 - RS - Ac. 4ªT 20040047223 - Rel. Paulo 
Augusto Camara - DOE 20/02/2004) 

3346. Contrato temporário. Lei 6.019/74. Contrato sem termo final pré-fixado. O empregado não 
pode viver cada dia do contrato, como se fosse o último de sua vigência e, com isso, poder a em-
presa, a qualquer tempo, alegar "término do contrato" e sua desoneração quanto ao pagamento 
da indenização por denúncia antecipada. (TRT/SP 00991200349202001 - RS - Ac. 6ªT 
20030686495 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - DOE 20/01/2004) 

 TRANSFERÊNCIA 
Adicional 
3347. Adicional de transferência. A sentença entendeu que a transferência não foi definitiva, logo, 
o reclamante teria direito à percepção do adicional de transferência. De fato, o adicional de trans-
ferência não é devido para as diferenças definitivas. Saliente-se, ainda, que o adicional é devido 
quando se tem a transferência da residência, ou seja, tem-se a mudança do aspecto objetivo (= 
da moradia) do trabalhador, contudo, sem a mudança de seu domicílio. O que comprova que a 
transferência não foi definitiva é o fato de que o autor sempre retornava a cidade do Rio de Janei-
ro. Nesse sentido, vide os documentos relativos a despesas de viagens. Portanto, mantém-se a 
condenação quanto ao pedido de adicional de transferência. (TRT/SP 02416199746202002 - RO - 
Ac. 4ªT 20040356528 - Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto - DOE 23/07/2004) 

3348. Adicional de transferência. Mesmo havendo previsão em contrato, é devido o adicional de 
transferência pelo fato desta ser provisória. Orientação Jurisprudencial nº 113 da SDI-1 do TST. 
(TRT/SP 00822200207102007 - RO - Ac. 6ªT 20030695109 - Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro - 
DOE 16/01/2004) 

Ilícita. Efeitos 
3349. Transferência. Participação de empregado em comissão informal de trabalhadores. Ato dis-
criminatório. Uso abusivo do jus variandi. Ilegalidade. Ainda que haja previsão expressa no contra-
to de trabalho (artigo 468, parágrafo 1º, CLT), não se considera lícita a transferência de emprega-
do sem prova da real necessidade dos serviços e da inexistência de outros empregados interes-
sados na alteração do local de trabalho, resultando prejuízos para o transferido, levada a efeito 
com o fim precípuo de punir partícipes de atos reivindicatórios legítimos. (TRT/SP 
00792200230202009 - RO - Ac. 10ªT 20040300859 - Rel. Cândida Alves Leão - DOE 29/06/2004) 

TUTELA ANTECIPADA 
 Geral 
3350. Mandado de segurança. Tutela antecipada. Reintegração ao emprego. Discricionariedade 
do juiz. Art. 273 do CPC. Atendidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 273 do CPC, não se 
reconhece direito líquido e certo da impetrante de ver cassada decisão que, mediante o princípio 
da discricionariedade do juiz, concedeu antecipação de tutela no sentido de determinar a reinte-
gração de empregado cuja demissão injusta teria sido obstativa do exercício de seus direitos pre-
videnciários. Mandado de segurança que não se concede. (TRT/SP 10895200300002000 - MS - 
Ac. SDI 2003034542 - Rel. Anelia Li Chum - DOE 06/02/2004) 

3351. Mandado de segurança. Reintegração no emprego. Tutela antecipada. Orientação Jurispru-
dencial nº 51 da SBDI-2 do C. TST. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 51 da SBDI-2 C. 
TST, verbis, "a antecipação da tutela conferida na sentença não comporta impugnação pela via do 
mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar é o meio 
próprio para se obter efeito suspensivo a recurso", pelo que, tipificada no caso concreto a hipótese 
acima traduzida, não se pode conceder o mandamus postulado. Mandado de segurança que não 
se concede. (TRT/SP 10367200300002001 - MS - Ac. SDI 2004018931 - Rel. Anelia Li Chum - 
DOE 03/09/2004) 
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3352. Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de 
tutela antecipada. Arquivamento da reclamação trabalhista. Extinção da segurança, sem exame 
do mérito. Tendo em vista que o mandamus foi impetrado contra decisão que indeferiu pedido de 
concessão de tutela antecipada formulado em reclamação trabalhista posteriormente arquivada 
pela ausência do impetrante à audiência una designada, não há que se adentrar ao mérito de su-
as razões, sendo forçosa a extinção do feito. (TRT/SP 10426200400002002 - MS - Ac. SDI 
2004026870 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 07/12/2004) 

3353. Mandado de segurança contra indeferimento de tutela antecipada. Ao Juízo da segurança 
só é permitido o reexame da tutela, na existência de ato teratológico, ou estar-se ia invadindo a 
competência do Juízo de Primeiro Grau, confiscando-lhe a independência para julgar, que lhe é 
garantida por lei. A decisão prolatada em mandado de segurança, sobre a mesma matéria pode 
representar uma indevida intromissão em questão, cuja competência é exclusiva da vara, que ao 
final, poderá ratificá-la ou não, de acordo com o seu livre convencimento. Denegada a segurança. 
(TRT/SP 11268200300002007 - MS - Ac. SDI 2004000935 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
20/01/2004) 

3354. Mandado de segurança. Deferimento de tutela antecipada: "A antecipação dos efeitos da 
tutela de mérito possui caráter satisfativo, de tal sorte que a prolação de sentença, ratificando-a, 
implica perda de objeto do mandamus, vez que tornada definitiva a medida antecipada, passível 
de ser contrariada, através de recurso". Processo extinto sem julgamento do mérito. (TRT/SP 
13833200300002000 - MS - Ac. SDI 2004022734 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 05/10/2004) 

3355. Mandado de segurança. Antecipação da tutela. Segurança denegada. O deferimento ou 
indeferimento da antecipação da tutela é ato que se insere na órbita do livre convencimento do 
juiz e que por essa razão, não deve ser modificado por via mandamental, a menos que se revista 
de inequívoca arbitrariedade ou ilegalidade. (TRT/SP 10578200300002004 - MS - Ac. SDI 
2004002210 - Rel. Floriano Vaz da Silva - DOE 05/03/2004) 

3356. Antecipação de tutela. Art. 273 do CPC. Inteligência. A antecipação da tutela foi pensada 
para dar agilidade à prestação jurisdicional, não podendo por isto ser desprezada quando fundada 
no quadro fático produzido, que permitiu ao juiz convencer-se da verossimilhança das alegações 
(CPC, art. 273). (TRT/SP 10565200300002005 - MS - Ac. SDI 2003035182 - Rel. José Carlos da 
Silva Arouca - DOE 06/02/2004) 

3357. 1. Antecipação da tutela. Pressupostos. Dever do juiz. A antecipação da tutela não se pren-
de ao subjetivismo do juiz, mas à prova inequívoca e a verossimilhança de alegação que, estando 
presentes, dão-lhe o necessário embasamento, como realização do devido processo legal. 2. Diri-
gente sindical. Dispensa por ato unilateral. Antecipação da tutela. A dispensa de dirigente sindical 
por ato unilateral do empregador, que assim antecipa-se à apuração do ato faltoso que lhe foi im-
putado autoriza a antecipação da tutela, sob pena de obstar o exercício de seu mandato que inte-
ressa a toda coletividade dos empregados que se ativam na empresa. (TRT/SP 
12609200200002000 - MS - Ac. SDI 2004003888 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - DOE 
30/03/2004) 

3358. Mandado de segurança. Pedido de antecipação de tutela formulado em reconvenção apre-
sentada antes da audiência. Não houve violência a direito líquido e certo do impetrante de ter a-
preciado o seu requerimento (art. 5º, XXXV, da CF), pois o Juízo a quo não faltou com a presta-
ção jurisdicional, mas apenas condicionou a apreciação do pedido formulado ao seu oferecimento 
no momento processual adequado. A pretensão do impetrante ter apreciado o pedido de anteci-
pação de tutela na reconvenção antes mesmo da audiência fere a sucessão dos atos logicamente 
encadeados no processo do trabalho e, por isso, não merece acolhida. Segurança denegada. 
(TRT/SP 12784200200002008 - MS - Ac. SDI 2004001451 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 
06/02/2004) 

3359. Mandado de segurança. Antecipação de tutela concedida na sentença. Decisão que desafia 
recurso específico, qual seja, o recurso ordinário com expressa previsão no inciso II do art. 893 da 
CLT e alínea a do art. 895 do mesmo diploma legal. A concessão de antecipação de tutela insere-
se no poder discricionário (art. 273 do CPC) da autoridade impetrada, a qual, convencida da pre-
sença dos requisitos legais, atuou com perfeita observância dos princípios da legalidade e da li-
berdade judicial, razão pela qual não se cogita no caso em comento a existência de ilegalidade do 
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ato ou abuso de poder. Segurança denegada. (TRT/SP 12517200300002001 - MS - Ac. SDI 
2004020987 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - DOE 28/09/2004) 

3360. Mandado de segurança. Tutela antecipada. O ato de deferir ou indeferir o pedido de anteci-
pação dos efeitos da tutela jurisdicional se insere no poder discricionário do magistrado, sendo 
certo que a interferência no livre convencimento do juiz através de ação mandamental não pode 
ser admitida, salvo raríssimas hipóteses nas quais se verifica flagrante ilegalidade ou arbitrarieda-
de. (TRT/SP 13312200300002003 - MS - Ac. SDI 2004017994 - Rel. Marcelo Freire Gonçalves - 
DOE 13/08/2004) 

3361. Mandado de segurança. Tutela antecipada. Cabimento. É manifestamente incabível a utili-
zação do mandado de segurança para impugnar ato concessivo de tutela antecipada de mérito, 
proferido mediante sentença. Orientação Jurisprudencial nº 51 da SDI-2, do C. TST. (TRT/SP 
11376200300002000 - MS - Ac. SDI 2004000960 - Rel. Maria Aparecida Duenhas - DOE 
05/03/2004) 

3362. Mandado de segurança. Antecipação de tutela. Não há direito líquido e certo contra a con-
cessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes do artigo 273 do Código de Processo 
Civil, se aos olhos do magistrado que preside o processo restou formado o chamado Juízo de 
verossimilhança. A tutela antecipada é condição especial subjugada ao livre convencimento do 
magistrado que não pode ser substituído, salvo casos excepcionais. Segurança que se denega. 
(TRT/SP 12382200300002004 - MS - Ac. SDI 2004023161 - Rel. Nelson Nazar - DOE 19/10/2004) 

3363. Mandado de segurança contra concessão de tutela antecipada em sentença. Não cabimen-
to. A concessão de tutela antecipada, em sentença, não comporta impugnação pela via do man-
dado de segurança, salvo em situações excepcionalíssimas, que não ocorrem na hipótese dos 
autos. Eventual inconformismo deverá ser apresentado por meio de recurso ordinário, conforme 
entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 51, da SDI-II, do C. TST. Segu-
rança que se denega. (TRT/SP 12359200300002000 - MS - Ac. SDI 2004023862 - Rel. Nelson 
Nazar - DOE 09/11/2004) 

3364. Mandado de segurança. Antecipação de tutela. Reintegração do empregado. Sentença. A 
tutela antecipada concedida em sentença não é impugnável pela estreita via do mandado de se-
gurança, ante o óbice encontrado no art. 5º, II, da Lei nº 1.533/51. (TRT/SP 13032200200002004 - 
MS - Ac. SDI 2004006208 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 14/05/2004) 

3365. A antecipação de tutela é ato que se insere no poder discricionário do juiz, segundo seu 
livre convencimento, uma vez evidenciada a verossimilhança da alegação e haja fundado receio 
de dano irreparável ou de difícil reparação. Requisitos não preenchidos. Agravo regimental impro-
vido. (TRT/SP 20433200300002001 - AD - Ac. SDC 2004001877 - Rel. Sonia Maria Prince Fran-
zini - DOE 14/09/2004) 

3366. Mandado de segurança. Antecipação de tutela concedida em sentença. Reintegração do 
empregado. Ausência de violação a direito líquido e certo. O mandado de segurança não é o meio 
adequado a impugnar a concessão de tutela antecipada em sentença. Orientação jurisprudencial 
nº 51 do C. TST. Segurança que se denega. (TRT/SP 11533200300002007 - MS - Ac. SDI 
2004023749 - Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 12/11/2004) 

3367. Antecipação de tutela. Poder discricionário do juiz. Inexistência de violação a direito líquido 
e certo. A antecipação de tutela é ato que se insere no poder discricionário do juiz, segundo seu 
livre convencimento. Decidindo a D. Autoridade impetrada pelo presença dos requisitos para sua 
concessão, não se configura a hipótese de violação a direito líquido e certo a ser amparado pela 
via estreita do mandado de segurança. (TRT/SP 11582200300002000 - MS - Ac. SDI 2004023765 
- Rel. Sonia Maria Prince Franzini - DOE 12/11/2004) 

VALOR DA CAUSA 
 Cálculo 
3368. Ação rescisória. Valor da causa: "Em ação rescisória, o valor da causa corresponde ao fei-
to, cuja decisão se objetiva rescindir, mesmo que a demanda rescisória não abranja todos os itens 
deferidos no julgado rescindendo. De qualquer forma, o valor atribuído à causa, no juízo rescin-
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dendo, há de ser corrigido monetariamente". Impugnação acolhida. (TRT/SP 13113200200002004 
- AR - Ac. SDI 2004001524 - Rel. Dora Vaz Treviño - DOE 20/02/2004) 

3369. 1. Interesse processual. Duplicidade de providências para a defesa do direito. Improprieda-
de. O requisito fundamental exigido para a concessão da segurança está no artigo 1° da Lei n° 
1.533, de 1951, que qualifica o direito líquido e certo resultante de violação, ou receio de sofrê-la, 
em razão de ato ilegal ou praticado com abuso do poder. A duplicidade de providências para a 
defesa do direito: impetração de mandado de segurança e recursos próprios da execução, condu-
zem à configuração da ausência de interesse processual diante da descaracterização do binômio 
necessidade/adequação da tutela jurisdicional postulada. 2. Mandado de segurança. Valor da 
causa. Princípio da razoabilidade. Não se aplica ao mandado de segurança o regramento traçado 
no Código de Processo Civil (arts. 258/261). De outra parte, o artigo 2° da Lei nº 5.584, de 1970, 
derrogado que foi pelo artigo 5°, inciso LV da Constituição. Sendo assim, o valor da causa deverá 
atender o princípio da razoabilidade, sem o que será lícito ao juiz fixá-lo de forma apropriada. 
(TRT/SP 12096200300002009 - MS - Ac. SDI 2004013034 - Rel. José Carlos da Silva Arouca - 
DOE 29/06/2004) 

Fixação pelo Juiz 
3370. Mandado de segurança. Elevação do valor da causa, pelo D. Juízo de Primeiro Grau, sem 
prévia impugnação da parte contrária. Apesar de o valor da causa não ter sido corretamente atri-
buído pelo autor, o artigo 2º da Lei 5584/70 prevê que a alteração deve ser feita em momento o-
portuno, antes de se passar à instrução. Tendo o D. Juízo elevado o valor da causa, por ocasião 
do julgamento dos embargos de declaração, impediu que a parte prejudicada pudesse da decisão 
recorrer, caracterizando cerceio de defesa. Segurança concedida parcialmente. (TRT/SP 
11212200300002002 - MS - Ac. SDI 2004008391 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 18/05/2004) 

3371. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Valor da causa. Fixação de ofício. CPC, art. 
1050. A legislação que dispõe sobre o valor da causa é de ordem pública, admitindo, por isso, que 
o juiz possa alterar aquele valor quando o mesmo estiver em desacordo com a lei, não, porém, 
para agravar a sucumbência da parte. Se o valor do bem for superior ao crédito exeqüendo, este, 
e não aquele, deve prevalecer para dar à causa um valor. Segurança que se concede. (TRT/SP 
11610200300002009 - MS - Ac. SDI 2003033813 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
13/01/2004) 

VIGIA E VIGILANTE 
Conceito  
3372. Vigilante de prédio. Não se confunde com a função de porteiro. Recurso improvido. 
(TRT/SP 01694200346302008 - RS - Ac. 1ªT 20040436602 - Rel. Plinio Bolivar de Almeida - DOE 
03/09/2004) 
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- declaratória, 289, 310, 311, 312, 1020, 1848, 

2542, 2596, 2682, 3258 
- monitória, 40, 313, 1690 
- penal, 1917, 2290, 2804 
- plúrima, 309, 2154, 3287 
- regressiva, 1327, 1349 
- rescisória, 297, 301, 314 a 418, 460, 516, 682, 

683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 966, 
995, 1019, 1022, 1141, 1175, 1411, 1568, 
1794, 2058, 2062, 2121, 2192, 2477, 2478, 
2479, 2496, 3221, 3283, 3368 

- revisional, 640 
- revocatória, 1393 
Acidente de trabalho, 279, 348, 658, 659, 763, 

777, 854, 1118, 1122, 1123, 1125, 1126, 
1127, 1129, 1131, 1140, 1141, 1161, 1332, 
1566, 1569, 2435, 2454, 2505, 2512, 2566, 
2598, 2613, 2890 

Acordo,  
- (em geral), 68, 107, 130, 154, 157, 158, 159, 

161, 163, 260, 270, 335, 418, 475, 634, 640, 
650, 653, 677, 682, 697, 705, 706, 707, 708, 
717, 718, 721, 722, 725, 726, 728, 731, 748, 
995, 1036, 1070, 1126, 1145, 1290, 1312, 
1336, 1385, 1574, 1603, 1696, 1705, 1722, 
1751, 1757, 1759, 1761, 1762, 1763, 1764, 
1765, 1766, 1767, 1768, 1770, 1771, 1772, 
1774, 2110, 2170, 2224, 2226, 2229, 2262, 
2293, 2383, 2404, 2417, 2419, 2421, 2438, 
2439, 2458, 2567, 2615, 2621, 2622, 2646, 
2648, 2653, 2654, 2657, 2797, 2921, 2922, 
2923, 2938, 3290 

