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A 

 
 
Ação Rescisória 
Ação Rescisória. Erro de Fato. Não Caracterização. Não se pode falar em rescisão da sentença 
por erro de fato, quando não se verifica equívoco de percepção do julgador na apreciação da 
matéria contida nos autos. (Acórdão nº 68.648 - Ação Rescisória nº 01702-2006-000-21-00-0 
- Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em  21/08/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.538, em 28/08/2007). 
 
Acumulação de Cargos Públicos 
Acumulação de cargos e empregos públicos – vedação constitucional – dedução dos valores 
recebidos durante a acumulação ilegal. 
Em princípio, a regra constitucional veda a acumulação de cargos e empregos públicos, com 
algumas exceções. No caso, não se inserindo o reclamante nas exceções legais, e tendo sido 
beneficiado com a Lei de Anistia que determinou sua reintegração ao antigo cargo junto ao 
reclamado, na apuração dos valores salariais e contratuais do período em que não prestou 
serviços aos Correios, mas, sim, ao Estado do Rio Grande do Norte, é devida apenas a 
diferença entre o que deveria ter recebido do reclamado e o que recebeu do Estado do RN, nos 
termos do pedido alternativo consignado no recurso. 
Litigância de má-fé por parte do reclamante – inexistência – exclusão da multa. 
O reclamante não age de má-fé ao assinar Termos de Responsabilidade, perante a reclamada 
(empresa pública federal), afirmando que não ocupa ou ocupou cargo na Administração 
Pública Federal, haja vista que trabalhou, na verdade, como professor do Estado do RN, 
havendo, nos autos, inclusive, documento assinado pelo autor com a afirmação de que prestou 
serviços para aquele ente público, com a mesma data de um dos Termos de Responsabilidade. 
Da mesma forma, a interpretação equivocada da cláusula de acordo, na qual se encontra 
previsto o desconto de valores recebidos pelo autor em razão da ocupação de cargo ou 
emprego público em face do disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, não 
implica em litigância de má-fé, devendo ser excluída a multa aplicada pela sentença a esse 
título. 
Provimento parcial ao recurso. (Acórdão nº 68.612 - Recurso Ordinário nº 01506-2006-007-
21-00-0 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  16/08/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.536, em 24/08/2007). 
 
Adicional de Insalubridade 
Processo. Nulidade. Perícia. Não Realização. Para aferição do pedido de adicional de 
insalubridade, faz-se necessária a determinação de realização de perícia técnica para apuração 
das condições de trabalho, tratando-se de obrigação legal inserta no artigo 195, da CLT. 
(Acórdão nº 68.875 - Recurso Ordinário nº 0789-2006-005-21-00-0 - Juíza Relatora: Joseane 
Dantas dos Santos - Julgado em  04/09/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 
11.548, em 12/09/2007). 
 
Adicional de insalubridade- exposição habitual a ruídos acima dos limites de tolerância – 
reforma da sentença. 
O laudo pericial elaborado especificamente para este processo, com fundamentação 
superficial, concluiu que as recorrentes não desempenhavam atividades insalubres. Por outro 
lado, a perícia anexada aos autos pelas recorrentes, referente a outro processo em que havia o 
desempenho das mesmas atividades, analisou a questão, de forma técnica e detalhada, e 
constatou que a exposição aos ruídos era constante e acima dos limites permitidos, e que o 
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uso dos EPI´s, não eliminou a insalubridade nos locais de trabalho. Corroborando estas 
afirmações, a testemunha arrolada pelas recorrentes afirmou que, devido à falta de 
periodicidade na reposição dos EPI´s, estes ficavam bastantes danificados e lhes causavam 
problemas auditivos. Dessa forma, rejeitam-se as conclusões do laudo pericial elaborado 
especificamente para este processo, e reforma-se a sentença para conceder às recorrentes o 
adicional de insalubridade em grau médio. 
Adicional de periculosidade – serviços de limpeza executados no interior das aeronaves e não 
na área de abastecimento – Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho – 
indevido. 
O fato de as reclamantes, no cargo de auxiliar de serviços de aeroporto, executarem serviços 
de limpeza no interior das aeronaves durante sua permanência no solo, não lhes dá o direito 
ao adicional de periculosidade, uma vez que não trabalhavam no abastecimento da aeronave 
ou na área destinada a essa operação. Recurso ordinário parcialmente provido. (Acórdão nº 
69.234 - Recurso Ordinário nº. 01653-2006-004-21-00-0 - Desembargador Relator: José 
Barbosa Filho - Julgado em  18/09/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 
11.560, em 28/09/2007). 
 
Insalubridade. Prova. Perícia técnica. Incidência do art. 195, “caput” e parágrafo 2º, da CLT. 
Ausência de requisito legal. Nulidade do processo. 
A comprovação da insalubridade depende de perícia técnica a cargo de médico ou engenheiro 
do trabalho, por expressa determinação legal, não se mostrando suficiente a confissão do 
preposto, pois a matéria exige conhecimentos técnicos superiores ao mero conhecimento 
vulgar, incorrendo em nulidade processual a decisão que defere o adicional sem a realização 
da necessária perícia técnica. Nulidade do processo, argüida “ex-officio”.  Inteligência da OJ 
nº 278 da SBDI-1 do colendo TST. (Acórdão nº 67.465 - Remessa “Ex-Officio” e Recurso 
Ordinário nº 00532-2006-017-21-00-8 - Des.Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - 
Julgado em 19/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.501, em 
06/07/2007). 
 
Adicional de Periculosidade 
1. Adicional de Periculosidade. Aeroviário. Área de Risco. Deferimento. É devido o adicional 
de periculosidade, quando as provas dos autos evidenciam que o recorrente tem acesso à área 
de risco, que implicava permanente exposição aos fatores ensejadores do adicional de 
periculosidade. Mantém-se a decisão recorrida. 
2. Horas Extras. Constatado o irregular pagamento de horas extras, bem como a não 
concessão de folgas compensatórias é de se manter a sentença que condenou a reclamada ao 
pagamento de tais verbas. 
3. Recurso Ordinário conhecido e desprovido. (Acórdão nº 67.449 - Recurso Ordinário nº 
01355-2005-002-21-00-7 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado 
em 26/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.504, em 11/07/2007). 
 
Adicional de Periculosidade. Área de Risco e Área de Operação. Laudo Pericial. 
Comprovação. Comprovado, através de laudo pericial, o trabalho em área de risco, e levando-
se em conta o conceito de área de operação, é cabível o pagamento do adicional respectivo, 
mormente quando não desconstituído por provas outras. (Acórdão nº 68.882 - Recurso 
Ordinário nº 01016-2005-006-21-00-6 - Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado 
em  04/09/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.550, em 14/09/2007). 
Adicional de periculosidade. Agente de atendimento. Serviço de vendas. Não comprovação de 
ingresso em área de risco do aeroporto, junto às aeronaves. 
Contratado o reclamante, no cargo de Agente de Atendimento – Vendas, constitui seu ônus 
demonstrar o desempenho de atividade/função diversa para a qual foi contratado, que 
implique em seu ingresso em área conceituada como de risco, próxima à aeronave durante o 
abastecimento da mesma, de forma a ensejar o recebimento de adicional de periculosidade. A 
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demonstração da área de risco através perícia emprestada não macula o processo de nulidade. 
Admissível a prova emprestada neste aspecto, não suprindo, porém, a ausência da prova de 
desempenho de atividade na área de risco pelo empregado. Recurso improvido. 
Empresa em processo de recuperação judicial. Ação trabalhista. Inscrição no quadro-geral de 
credores. Reserva da importância no processo de recuperação judicial. 
De acordo com o § 3º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, após a liquidação da sentença, se esta 
não for líquida, o crédito trabalhista será inscrito no quadro-geral de credores, cabendo ao 
Juízo trabalhista determinar que se reserve, no processo de recuperação judicial, importância 
correspondente ao montante da dívida. Recurso provido para determinar a habilitação do 
crédito trabalhista do reclamante no processo que tramita na 8ª Vara Empresarial do Estado 
do Rio de Janeiro. 
Convenções coletivas. Previsão de reajuste salarial. Não cumprimento pela reclamada. 
Afronta ao art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal. Procedência do pedido. 
O não cumprimento das convenções coletivas pela reclamada, quanto aos reajustes salariais 
convencionados, configura afronta ao inciso XXVI do art. 7º da Constituição Federal. A 
alegação da recorrente, de que o art. 503 da CLT prevê a possibilidade de redução salarial em 
caso de força maior ou de prejuízos devidamente comprovados, o que permitiria a não 
concessão dos reajustes previstos nas convenções coletivas, não prevalece, uma vez que o 
referido dispositivo foi revogado, tacitamente, pela Constituição Federal de 1988, tendo em 
vista que o art. 7º, inciso VI, prevê a irredutibilidade de salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo, ou seja, o salário somente poderá ser reduzido por meio de 
negociação coletiva. Além disso, cabe ao empregador assumir os riscos da atividade 
econômica, não podendo transferi-los aos empregados. (Acórdão nº 68.513 - Recurso 
Ordinário nº 01280-2006-007-21-00-7 - Desembargador Relator: Ronaldo Medeiros de Souza 
- Julgado em  10/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.533, em 
21/08/2007). 
 