- anulação/rescisão, 156, 378, 683  691 

- coletivo, 474, 541, 656, 657, 694, 1082, 1758, 
1760, 1776, 1920, 1946, 1954, 1956, 1957, 
1966, 2413, 2414, 2416, 2422, 2423, 2425, 
2427, 2431, 2440, 2452, 2454, 2457, 2920, 
2946, 2947, 3117, 3163, 3164, 3269, 3270, 
3271, 3275, 3284 

- contribuição previdenciária, 160, 350, 375, 653, 
733 a 747, 1761, 1767, 1772, 2704 a 2776, 
2959 

- de compensação, 1797, 1799, 1801, 1802 
- de cooperação, 3056 
- extrajudicial, 696, 714, 719, 720, 746 
- individual, 474, 1798, 1800, 1801 
- negativa de homologação de, 155, 181, 162, 

164, 738, 1756 
- posterior à publicação da sentença, 162 
- tácito, 1802, 1964 
Acumulação 
- de ações, 282, 283, 284, 2111, 2147 
- de benefícios, 2461, 3118 
- de função, 472, 3137, 3138, 3139, 3140 
- de multas, 2412 
Adicional,  
- de dupla função, 2455, 3138, 3140 
- de horas extras, 638, 642, 680, 1822, 1925, 

1931, 1932, 1936, 1944, 1945, 1955, 1964, 
2381, 2415, 2457, 2467, 3086 

- de insalubridade, 405, 1846, 1847, 1848, 1849, 
1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 
1860, 1861, 1863, 1866, 1867, 1869, 1870, 
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 
1878, 1879, 1880, 1881, 1915, 2709, 3144, 
3155 

- de periculosidade, 335, 634, 1170, 1822, 1857, 
1858, 1859, 1860, 1868, 1884, 1890, 1891, 
1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 
1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 
1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 
1914, 1916, 2458, 2475, 2555 

- de risco, 1914 
- de transferência, 3347, 3348 
- noturno, 750, 1849, 1935, 2850, 2859, 3155, 

3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 
3339 

- por tempo de serviço, 1688, 1821, 3245, 3300, 
3301, 3302, 3303 

Aditamento, 228, 2129, 2378, 2563, 2674 
Adjudicação, 97, 98, 390, 905, 1045, 1049, 1175, 

1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 
1183, 1187, 1263, 1640, 1776, 2101, 2199 

Admissão, 24, 473, 479, 533, 629, 679, 771, 
1229, 1802, 2173, 2461, 3036, 3037, 3039, 
3055, 3094, 3096, 3191, 3219, 3230, 3239 

Admissibilidade, 12, 34, 377, 383, 422, 424, 435, 
438, 452, 514, 550, 557, 570, 572, 672, 811, 
928, 1035, 1037, 1197, 1608, 1609, 1623, 
1631, 1641, 1656, 1742, 1869, 2127, 2132, 
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2136, 2181, 2208, 2209, 2229, 2233, 2238, 
2239, 2300, 2520, 2564, 2609, 2706, 2764, 
2765, 2833, 2836, 2839, 2852, 2853, 2950, 
2953, 2967, 2978, 2980, 2982, 3127 

Adoção, 1747 
Adulteração, 2836 
Advocacia-Geral da União, 2774, 2775, 2807, 

2808, 2811, 2815, 2824, 2825 
Advogado, 58, 159, 165, 173, 201, 245, 261, 378, 

415, 416, 417, 448, 498, 501, 503, 505, 512, 
529, 537, 546, 547, 548, 556, 565, 670, 674, 
683, 720, 738, 754, 757, 806, 814, 820, 821, 
823, 838, 994, 1087, 1170, 1403, 1694, 
1775, 1776, 1779, 1999, 2049, 2055, 2080, 
2223, 2235, 2774, 2775, 2389, 2420, 2446, 
2476, 2510, 2530, 2688, 2765, 2774, 2775, 
2783, 2795, 2796, 2797, 2806, 2807, 2808, 
2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2818, 
2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2826, 
2833, 2834, 2835, 2837, 2839, 2840, 2980, 
2981, 2982, 2983, 3040, 3250 

Aeronauta, 1890, 1910 
Aeronave, 864, 1890, 1903, 1905, 1908, 1909, 

1910 
Afastamento, 493, 578, 763, 778, 854, 937, 1117, 

1125, 1129, 1131, 1132, 1133, 1140, 1150, 
1161, 1209, 2430, 2435, 2512, 2566, 2571, 
2598, 2677, 2683, 2890, 3223 

Affectio societatis, 3043 
Agente, 568, 782, 1235, 1691, 1717, 1862, 1878, 

1907, 1908, 1914, 2123, 2481, 2535, 2645, 
2993 

Agravo 
- regimental, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 

29, 30, 34, 39, 388, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 
452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 
461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 
674, 797, 798, 799, 2956, 3365 

- retido, 2970 
Agremiação, 1421 
Agressão, 870, 874, 877, 878 
AIDS, 1151, 1152, 1166, 1167, 1168 
Ajuda de custo, 3030, 3031, 3119, 3120 
Ajuste tácito, 479 
Alienação, 116, 117, 1046, 1065, 1176, 1188, 

1190, 1201, 1373, 1386, 1393, 1395, 1398, 
1399, 1400, 1402, 1461, 1581, 1583, 1640, 
2156, 2173, 2493 

Alimentação, 143, 304, 307, 397, 541, 949, 1806, 
1913, 1920, 1922, 1925, 1928, 1929, 1930, 
1931, 1932, 1933, 1934, 1940, 1944, 1945, 
1954, 1956, 1957, 1961, 1969, 2359, 2422, 
2426, 2427, 2886, 2887, 3161, 3163, 3164, 
3171 

Alteração contratual, 471, 472, 474, 475, 476, 
477, 478, 1169, 1261, 1825, 2241, 2600, 
2841, 3137, 3216 

Aluguel, 885, 1265, 1460 
Alvará, 67, 103, 106, 153, 177, 195, 1351, 1372, 

1699, 2014 
Analogia, 1936, 1947, 1964, 2652, 2678, 2838 
Anistia, 679, 3217 
Anotação,  
- (em geral), 257, 843, 2596, 2863, 2866, 3328 
- na CTPS, 627, 1834, 2514, 2569, 2899 
Antecipação de tutela, 278, 295, 296, 765, 1145, 

1340, 2279, 2287, 3350, 3351, 3352, 3353, 
3354, 3356, 3358, 3360, 3361, 3362, 3363, 
3364, 3365, 3366, 3367 

Anuênio, 1821, 3300 
Anulação, 156, 682, 684, 690, 720, 726, 772, 964, 

1182, 2114, 2312, 2452, 2518 
Aplicações financeiras, 1465, 1485, 1561, 1986 
Aposentada, 486 
Aposentado, 349, 492, 1150, 2578, 2664, 3118, 

3218 
Aposentadoria,  
- (em geral), 304, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 

486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 
627, 646, 1483, 1486, 1487, 1489, 1501, 
1688, 1709, 1732, 1755, 2578, 2603, 2604, 
2605, 2606, 2671, 2701, 2702, 2759, 3218, 
3219, 3226 

- complementação, 349, 480, 481, 482, 483, 484, 
485, 486, 646, 1688, 2603, 2604, 2605, 
2606, 2701 

- compulsória, 487 
- por invalidez, 490 
- proventos, 349, 1483, 1487, 1489, 1501, 2701, 

2702 
Apreensão, 801, 1247, 1248, 1249, 1251, 1252, 

1253, 1317, 1387, 1493, 1511, 1591 
Aprendiz, 654 
Arbitragem, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2917, 

2938 
Arbitramento, 876, 879, 3119, 3159, 3283 
Árbitro de futebol, 3022 
ARISP - Associação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo, 1990, 2011 
Arquivamento, 43, 45, 495, 496, 649, 1264, 1745, 

2182, 2674, 2678, 2690, 2694, 3107, 3108, 
3110, 3111, 3113, 3114, 3352 

Arrematação, 99, 290, 390, 669, 902, 1045, 1049, 
1176, 1177, 1178, 1179, 1183, 1184, 1186, 
1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 
1197, 1198, 1219, 1243, 1263, 1377, 1640, 
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1649, 1650, 1776, 2100, 2133, 2163, 2229, 
2232 

Arrendamento, 616, 1068, 1077, 1079, 1369, 
1740 

Arrependimento, 689 
Arresto, 1199, 1200, 1392 
Arrolamento, 273, 277, 1741, 2523, 3304 
Artista, 1088 
Ascensão funcional, 3148 
Assédio, 497, 874 
- moral, 874 
- sexual, 497 
Assinatura,  
- (em geral), 99, 230, 625, 953, 1082, 1191, 1650, 

1708, 2514, 3090 
- ausência de, 394, 1006, 2805, 2984, 3201, 3204 
- eletrônica, 230 
- falsificada, 3128 
Assistência  
- judiciária, 47, 498, 503, 506, 507, 508, 510, 512, 

513, 514, 516, 517, 518, 524, 526, 527, 528, 
530, 538, 542, 546, 547, 548, 551, 554, 555, 
558, 559, 560, 564, 569, 571, 576, 679, 805, 
807, 808, 809, 814, 816, 820, 821, 825, 831, 
837, 861, 929, 1694, 1775, 1788, 1798, 
2061, 2553, 2890, 3005, 3011 

- médica, odontológica e hospitalar, 770, 3123, 
3124 

- sindical, 518, 519, 520, 533, 692, 831, 1773, 
2400, 2918, 2923, 2929, 3091 

Assistente técnico, 219, 1862, 1886, 1887, 1894, 
2506, 2547, 2548 

Associação,  
- civil sem fins lucrativos, 1299, 2900 
- de classe, 1172, 1299, 3280, 3281, 3283 
- direito de livre, 3268, 3272, 3275, 3278 
Astreintes, 2399 
Ata, 49, 50, 66, 89, 189, 245, 262, 270, 274, 437, 

944, 1754, 2436, 2527, 2533, 3191 
Atendente de telefone, 3299 
Atestado,  
- de pobreza, 531 
- médico, 1022, 2043, 2880 
Atividade externa, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 

1832, 1833, 2910, 2912 
Atleta, 765, 766 
Atos  
- de gestão, 1258, 1260 
- expropriatórios, 1043, 1176, 1188, 1189, 1589, 

1667, 2140, 2295 
- ilícitos, 800, 847, 848, 858, 861, 875, 1168, 

1234, 1547, 1765, 2076, 2079, 2090, 2114, 
2122, 2503, 2963, 3220, 3369 

- jurídicos, 378, 625, 633, 700, 720, 734, 1004, 
1397, 2175, 2442, 2465, 2635, 2636, 2637, 
2642, 2655, 2813, 2826, 2930, 2939, 3124, 
3217 

Atraso,  
- ao serviço, 2034 
- do advogado, 52 
- em pagamentos em geral, 731, 746, 765, 853, 

943, 1085, 1660, 1685, 1731, 1736, 1843, 
2387, 2388, 2400, 2405, 2406 

- no andamento processual, 69 
Audição, 1130, 1134, 1135, 1881, 3327 
Audiência,  
- (em geral), 12, 53, 172, 182, 191, 210, 227, 242, 

393, 433, 687, 703, 717, 721, 722, 723, 757, 
1160, 1161, 1162, 1171, 1290, 1753, 1768, 
1883, 1885, 2151, 2152, 2170, 2509, 2529, 
2536, 2900, 2947, 2989, 3174, 3178, 3192, 
3304, 3309, 3312, 3358 

- adiamento da, 54, 57, 58, 181, 190, 201, 260, 
271, 2523, 2788 

- ata de (termo de), 49, 50, 66, 89, 189, 245, 262, 
270, 274, 437, 944, 1754, 2436, 2527, 2533, 
3191 

- ausência à, 50, 51, 393, 754, 757, 758, 1754, 
2530, 2595, 3352 

- concentração dos atos em, 55, 255, 270 
- de instrução, 49, 183, 268, 378, 382, 2510 
- de prosseguimento, 757, 2510 
- inicial, 228, 681, 725, 1660, 2568, 3142, 3143 
- una, 51, 56, 2523, 3352 
Aumento salarial, 1109, 1959, 2946 
Ausência,  
- à audiência, 50, 51, 393, 754, 757, 758, 1754, 

2530, 2595, 3352 
- de assinatura, 394, 1006, 2805, 2984, 3201, 

3204 
- de citação, 2215, 2216, 2246, 2259, 2260, 2288, 

2289, 2300, 2478, 2488 
- de documento, 86, 89, 92, 173, 233, 235, 253, 

411, 422, 423, 430,431, 468, 470, 799, 1597, 
1598, 1606, 1624, 2082, 2248, 3325 

- de procuração, 2218, 2232, 2828, 2829, 2831, 
2832, 2840 

- de testemunha, 51, 271, 275, 2523 
Autarquia, 1103, 1346, 1642, 1823, 2328, 2329, 

2353, 2356, 2591, 2706, 2710, 2714, 2724, 
2769, 2774, 2775, 2807, 2808, 2809, 2810, 
2811, 2812, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 
2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2983, 
3218, 3233, 3234, 3235, 3237, 3250 

Autenticação, 386, 806, 842, 934, 947, 2234, 
2239, 2810, 2827 

Autenticidade, 88, 1145, 2806, 2863, 3204, 3323 
Autônomo,  
- advogado, 2774, 2775, 2815, 2816, 2820, 2821, 

2824, 2826 
- contribuição do, 2703, 2704, 2755, 2756 



Índice Alfabético-Remissivo Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
508 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 505-530, 2004 
 

- trabalho, 568, 2705, 2706, 2889, 2900, 2904, 
2905, 2906, 2910, 2914, 2991, 2992, 2993, 
2994, 2995, 3001, 3008, 3026, 3051, 3061, 
3063, 3073, 3074, 3077, 3078, 3080, 3081, 
3220, 3250 

Autoridade coatora, 31, 828, 885, 886, 1505, 
1987, 2071, 2073, 2082, 2086, 2092, 2098, 
2108, 2115, 2210, 2220, 2222, 2226, 2261, 
2557 

Autos apartados, 5, 42, 443, 1597, 1598, 1599 
Autuação, 257, 1387, 1597, 1598, 2803, 3105 
Auxílio,  
- alimentação, 2665, 307 
- desemprego, 3173, 3177 
- doença, 279, 578, 1117, 1124, 1127, 1128, 

1131, 1136, 1137, 1141, 2032, 2435, 2512, 
2566, 2677, 2890, 3118 

- doença acidentário, 763, 1117, 1124, 1127, 
1131, 1135, 1136, 1141, 2435 

- enfermidade, 578 
- transporte, 3031 
Avença, 68, 107, 160, 260, 673, 688, 739, 743, 

744, 746, 748, 1072, 1174, 1756, 1764, 
2440, 2717, 2755, 3290 

Aviso prévio, 279, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 
586, 627, 736, 795, 1118, 1124, 1135, 1163, 
1654, 1822, 1844, 1893, 1925, 1945, 2029, 
2443, 3089 

Avulso, 2574, 2575, 2576, 2577, 2667, 2668, 
2697, 3331 

B 
Bacen Jud, 60, 61, 90, 135, 136, 137, 138, 140, 

198, 1561 
Bancário, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 

596, 597, 598, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 
606, 607, 609, 612, 790, 930, 1740, 1818, 
3128 

Banco de horas, 3044 
Bem,  
- da massa falida, 1233, 1679 
- de família, 1046, 1466, 1468, 1477, 1490, 1491, 

1493, 1500, 1614, 2107, 2281, 2312, 2488 
- do cônjuge, 1201, 1207 
- do sócio (ex-sócio), 100, 1209, 1211, 1214, 

1218, 1220, 1222, 1230, 1231, 1232, 1238, 
1239, 1241, 1242, 1243, 1250, 1251, 1252, 
1255, 1257, 1260, 1261, 1262, 1265, 1266, 
1271, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 
1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1410, 1653, 
2106, 2274, 2309 

- hipotecado, 1186 
- imóvel, 182, 964, 1190, 1203, 1205, 1227, 1243, 

1309, 1386, 1395, 1500, 1518, 1571, 1573, 
2156, 2298, 2300, 2312, 2488, 2489, 2493 

- móvel, 1329, 1389, 1446, 1462, 1532, 1537, 
1540, 1545, 1554, 1561, 1586 

Benefício previdenciário, 279, 1129, 1136, 1137, 
1150, 1290, 1324, 1486, 1492, 2430, 2505, 
2605, 2683, 3173 

Bloqueio, 102, 105, 133, 138, 1209, 1212, 1214, 
1215, 1216, 1217, 1226, 1228, 1253, 1269, 
1294, 1295, 1296, 1297, 1299, 1301, 1305, 
1306, 1312, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 
1319, 1320, 1321, 1322, 1327, 1328, 1330, 
1331, 1332, 1347, 1413, 1444, 1455, 1458, 
1482, 1483, 1484, 1511, 1514, 1523, 1525, 
1527, 1542, 1543, 1545, 1567, 1573, 1574, 
1580, 1591, 2141, 2147, 2149, 2150, 2160, 
2228, 2240, 2241, 2247, 2284, 2286, 2307, 
2541 

Boa-fé, 415, 744, 772, 943, 1004, 1161, 1187, 
1356, 1387, 1394, 1399, 1400, 1453, 1614, 
2032, 2066, 2203, 2652, 2797, 2799, 3159 

Boca do caixa, 1435, 1516, 1526, 1544, 1550, 
1569, 2226 

Bolsa auxílio, 1499 
Bonificação lanche, 2415 
C 
Campanha eleitoral, 1441, 3014 
Carência de ação, 279, 289, 292, 327, 723, 1711, 