Agente Comunitário de Saúde 
Agente Comunitário de Saúde. Município. Empregador. Reconhecimento. Constatado que a 
prestação de serviços se deu diretamente ao município, na função de agente comunitário de 
saúde, em atendimento à disposição constitucional que trata dos programas de saúde à 
população, tem-se que o vínculo de emprego há que ser reconhecido, com a condenação nas 
parcelas conseqüentes. (Acórdão nº. 68.672 - Recurso Ordinário nº. 00774-2006-017-21-00-1 
- Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em  21/08/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.538, em 28/08/2007). 
 
Agravo de Instrumento 
1. Agravo de instrumento - deserção - gratuidade judiciária - estado de hipossuficiência - 
presunção legal - gratuidade judiciária - concessão. 2. Recurso ordinário - qualificação dos 
réus - ônus do autor - omissão - efeitos - exibição de documento - incidência na fase 
postulatória - impossibilidade - efeitos. 
1. A declaração efetuada pela própria parte de que não pode arcar com as custas do processo, 
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, tem presunção legal de veracidade, até 
porque se trata de advogado em causa própria, que ajuizou mais de 1.100 ações idênticas à 
que se discute, merecendo receber os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do art. 4º 
da Lei nº 1.060/50, Lei nº 7.510/86, Lei nº 7.115/83, concedida na forma do art. 790, § 3º da 
CLT. 
2. Se o autor não se desincumbe do ônus de fornecer na inicial os meios para a citação dos 
réus (art. 282, incisos II e VII do CPC), tal qual exige a lei, resulta inviável a eventual 
concessão de prazo para o aditamento, dado que esse ônus não pode ser transferido a 
terceiros, que não têm qualquer relação fática ou jurídica com os fatos da causa de pedir. 
3. A exibição de documento referida nos artigos 360 a 362 do CPC, por ser um incidente 
processual, só tem lugar após a instauração da relação processual e no curso desta (na fase da 
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instrução probatória); jamais antes e como pressuposto de instauração dela. E sua finalidade é 
a demonstração de fato atinente à causa de pedir, isto é, à lide; e não à obtenção de meios para 
qualificar o réu, pois do contrário, tais dispositivos não residiriam no Título VIII (que regula o 
procedimento ordinário) do Livro I do CPC, e especificamente no Capítulo IV (que trata das 
provas); mas sim no Título VI (que regula a formação, suspensão e extinção do processo). 
Além disso, o destinatário do documento neles referido é o Juiz, sujeito imparcial, condutor 
do processo; e não a parte, sujeito interessado. 
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para o fim do regular processamento do 
recurso ordinário, o qual, no mérito, resta desprovido. (Acórdão nº 67.624 - Agravo de 
Instrumento em Recurso Ordinário nº.00751-2006-007-21-40-4 - Desembargador Relator: 
Carlos Newton Pinto - Julgado em 03/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 
11.508, em 17/07/2007). 
 
1. agravo de instrumento - inobservância do Provimento TRT/CR 05/98 - não conhecimento. 
1. No prazo do recurso, o interessado, às suas expensas, deverá fazer comunicação telegráfica, 
ou por fac-simile, à Vara destinatária ou ao Serviço de Cadastramento Processual do Tribunal, 
noticiando a remessa, com a indicação da natureza da petição e do seu número de protocolo, 
sob pena de considerá-la não recebida. (art. 4º, § 1º, alínea “a” c/c § 4º do Provimento 
TRT/CR 05/98). 
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão nº 67.699 - Agravo de 
Instrumento em Recurso Ordinário nº 00480-2005-013-21-40-8 - Desembargador Relator: 
Carlos Newton Pinto - Julgado em 03/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 
11.510, em 19/07/2007). 
 
1. Agravo de Instrumento. 
1.1. O despacho agravado encontra-se em consonância com a nova sistemática processual que 
visa compatibilizar-se com a celeridade e efetividade asseguradas pela Constituição Federal 
em seu artigo 5°, inciso LXXVIII, que garante: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. “ (Incluído pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004). Pelo novo sistema, 
admite-se ademais que o próprio juízo de primeira instância negue seguimento à apelação 
quando a decisão impugnada estiver em consonância com Súmula (art. 518, § 1º, do CPC, Lei 
nº 11.276/2006). 
1.2. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão nº 67.357 - Agravo de Instrumento em 
Recurso Ordinário nº 00802-2006-001-21-40-0 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel 
de Almeida - Julgado em 13/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.500, 
em 05/07/2007). 
 