2279, 2543 
Cargo  
- de confiança, 331, 336, 590, 591, 592, 593, 595, 

596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 
605, 606, 608, 610, 612, 613, 615, 616, 620, 
1107, 1153, 2891 

- em comissão, 3241 
Carta  
- de fiança, 128, 1422, 1432, 1436, 1455, 1459 
- precatória, 274, 1333, 1334, 1500, 1786, 2067, 

2133, 2312, 2529 
Cartão  
- de crédito, 1336, 1443, 1518, 1524, 1541 
- de ponto, 624, 625, 626, 755, 1420, 1534, 1805, 

1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 2047, 2511, 
2537, 2552, 2862, 2863, 2871, 3048 

Carteira de trabalho (CTPS), 627, 882, 1834, 
2397, 2435, 2514, 2569, 2759, 2899, 3173, 
3178, 3223, 3239, 3259, 3280 

Cartório, 69, 130, 499, 628, 629, 671, 1088, 1196, 
1494, 2492 

Caseiro, 955 
Categoria profissional, 289, 634, 819, 824, 941, 

959, 1755, 1775, 2424, 2441, 2447, 2946, 
2947, 3138, 3163, 3164, 3254, 3276, 3279, 
3280, 3281, 3282, 3285, 3289 

Caução, 1581, 1583, 1589 
Causa de pedir (causa petendi), 281, 403, 635, 

903, 1105, 1173, 1726, 1747, 2564, 2566, 
2679, 2687, 2696, 3193 

Causa mortis, 3296 
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Cautelar, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 387, 
647, 1568, 2126, 3351 

Cerceamento de defesa, 209, 214, 1993, 2007, 
2299, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 
2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 
2510, 2511, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 
2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 
2525, 2526, 2527, 2529, 2530, 2531, 2532, 
2533, 2548, 2560, 2788, 2848, 2973, 3309 

Certidão, 12, 79, 100, 175, 178, 180, 185, 193, 
323, 386, 411, 412, 453, 565, 723, 908, 948, 
1477, 1990, 2567, 2580, 3296 

Cessão,  
- de cota societária, 1258 
- de crédito, 1335, 1349, 1355, 1363, 1367, 1369, 

1392 
- de imagem, 870 
Cesta básica, 479, 2413, 3162, 3166 
Chamamento ao processo, 203, 212, 381, 628, 

630, 631, 632, 676, 1693, 1739, 2341 
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes), 1118, 1142, 1144, 1145, 1146, 
1147, 1148, 1149, 1155, 2695, 2877 

Citação,  
- (em geral), 109, 160, 203, 204, 225, 302, 381, 

738, 948, 1020, 1511, 1593, 1623, 2000, 
2134, 2139, 2477, 2479, 2481, 2482, 2523, 
2685, 2694, 2990 

- ausência de, 2215, 2216, 2246, 2259, 2260, 
2288, 2289, 2300, 2478, 2488 

- do litisconsorte, 459, 1005, 1212, 1989, 2212, 
2214, 2225, 2227, 2228, 2236, 2243, 2246, 
2253, 2256, 2257, 2259, 2260, 2263, 2264, 
2265, 2269, 2283, 2288, 2289, 2291, 2292, 
2300 

- por edital, 202, 206, 389, 2268, 2272, 2483, 
2484, 2485, 2486, 3098 

Citra petita, 3211, 3214, 3215 
Classista (representação), 21, 22, 23, 32 
Cláusula,  
- contratual, 380, 478, 760, 767, 768, 769, 1082, 

2340, 2342, 2349, 2420, 2602, 2914, 3128 
- convencional, 293, 309, 312, 584, 1748, 1758, 

1760, 1776, 1821, 1963, 1966, 1967, 1985, 
2412, 2417, 2418, 2423, 2428, 2429, 2430, 
2435, 2438, 2439, 2450, 2451, 2452, 2453, 
2454, 2455, 2457, 2466, 2869, 2947, 3123, 
3257, 3300 

- de acordo, 728, 741, 746, 1696, 1764, 1774, 
2706, 2717, 2734, 2919, 2923 

- de impenhorabilidade testamentária,1467 
- de usufruto,1218 
- nulidade de, 312, 767, 2542, 3153, 3252, 3258, 

3275 
- penal, 741, 746, 1774, 2390, 2404 
CNPJ, 167, 178 

Coação, 664, 726, 775, 953, 1148, 1382, 2695, 
2920, 3034, 3124 

Cobrador, 472, 3137, 1894 
CODEFAT, 2940, 3172, 3176, 3179, 3180 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

303, 308, 1172, 1230, 1234, 1250, 1273, 
1274, 1282, 1653 

Coisa julgada, 62, 126, 259, 288, 333, 334, 335, 
346, 350, 359, 361, 374, 375, 377, 390, 400, 
410, 556, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 682, 
683, 688, 700, 711, 720, 734, 739, 742, 813, 
1172, 1196, 1277, 1411, 1416, 1418, 1440, 
1456, 1551, 1552, 1560, 1563, 1605, 1627, 
1632, 1722, 1767, 1769, 1842, 2019, 2064, 
2117, 2128, 2130, 2146, 2153, 2167, 2184, 
2197, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 
2442, 2458, 2477, 2481, 2487, 2496, 2632, 
2711, 2712, 2733, 2738, 2766, 2767, 2768, 
2778, 2800, 2923, 2925, 3202, 3203, 3213 

Combustível, 1862, 1900, 1903, 1905, 1908, 3119 
Comissão,  
- cargo em, 3228, 3241, 3249 
- de conciliação prévia (CCP), 64, 65, 66, 431, 

633, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 
699, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 
709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 
727, 728, 729, 730, 1157, 1179, 2341, 2684 

- de trabalhadores, 1751, 2923, 3349 
- intersindical, 710 
Comissionista, 641, 642, 643, 773, 1944, 2403, 

2896, 3001, 3030, 3239 
Comodato, 1462, 2844 
Compensação,  
- (em geral), 679, 879 
- de horas, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 

1814, 1937, 1954, 1956, 1964, 2381, 2427, 
2874, 2975, 3044 

- de verbas, 143, 644, 645, 2104, 2454, 2737, 
2739, 2934, 2937 

Competência, 20, 22, 23, 35, 63, 74, 99, 165, 183, 
184, 196, 278, 286, 289, 292, 303, 379, 380, 
463, 557, 632, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 
652, 654 a 664, 666, 668 a 681, 834, 909, 
1192, 1196, 1198, 1263, 1333, 1335, 1349, 
1360, 1403, 1663, 1664, 1667, 1670, 1671, 
1690, 1692, 1693, 1749, 1752, 1761, 1895, 
2131, 2160, 2302, 2431, 2432, 2460, 2461, 
2463, 2467, 2642, 2727, 2773, 2815, 2953, 
3180, 3211, 3242, 3284, 3320, 3331, 3353 

Complementação,  
- (em geral), 397, 488, 803, 925, 932, 1450, 1709, 

2430, 2618, 3146 
- aposentadoria, 349, 480, 481, 482, 483, 484, 

485, 486, 646, 1688, 2603, 2604, 2605, 
2606, 2701 
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Comunhão de bens 
- parcial, 1201 
- universal, 1202, 1205, 2493 
Comutatividade, 938, 1105, 3140 
Conciliação,  
- (em geral), 68, 108, 686, 691, 738, 739, 886, 

1757, 1771, 1985, 2170, 2251, 2293, 2437, 
2711, 2716, 2753, 2766, 2768, 2769, 2771, 
2797, 2923 

- extrajudicial, 159, 702, 715 
- prévia, 64, 65, 66, 431, 633, 690, 692, 693, 694, 

695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 
705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 746, 
748, 1157, 1179, 2341, 2684 

- termo de, 67, 158, 431, 633, 692, 700, 702, 710, 
711, 726, 746, 2341 

Concordata, 1084, 1655, 1656, 1657, 1658, 1741, 
2023, 2409 

Concorrência, 769, 2036 
Concurso,  
- de credores, 1655, 1664, 1741 
- para a magistratura, 24, 25 
- público, 2809, 2810, 2811, 2812, 2814, 3218, 

3219, 3220, 3222, 3223, 3225, 3226, 3227, 
3228, 3229, 3230, 3235, 3238, 3239, 3240, 
3241, 3249, 3250 

Condenação criminal, 1917 
Condição da ação, 64, 78, 693, 703, 716, 717, 

721, 722, 729, 1641, 2229, 2236, 2242, 3251 
Condomínio, 246, 675, 1056, 1461, 1752, 2481, 

3140 
Confissão, 58, 204, 205, 211, 246, 267, 268, 328, 

393, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 
757, 758, 759, 944, 1882, 2029, 2130, 2204, 
2510, 2528, 2546, 2595, 2780, 2844, 2845, 
2846, 2848, 2863, 2865, 3011, 3054, 3092, 
3099, 3101 

Conflito  
- de competência, 648, 2196 
- internacional, 2460, 2461 
Cônjuge, 31, 32, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 

1207, 1208, 1242, 1492, 2114, 2488, 2489, 
3296 

Conluio, 682, 1385, 1399, 1400, 3040 
Consignação,  
- em ata, 66, 189, 3191 
- em pagamento, 911, 3296 
Constitucionalidade, 535, 680, 729, 909, 914, 

916, 1848, 2432, 2453, 2463, 2467, 2468, 
3158 

Constrição, 61, 104, 140, 141, 237, 456, 885, 
1037, 1043, 1044, 1045, 1187, 1219, 1223, 
1224, 1239, 1245, 1250, 1255, 1264, 1275, 

1278, 1296, 1302, 1303, 1310, 1314, 1329, 
1347, 1369, 1378, 1379, 1386, 1392, 1402, 
1425, 1435, 1437, 1441, 1446, 1456, 1465, 
1476, 1477, 1486, 1490, 1491, 1497, 1498, 
1506, 1512, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 
1521, 1522, 1528, 1530, 1532, 1533, 1544, 
1560, 1562, 1572, 1576, 1577, 1579, 1580, 
1581, 1679, 2065, 2096, 2235, 2258, 2300, 
2326, 2791 

Construção civil, 3023, 3024, 3027 
Consumidor, 303, 307, 1234, 1274, 1653, 1894, 

1896, 1904, 1906 
Conta 
- conjunta, 1208, 1451 
- salário, 1313, 1465, 1479, 1480, 1485, 1488, 

1497, 1498, 1502, 1504, 2230 
Contador judicial, 2791 
Contestação, 52, 379, 750, 751, 1160, 1601, 

1602, 2024, 2290, 2476, 2480, 2533, 2711, 
2876, 2975 

Contradição, 12, 50, 64, 965, 966, 968, 978, 983, 
985, 988, 989, 996, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1013, 1014, 1019, 1034, 1172, 1871, 
2516, 2729, 2847, 2968, 3197, 3290 

Contradita, 274, 276, 2509, 3309, 3311, 3312 
Contrato,  
- alteração do, 478, 479, 485, 2600, 2602 
- a prazo, 760, 761, 763, 764, 776, 2540, 3341 
- civil, 674 
- de arrendamento, 1077, 1369 
- de cessão de crédito, 1355, 1367 
- de estágio, 3054, 3055, 3058 
- de experiência, 760, 761, 762, 763, 764, 1800 
- de licitação, 2333 
- de locação, 1187, 3168 
- de prestação de serviços, 768, 2344, 2353, 

2356, 2371, 2378, 2900 
- de representação comercial, 3074, 3075, 3076, 

3079 
- de transporte aéreo, 880 
- extinção do, 487, 489, 490, 492, 493, 494, 586, 

728, 995, 1077, 1258, 1408, 1687, 1722, 
2604, 2613, 2629, 2630, 2631, 2634, 2636, 
2640, 2652, 2659, 2671, 2697, 3218, 3296 

- interrupção do, 763, 1076, 1127 
- manutenção do, 1126, 1127, 1141 
- particular, 1085 
- por prazo indeterminado, 760, 764, 776, 3343 
- prorrogação do, 762, 3344, 3345 
- rescisão do, 664, 696, 714, 765, 775, 937, 938, 

939, 940, 1065, 1099, 1151, 1152, 1700, 
1716, 1838, 2029, 2462, 2468, 2624, 2655, 
2680, 2694, 2918, 2924, 2926 

- social, 1234, 1258, 1267, 1397, 2175, 2241, 
2914, 2990 

- suspensão do, 279, 578, 777, 778, 779, 946, 
959, 1169, 1683, 1945, 2032, 2505, 2598, 
2683, 2890 
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- temporário, 2540, 3340, 3341, 3342, 3343, 
3344, 3345, 3346 

- unicidade do, 771, 1709 
- verbal ou tácito, 3091 
Contribuição 
- assistencial, 293, 312, 657, 1764, 2412, 2542, 

3254, 3256, 3260, 3261, 3263, 3265, 3267, 
3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275 

- confederativa, 3126, 3253, 3254, 3255, 3258, 
3259, 3261, 3270, 3272, 3273, 3275 

- do FGTS, 1731, 2401, 2663 
- do salário-educação, 654 
- fiscal, 1835, 1839 
- previdenciária, 122, 306, 375, 579, 650, 651, 

652, 653, 654, 676, 736, 742, 743, 745, 747, 
1474, 1767, 1842, 2463, 2464, 2702, 2703, 
774, 2704, 2705, 2706, 2709, 2710, 2711, 
2712, 2713, 2714, 2715, 2718, 2723, 2726, 
2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 
2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 
2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 
2748, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2755, 
2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2763, 
2769, 2770, 2776, 3187 

- previdenciária do autônomo, 2756 
- previdenciária do "Sistema S", 654 
- sindical, 655, 3251, 3252, 3257, 3261, 3268, 

3279, 3280, 3281 
Convenção coletiva, 289, 292, 293, 308, 312, 

474, 641, 656, 657, 1123, 1758, 1760, 1854, 
1940, 1954, 1956, 2416, 2418, 2419, 2422, 
2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2429, 2431, 
2440, 2441, 2450, 2452, 2457, 2542, 2869, 
2941, 2947, 3151, 3258, 3269, 3270, 3271, 
3284 

Convênio,  
- Bacen Jud, 1021, 1509, 1561 
- médico, 479, 777, 3063 
Cooperativa, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 919, 

1512, 1744, 2118, 3028, 3030, 3031, 3033, 
3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 
3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 
3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3124 

Correção monetária, 16, 68, 195, 363, 786, 787, 
788, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 1071, 
1338, 1374, 1375, 1634, 1659, 1660, 1719, 
1722, 1734, 1735, 1736, 1737, 1841, 2014, 
2020, 2390, 2634, 2640, 2647, 2648, 2655, 
2659 

Correição parcial, 30, 40 a 278, 415, 439, 440, 
441, 443, 444, 445, 446, 449, 451, 452, 453, 
457, 458, 461, 463, 465, 466, 467, 468, 470, 
796, 797, 798, 799, 964, 1020, 2135, 2160 

Corretor de imóveis, 3001, 3007 
Costureira, 1088, 3082 
CPF, 79, 167 

Crime (Criminal), 179, 566, 817, 820, 861, 869, 
940, 1400, 1917, 2004, 2005, 2804, 3146 

Culpa, 496, 800, 847, 848, 851, 852, 854, 866, 
869, 889, 901, 1238, 1686, 1733, 2330, 
2336, 2337, 2338, 2340, 2343, 2347, 2348, 
2357, 2361, 2371, 2372, 2374, 2379, 2380, 
2468, 2469, 2503, 2657, 2664, 3175 

Cumulação,  
- de ações, 282, 283, 284, 2111, 2147 
- de benefícios, 2461, 3118 
- de função, 472, 3137, 3138, 3139, 3140 
- de multas, 2412 
Curador, 1690, 2485, 3098 
Custas,  
- (em geral), 160, 342, 512, 514, 522, 525, 538, 

539, 544, 547, 569, 571, 573, 575, 652, 801, 
802, 803, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 911, 
914, 919, 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 
930, 931, 934, 936, 1051, 1052, 1373, 1374, 
1375, 1765, 1779, 2141, 2568, 2985, 3113 

- isenção, 78, 421, 425, 462, 498, 499, 506, 507, 
508, 510, 523, 524, 528, 530, 545, 562, 563, 
567, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 
819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 
828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 
837, 839, 1404, 1694, 1914, 2082, 2138, 
2159, 2162, 2219, 2557, 2890, 2970, 3011 

Custos Legis, 2384, 2491 
D 
Dano moral e/ou material, 658, 659, 660, 661, 

662, 663, 664, 679, 769, 846, 847, 848, 849, 
850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 
859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 
869, 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 
879, 881, 883, 2050, 2503, 2612, 2613, 
2614, 2876 

DARF (Guia), 79, 167, 843, 845, 921, 923, 926, 
934, 935 

Decadência, 314, 315, 317, 318, 320, 321, 322, 
324, 325, 554, 685, 816, 884, 1258, 1845, 
2001, 2196, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 
2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 
2323, 2324, 2325, 2326, 2488, 2624, 2980 

Décimo terceiro salário, 584, 1117, 1748, 1819, 
1822, 1893, 1925, 2381, 2415, 3146 

Decisão 
- interlocutória, 3, 21, 208, 313, 449, 469, 1027, 

1042, 1607, 1622, 1636, 1637, 1643, 1648, 
2088, 2129, 2131, 2233, 2960, 2970, 3101 

- monocrática, 450, 1034 
- rescindenda, 314, 315, 316, 321, 323, 329, 330, 

331, 336, 337, 340, 350, 355, 356, 357, 358, 
359, 364, 365, 366, 372, 376, 378, 385, 386, 
391, 392, 397, 399, 400, 401, 407, 408, 411, 
412, 413, 414, 884, 966, 1022, 1568, 2479 