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Recuperação Judicial. Empregador. O trancamento 
do recurso ordinário, em razão da deserção operada com o não pagamento das custas e 
recolhimento do depósito recursal, não viola a garantia insculpida no artigo 5º, LXXIV, da 
Constituição Federal, que só assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita 
com observância dos requisitos legais. (Acórdão nº 67.012 - Agravo de Instrumento em 
Recurso Ordinário nº. 01266-2006-013-21-40-0 - Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - 
Julgado em 26/07/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.521, em 
03/08/2007). 
 
Agravo de instrumento: ausência de preparo recursal – deserção – agravante em recuperação 
judicial - situação semelhante a da antiga concordata - Inaplicável a Súmula 86 do TST, 
restrita ao falido. 
No caso em análise, a agravante encontra-se em processo de recuperação judicial, criado pela 
lei nº 11.101/05 para substituir o instituto da concordata previsto no regime da lei anterior. O 
referido instituto não busca a extinção da empresa, e sim a sua manutenção, com a superação 

http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/tst/Sumulas.htm#86
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da situação econômico-financeira em que se encontra. Como a Súmula 86 do TST dispensa as 
custas e o depósito recursal apenas da massa falida, não se aplica esta à presente demanda. 
Recurso não provido. (Acórdão nº 67.662 - Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário n.º 
01193-2006-013-21-40-6 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em 
10/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.509, em 18/07/2007). 
 
Agravo de instrumento contra despacho que negou seguimento a agravo de petição. 
Desprovimento. 
Conforme o princípio basilar do processo do trabalho, o da irrecorribilidade das decisões 
interlocutórias, incabível recurso nesse sentido. Correto o despacho que negou seguimento ao 
agravo de petição. (Acórdão nº 67.405 - Agravo de Instrumento em Agravo de Petição nº 
00503-2007-921-21-40-4 - Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em 
21/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.499, em 04/07/2007). 
 
Agravo de instrumento em recurso ordinário: falta de recolhimento das custas e do depósito 
recursal. Súmula 128 do c. TST. Confirmação do despacho que negou seguimento ao recurso. 
É ônus da parte recorrente efetuar o depósito recursal, integralmente, em relação a cada novo 
recurso interposto, sob pena de deserção. (Acórdão nº 68.058 - Agravo de Instrumento em 
Recurso Ordinário nº 00137-2006-003-21-40-7 - Desembargador Relator: Raimundo de 
Oliveira - Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.521, em 
03/08/2007). 
 
Provimento TRT/CR nº 05/98: inobservância. Desprovimento. 
A utilização do sistema de protocolização de recurso previsto no Provimento TRT nº 05/98, 
obriga a que a parte interessada comunique por via de telegrama ou fac-simile à Vara 
destinatária da petição, a interposição do recurso. A inobservância de tal formalidade resulta 
como não recebida a petição, ensejando o desconhecimento do apelo. Aplicação do § 4º, art. 
4º, do Provimento TRT/CR nº 05/98, deste Egrégio Regional. (Acórdão nº 68.575 - Agravo de 
Instrumento em Recurso Ordinário nº 00429-2005-013-21-40-6 - Desembargador Relator: 
Ronaldo Medeiros de Souza - Julgado em  16/08/2007 – Decisão unânime - Publicado no 
DJE/RN nº 11.534, em 22/08/2007). 
 
Agravo de Petição 
Embargos à execução - marco inicial para a contagem do prazo - aplicação conjunta dos 
artigos 880 e 884 da CLT. 
1. Nos termos do art. 884 da CLT, o prazo para oferecimento de embargos à execução, no 
processo trabalhista, é de cinco dias, a contar da data em que o devedor garantiu a execução, 
mas desde que tal garantia tenha sido efetivada no prazo de quarenta e oito horas, de que trata 
o art. 880 da CLT, pois não se pode deixar a critério da parte o início da contagem de um 
prazo processual. 
2. Agravo de petição conhecido e desprovido. (Acórdão nº 67.849 - Agravo de Petição nº 
00425-2007-921-21-00-3 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em 
17/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.519, em 01/08/2007). 
 
Execução por quantia certa – alegação de excesso de valor – impugnação por embargos de 
devedor – agravo de petição – não cabimento – não conhecimento. 
1.O inconformismo do devedor em relação à inclusão, nos cálculos de liquidação, de títulos 
trabalhistas não contidos na sentença exeqüenda (art. 743, I, do CPC) deve ser manifestado 
por meio de embargos à execução (art. 741, V, do CPC), cuja competência é do próprio Juízo 
da execução (artigos 877 e 884 da CLT), e não por recurso de agravo de petição, pois que 
cabível este somente contra decisão final proferida naqueles (art. 897, ‘a’, da CLT). 
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2. Agravo de Petição não conhecido por incabível. (Acórdão nº 67.870 - Agravo de Petição nº 
01123-2004-004-21-00-0 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em 
26/06/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.519, em 01/08/2007). 
 
Execução – fazenda pública – definição de Obrigação de Pequeno Valor – ente da Federação 
– art. 87 do ADCT – Município – não enquadramento – ausência de previsão para legislar – 
lei municipal – inconstitucionalidade. 
1.O Município não é ente da federação porque, a despeito de sua autonomia político-
administrativa e financeira, não tem poder para se organizar segundo a Constituição; apenas 
para reger-se por lei orgânica. Não concorre para a formação da vontade federal (porque não 
tem representação no Senado), não detendo legitimidade para propor emendas à Constituição 
Federal, tampouco para exercitar o controle das leis em face dela. Por outro lado, seus 
comandos normativos não são apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, sob o prisma da 
compatibilidade com a Constituição Federal. Além disso, sua criação, incorporação, fusão ou 
desmembramento se dá por lei estadual e não por lei federal, estando, ademais, sujeito à 
intervenção estadual, nunca a intervenção federal. E uma vez, não sendo ente da Federação, 
não se encontra alcançado pela autorização legislativa conferida no art. 87 do ADCT para 
definir Obrigação de Pequeno Valor, daí resultando, a absoluta inconstitucionalidade de lei 
municipal dispondo sobre tal matéria. 
2.Agravo de petição conhecido e não provido. (Acórdão nº 69.101 - Agravo de Petição nº 
01310-2007-020-21-00-6 - Desembargador Redator: Carlos Newton Pinto - Julgado em  
30/08/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.560, em 28/09/2007). 
 
1. Responsabilidade Subsidiária. Benefício de Ordem. Despersonalização da Pessoa Jurídica. 
Execução dos sócios. O esgotamento da execução contra o devedor principal é matéria que 
encontra arrimo no ordenamento jurídico. Não obstante, o processo trabalhista deve ser 
conduzido através de atos e decisões que primem, de forma célere, pela entrega da prestação 
jurisdicional, consistente no crédito do exeqüente, que não pode ficar refém de manobras 
protelatórias do empregador inadimplente. Não encontrado o devedor principal, deve o juízo 
executar o responsável subsidiário, como forma de conferir eficácia e efetividade à prestação 
jurisdicional, cabendo a este ajuizar as ações de regresso cabíveis, para que seja indenizado 
dos prejuízos sofridos. 
2. Contribuição Previdenciária. Fato Gerador. Sentença trabalhista. Cálculos de Liquidação 
das contribuições previdenciárias. Incidência de juros de mora e multa. Inexistência de 
oneração moratória no caso dos autos. Tendo os cálculos de liquidação das contribuições 
previdenciárias (fls.83/84) se mostrado escorreitos, haja vista que elaborados com a estrita 
observância da metodologia preconizada pela legislação específica, não se detectando neles 
qualquer aplicação de encargos moratórios, somos, em conseqüência, levados a concluir pela 
impropriedade da pretensão da agravante no particular. 
3. Agravo de Petição conhecido e desprovido. (Acórdão nº 67.358 - Agravo de Petição nº 
00361-2002-012-21-00-1 - Juíza Relatora:Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado 
em 13/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.500, em 05/07/2007). 
 
1. Execução. Fazenda pública. Definição de Obrigação de Pequeno Valor. Ente da Federação. 
Art. 87 do ADCT. Município. Não enquadramento. Ausência de previsão para legislar. Lei 
municipal. Inconstitucionalidade. O Município não é ente da federação porque, a despeito de 
sua autonomia político-administrativa e financeira, não tem poder para se organizar segundo a 
Constituição; apenas para reger-se por lei orgânica. Não concorre para a formação da vontade 
federal (porque não tem representação no Senado), não detendo legitimidade para propor 
emendas à Constituição Federal, tampouco para exercitar o controle das leis em face dela. Por 
outro lado, seus comandos normativos não são apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, 
sob o prisma da compatibilidade com a Constituição Federal Além disso, sua criação, 
incorporação, fusão ou desmembramento se dá por lei estadual e não por lei federal, estando, 
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ademais, sujeito à intervenção estadual, nunca a intervenção federal. E uma vez, não sendo 
ente da Federação, não se encontra alcançado pela autorização legislativa conferida no art. 87 
do ADCT para definir Obrigação de Pequeno Valor, daí resultando, a absoluta 
inconstitucionalidade de lei municipal dispondo sobre tal matéria. 
2. Agravo de petição provido para que seja expedida a RPV em desfavor do Município, nos 
termos do art. 87, do ADCT. (Acórdão nº 67.360 - Agravo de Petição nº 01693-2006-921-21-
00-1 - Juíza Redatora:Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado em 12/06/2007 – 
Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.500, em 05/07/2007). 
 