- terminativa, 20, 327, 377, 420, 837, 1636, 1637, 
2678, 2958, 2983 
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Declaração de pobreza, 500, 501, 502, 505, 522, 
523, 529, 530, 541, 545, 552, 554, 556, 557, 
804, 811, 824, 832, 836, 838, 1780, 1914, 
1920, 2219, 2890, 3011 

Defensoria pública, 546 
Defesa,  
- ampla (direito à), 5, 187, 227, 513, 515, 534, 

563, 572, 573, 575, 914, 916, 923, 926, 935, 
1038, 1084, 1189, 2024, 2069, 2070, 2169, 
2171, 2483, 2486, 2543, 2546, 2696, 2795, 
2852, 2853, 2985, 3192 

- apresentação de, 191, 228, 255, 273, 328, 2568, 
2594, 2608, 2782, 3100 

- cerceamento de, 209, 214, 681, 1557, 1993, 
2007, 2127, 2299, 2497, 2498, 2499, 2500, 
2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 
2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 
2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 
2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 
2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2548, 2560, 
2788, 2848, 2973, 3309, 3370 

- escrita, 255, 2594 
- legítima, 861, 875, 3289, 3291 
- legitimidade para a, 293, 303, 305, 1410 
- oral, 52 
Delimitação de matéria e/ou valores, 15, 609, 

1562, 1608, 1609, 1612, 1613, 1615, 1626, 
1628, 1631, 1638, 1642, 1645, 1646, 2065, 
2716, 2764, 2800 

Demissão,  
- (em geral), 585, 663, 771, 1168, 1660, 3094, 

3350 
- pedido de, 679, 1122, 1687, 1732, 1773, 3090, 

3091, 3092, 3093 
- por justa causa, 2030, 2878 
- proibição de, 1153 
- voluntária, 294, 335, 364, 1824, 2918, 2919, 

2921, 2922, 2924, 2926, 2932, 2933, 2934, 
2935, 2937, 2941, 2942, 2943, 2944, 3180, 
3182 

Denunciação à lide, 203, 212, 381, 628, 630, 631, 
632, 676, 1693, 1739, 2341 

Dependente, 2841, 3124 
Depoimento,  
- das partes, 51, 434, 754, 757, 957, 1875, 1883, 

1885, 2510, 2528, 2844, 2848, 2849, 2891, 
3069, 3074, 3092 

- de terceiro, 159 
- do preposto, 753, 
- testemunhal, 171, 273, 952, 953, 1815, 2047, 

2513, 2559, 2860, 2863, 2879, 2895, 2996, 
3192, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3316, 
3319, 3330 

Depositário, 82, 885, 886, 887, 888, 893, 896, 
898, 899, 900, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 
908, 1191, 1196, 1197, 1337, 1374, 1375, 
1692, 1751, 2003, 2488, 2763 

Depósito,  

- do FGTS, 153, 488, 492, 1099, 1690, 1691, 
1692, 1695, 1696, 1697, 1701, 1703, 1704, 
1705, 1709, 1713, 1715, 1716, 1717, 1718, 
1720, 1721, 1723, 1724, 1725, 1727, 1728, 
1730, 1732, 1734, 1735, 1737, 2381, 2415, 
2461, 2544, 2626, 2631, 2632, 2638, 2639, 
2640, 2645, 2649, 2650, 2651, 2653, 2654, 
2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 
2662, 2664, 2883, 2892, 3223, 3226, 3227 

- do valor do acordo, 159, 1774 
- do valor incontroverso, 115, 442, 1450, 2015, 

2247, 2286 
- para garantia do juízo, 786, 788, 789, 1338, 

1343, 1415, 1431, 1627, 2012, 2013, 2014, 
2021, 2146, 2389, 2762 

- prévio de honorários periciais, 48, 166, 554, 911, 
916, 1780, 1782, 1789, 2523, 2557 

- recursal, 80, 81, 110, 150, 560, 569, 572, 573, 
574, 575, 576, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 
915, 917, 918, 919, 920, 925, 929, 930, 932, 
934, 1623, 2141, 3040 

Desarquivamento, 1264, 2672 
Desbloqueio, 90, 134, 302, 894, 1290, 1304, 

1478, 2220, 2230, 2240, 2261, 2286, 2307 
Descendente, 1468, 1652 
Desconsideração da personalidade jurídica 

(Disregard of legal entity), 102, 1060, 1201, 
1230, 1232, 1234, 1244, 1245, 1246, 1248, 
1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1255, 1257, 
1261, 1262, 1263, 1271, 1273, 1274, 1275, 
1276, 1284, 1317, 1386, 1421, 1442, 1653, 
1664, 1665, 1671 

Desconto, 167, 170, 651, 744, 1742, 1764, 1835, 
1842, 2035, 3122, 3123, 3124, 3126, 3127, 
3128, 3129, 3130, 3131, 3223, 3253, 3255, 
3261, 3267, 3269, 3271, 3274 

Desconto, 
- autorização para o, 878, 1742, 3124, 3127, 

3129, 3130 
- da contribuição confederativa / assistencial, 

1764, 2542, 3126, 3253, 3255, 3258, 3259, 
3261, 3267, 3269, 3271, 3272, 3274 

- de assistência médica, 3123 
- de prejuízos causados pelo empregado, 3122, 

3125, 3128, 3131 
- de seguro de vida, 3124, 3126, 3253 
- de vale-refeição ou bonificação lanche, 2415, 

3161 
- por faltas, 2035 
- previdenciário e/ou fiscal, 939, 979, 1409, 1605, 

1835, 1836, 1837, 1838, 1842, 2158, 2701, 
2707, 2720, 2721, 2724, 2725, 2726, 2737, 
2739, 2751, 2752, 2761, 2762, 2772, 3213 

Desentranhamento, 104, 461, 467, 2795, 2962 
Deserção, 319, 323, 352, 377, 525, 563, 569, 

573, 575, 672, 814, 818, 829, 837, 840, 842, 
845, 884, 909, 917, 919, 921, 922, 923, 924, 
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925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 
935, 936, 1914, 2159, 2162, 2198, 3040 

Desídia, 340, 389, 2027, 2033, 2034, 2035, 2036 
Desistência da ação, 285, 286, 384, 732, 1171, 

2211, 2213, 2223, 2224, 2235, 2242, 2244, 
2249, 2250, 2254, 2287, 2835 

Deslealdade, 374, 399, 874 
Despejo, 893 
Despesas processuais, 502, 505, 511, 513, 515, 

521, 523, 538, 546, 556, 561, 573, 574, 575, 
808, 809, 844, 932, 1193, 1373, 1374, 1375, 
1380, 1381,1404, 1765, 1783, 1789, 1793, 
1795, 1794, 2133 

Desvio de função, 1090, 1091, 2700, 3240, 3241 
Dever do magistrado, 221, 530, 542, 562, 738, 

1989, 1999, 2005, 2066, 2306, 2516, 2517, 
2847, 2890, 3011, 3357 

Devido processo legal, 5, 21, 187, 415, 465, 466, 
513, 515, 530, 542, 562, 709, 751, 1189, 
1583, 1614, 1620, 1679, 1690, 2483, 2529, 
2531, 2798, 2799, 2890, 3011, 3212, 3357 

Diárias, 3132 
Diarista, 3061 
Digitação, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 3299 
Direito  
- adquirido, 471, 633, 700, 734, 770, 1707, 1708, 

1710, 1713, 1715, 1723, 1725, 1749, 2428, 
2429, 2450, 2459, 2461, 2465, 2635, 2655, 
3276 

- coletivo, 3159 
- de ação, 64, 280, 294, 410, 484, 578, 651, 698, 

699, 729, 816, 1170, 1172, 1711, 2286, 
2323, 2324, 2599, 2605, 2606, 2615, 2616, 
2624, 2632, 2642, 2663, 2669, 2683, 2688, 
2693, 2698, 2784, 3288 

- de seqüela, 1079, 1243 
- material, 295, 305, 306, 307, 328, 480, 709, 

2390, 2408, 2460, 2562, 2632, 2651, 3288 
Diretor, 611, 668, 779, 898, 945, 946, 1107, 1143, 

1218, 1273, 1274, 1303, 1322, 1421 
Dirigente sindical, 1118, 1142, 1143, 3357 
Disacusia, 1135 
Discriminação,  
- de verbas, 692, 735, 737, 742, 2708, 2709, 

2711, 2719, 2723, 2729, 2738, 2741, 2754, 
2758, 2766, 2767, 2770, 2771, 3188 

- do trabalhador (art. 5º, CF), 485, 497, 850, 868, 
873, 879, 1151, 1152, 1166, 1167, 1168, 
1688, 2453, 2801, 2841, 2916, 3091, 3096, 
3349 

Dissídio coletivo, 634, 1750, 1751, 1752, 1753, 
1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1764, 1771, 
1985, 2301, 2423, 2431, 2433, 2434, 2435, 
2436, 2438, 2447, 2448, 2449, 2450, 2456, 

2458, 2946, 2947, 3160, 3232, 3257, 3261, 
3270, 3284, 3290 

Divergência jurisprudencial, 1003 
Doação, 1201, 1227, 1441, 1451 
Documento  
- ausência de, 411, 414, 1037, 1047, 1598, 1696, 

2301, 2436, 3325 
- autenticação de, 386, 947, 2239 
- de identidade (exigência), 3325 
- desentranhamento de, 467, 2795 
- devolução de, 532 
- exibição de, 88 
- juntada de, 52, 57, 90, 91, 255, 273, 452, 456, 

468, 985, 1690, 2520, 2962, 2965 
- novo, 332, 334, 340, 350, 353, 354, 358, 368, 

370, 390, 2520 
- sigiloso, 2193 
- viciado ou forjado, 2045, 2068 
Doença,  
- (em geral), 578, 683, 1127, 1136, 1141, 1151, 

1166, 1866, 2038, 2430, 2890, 3118 
- profissional, 223, 348, 848, 1117, 1123, 1124, 

1125, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 
1135, 1137, 1138, 1140, 1590, 1161, 2233, 
2435, 2454, 2498, 2505, 2525, 2599 

Dolo, 348, 374, 378, 399, 684, 686, 771, 848, 
851, 881, 901, 944, 1238, 2044, 2045, 2061, 
2483, 2503, 3122, 3128, 3146, 3224 

Doméstica, 568, 693, 954, 955, 956, 957, 958, 
959, 1474, 2594, 3061 

Domicílio,  
- mudança de, 495, 1149, 3347 
- trabalho em, 3082 
Domingos, 680, 2467, 3085, 3086 
Dono da obra, 2355, 2375, 3023, 3024, 3025 
Due process of law, 5, 21, 187, 415, 465, 466, 

513, 515, 530, 542, 562, 709, 751, 1189, 
1583, 1614, 1620, 1679, 1690, 2483, 2529, 
2531, 2798, 2799, 2890, 3011, 3212, 3357 

Duplicidade,  
- de penalidade, 2571 
- de recursos, 1339, 1599, 2114, 2119, 2122, 

2963, 3369 
- do juízo de admissibilidade, 2953 
Duplo grau de jurisdição, 21, 438, 573, 575, 935, 

1620, 2141, 2786, 2787, 3194, 3207, 3215 
E 
Edital, 99, 202, 206, 1005, 1191, 1195, 1373, 

2133, 2256, 2265, 2268, 2331, 2484, 2485, 
2486, 2487 

Efeito  
- da coisa julgada, 556, 636, 637, 720, 2064, 

2184, 2442, 2458, 2923, 2925 
- devolutivo, 146, 1165, 1590, 2131, 2596 
- infringente, 996, 997 
- modificativo, 12, 964, 966, 996, 1009, 1016 
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- retroativo, 80, 81, 112, 150, 2461, 2461, 2475, 
2636, 2655 

- suspensivo, 99, 265, 385, 995, 1044, 1180, 
1235, 1596, 2094, 2123, 3351 

- vinculante, 1848, 3297 
Eficácia liberatória, 633, 692, 700, 702, 720, 726, 

2066, 2671, 2918 
Eleição,  
- (em geral), 1153, 3231 
- do dirigente sindical e CIPA, 1143, 1145, 1147 
- de diretor de sociedade, 779, 945, 946, 1145 
Embargos  
- à execução, 19, 106, 111, 112, 125, 142, 170, 

172, 1021, 1175, 1176, 1339, 1340, 1341, 
1342, 1343, 1344, 1345, 1407, 1410, 1412, 
1450, 1500, 1606, 1611, 1621, 1622, 1635, 
1639, 1646, 2002, 2053, 2099, 2142, 2157, 
2158, 2298, 2389, 2390, 2496, 2762, 2955, 
2957 

- de terceiro, 99, 282, 283, 284, 801, 1036, 1037, 
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 
1052, 1066, 1067, 1071, 1175, 1201, 1203, 
1204, 1205, 1210, 1333, 1334, 1349, 1363, 
1396, 1407, 1410, 1468, 1475, 1505, 1616, 
1624, 1634, 1651, 2084, 2085, 2096, 2105, 
2107, 2132, 2148, 2149, 2150, 2275, 2277, 
2297, 2298, 2897, 3371 

Embaixada, 2461 
Embriaguez, 2038 
Emolumentos, 421, 499, 508, 523, 804, 805, 806, 

807, 808, 809, 810, 845, 1052 
Empregado doméstico, 568, 693, 954, 955, 956, 

957, 958, 959, 1474, 2594, 3061 
Empreitada, 2348, 2911 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(ECT), 1364, 1365 
Empresa 
- coligada, 1226, 1425 
- em liquidação extrajudicial, 1744 
- falência da, 1233, 1653, 1654, 1661, 1665, 

1667, 1668, 1678, 1680, 2295, 2380 
- prestadora de serviços, 1109, 2340, 2343, 2346, 

2357, 2362, 2370, 2378, 2546, 3043 
- pública, 1350, 1353, 1359, 1369, 1371, 1424, 

1457, 2328, 2329, 2353, 2356, 3246, 2372, 
2946, 3229 

- sucessora, 95, 1067, 1069, 1074, 1076, 1079, 
1080, 1083, 1084, 1688, 2096, 2165, 2174, 
2180, 2186 

- tomadora de serviços, 781, 1275, 1547, 2334, 
2335, 2336, 2337, 2338, 2340, 2342, 2343, 
2344, 2345, 2350, 2354, 2357, 2362, 2364, 
2370, 2371, 2372, 2373, 2377, 2378, 2546, 
2669, 2779, 3010, 3031, 3040, 3046, 3050, 
3051, 3052, 3344, 3345 

Engenheiro, 1882, 2550 

Enquadramento sindical, 3276, 3278, 3279, 3280, 
3281 

Enriquecimento ilícito, 472, 1372, 1926, 2057, 
2415, 3137 

Ente público, 813, 2395, 2811, 2823, 3222 
Entidade filantrópica, 1746, 2640 
Enunciado, vide Súmula 
Eqüidade, 2443, 2802 
Equipamento de proteção individual (EPI), 941, 

1135, 1870, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 
1878, 1879, 1880, 1881 

Equiparação salarial, 294, 1087, 1089, 1093, 
1095, 1097, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 
1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1113, 
1114, 3233, 3240 

Erro  
- contábil, 1420, 1619, 1769, 2019 
- de fato, 355, 356, 359, 361, 363, 370, 391, 392, 

393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 2483 

- de julgamento (error in judicando), 224, 359, 
361, 370, 400, 401, 406, 797, 2778 

- de procedimento (error in procedendo), 42, 47, 
49, 52, 54, 59, 81, 97, 98, 112, 116, 139, 
146, 156, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 
179, 189, 191, 199, 200, 206, 212, 223, 224, 
228, 240, 254, 256, 259, 266, 446, 451, 457, 
466, 1042 

- material, 14, 639, 998, 1411, 1417, 1601, 1602, 
1603, 2067, 3190, 3191 

Escala de trabalho, 3018 
Espólio, 504, 830, 2309 
Esposa, 32, 1201, 1202, 1204, 1242, 1206, 1207, 

1208 
Estabelecimento 
- de ensino, 3058, 3279 
- extinto, 1118, 1126, 1144, 3095 
- financeiro, 2370, 3011 
- transferência do, 1074 
Estabilidade, 31, 341, 720, 763, 942, 1116, 1117, 

1118, 1120, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 
1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 
1136, 1137, 1138, 1140, 1143, 1146, 1150, 
1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1163, 
1164, 1165, 1387, 1590, 1596, 1699, 1845, 
2086, 2428, 2435, 2461, 2566, 2596, 2599, 
2653, 2666, 2877, 2920, 3235, 3236, 3237, 
3238, 3239, 3250, 3296 

Estágio, 415, 444, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 
3239 

Estatutário, 341, 535, 679, 680, 2467, 2946, 
3232, 3244, 3245, 3247, 3250, 3301 

Estatuto, 417, 1234, 1283, 2457, 2944, 3017, 
3028, 3038, 3051 

Estivadores, 1314, 1328 
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Estudante, 3057, 3058 
Ex officio, 14, 410, 506, 507, 508, 510, 562, 654, 

706, 782, 807, 707, 717, 722, 1571, 1601, 
1602, 1689, 1695, 1990, 2005, 2394, 2463, 
2464, 2510, 2567, 2568, 2569, 2760, 2773, 
2945, 2954, 2966, 3098, 3108, 3141, 3143, 
3204, 3215, 3371 

Exame  
- demissional, 3094 
- médico, 490, 854, 1117, 1137, 1166, 2453 
Exceção  
- de coisa julgada, 739 
- de incompetência, 63, 255, 379, 663, 665 
- de litispendência, 1173 
- de pré-executividade, 145, 239, 302, 1020, 

1382, 1607, 1614, 1639, 2173 
- de suspeição, 20, 21, 22, 23, 172, 173, 1985 
Excesso de penhora, 1373, 1375, 1376, 1377, 

1378, 1379, 1381, 1383, 2054 
Exclusão da lide, 418, 2369 
Excussão, 1332, 1566, 1568, 1569 
Execução  
- definitiva, 19, 146, 265, 385, 464, 1217, 1223, 

1224, 1267, 1279, 1280, 1281, 1292, 1300, 
1301, 1303, 1323, 1325, 1326, 1329, 1351, 
1384, 1422, 1423, 1443, 1445, 1499, 1508, 
1515, 1517, 1522, 1523, 1529, 1530, 1531, 
1533, 1544, 1548, 1556, 1558, 1563, 1564, 
1565, 1576, 1580, 1586, 1588, 1676, 2010, 
2013, 2109, 2183 

- direta do responsável subsdiário: 2295 
- menos gravosa, 1253, 1317, 1325, 1326, 1438, 

1439, 1454, 1534, 1542, 1546, 1558, 1559, 
1563, 1564, 1565 

- provisória, 115, 142, 143, 154, 1165, 1311, 
1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 
1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 
1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 
1593, 1594, 1595, 1596 

Expectativa de direito, 280, 1710, 3147 
Experiência, 761, 763, 764, 1752, 2596 
Explosivos, 1914 
Expurgos inflacionários, 310, 734, 739, 1691, 

1693, 1702, 1703, 1704, 1707, 1708, 1710, 
1711, 1713, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 
1720, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 
1728, 1730, 1733, 1734, 1735, 1737, 1738, 
1739, 2543, 2544, 2567, 2615, 2616, 2617, 
2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2626, 2627, 
2628, 2632, 2633, 2635, 2636, 2639, 2640, 
2641, 2642, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 
2650, 2651, 2652, 2654, 2655, 2656, 2657, 
2658, 2659, 2661, 2662, 2680, 2681, 2784, 
2932, 3285 

Ex-sócios, 208, 390, 894, 1210, 1211, 1212, 
1217, 1222, 1223, 1224, 1227, 1229, 1231, 

1232, 1236, 1240, 1241, 1242, 1257, 1258, 
1267, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 
1286, 1294, 1315, 1408, 1479, 1505, 2106, 
2274, 2593 

Externo, 1134, 1834, 2461 
Extinção  
- do contrato, 487, 489, 490, 492, 493, 494, 586, 

728, 995, 1077, 1258, 1408, 1687, 1722, 
2604, 2613, 2629, 2630, 2631, 2634, 2636, 
2640, 2652, 2659, 2671, 2697, 3218, 3296 

- do estabelecimento, 1118, 1126, 1144, 3095 
- do processo, 55, 230, 252, 270, 285, 286, 317, 

389, 720, 721, 903, 1385, 1750, 2072, 2244, 
2245, 2250, 2251, 2254, 2255, 2259, 2260, 
2262, 2264, 2282, 2284, 2286, 2288, 2289, 
2293, 2315, 2323, 2324, 2450, 2535, 2568, 
2777, 2778, 2925, 2951, 3232, 3254 

Extrajudicial, 40, 66, 633, 690, 700, 714, 721, 
746, 1743, 1744, 2064, 2446, 2812, 2825, 
2846, 2918, 2921, 2922, 2927, 2930, 2933, 
2936, 2937 

Extrato bancário, 187, 1708, 1225, 1290, 1304, 
2007, 2896 

F 
Fac-símile, 2584, 2587 
Factum principis, 149 
Faculdade do juiz, 545, 817, 836, 2781, 3106 
Falecimento, 504, 941, 1236, 1614, 1902, 1904, 

1906, 2509, 3296 
Falência, 81, 150, 151, 175, 522, 839, 913, 946, 

948, 1054, 1233, 1234, 1235, 1236, 1262, 
1263, 1271, 1343, 1391, 1609, 1653, 1654, 
1655, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 
1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 
1673, 1674, 1675, 1677, 1678, 1680, 1681, 
1682, 1700, 1741, 1779, 2017, 2020, 2023, 
2295, 2380, 2407, 2409, 3191 

Falsidade, 566, 817, 2045, 3307 
Falta grave, 862, 940, 1845, 2034, 2036, 2038, 

2039, 2045, 2047, 2878, 3092 
Faltas ao serviço, 2035, 2043, 3163 
Fato 
- constitutivo, 403, 609, 949, 1773, 2546, 2857, 

2861, 2864, 2868, 2882, 2888, 2889, 2899, 
2903, 2907, 2909, 2910, 2913 

- extintivo, 2874 
- gerador, 579, 766, 1156, 1738, 1817, 1835, 

1843, 2761 
- impeditivo, 955, 1101, 1104, 2906, 2910, 2914 
- incontroverso, 1394, 2050, 2058, 2064, 2095 
- matéria de, 226, 301, 393, 749, 750, 754, 758, 

2546, 2607, 2780, 3101 
- modificativo, 2865, 2874, 2888, 2911, 2915, 

3012 
- notório, 479, 1381 



Índice Alfabético-Remissivo Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região
 

 
516 Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 505-530, 2004 
 

Faturamento, 1434, 1438, 1439, 1440, 1519, 
1526, 1527, 1528, 1530, 1533, 1540, 1566, 
2551, 2556 

Faxineiro, 954, 3061, 3138 
Fazenda Pública, 759, 1340, 1341, 1342, 1344, 

1354, 1358, 1359, 1362, 1364, 1365, 1392, 
1585, 1741 

FEBEM (Fundação Estadual do Bem-Estar do 
Menor), 347, 668, 1054, 1815 

Feriados, 402, 643, 680, 731, 1822, 1925, 1944, 
1945, 2381, 2415, 2467, 3085, 3086, 3087 

Férias, 584, 763, 955, 995, 1117, 1126, 1600, 
1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1819, 1822, 
1861, 1893, 1925, 1945, 2052, 2381, 2415, 
2577, 2894, 3121, 3146 

Ferroviário, 1369, 1688, 1907, 2017 
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 

64, 67, 143, 152, 177, 310, 366, 391, 488, 
489, 491, 492, 494, 579, 627, 734, 736, 739, 
763, 765, 1099, 1117, 1689, 1690, 1691, 
1692, 1693, 1694, 1695 a 1748, 1844, 1925, 
1945, 2461, 2543, 2544, 2567, 2615 a 2665, 
2680, 2681, 2747, 2784, 2883, 2890, 2892, 
2932, 3112, 3180, 3221, 3226 

Fidúcia, 595, 596, 598, 600, 612, 613, 2028 
Filhos, 448, 504, 1162, 1186, 1227, 1468, 2510, 

2841 
Força maior, 1126, 1700, 1745, 1746 
Fraude, 116, 117, 118, 130, 378, 587, 588, 694, 

697, 708, 733, 743, 748, 771, 773, 774, 781, 
782, 783, 785, 1079, 1084,1201, 1230, 1233, 
1242, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 
1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 
1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1651, 1761, 
1807, 2045, 2110, 2118, 2156, 2163, 2175, 
2241, 2344, 2346, 2349, 2371, 2420, 2442, 
2446, 2575, 2710, 2716, 2740, 2769, 2779, 
2917, 2920, 3029, 3030, 3031, 3032, 3034, 
3040, 3044, 3045, 3046, 3051, 3053, 3054, 
3055, 3280, 3281, 3317, 3328 

Fumus boni iuris, 296, 301, 2184, 2306 
Funcionário público, 1489, 1497, 2999, 3244 
Fundação, 667, 668, 1358, 2207, 2328, 2329, 

2353, 2356, 2812, 2815, 3232, 3236, 3250, 
3278 

Fundo de comércio, 1071, 1079, 1634 
Fungibilidade, 38, 40, 144, 463, 1415, 1635, 

2765, 2776, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 
2960, 2961, 2983 

Furto, 861, 866, 878 
G 
Garantia de emprego, 345, 1116, 1119, 1123, 

1138, 1139, 1141, 1144, 1145, 1146, 1147, 
1148, 1150, 1151, 1152, 1155, 1159, 1163, 

1164, 1167, 2429, 2435, 2454, 2666, 2692, 
2695, 2745 

Garçom, 3062 
Gasolina, 3119 
Genitor, 123, 1201, 1207 
Gerente, 590, 601, 611, 613, 621, 852, 894, 1085, 

1107, 2595, 2891, 3008 
Gestante, 959, 1022, 1118, 1156, 1157, 1158, 

1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1747 
Gestor, 628, 781, 1273, 1274, 1322, 1328, 3050, 

3232 
Gratificação, 484, 592, 593, 595, 596, 600, 603, 

604, 606, 617, 1748, 1749, 1755, 1818, 
2403, 2603, 2606, 3128, 3150, 3300, 3303 

Greve, 841, 1070, 1649, 1745, 1750, 1751, 1752, 
1753, 1754, 1755, 1757, 1771 

Grupo econômico, 91, 228, 251, 919, 1043, 1056, 
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 
1076, 1079, 1084, 1092, 1301, 2168 

H 
Habeas corpus, 285, 885, 886, 887, 888, 889, 

890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 
899, 900, 901, 903, 904, 907, 908, 1235, 
2123 

Habeas data, 1235, 2123 
Habilitação de crédito 
- no Juízo da Falência, 1655, 1664, 1665, 1670, 

1671, 1673, 1674, 1682, 1741, 2020, 2023 
- no processo de insolvência civil, 1669 
Habitação, 1476, 1493, 1494, 3167, 3347 
Habitualidade, 1824, 1859, 1943, 2705 
Hasta pública, 232, 565, 1068, 1176, 1182, 1193, 

1194, 1218, 1325, 1376, 1380, 1381, 1522, 
1529, 1576, 1580, 1640, 1679, 2489 

Herança, 1201, 1207, 1236, 1614, 3296 
Hipoteca, 118, 964, 1186, 1243 
HIV, 1151, 1152, 1166, 1167, 1168 
Homossexual, 870 
Honorários, 1780, 1907, 1908, 2549, 2557, 3063 
Honorários  
- advocatícios, 165, 516, 518, 519, 558, 571, 674, 

814, 1403, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 
2057, 3233 

- médicos, 3063 
- periciais, 122, 446, 500, 509, 511, 521, 538, 

540, 544, 548, 551, 554, 555, 559, 561, 814, 
1404, 1405, 1406, 1765, 1780, 1782, 1783, 
1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 
1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1907, 
1908, 2549, 2557 

Honra, 848, 864, 870, 878 
Horas in itinere, 1978, 1979, 1980 



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região Índice Alfabético-Remissivo
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 505-530, 2004 517 
 

I 
Identidade 
- de ações, 1173, 2687 
- de causa de pedir, 281, 635, 1173 
- de funções, 1094, 1095, 1114 
- de partes, 281, 635, 1173 
- de pedido, 2686 
- física do juiz, 1983, 1984 
Ilegitimidade, 216, 312, 418, 448, 628, 782, 801, 

919, 1065, 1264, 1286, 1407, 1410, 1414, 
1480, 1693, 1703, 2071, 2098, 2173, 2189, 
2236, 2267, 2274, 2307, 2309, 2343, 2541, 
2546, 2549, 2773, 2951, 3254, 3285, 3286 

Ilícito penal, 940, 2004 
Imagem, 497, 663, 766, 848, 851, 852, 862, 870, 

881 
Imediatidade, 944, 2026, 2039, 2041, 2527 
Imissão, 669, 1187, 1189, 1196, 1198, 2232 
Imóvel, 116, 117, 118, 130, 221, 499, 675, 893, 

955, 1177, 1187, 1189, 1190, 1195, 1196, 
1198, 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1218, 
1227, 1242, 1243, 1268, 1309, 1384, 1385, 
1390, 1394, 1402, 1450, 1454, 1460, 1468, 
1476, 1477, 1490, 1491, 1494, 1496, 1500, 
1518, 1565, 1987, 1990, 2133, 2143, 2232, 
2298, 2312, 2488, 2991, 3001 

Impenhorabilidade, 133, 1176, 1296, 1313, 1315, 
1324, 1347, 1354, 1365, 1371, 1457, 1464, 
1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 
1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1478, 1481, 
1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 
1489, 1490, 1491, 1493, 1495, 1496, 1497, 
1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 
2230, 2281, 2312, 2461 

Imperativo legal, 495, 820, 2299 
Imposto de renda (IRRF), 104, 167, 170, 248, 

249, 939, 940, 979, 1436, 1605, 1835, 1836, 
1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 
1844, 1857, 1901, 2001, 2018, 2333, 2707, 
2720, 2721, 2762, 2794, 3213 

Improbidade, 912, 2028, 2042, 2043, 2044, 2045 
Imunidade de jurisdição, 2461 
Imutabilidade da decisão, 62, 639, 2128, 2130, 

2204, 2205, 2209, 3051, 3140 
Inadimplemento,  
Inadimplência, 731, 740, 746, 790, 853, 867, 

1232, 1238, 1261, 1290, 1336, 1435, 1456, 
1459, 1563, 1687, 1701, 1774, 1784, 1796, 
2296, 2327, 2328, 2329, 2337, 2338,2349, 
2350, 2353, 2355, 2356, 2365, 2370, 2371, 
2372, 2409, 2625, 3141, 3146 

Inativos, 481, 484, 2606, 3151, 3239 
Incapacidade,  
- física, 854, 1117, 1130, 1134, 1136, 1137 

- econômica, 554, 573, 574, 1244 
Incidente de falsidade, 219 
Incompetência, 35, 289, 292, 379, 380, 646, 650, 

653, 664, 676, 1693, 2131, 2160, 2302, 
2585, 2642 

Inconstitucionalidade, 28, 680, 781, 909, 912, 
1161, 1752, 1848, 2343, 2347, 2365, 2374, 
2453, 2461, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 
2468, 2469, 2599, 2842, 2944, 3228, 3234 

Incontinência de conduta, 2034 
Incorporação,  
- ao contrato de trabalho, 471, 479, 1245, 1708, 

1749, 2945, 3248 
- de empresas, 1369 
Indenização,  
- (em geral), 579, 641, 763, 769, 771, 882, 942, 

1118, 1120, 1126, 1136, 1139, 1148, 1155, 
1158, 1159, 1699, 1816, 1818, 1823, 1824, 
1843, 1923, 2404, 2428, 2454, 2461, 2512, 
2599, 2695, 2718, 2745, 2746, 2934, 2941, 
2942, 3119, 3221, 3223, 3224, 3225 

- ao FGTS, 1731, 2401 
- de 40% do FGTS, 491, 492, 1099, 1118, 1691, 

1700, 1716, 1717, 1730, 1732, 1738, 2567, 
2618, 2627, 2645, 2655, 2659, 2660 

- do seguro-desemprego, 840, 3173, 3174, 3175, 
3176, 3178, 3181, 3183 

- por danos morais e/ou materiais, 661, 662, 663, 
664, 679, 846, 847, 852, 854, 856, 858, 859, 
862, 865, 867, 868, 871, 872, 873, 875, 876, 
877, 878, 879, 881, 883, 2613, 2876 

- por denúncia antecipada do contrato temporário 
(Lei 6.019/74), 3341, 3346 

- por litigância de má-fé, 204, 565, 936, 2050, 
2051, 2056, 2057, 2064, 2066, 2067 

- por perdas e danos, 197 
Indisciplina, 2027, 2046 
Inépcia, 230, 390, 1726, 2543, 2567, 2568, 2569, 

2570, 2968, 3209 
Inflamável, 1862, 1896, 1898, 1903, 1905, 1907, 

1908, 1909, 1913, 1914, 1916, 2475 
Informante, 2509, 3309, 3313 
Informática,  
- (em geral), 592, 620, 1089, 1981, 2048 
- equipamentos de, 141, 1948, 1951, 2455, 3299 
Infração, 35, 36, 891, 938, 1234, 1246, 1729, 

1731, 1938, 1939, 1945, 2326, 2573, 3226, 
3309 

Inquérito, 1845, 1917, 2290, 2304, 2804, 3330 
Insalubridade, 171, 405, 1780, 1790, 1846, 1847, 

1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 
1855, 1856, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 
1865, 1866, 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1886, 1887, 
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1888, 1889, 1914, 1915, 2383, 2475, 2506, 
2550, 2709, 3144, 3155, 3294, 3295 

Insolvência, 1084, 1201, 1218, 1220, 1234, 1236, 
386, 1387, 1392, 1393, 1398, 1660, 1669, 
2341 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),  
- (em geral), 448, 654, 1137, 2004, 2706, 3250 
- benefícios, 134, 1117, 1486 
- contribuição ao (cálculo e incidência), 160, 375, 

743, 744, 745, 1767, 2708, 2709, 2727, 
2728, 2730, 2733, 2736, 2738, 2740, 2748, 
2751, 2755, 2757, 2758, 2766, 2767, 2768, 
2769, 2770, 2771 

- contribuição ao (comprovação), 249, 1772, 2762 
- recurso do, 240, 742, 743, 744, 1642, 1761, 

2495, 2764, 2765, 2773, 2776, 2958, 2959, 
2983 

- representação processual do, 2774, 2775, 2807, 
2808, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814, 2815, 
2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 
2823, 2824, 2826 

- responsabilidade pelos descontos devidos ao, 
651 

Instância administrativa, 723 
Instituições financeiras, 847, 941, 1422, 1740, 

1742, 2007, 2014, 2017, 2021, 2022, 3127 
Insubordinação, 2027, 2046, 2047, 2048 
Intempestividade, 13, 30, 89, 92, 121, 173, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 
242, 243, 244, 253, 320, 433, 439, 441, 444, 
450, 453, 458, 884, 967, 985, 994, 1035, 
1180, 1340, 1345, 1607, 1647, 1762, 2049, 
2268, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 
2589, 2590, 2955, 2990 

Interesse processual, 279, 897, 1772, 2114, 2122, 
2213, 2242, 2249, 2257, 2266, 2267, 2270, 
2450, 2949, 2963, 3369 