1. Embargos de Terceiro. Prova testemunhal. Julgamento antecipado da lide. 
Discricionariedade do Juiz. Inexistência de cerceamento de defesa. Não cabimento de 
nulidade processual. Predomina na jurisprudência o entendimento de que a conclusão do 
magistrado, afirmativa de que o processo não reclama dilação probatória, configurando-se a 
hipótese de julgamento antecipado da lide, encontra-se agasalhada na província da 
discricionariedade, não se materializando, em princípio, os pressupostos legais autorizadores 
da decretação de nulidade processual por motivo de cerceamento de defesa. 
2. Agravo de Petição conhecido e desprovido. (Acórdão nº 67.435 - Agravo de Petição nº 
00912-2006-004-21-00-6 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado 
em 26/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.500, em 05/07/2007). 
 
1. Da preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Tendo o Juízo de 1ª 
instância fundamentado plenamente a sua decisão, restando clareza acerca dos elementos 
jurídicos que sedimentaram a sua convicção  a respeito da matéria trazida à litígio, não há 
falar em nulidade da sentença. Preliminar que se rejeita. 
2. Fazenda Pública. Execução. Contribuições Previdenciárias. Juros de mora. Aplicação do 
art. 34, da Lei nº 8.212/91 c/c § 4º, do art. 879, da CLT. A atualização do crédito 
previdenciário não se submete aos mesmos critérios gizados na sistemática referente ao 
crédito trabalhista. Nesse sentido, o § 4º, do art. 879, da CLT sustenta, de forma imperativa, 
que a atualização de tal crédito deve obediência às prescrições da legislação previdenciária, 
isto porque em havendo regular disciplina específica sobre a matéria, (Lei nº 8.212/91, art.34) 
não há que se falar em aplicação subsidiária dos dispositivos invocados pelo agravante. 
3. Erro material detectado após a coisa julgado. Retificação de ofício. Não cabimento no 
presente caso. O erro material apontado pelo agravante diz respeito a matéria de mérito 
discutida em sede de embargos de execução, cujos fundamentos de decisão foram plenamente 
acatados por esta relatoria no exame do presente agravo. Não configurado o erro material 
apontado, nada há para retificar de ofício. 
4. Contribuição Previdenciária. Fato Gerador. Sentença trabalhista. Cálculos de Liquidação 
das contribuições previdenciárias. Incidência de juros de mora e multa. Inexistência de 
oneração moratória no caso dos autos. Tendo os cálculos de liquidação das contribuições 
previdenciárias se mostrado escorreitos, haja vista que elaborados com a estrita observância 
da metodologia preconizada pela legislação específica, não se detectando neles qualquer 
aplicação de encargos moratórios, somos, em conseqüência, levados a concluir pela 
impropriedade da pretensão da agravante no particular. 
5. Agravo de Petição conhecido e desprovido. (Acórdão nº 67.439 - Agravo de Petição nº 
00179-2007-921-21-00-0 - Juíza Relatora:Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado 
em 26/06/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.500, em 05/07/2007). 
 
1. Responsabilidade Subsidiária. Benefício de Ordem. Despersonalização da Pessoa Jurídica. 
Execução dos sócios. O esgotamento da execução contra o devedor principal é matéria que 
encontra arrimo no ordenamento jurídico. Não obstante, o processo trabalhista deve ser 
conduzido através de atos e decisões que primem, de forma célere, pela satisfatividade do 
crédito do exeqüente, que não pode ficar refém de manobras protelatórias do devedor 
inadimplente. Não encontrado o devedor principal, deve o juízo executar o responsável 
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subsidiário, como forma de conferir eficácia e efetividade à prestação jurisdicional, cabendo a 
este ajuizar as ações de regresso cabíveis, para que seja indenizado dos prejuízos sofridos. 
2. Nulidade da Execução. Hipóteses dos incisos I e III do art. 618 do CPC. Não ocorrência. 
Verificada a inadimplência do devedor principal e tendo sido esgotadas todas as diligências 
para excutir o seu patrimônio, materializa-se, por conseguinte, a exigibilidade do título 
executivo judicial em desfavor do responsável subsidiário. Não existiu, destarte, qualquer 
mácula que autorize a decretação da nulidade da execução, haja vista que não verificadas as 
hipóteses do art. 618, incisos I e III do CPC. 
3. Cálculos de liquidação. Preclusão temporal. Aplicação do art. 897, § 2º da CLT. Concedida 
no momento processual oportuno a faculdade de apresentar impugnação aos cálculos de 
liquidação, o silêncio da parte acarreta a preclusão temporal preconizada no § 2º do art. 879 
da CLT, constituindo óbice intransponível a qualquer tentativa de revolver posteriormente os 
cálculos homologados, quer em Embargos à Execução, quer em Agravo de Petição. 
4. Contribuições Previdenciárias. Liquidação de sentença. Juros de mora e multa. Aplicação 
do disposto no art. 276, do Decreto 3.048/99. Da análise dos autos, dessume-se que, 
insofismavelmente, encontram-se os haveres previdenciários onerados por encargos 
moratórios injustos (juros e multa), na medida em que aplicados em desarmonia com a 
legislação específica regente da matéria (art. 276, do Decreto nº 3.048/99), não se 
vislumbrando, in casu, os fatos geradores destas exações, que são, respectivamente: a 
inadimplência do executado e o ato ilícito justificador da aplicação de sanção de natureza 
penal ou administrativa. 
5. Da Litigância de má-fé. Não há falar em litigância de má-fé na hipótese dos autos, haja 
vista que a agravante apenas exercitou a defesa dos direitos que entende legítimos, com 
arrimo nas garantias constitucionais correspondentes, não se vislumbrando na espécie, a 
tipificação legal capaz de autorizar a aplicação das penalidades inerentes ao instituto invocado 
(art. 18, do CPC). 
6. Agravo de Petição conhecido e parcialmente provido. (Acórdão nº 67.440 - Agravo de 
Petição nº 00991-2004-004-21-00-3 - Juíza Relatora:Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida 
- Julgado em 26/06/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.500, em 
05/07/2007). 
 