Intermitência (contato com agentes periculosos), 
1903, 1907, 3060 

Internacional, 1336, 1880, 2038 
Intersindical, 292, 746 
Intervalo,  
- do digitador, 1947, 1951, 1949, 1950, 3299 
- intrajornada, 397, 949, 1809, 1919, 1920, 1921, 

1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1953, 
1954, 1956, 1961, 1969, 2881, 2884, 2886, 
2887, 2893, 2986, 3299, 3338 

- (intrajornada) redução do, 541, 1920, 1923, 
1946, 1957, 1966, 2414, 2415, 2421, 2422, 
2424, 2426, 2427, 2941 

- interjornada, 1809, 1924, 1936, 1938, 1939, 
1953, 1962 

Intervenção, 227, 474, 631, 704, 797, 834, 1070, 
1291, 1429, 1434, 2000, 2551, 3278 

Intimação, 50, 58, 182, 199, 201, 207, 208, 229, 
254, 272, 427, 433, 738, 758, 900, 924, 
1204, 1422, 1597, 1606, 1635, 1997, 2049, 
2214, 2216, 2227, 2247, 2288, 2289, 2436, 
2476, 2482, 2483, 2485, 2487, 2488, 2489, 
2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2510, 2529, 
2548, 2568, 2591, 2672, 2706, 2710, 2777, 
2785, 2806, 2827, 2990, 3304 

Invalidade, 474, 475, 737, 773, 1122, 1800, 1801, 
1960, 1964, 2717, 2836, 2873, 2875, 2981, 
3153, 3255 

Invalidez, 490, 1150, 1902, 1904, 1906 
Inventário, 1741, 3210 
Inversão,  
- da sucumbência, 1784, 1794 
- do ônus da prova, 2537, 2849, 2873, 2889, 

2890, 2909, 2910, 2911, 2913, 2914 
- tumultuária do processo, 53, 62, 64, 130, 154, 

181, 187, 230, 264 
Irmãos, 1384 
Irrenunciabilidade de direitos, 2443, 2444, 2445, 

2923, 3034, 3130 
Isenção,  
- da multa do art. 477 da CLT, 1126, 1843 
- das taxas cobradas por cartórios, 499 
- de custas, 78, 421, 425, 462, 498, 499, 506, 

507, 508, 510, 523, 524, 528, 530, 545, 562, 
563, 567, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 
827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 
836, 837, 839, 1404, 1694, 1914, 2082, 
2138, 2159, 2162, 2219, 2557, 2890, 2970, 
3011 

- de depósito recursal, 560, 563, 573, 574, 575, 
576, 910 

- de emolumentos, 512, 804, 805, 807, 809, 810, 
814 

- de encargos processuais, 518, 519, 546, 808, 
2557 

- de honorários periciais, 500, 538, 540, 548, 551, 
555, 559, 814, 1404, 1796 

Isonomia, 1093, 1098, 1102, 1105, 1110, 1111, 
1114, 1166, 1688, 1760, 2169, 2417, 2437, 
2438, 2439, 2801, 2947, 3233 

J 
Jogador de futebol, 765, 766 
Jornada de trabalho 
- compensação da, 1798, 1799, 1800, 1802, 2427 
- da telefonista, 3298 
- do advogado, 417 
- do bancário, 588, 590, 591, 594, 601, 604, 607, 

609, 1740 
- do jornalista, 1981, 1982 
- do médico, 2381, 2382, 2383 
- do técnico de laboratório, 2383 
- minutos excedentes à, 1812, 1813 
- móvel, 774, 1918 



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região Índice Alfabético-Remissivo
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 505-530, 2004 519 
 

- noturna (prorrogação), 1935, 3332, 3333, 3335, 
3336, 3337, 3338 

- redução da, 475, 581, 1105, 1950, 1954, 1956 
Jornal, 869, 2025, 2114, 3006 
Jornalista, 1981, 1982 
Juízo,  
- arbitral, 2442, 2446 
- Cível, 175, 893, 1669 
- Criminal, 179 
- Universal da Falência, 948, 1263, 1664, 1665, 

1670, 1671, 1673, 1674, 1681, 1682, 2020, 
2023, 2407 

Julgamento 
- citra petita, 3215, 3211, 3214 
- extra petita, 666, 2394, 2565, 3192, 3193 
- ultra petita, 3143 
Junta comercial, 100, 175, 1232, 1994 
Jurisdição, 23, 179, 379, 438, 666, 834, 1636, 

1637, 2065, 2071, 2108, 2141, 2434, 2461, 
2481, 2535, 2608, 2688, 2773, 2954, 3208 

Juros, 16, 68, 194, 195, 786, 789, 1374, 1375, 
1601, 1602, 1659, 1660, 1701, 1713, 1715, 
1840, 1841, 1844, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 
2023, 2146 

Justa causa, 143, 291, 497, 851, 856, 863, 864, 
865, 937, 938, 942, 944, 969, 2024, 2025, 
2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 
2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 
2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2047, 
2048, 2396, 2402, 2410, 2552, 2571, 2580, 
2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 3092, 3175 

Justiça Gratuita, 47, 48, 342, 436, 499, 500, 501, 
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 
511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 
521, 522, 523, 524, 525, 529, 530, 531, 532, 
533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 
543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 
554, 555, 556, 557, 559, 561, 562, 565, 566, 
567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 
577, 804, 807, 808, 810, 811, 814, 817, 819, 
820, 821, 822, 823, 824, 831, 832, 834, 
1404, 1684, 1920, 2051, 2087, 2198, 2219, 
2276, 2314, 2890, 2970, 2988, 3011 

K 
Know how, 1070, 1084 
L 
Lanço vil, 1177 
Laudo, 48, 225, 288, 348, 434, 467, 1123, 1137, 

1689, 1796, 1862, 1864, 1867, 1870, 1871, 
1872, 1873, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 
1888, 1889, 1892, 1894, 1902, 1904, 1906, 
1912, 2462, 2501, 2519, 2548, 2558, 2559, 
2561, 2579 

Lealdade processual, 636, 1171, 2057, 2066, 
2797, 2799 

Legitimidade,  
- (em geral), 215, 292, 304, 448, 554, 1036, 1037, 

1170, 1172, 1285, 1327, 1328, 1330, 1331, 
1332, 1407, 1410, 1426, 1431, 1439, 1458, 
1460, 1480, 1500, 1513, 1566, 1567, 1569, 
1570, 1596, 1652, 1718, 1754, 1760, 2118, 
2326, 2384, 2431, 2447, 2449, 2542, 2544, 
2545, 2650, 2836, 2971, 3284, 3285, 3296 

- ativa, 293, 1176, 1468, 1692, 2307, 2452 
- passiva, 1739, 2972 
Ilegitimidade, 216, 312, 418, 448, 628, 782, 801, 

919, 1065, 1264, 1286, 1407, 1410, 1414, 
1480, 1693, 1703, 2071, 2098, 2173, 2189, 
2236, 2267, 2274, 2307, 2309, 2343, 2541, 
2546, 2549, 2773, 2951, 3254, 3285, 3286 

Lei, 
- de Execuções Fiscais (6.830/80), 1178, 1287, 

1432, 1436, 1455, 1507, 1594, 1658, 1664, 
1668, 1741, 2013, 2338, 2921 

- 8.036/90, 366, 488, 494, 763, 1691, 1693, 1696, 
1699, 1700, 1701, 1703, 1709, 1712, 1713, 
1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 
1723, 1724, 1725, 1727, 1728, 1729, 1730, 
1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 
1738, 2401, 2461, 2544, 2631, 2645, 2647, 
2649, 2650, 2652, 2657, 2661, 2890, 2892, 
3226 

- 8.213/91, 345, 487, 493, 494, 763, 1117, 1122, 
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 
1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138, 
1139, 1140, 1141, 2505, 2566, 2599, 2727, 
3118 

- de responsabilidade fiscal, 1755 
- eleitoral, 3231 
- nova, 734, 2636, 2637, 2681 
- vigente, 2636 
Leilão, 96, 98, 99, 116, 1177, 1178, 1185, 1187, 

1454, 1650, 1681, 2278, 2298, 2488 
Lex loci executionis, 1092, 2460 
Licença,  
- gala, 2451 
- gestante, 959 
- maternidade, 1683, 1747 
- prêmio, 1818, 2944 
Liminar, 103, 149, 297, 298, 299, 300, 301, 447, 

454, 461, 493, 494, 834, 1020, 1409, 1545, 
1574, 1989, 2092, 2152, 2230, 2235, 2237, 
2257, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 
2305, 2306 

Liquidação extrajudicial, 1346, 1676, 1679, 1741, 
1742, 1743, 1744, 2016, 2017, 2022, 3127 

Litigância de má-fé, 409, 556, 562, 936, 1003, 
1171, 1761, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 
2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 
2068, 2069, 2070, 2078, 2203, 2390, 2408, 
2977 

Litisconsórcio,  
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- (em geral), 250, 251, 252, 459, 554, 732, 750, 
1060, 1214, 1216, 1246, 1309, 1409, 1421, 
1538, 1587, 1596, 1986, 2111, 2154, 2215, 
2216, 2229, 2232, 2233, 2234, 2237, 2238, 
2264, 2265, 2268, 2269, 2272, 2273, 2297, 
2351, 2546, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 
3100 

- citação do litisconsorte, 459, 1005, 1212, 1989, 
2212, 2214, 2225, 2227, 2228, 2236, 2243, 
2246, 2253, 2256, 2257, 2259, 2260, 2263, 
2264, 2265, 2269, 2283, 2288, 2289, 2291, 
2292, 2300 

Litispendência, 327, 1170, 1171, 1172, 1173, 
1174, 2179 

Livre convencimento do juiz, 299, 1200, 1763, 
1765, 1770, 2001, 2303, 2308, 2556, 3353, 
3355, 3360, 3362, 3365, 3367 

Livro,  
- de Portaria, 622 
- de matrículas, 3041 
- de presença, 3041 
Locação, 
- de bens (Leasing), 1740 
- de imóvel, 1187 
- de mão de obra, 2346 
- de serviços, 781, 3002 
- de veículo, 3168 
Local,  
- da contratação, 648, 665 
- de prestação de serviços, 781 
- de trabalho, 224, 497, 580, 1146, 1888, 1889, 

1902, 1935, 1978, 1980, 3167, 3338, 3349 
- desativado, 2852 
Lucro, 304, 564, 574, 575, 876, 880, 1085, 1206, 

1207, 1208, 1231, 1359, 1473, 1661, 1662, 
1748, 1818, 3041, 3044, 3045, 3046, 3051, 
3074, 3150, 3153 

M 
Mãe, 123, 1384, 2453 
Mandado 
- de arresto, 1199 
- de citação, 160, 225 
- de imissão, 1196, 1198 
- de reintegração, 263 
- de prisão, 184, 885, 889, 900, 903 
- injuntivo e/ou monitório, 313 
- monitório, 313 
Mandato,  
- (em geral), 260, 503, 537, 674, 2476, 2774, 

2775, 2809, 2810, 2814, 2816, 2818, 2824, 
2830, 2834, 2837 

- ausência de, 34, 261, 2218, 2827, 2828, 2829, 
2832, 2840, 2980 

- do membro da CIPA, 1147, 1155 
- do ouvidor, 1154, 
- sindical, 2841, 3357 
- tácito, 2828, 2832, 2840 

Mão-de-obra, 780, 919, 1036, 1161, 1276, 1314, 
1328, 2118, 2327, 2328, 2332, 2335, 2336, 
2337, 2338, 2340, 2346, 2357, 2363, 2368, 
2370, 2372, 2373, 2575, 2759, 2779, 3024, 
3034, 3041, 3042, 3051, 3340 

Marchandage, 919, 3042 
Marido (Cônjuge), 31, 32, 1201, 1202, 1205, 

1206, 1207, 1208, 1492, 2114, 2488, 2489, 
3296 

Massa falida, 80, 81, 112, 150, 839, 1233, 1609, 
1659, 1660, 1672, 1675, 1677, 1682, 2020, 
2023, 2407 

Mau procedimento, 2028, 2034 
Meação, 1046, 1202, 1203, 1205, 1207, 1208, 

2177, 3296 
Mecanógrafo, 1947 
Médicos, 490, 1744, 1882, 2381, 2382, 2383, 

2420, 2550, 3051, 3063, 3064, 3065, 3066, 
3280 

Medida,  
- administrativa, 128, 145, 234, 243, 253, 1429 
- cautelar, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 

387, 647, 1200, 1568, 2126, 2184, 2436, 
2688, 3351 

- cautelar de protesto, 2436 
- correicional, 41, 73, 92, 116, 156, 216, 253, 256, 

438, 443, 448, 449, 455 
- liminar, 298, 447, 454, 494, 887, 1200, 2203, 

2299, 2302 
Menor, 504, 668, , 1054, 1384 
Mensalista, 2457, 3084, 3087 
Merchandage, 3028, 3041 
Microempresa, 151, 2996 
Ministério 
- do Trabalho e Emprego, 627, 1103, 1122, 1729, 

1773, 1869, 1876, 2406, 2427, 2462, 2475, 
3094, 3276, 3344, 3345 

- Público do Trabalho, 293, 308, 2304, 2452, 2542 
Minutos,  
- de exposição ao perigo, 1862 
- de prazo, 13 
- do intervalo intrajornada1922, 1925, 1941, 1942, 

1944, 2424, 2881 
- do intervalo do digitador, 1947, 1950, 1951, 

3299 
- extraordinários, 1812, 1813, 2474 
Miserabilidade, 505, 522, 552, 557, 804, 819, 824, 

1780, 1914 
Moléstia,  
- (em geral), 578, 683, 1127, 1136, 1141, 1151, 

1166, 1866, 2038, 2430, 2890, 3118 
- profissional, 223, 348, 848, 1117, 1123, 1124, 

1125, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 
1135, 1137, 1138, 1140, 1590, 1161, 2233, 
2435, 2454, 2498, 2505, 2525, 2599 
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Montepios, 1324, 1487 
Mora,  
- (em geral), 296, 301, 741, 746, 1731, 1755, 

2184, 2306, 2386, 2396, 3238 
- juros de, 16, 195, 789, 1840, 1844, 2012, 2014, 

2015, 2017, 2018, 2023 
- salarial, 765, 943, 1751, 1753, 3068 
Moradia, 1476, 1493, 1494, 3167, 3347 
Morte, 504, 941, 1236, 1614, 1902, 1904, 1906, 

2509, 3296 
Motorista, 472, 1862, 1894, 1898, 1952, 1953, 

3067, 3137, 3241, 3281 
Mulher, 860, 2702 (vide Esposa) 
Multa  
- administrativa 37, 1685, 1700, 1701, 1729, 1736 
- de 40% do FGTS, 310, 488, 491, 492, 494, 734, 

1117, 1118, 1691, 1693, 1700, 1702, 1703, 
1704, 1705, 1706, 1709, 1710, 1711, 1713, 
1714, 1715, 1716, 1717, 1719, 1720, 1722, 
1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1730, 
1732, 1733, 1734, 1735, 1737, 1738, 1787, 
1822, 1893, 2381, 2415, 2543, 2567, 2615, 
2616, 2617, 2618, 2619, 2623, 2626, 2627, 
2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2637, 2638, 
2639, 2642, 2643, 2645, 2646, 2647, 2648, 
2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2655, 2656, 
2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2680, 
2681, 2747, 2784, 2932, 3112, 3285 

- do artigo 22 da Lei 8.036/90, 1701, 1721, 1729, 
1731, 1736 

- do artigo 412 no Novo Código Civil (art. 920 do 
antigo CC), 2385, 2390, 2404 

- do artigo 467 da CLT, 1660, 1698, 2407, 3143, 
3145 

- do artigo 940 do CC, 2408, 2067, 2936 
- do § 8º do art. 477 da CLT, 1843, 2327, 2386, 

2387, 2388, 2391, 2392, 2393, 2396, 2397, 
2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2406, 2409, 
2410, 2411, 2540, 2592, 3054, 3089 

- por embargos protelatórios, 36, 37, 1000, 1003 
- por litigância de má-fé, 556, 987, 997, 1033 
- recurso de multa 36, 37 
Município 
- (em geral), 292, 648, 1149, 1357, 1362, 1430, 

1449, 1745, 1752, 2751, 2384, 2775, 2815, 
2822, 2824, 2999, 3219, 3222, 3228, 3231, 
3241, 3283 

- autarquia, 3218 
- condenação subsidiária, 2328, 2339, 2342, 

2351, 2354, 2378, 2380 
- empresa pública, 1353, 1424, 1457 
- execução do, 1357, 1360, 1362, 1366, 1424 
- Fazenda do, 1353 
- Lei do, 17, 28, 1350, 3116, 3147, 3177, 3216 
- e a Sociedade de Economia Mista, 2342 
Multipessoalidade, 955 
N 

Negociação,  
- (em geral), 475, 694, 715, 2420, 2456, 3159, 

3163, 3164, 3270 
- coletiva, 1821, 1946, 1957, 1960, 1963, 1964, 

1966, 2415, 2416, 2421, 2422, 2423, 2425, 
2436, 2459, 2941, 3300 

Nepotismo, 3219 
Norma  
- coletiva, 584, 655, 1126, 1161, 1165, 1753, 

1798, 1944, 1954, 1956, 1958, 1962, 2029, 
2412, 2413, 2414, 2416, 2428, 2430, 2433, 
2435, 2441, 2450, 2454, 2455, 2459, 2802, 
2841, 2874, 2939, 2941, 3128, 3138, 3140, 
3256, 3274, 3279, 3280, 3281, 3282 

- mais benéfica, 770, 1963, 2423 
- Regulamentadora (NR), 1145, 1862, 1863, 

1864, 1870, 1878, 1891, 1898, 1903, 1905, 
1907, 1908, 1910, 1913, 1915, 2462, 2475 

Notários, 69, 130, 499, 628, 629, 671, 1088, 
1196, 1494, 2492 

Nota fiscal, 88 
Notificação, 201, 381, 439, 1422, 2215, 2216, 

2476, 2483, 2495, 2591, 2840 
Noturno (adicional), 750, 1382, 1849, 1935, 2850, 

2859, 3155, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 
3337, 3338, 3339 

Núcleos de Conciliação, 270, 721, 746, 748 
O 
Obrigação de fazer, 558, 1165, 1582, 1596, 1992, 

2190, 2394, 3173, 3174, 3181, 3183 
Obscuridade, 965, 983, 985, 988, 996, 2778, 

2793 
Ofícios, 186, 609, 631, 666, 670, 671, 721, 1288, 

1290, 1292, 1293, 1348, 1352, 1370, 1400, 
1472, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 
1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2230, 2388, 2461, 3226 

OIT (Organização Internacional do Trabalho), 
1687 

Ônus da prova, 609, 754, 946, 1101, 1702, 1773, 
1946, 2047, 2537, 2849, 2854, 2861, 2865, 
2868, 2873, 2874, 2880, 2881, 2882, 2883, 
2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 
2893, 2898, 2902, 2904, 2905, 2906, 2907, 
2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 
2915, 3012, 3080 

Oposição, 2449 
Ordem de preferência, 140, 565, 1228, 1306, 

1311, 1401, 1431, 1514, 1525, 1527, 1532, 
1535, 1539, 1586, 1587 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
919, 3041, 3042 

Órgão Gestor,  
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- de Mão-de-Obra (OGMO) , 1314, 1328, 2574, 
2575, 2668, 3051 

- do FGTS, 1704, 1705, 1706, 1708, 2619, 2892 
Órgão Público, 1293, 1343, 1989, 1991, 3166, 

3238 
Ouvidor, 1154 
P 
Pai, 1201, 1451, 1468 
Paralisação,  
- da execução, 1020, 1989 
- de serviços (greves e outros), 1745, 1750, 1753, 

1754, 1945 
- da contagem do prazo recursal, 2694 
Parcelas (em acordos), 107, 696, 714, 731, 740, 

697, 727, 741, 742, 746, 1036, 1126, 1290, 
1774 

Parcelamento, 
- das verbas rescisórias, 696, 714, 1126 
- do débito, 110, 1560, 2170 
- do reajuste salarial, 2947 
Participação nos lucros, 304, 307, 1748, 1818, 

2433, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153 
Pauta, 268 
Pecúnia (conversão em), 152, 879, 1118, 1121, 

2454, 3174 
Pedido 
- de demissão, 679, 1122, 1687, 1773, 3090, 

3091, 3092, 3093 
- de reconsideração, 27, 241, 242, 243, 244, 441, 

461, 2310, 2315, 2317, 2318, 2582, 2583, 
2792 

Pena disciplinar, 2571 
Penal,  
- ação, 869, 1917, 2290, 2804 
- cláusula, 741, 746, 1774, 2390, 2404 
- ilícito, 566, 882, 940, 2004, 2005 
Penalidade, 35, 701, 753, , 817, 846, 948, 1099, 

1171, 1686, 1701, 1873, 1945, 2020, 2037, 
2051, 2052, 2061, 2390, 2393, 2399, 2408, 
2573, 2880, 3054, 3144 

Penosidade, 1847, 1871 
Pensão, 31, 32, 133, 134, 646, 1324, 1475, 1484, 

1487 
Perdão tácito, 1845, 2035, 2039, 2040 
Perícia,  
- (em geral), 171, 224, 538, 540, 548, 1404, 1406, 

1636, 1782, 1787, 1789, 1793, 1796, 1879, 
1880, 1882, 1887, 1907, 1908, 1909, 2276, 
2506, 2547, 2548, 2550, 2552, 2555, 2557 

- contábil, 217, 218, 220, 1769, 1781, 1786, 2556 
- médica, 854, 1134, 2233 
- nova, 219, 1993, 2554 
Periculosidade, 171, 335, 634, 661, 1170, 1790, 

1822, 1846, 1847, 1857, 1858, 1859, 1860, 

1862, 1868, 1871, 1883, 1884, 1885, 1890, 
1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 
1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 
1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 
1912, 1913, 1914, 2458, 2462, 2475, 2555, 
2557 

Perito, 45, 48, 50, 166, 217, 221, 222, 348, 467, 
509, 523, 1007, 1117, 1176, 1185, 1416, 
1434, 1780, 1784, 1785, 1791, 1804, 1862, 
1870, 1872, 1873, 1874, 1880, 1883, 1884, 
1885, 1887, 1892, 1893, 1894, 1905, 1907, 
1908, 1913, 2501, 2506, 2548, 2549, 2551, 
2553, 2554, 3200 

Pernoite, 1952 
Pessoa  
- física, 544, 566, 575, 628, 894, 1057, 1061, 

1251, 1253, 1276, 1317, 1472, 1473, 1904, 
1906, 2703, 2751, 2755, 2759, 3001 

- jurídica, 563, 566, 570, 571, 572, 576, 577, 628, 
946, 1201, 1214, 1216, 1222, 1230, 1232, 
1234, 1235, 1238, 1249, 1256, 1258, 1261, 
1270, 1275, 1276, 1277, 1282, 1369, 1386, 
1391, 1434, 1452, 1457, 1464, 1511, 1585, 
2123, 2274, 2308, 2309, 2339, 2423, 2551, 
3001, 3232, 3236 

Pessoalidade, 781, 2362, 2915, 2996, 3001, 
3012, 3013, 3041, 3060, 3066, 3069, 3075, 
3082 

Petição inicial, 226, 227, 230, 389, 411, 460, 462, 
526, 537, 709, 822, 861, 1798, 1914, 2052, 
2129, 2218, 2512, 2553, 2562, 2563, 2565, 
2567, 2568, 2570, 2766, 2769, 2968, 3005, 
3107, 3114, 3143, 3194, 3214 

Piso 
- normativo, 3158 
- salarial, 1847, 3158, 3216 
Plano, 
- Bresser, 734, 1711, 2543, 2634, 2635, 2636, 

2638, 2640, 2680 
- Collor/Verão, 734, 739, 1110, 1691, 1704, 1705, 

1711, 1713, 1715, 1716, 1717, 1720, 1722, 
1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1734, 
1735, 2543, 2623, 2634, 2635, 2636, 2638, 
2640, 2645, 2648, 2649, 2650, 2661, 2680 

Plano de Classificação de Cargos e Salários, 372 
Planos de carreira, 3236 
Plano de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV, 

PID, PIDV), 294, 335, 364, 1818, 1824, 
2918, 2919, 2920, 2924, 2926, 2932, 2933, 
2934, 2935, 2936, 2937, 2940, 2941, 2942, 
2943, 2944, 3179, 3180, 3182 

Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada, 
2930 

Plano Nacional de Desestatização (PND), 1369 
Plantão, 471, 865, 1831, 1967, 2381 



Ementário de Jurisprudência do TRT/2ª Região Índice Alfabético-Remissivo
 

 
Equilíbrio, São Paulo, n. 1, p. 505-530, 2004 523 
 

Pobreza, 498, 501, 502, 505, 522, 528, 530, 531, 
542, 552, 556, 557, 562, 804, 811, 816, 819, 
820, 824, 838, 1694, 1780, 1914, 2890, 3011 

Poder  
- jurisdicional, 724, 2062, 3231 
- (liberdade ou poder) de direção do processo, 

112, 139, 171, 179, 189, 190, 191, 217, 222, 
223, 224, 228, 271, 451, 467, 666, 671, 
1997, 2007, 2110, 2154, 2849 

- normativo, 1755, 2452, 2456, 3159 
Poder Público, 629, 1235, 1361, 1729, 1755, 

2123, 2333, 2334, 2335, 2342, 2370, 2388, 
2465, 3224, 3225, 3232, 3236, 3237, 3241 

Policial militar, 2998, 3010, 3015, 3017, 3018, 
3021 

Polígrafo, 880 
Pólo 
- ativo, 656, 1004, 3285 
- passivo, 138, 226, 228, 418, 630, 1036, 1060, 

1075, 1084, 1214, 1216, 1263, 1283, 1290, 
1301, 1386, 1408, 1414, 1718, 2071, 2189, 
2328, 2333, 2338, 2350, 2370, 2407, 2544, 
2546, 2574, 2699, 2779 

Porteiro, 1975, 3138, 3322, 3372 
Portuário, 1091, 1914, 2574, 2575, 2578, 2668, 

3117 
Postal, 439, 2025, 2483, 2494 
Praça, 99, 116, 1177, 1178, 1185, 1374, 1375, 

1437, 1454, 1565, 1650, 2278, 2298, 2488 
Pracista, 643 
Prazo 
- abertura de, 273, 1419 
- comum, 2579 
- prescricional, 578, 679, 1148, 1258, 1702, 1714, 

1737, 2129, 2567, 2600, 2605, 2615, 2618, 
2621, 2622, 2623, 2625, 2630, 2642, 2643, 
2647, 2653, 2659, 2663, 2667, 2670, 2683, 
2684, 2685, 2686, 2691, 2693, 2694, 2695, 
2698, 2699 

- prorrogação do, 239, 439, 1608, 2792 
- reabertura de, 2480 
- regimental, 234, 450 
- subseqüente, 2579 
- suspensão do, 441, 679, 841, 967, 1035, 1649, 

2313, 2319, 2583. 2676, 2677, 2680, 2681, 
2683, 2684 

Precatória, 274, 1333, 1334, 1500, 1786, 2067, 
2133, 2312, 2529 

Precatório, 15, 16, 17, 18, 19, 1296, 1347, 1348, 
1350, 1351, 1352, 1356, 1357, 1359, 1360, 
1361, 1362, 1365, 1366, 1368, 1370, 1457, 
1585, 1992 

Preclusão, 119, 126, 181, 190, 219, 220, 242, 
253, 254, 278, 317, 342, 421, 425, 438, 439 
452, 637, 815, 1034, 1618, 1625, 1635, 
1647, 2053, 2509, 2527, 2536, 2563, 2674, 

2725, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 
2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2958, 2959, 
2976, 3304 

Preço vil, 1177, 1182, 1183, 1184, 1190, 1194, 
1197, 2229 

Pré-executividade, 145, 239, 302, 1020, 1382, 
1607, 1614, 1639, 1643, 2173 

Prefeitura, 113, 847, 1350, 1353, 2380, 3231 
Pregão, 268, 3097 
Prêmio, 644, 1755, 1818, 2934, 2935, 2937, 

2944, 3156 
Preposto, 52, 245, 687, 749, 753, 2511, 2593, 

2594, 2595 
Prequestionamento, 329, 421, 425, 815, 961, 966 

978, 982, 984, 996, 1022, 2974, 2976, 2977 
Prescrição,  
- bienal, 583, 679, 1148, 1737, 2599, 2601, 2603, 

2605, 2617, 2618, 2627, 2628, 2631, 2633, 
2637, 2638, 2639, 2644, 2645, 2662, 2663, 
2664, 2681, 2684, 2697, 2784 

- extintiva, 2635, 2636, 2637, 2638, 2640, 2651, 
2681, 2688 

- intercorrente, 1264, 2186, 2672, 2673 
- qüinqüenal, 317, 338, 366, 2599, 2603, 2644, 

2668, 2684, 2694, 2700 
- nuclear, 2597, 2603, 2615, 2652, 2694, 3195 
- trintenária, 366, 1691, 2605, 2638, 2644, 2645, 

2663, 2664 
Prestação 
- de contas, 1441, 3119 
- de serviços, 665, 768, 781, 864, 877, 878, 1056, 

1059, 1074, 1092, 1225, 1281, 1830, 2344, 
2353, 2356, 2364, 2371, 2378, 2546, 2564, 
2576, 2705, 2750, 2759, 2900, 2995, 2996, 
3008, 3014, 3015, 3030, 3031, 3032, 3043, 
3051, 3059, 3061, 3064, 3066, 3089, 3147, 
3226, 3279, 3341 

Prestações sucessivas, 746, 2700 
Prevenção, 252, 1168 
Previdência 
- (geral), 627, 1135, 1136, 2596, 2702, 3223, 

3250 
- benefícios da, 279, 763, 1125, 1129, 1136, 

1137, 1150, 1159, 1290, 1324, 1486, 1492, 
2430, 2505, 2512, 2605, 2683, 3118, 3173 

- contribuição à, 122, 240, 306, 375, 579, 650, 
651, 652, 653, 654, 676, 677, 733, 735, 736, 
737, 742, 743, 744, 745, 747, 915, 939, 940, 
979, 1121, 1474, 1605, 1767, 1772, 1837, 
1838, 1842, 1857, 1901, 2004, 2158, 2463, 
2464, 2701 a 2776, 3187, 3213 

- complementar, 676 
- do autônomo, 2756 
- impenhorabilidade dos valores creditados pela, 

1298, 1304, 1487 
- notificação à, 2591 
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- privada, 770, 1304, 3124 
- recurso da, 240, 742, 743, 744, 1642, 1761, 

2495, 2764, 2765, 2773, 2776, 2958, 2959, 
2983 

- representação processual da, 2774, 2775, 2807, 
2808, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814, 2815, 
2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 
2823, 2824, 2826, 

- "Sistema S", 654 
Princípios 
- (em geral), 286, 317, 390, 415, 703, 709, 725, 

769, 860, 938, 1203, 1222, 1249, 1252, 
1253, 1380, 1510, 1540, 1614, 1680, 1760, 
1786, 1790, 1835, 1845, 1927, 1963, 2032, 
2055, 2335, 2428, 2506, 2546, 2562, 2572, 
2732, 2791, 2800, 2853, 2860, 2953, 2956, 
2986, 3206, 3209,3245, 3350 

- actio nata, 739, 2642 
- adequação, 420, 1415, 2852 
- ampla defesa, 5, 187, 227, 513, 515, 534, 563, 

572, 573, 575, 914, 916, 923, 926, 935, 
1038, 1084, 1189, 2024, 2069, 2070, 2169, 
2171, 2483, 2486, 2543, 2546, 2696, 2795, 
2852, 2853, 2985, 3192 

- autonomia, 474, 2924, 2926 
- celeridade e economia processual, 256, 1195, 

1576, 1580, 2507, 2795, 2961, 1228, 1306, 
1525, 1527, 1917, 3108 

- concentração, 255, 1917, 2502, 2503, 2504, 
2505, 2515 

- contraditório, 130, 228, 251, 923, 926, 982, 
1002, 1640, 1699, 2024, 2026, 2169, 2171, 
2292, 2299, 2483, 2554, 2555, 2506, 2507, 
2608, 2696, 2773, 2795, 2985 

- duplo grau, 438, 573, 1620, 2786, 2787, 3194, 
3215,  

- execução menos gravosa, 1253, 1317, 1325, 
1326, 1438, 1439, 1454, 1534, 1542, 1546, 
1558, 1559, 1563, 1564, 1565 

- fungibilidade, 38, 40, 144, 1635, 2765, 2776, 
2955, 2956, 2958, 2961 

- identidade física do juiz, 1983, 1984 
- igualdade, 701, 754, 914, 1096 
- imediatidade, 944 
- inalterabilidade, 478 
- informalidade, 2961 
- instrumentalidade das formas, 718, 721 
- intangilidade, 1764,  2542, 3130, 3131, 3257, 

3258 
- irredutibilidade salarial, 477, 2457, 2465, 3129, 

3216, 3246, 3130, 3131 
- irretroatividade das leis, 2462, 2637 
- isonomia, 105, 110, 2947, 2417, 2437, 2438, 

2439 
- justiça distributiva, 1662 
- legalidade, 24, 563, 680, 773, 839. 1361, 1788, 

2343, 2365, 2467, 2701 
- liberdade sindical, 3126, 3252, 3253, 3256, 

3260, 3269 
- livre convencimento, 299, 1200, 1763, 1765, 

1770, 2001, 2303, 2308, 2556, 3353, 3355, 
3360, 3362, 3365, 3367 

- moralidade, 1823, 2017, 2388, 946 
- norma mais favorável, 1950, 1963, 2416 
- persuasão racional do juiz, 2988 
- primazia da realidade contratual, 587, 620, 621, 

1251 1888, 2552, 3020, 3029, 3030, 3031, 
3032, 3052, 3221, 3340 

- razoabilidade, 415, 769, 859, 1122, 1387, 1791, 
1795, 2399, 2898, 3369 

- segurança jurídica, 1714, 2591, 2643 
- separação dos poderes, 28, 652 
- singularidade recursal, 35 
- unicidade sindical, 3273, 3283 
- unirrecorribilidade, 2950 
Prisão, 82, 184, 885, 886, 888, 889, 890, 895, 

896, 898, 900, 901, 903, 905, 906, 907, 908, 
3146 

Processo eletrônico, 230 
Procuração, 34, 378, 415, 448, 501, 616, 2232, 

2810, 2811, 2816, 2822, 2828, 2829, 2831, 
2833, 2836, 2837, 2840, 2979, 2981 

Procurador,  
- equiparação salarial, 3233, 3234 
- INSS, 2591, 2765, 2774, 2775, 2807, 2808, 

2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 
2816, 2817, 2818, 2819, 2822, 2823, 2824, 
2825, 2826, 2983, 3250 

- Regional do Trabalho, 680, 2436, 2461 2467 
- relação de emprego, 3250 
Produtividade, 304, 585, 661, 1100, 1104, 3047, 

3156 
Professor, 2841, 2842, 2914, 3070, 3071, 3279 
Profissional liberal, 546 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), 

3161 
Promessa de vantagem, 3156 
Promoção, 668, 764, 855, 1091, 1994, 3148 
Prorrogação,  
- da jornada de trabalho, 541, 588, 1800, 1813, 

1828, 1829, 1920, 1935, 1942, 1953, 1964, 
2426, 3328, 3332, 3333, 3335, 3336, 3337, 
3338 