1. Execução. Requisição de Pequeno Valor. Aplicação dos arts. 100, § 3º da CF/88 e 87 do 
ADCT, combinado com o art. 1º da Lei estadual nº 8.428/2003. O art. 87, ADCT integrou o 
comando do art. 100, § 3º, CF e deu a expressão quantitativa do conceito de obrigação de 
pequeno valor, concretizando superação do procedimento de precatório para pagamento de 
pequenos débitos judiciais, pelos entes públicos. Entretanto, no caso do autos, o valores dos 
créditos referentes aos exeqüentes Luiz Gonzaga de Oliveira (R$ R$ 12.555,68) e Maria 
Consuelo Andrade Bezerra de Macedo (R$ 7.715,55), na data da expedição da RPV 
(novembro de 2004) não se enquadram no limite previsto na Lei Complementar Estadual nº 
8.428 de 18.11.2003 (20 salários mínimos), razão pela qual devem ser executados, nos moldes 
do art. 100, caput, da CF/88, com a expedição do competente precatório, mantendo-se a 
sistemática da RPV, quanto as demais exeqüentes. 
2. Fazenda Pública. Juros de mora. Aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. Cabimento. A 
partir de setembro de 2001, deve ser aplicado à Fazenda Pública, o percentual de juros 
moratórios na base de 0,5% a. m, por força do disposto na Medida Provisória nº 2.180-
35/2001, que inseriu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97. 
3. Agravo de Petição conhecido e parcialmente provido. (Acórdão nº 67.444 - Agravo de 
Petição nº 00149-2007-921-21-00-3 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida 
- Julgado em 26/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.504, em 
11/07/2007). 
 
1. Ente Público. Contrato Nulo. Contribuição Previdenciária. Incidência. A incidência da 
contribuição previdenciária tem como fato gerador a prestação de serviço, pois a condição de 
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contribuinte está centrada no exercício de uma atividade. Destarte, analisada a contribuição 
previdenciária, segundo o conceito fornecido pela legislação própria, afasta-se a distinção 
entre contrato válido e contrato nulo, para ter em consideração o fato objetivo do trabalho do 
qual dimana a exigência da contribuição. Também é importante frisar que a Constituição 
Federal determina, expressamente, que as contribuições sociais incidirão inclusive sobre os 
rendimentos do trabalho pagos a qualquer título. 
2. Agravo de petição conhecido e provido. (Acórdão nº 67.928 - Agravo de Petição nº 00457-
2007-921-21-00-9 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado em 
19/07/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.520, em 02/08/2007). 
 
1. Agravo de petição. Embargos de Terceiro. Sócio Retirante. Responsabilidade. De acordo 
com a jurisprudência pátria dominante, há que se responsabilizar o sócio retirante, nos termos 
legais, pelo pagamento dos créditos trabalhistas do seu ex-empregado, de cuja força de 
trabalho foi beneficiário ao tempo em que participava do quadro societário da empresa 
reclamada. Ora, no caso dos autos, ficou demonstrado que o agravante, à época da vigência do 
contrato de trabalho, integrava a composição social da empresa empregadora, restando, 
portanto, materializada a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos inadimplidos pela 
devedora principal, pelo simples fato de que auferiu vantagens econômicas diretamente 
ligadas ao labor prestado pela obreira, por pelo menos 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, 
tendo em vista que esta foi admitida em 01/07/1987 e que o agravante retirou-se da sociedade 
em 01/11/1989. 
2. Agravo de Petição conhecido e desprovido. (Acórdão nº 68.097 - Agravo de Petição nº 
00283-2003-001-21-00-2 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado 
em 26/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.521, em 03/08/2007). 
 