- de prazo, 239, 439, 1608, 2792 
- do contrato de trabalho, 762, 3344, 3345 
- do termo final do período concessivo de férias, 

1683 
Protelatório, 36, 37, 986, 993, 999, 1000, 1001, 

1002, 1003, 1033, 1307, 1308, 1427, 2053, 
2054, 2056, 2057, 2063, 2067, 2402, 2405, 
2554, 2977, 3297 

Protesto, 49, 57, 58, 213, 2344, 2512, 2524, 
2525, 2526, 2527, 2529, 2533, 2560, 2688, 
2689 

Protocolo, 13, 27, 237, 461, 967, 933, 2049, 
2198, 2585, 2589, 2590, 2594 

Prova 
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- documental, 242, 453, 626, 755, 784, 819, 949, 
950, 952, 953, 1807, 2512, 2514, 2537, 
2567, 2860, 2862, 2896 

- emprestada, 2850, 2851, 2852, 2853, 2859 
 - oral 431, 596, 1094, 2512, 2525, 2529, 2855, 

2875, 2894, 3079, 3119, 3317 
- testemunhal, 212, 752, 949, 950, 951, 952, 

1806, 2528, 2559, 2572, 2858, 3304, 3306, 
3320, 3321, 3323, 3324, 3326, 3327, 3330 

Proventos,  
- (em geral), 349, 1300, 1475, 1483, 1487, 1489, 

1501, 2701, 2702 
- de aposentadoria, 1483, 1487, 1489, 1501 
Q 
Quadro,  
- de carreira, 1091, 1102, 1103, 2916, 3240 
- societário, 1210, 1211, 1212, 1213, 1241, 1256, 

1280, 1286, 1414 
Quebra,  
- da empresa, 80, 150, 946, 1307, 1659, 1660, 

1661, 1662, 1681, 2020, 2045, 2336, 2380, 
2407, 2409 

- de confiança, 2027, 2028, 2045 
- de caixa,. 3128 
Qüinqüênio, 2475, 2603, 2664 
Quitação, 270, 633, 640, 694, 697, 700, 702, 704, 

705, 719, 728, 734, 739, 910, 995, 1126, 
1163, 1312, 1441, 1463, 1554, 1722, 1754, 
1774, 1824, 2021, 2064, 2066, 2540, 2616, 
2653, 2732, 2768, 2870, 2874, 2894, 2917, 
2918, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2926, 
2928, 2930, 2931, 2932, 2934, 2935, 2936, 
2937, 2938, 2939, 2941, 2942, 2943, 2944, 
3089, 3091 

R 
Radiação, 1911 
Raio X, 2383 
Rateio, 1668, 1670, 1671, 1678, 1680, 1776 
Razões finais, 56, 2515, 2536 
Readaptação, 764, 1150 
Readmissão, 492, 679, 3096 
Reajuste salarial, 357, 373, 486, 641, 1693, 1755, 

1959, 2423, 2655, 2945, 2946, 2947, 3147, 
3216 

Receita Federal, 104, 1288, 1289, 1290, 1291, 
1292, 2001 

Recibo, 773, 1477, 2035, 2052, 2057, 2865, 
2872, 2894, 2918, 2900,  2931, 2975, 3091, 
3154, 3161 

Reclassificação ou reenquadramento, 2916, 3240 
Reconsideração, 27, 41, 128, 241, 242, 243, 244, 

269, 441, 461, 691, 1762, 2072, 2236, 2257, 
2310, 2313, 2315, 2317, 2318, 2582, 2583, 
2792 

Reconvenção, 191, 2408, 2948, 3305, 3358 
Recurso  
- adesivo, 2805, 2949, 2950, 2951, 2952, 2970 
- de revista, 4, 6, 8, 12, 39, 264, 318, 666, 995, 

1003, 1593, 2181, 2232, 2285 
- do INSS, 240, 742, 743, 744, 1642, 1761, 2495, 

2764, 2765, 2773, 2776, 2958, 2959, 2983 
- ex officio, 1689, 1695, 2996 
- extraordinário, 966, 1022 
- inominado, 35, 36, 37 
- de multa, 36, 37 
Redução,  
- de aulas, 2842 
- da pena, 2573 
- do biênio, 2599 
- da jornada durante o aviso prévio, 581 
- da hora noturna, 1935, 1958, 3336, 3337, 3338 
- da insalubridade/periculosidade, 1881, 2573 
- da jornada de trabalho, 1105, 1950, 1954 
- da multa, 2404 
- do intervalo intrajornada, 541, 1824, 1920, 1923, 

1946, 1956, 1957, 1966, 2414, 2415, 2420, 
2421, 2422, 2424, 2426, 2427, 2941 

- salarial, 474, 475, 476, 477, 1960, 2601, 2882 
Refeição, 397, 541, 1920, 1922, 1931, 1932, 

1933, 1934, 1940, 1944, 1954, 1956, 1969, 
2359, 2422, 2426, 2427, 2886, 3161 

Reformatio in pejus, 1927, 2986 
Registro,  
- em Cartórios, 185, 499, 1196, 1203, 1396, 1477, 

1490, 1494, 1571, 1773 
- da empresa, 1081 
- no CNPJ, 178 
- da jornada, 609, 1807, 2552, 2855, 2861, 2865 
 - na CTPS, 627, 755, 1159, 2005, 2057, 2392, 

2397, 2514, 2569, 2899, 3010, 3091, 3178, 
3222, 3223, 3250, 3313, 3318, 3343 

-  de antecedentes, 869 
- de candidatura, 1145 
- da ficha de empregados, 1834 
- na OCB, 919, 3041, 3042 
- de portuário, 2578 
- de profissões, 3073, 3277 
- de veículo, 1040, 2897 
Reintegração, 263, 279, 295, 345, 675, 679, 959, 

1120, 1121, 1126, 1135, 1136, 1139, 1142, 
1151, 1152, 1158, 1160, 1162, 1165, 1166, 
1168, 1582, 1590, 1596, 1699, 2086, 2287, 
2454, 2512, 3094, 3095, 3217, 3238, 3250, 
3350, 3351, 3364, 3366 

Reintegração de posse, 675 
Religioso, 3072 
Remessa,  
- de autos, 23, 1335, 1500,  
- ex officio, 1689, 1695, 2996 
Remição, 1045, 1182, 1649, 1650, 1651, 1652 
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Remuneração, 486, 509, 579, 588, 606, 617, 641, 
642, 643, 680, 773, 778, 833, 878, 955, 
1106, 1478, 1729, 1753, 1755, 1821, 1833, 
1847, 1851, 1852, 1855, 1856, 1861, 1871, 
1881, 1903, 1923, 1925, 1936, 1937, 1945, 
2378, 2457, 2467, 2556, 2703, 2704, 2742, 
2745, 2756, 2895, 2898, 3041, 3077, 3086, 
3087, 3121, 3131, 3133, 3135, 3152, 3154, 
3157, 3158, 3162, 3167, 3169, 3300 

Renúncia, 287, 711, 728, 1742, 1824, , 2231, 
2443, 2898, 2917, , 2919,  2921, 2933, 2941, 
2942, 2943, 2944, 3034, 3127, 3288 

Repouso,  
- (em geral), 1684, 1925, 1929, 1936, 1945, 1957, 

3171 
- semanal, 643, 1961, 1962, 3084, 3086, 3087 
Representação, 
- classista, 21, 22, 23 
- irregularidade de, 34, 261, 420, 2289, 2827, 

2833, 2824, 2828, 2880, 2983, 3098 
- regularização da, 54, 245, 2835 
- do condomínio, 246 
- processual, 415, 503, 3294, 3295 
- em acordo coletivo (grupos dissidentes), 1758, 

1759, 1760 
- sindical, 272, 289, 634, 1758, 1759, 1760, 2431, 

2448, 2947, 3270, 3279, 3280, 3281, 3284 
- do espólio, 504 
- do INSS, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 

2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 
2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 
2983 

Representante comercial, 3073, 3074, 3075, 
3076, 3077, 3078, 3079 

Rescisão,  
- contratual, 263, 394, 692, 704, 727, 1118, 1693, 

1698, 2400, 2401, 2642, 2656, 2657, 2658, 
2662, 2693, 2878, 2933, 2936, 2938, 2940, 
3089, 3094, 3179, 3181 

- indireta, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 
1716, 1838, 3092 

Residência médica, 1499 
Responsabilidade,  
- solidária, 646, 653, 919, 1031, 1038, 1039, 

1046, 1055, 1060, 1063, 1082, 1251, 1258, 
1273, 1274, 1322, 1499, 1512, 2049, 2340, 
2345, 2669, 2987, 3046, 3100, 3343 

- subsidiária, 65, 1221, 1232, 1281, 1413, 1610, 
2328, 2329, 2332, 2335, 2337, 2338, 2339, 
2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2348, 2349, 
2351, 2353, 2356, 2357, 2361, 2362, 2363, 
2367, 2370, 2371, 2377, 2378, 2379, 2380, 
2546, 2972, 3023, 3025 

Restituição, 167, 278, 1462, 2020, 2538, 2635, 
2671 

Retratação, 964 
Retroatividade, 1888, 2461, 2474, 2475, 2655 

Revelia, 204, 205, 226, 246, 255, 266, 267, 268, 
269, 393, 2151, 2152, 2482, 2486, 2546, 
2594, 2595, 2610, 2780, 2782, 3097, 3098, 
3099, 3100, 3101, 3291 

Reversão, 802, 851, 924, 1150, 1262, 3065, 3141 
Revisional, 640, 976 
Revista do empregado, 850, 877 
Risco do empreemdimento, 566, 1118, 1126, 

1231, 1283, 1661, 1662, 1700, 1746, 3003 
Rito sumariíssimo, 270, 271, 1034, 1927, 2562, 

2986, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 
3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 

Rol, 277, 305, 1332, 1566, 1569, 2326, 2475, 
2523, 2916, 2970, 3304 

Rural, 654, 2759, 2670, 3115 
S 
Sábado, 680, 2406, 2467, 2592 
Salário,  
- alimentação, 64, 143, 304, 307, 479, 2413, 

2665, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166 
- complessivo, 486, 588, 1849, 2383, 3154, 3155 
- contratual, 588, 1821, 1892, 3300 
- em dobro, 1682, 3087 
- in natura (veículo), 3168, 3169 
- in natura (habitação), 3167 
- maternidade, 1747, 3221 
- mínimo, 567, 816, 1581, 1846, 1847, 1848, 

1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1856, 
1871, 1881, 2381, 2382, 2383, 3133, 3155, 
3157, 3160, 3216, 3223 

- normativo, 3158, 3160 
Salvo-conduto, 892, 2333 
Sanção, 36, 501, 562, 698, 820, 846, 849, 879, 

936, 1001, 1126, 1731, 1923, 1925, 1945, 
2217, 2283, 2291, 2390, 2394, 2571, 2795, 
3143 

Segurança nacional, 778 
Seguro-desemprego, 67, 627, 840, 2057, 2940, 

3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3178, 3179, 
3180, 3181, 3182, 3183 

Semana inglesa, 1801 
Senac, 654 
Senai, 654 
Senar, 654 
Sentença 
- homologatória, 338, 378, 685, 689, 995, 1640, 

1762, 1772, 2959 
- normativa, 1048, 1854, 2423, 2441, 3160, 3270, 

3271 
Seqüela, 883, 1135, 1141, 1243, 2503 
Seqüestro, 17, 18, 113, 1348, 1357, 1360, 1362, 

1392 
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Serviço militar, 778, 1169 
Servidor, 28, 31, 341, 471, 535, 679, , 680, 1749, 

1755, 2467, 2702, , 2946, 3216, 3218, 3219, 
3220, 3221, 3223, 3226, 3229, 3231, 3232,  
3233, 3235, 3236, 3238, 3239, 3242, 3244, 
3245, 3247, 3248, 3249, 3250, 3301 

Sexta-parte, 535, 3244, 3245, 3247, 3248 
Sigilo, 185, 1292, 1996, 2008, 2010, 2193, 2552, 

2556 
Simulação, 378, 744, 771, 781 
Sindicância, 862 
Sindicato, 272, 289, 292, 312, 378, 475, 495, 503, 

504, 505, 516, 519 524, 525 546, 552, 557, 
634, 655, 656, 657, 692, 694, 707, 708, 748, 
808, 816, 817, 819, 824, 1122, 1170, 1314, 
1328, 1752, 1764, 1775, 1776, 1778, 2061, 
2412, 2423, 2431, 2432, 2447, 2448, 2466, 
2542, 2555, 2574, 2576, 2642, 2680, 2920, 
2929, 2938, 2947, 3091, 3102, 3160, 3163, 
3164, 3251, 3254, 3258, 3259, 3260, 3262, 
3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3273, 3274, 
3275, 3278, 3279, 3280, 3281, 3283, 3284, 
3285, 3286, 3287, 3290, 3291, 3292, 3293 
3294, 3295 

Sobreaviso, 1824, 1831, 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 

Sobrestamento, 32, 179, 258, 259, 264, 265, 287, 
1020, 1287, 1656, 1742, 1743, 1744, 1917, 
2233, 2290, 2298, 2301, 2804, 3127 

Sociedade,  
- anônima, 349, 946, 1246, 1322 
- cooperativa, 1512 
- de economia mista, 1359, 1752, 2328, 2329, 

2342, 2353, 2356, 2370, 2380, 2423, 2946, 
3246 

- limitada, 1250, 1407, 1410 
Sócio, 
- (em geral), 95, 100, 101, 102, 104, 105, 109, 

133, 138, 141, 180, 456, 565, 891, 893, 898, 
899, 1039, 1046, 1057, 1060, 1195, 1201, 
1202, 1206, 1207, 1208, 1209, 1213, 1214, 
1215, 1216, 1218, 1219, 1220, 1225, 1226, 
1228, 1230, 1233, 11237, 1238, 1239, 1243, 
1244, 1245, 1246, 1248, 1250, 1251, 1252, 
1253, 1254, 1255, 1256, 1261, 1262, 1263, 
1264, 1265, 1266, 1268, 1269, 1270, 1271, 
1272, 1275, 1282, 1284, 1285, 1290, 1292, 
1293, 1300, 1303, 1313, 1317, 1334. 1337, 
1386, 1387, 1397, 1399, 1407, 1410, 1425, 
1444, 1446, 1470, 1480, 1494, 1499, 1503, 
1511, 1614, 1653, 1664, 1665, 1670, 1671, 
1940, 1990, 2006, 2008, 2009, 2010, 2147, 
2149, 2150, 2175, 2228, 2230, 2236, 2307, 
2309, 2326, 2331, 2435, 2484, 2485, 2486, 
2487, 2488, 2489, 2493, 2996, 3000, 3064, 
3146, 3264 

- ex-sócio, 208, 390, 894, 1210, 1211, 1212, 
1217, 1222, 1223, 1224, 1227, 1229, 1231, 
1232, 1236, 1240, 1241, 1242, 1257, 1258, 
1267, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 
1286, 1294, 1315, 1408, 1479, 1505, 2105, 
2274, 2593 

- retirante, 1232, 1235, 1241, 1258, 1260, 1276, 
1414 

Solidariedade,  
- (em geral), 646, 653, 919, 1031, 1038, 1039, 

1046, 1055, 1060, 1063, 1082, 1251, 1258, 
1273, 1274, 1322, 1499, 1512, 2340, 2345, 
2669, 2987, 3046, 3100, 3343 

- do advogado, 2049, 2056, 2389, 2476 
Subempreitada, 2327, 2348 
Subordinação, 474, 609, 619, 779, 781, 904, 946, 

957, 2362, 2900, 2910, 2911, 2914, 2915, 
2991, 2992, 2996, 2998, 2999, 3008, 3012, 
3013, 3016, 3019, 3022, 3028, 3030, 3031, 
3035, 3036, 3038, 3039, 3041, 3047, 3049, 
3050, 3051, 3060, 3061, 3064, 3066, 3070, 
3071, 3081, 3082, 3315 

Subsidiária, aplicação 
- da Lei 6.830/88, 1455 
- da Lei 9.307/96, 2446 
- da Lei das Sociedades Anônimas (6404/76), 

1653 
- da Lei de Execução Fiscal, 1432 
- da Lei de Falências, 1235, 1236 
- do Código de Processo Civil, 23, 78,277, 300, 

302, 433, 635, 640, 662, 679, 718, 1049, 
1264, 1315, 1481, 1482, 1483, 1484, 1640, 
2668, 2691, 2803, 2969, 2110, 3174 

- do Código Civil, 1081, 1653 
- do Código de Defesa do Consumidor, 1172, 

1653 
- do Código Tributário Nacional 1653, 1667 
Subsidiariedade, 65, 768, 1036, 1038, 1039, 

1046, 1083, 1084, 1201, 1202, 1221, 1232, 
1247, 1252, 1256, 1258, 1259, 1260, 1264, 
1273, 1274, 1275, 1278, 1281, 1283, 1284, 
1327, 1413, 1555, 1610, 1672, 1775, 2295, 
2327, 2328 a 2380, 2399, 2546, 2564, 2669, 
2779, 2780, 2972, 2987, 3023, 3025 

Substabelecimento, 260, 2813, 2837, 2838, 2839, 
2982 

Substituição processual, 272, 2274, 2309, 2972, 
3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3291, 3292, 
3294, 3295 

Sucessão, 95, 361, 480, 628, 1043, 1047, 1064 a 
1086, 1201, 1369, 1442, 1634, 2086, 2096, 
2165, 2174, 2176, 2180, 2186, 3296, 3358 

Sumariíssimo, 270, 271, 1034, 1927, 2562, 2986, 
3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 
3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 

Súmulas,  
- vinculante, 1003, 3297 
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- do empregado, 1845, 2027, 2037, 2046, 2571, 
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- de efeitos, 99, 265, 302, 995, 1044, 1235, 1596, 
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