Agravo de Petição. Custas. Ausência de Recolhimento. Deserção. Impostas à reclamada o 
pagamento de custas no processo de conhecimento, e tendo em vista o descumprimento dessa 
obrigação naquela fase processual, ainda que pagas custas por ocasião da interposição do 
agravo de petição, resulta em deserção do recurso que impede seu conhecimento (inteligência 
do art. 789, § 1º, da CLT). (Acórdão nº. 68.632 - Agravo de Petição nº. 00868-2007-921-21-
00-4 - Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em  21/08/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.537, em 25/08/2007). 
 
Responsabilidade Subsidiária. Despersonalização da Pessoa Jurídica. Não existindo bens da 
reclamada principal, suficientes à satisfação do crédito do empregado, é cabível que seja 
acionada a responsável subsidiária, empresa tomadora dos serviços. A responsabilização dos 
sócios da devedora principal também é subsidiária, de modo que não prevalece o direito da 
tomadora em ver reconhecida tal providência, máxime quando não há determinação neste 
sentido na sentença. (Acórdão nº 68.647 - Agravo de Petição nº 01717-2003-001-21-00-1 - 
Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em  21/08/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.538, em 28/08/2007). 
 
Agravo de Petição. Embargos de Terceiro. Cônjuge. Espólio. Não detém legitimidade para a 
oposição de embargos de terceiro o cônjuge meeiro, para defender a impenhorabilidade de 
alegado bem de família, quando se verifica que o objeto da constrição judicial pertencia à 
pessoa jurídica administrada pela agravante mesmo depois do falecimento do titular da firma 
individual. (Acórdão nº. 68.694 - Agravo de Petição nº. 01324-2006-003-21-00-3 - Juíza 
Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em  23/08/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.538, em 28/08/2007). 
 
Contribuição Previdenciária. Pequeno Valor. RPV. Constatado que o valor devido a título de 
contribuição previdenciária é inferior ao limite constitucional para execução por precatório, é 
cabível a expedição de RPV para a sua cobrança. (Acórdão nº 68.860 - Agravo de Petição nº 
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00004-2003-019-21-00-9 - Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em  
04/09/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.548, em 12/09/2007). 
 
Execução contra a responsável subsidiária – reclamada principal em local incerto e não sabido 
– manutenção da decisão. 
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica não pode prejudicar o trabalhador, 
postergando o recebimento do seu crédito trabalhista, que tem natureza alimentar, nem 
beneficiar o devedor e responsável subsidiário em detrimento do trabalhador, sob pena de 
desvirtuar o instituto. No caso, encontrando-se a devedora principal em local incerto e não 
sabido, foi determinada a sua citação, por edital, pela sentença dos embargos à execução, e 
aguardado o decurso do prazo do edital para prosseguimento da execução contra a recorrente. 
Além disso, a agravante não indicou bens da reclamada e de seus sócios para garantir a 
execução, sequer o endereço atual, não podendo eximir-se de sua responsabilidade 
subsidiária, já declarada na sentença transitada em julgado. Portanto, frustrada a execução 
contra a devedora principal, pode e deve o exeqüente dirigi-la contra a responsável 
subsidiária. Agravo de petição não provido. (Acórdão nº 68.797 - Agravo de Petição nº 
01718-2003-001-21-00-6 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  
28/08/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.543, em 04/09/2007). 
 
Agravo de petição do executado: 
Inovação em sede recursal – matéria não articulada nos embargos - conhecimento parcial do 
recurso – contra-razões acolhidas. 
Como destacado em sede de contra-razões, o agravante, na petição de embargos de terceiro, 
não alegou que os valores bloqueados se referiam à aplicação em previdência privada em 
favor de seus filhos, somente o fazendo no agravo de petição, o que configura inovação 
recursal e impede o conhecimento do recurso, no particular, bem como dos documentos 
relacionados ao tema, que foram trazidos aos autos com o agravo, em desacordo com a 
Súmula nº. 08 do TST. 
Conhecimento parcial do agravo de petição. 
Embargos de terceiro – sócio da executada - retirada da sociedade após o término do contrato 
de trabalho – responsabilidade. 
O período do contrato de trabalho firmado entre o reclamante e a empresa executada, bem 
como a propositura da reclamação trabalhista que deu origem à execução, antecederam à 
saída do embargante da composição societária em outubro/2004. Diante disso, o agravante 
permanece responsável pela dívida trabalhista e previdenciária, pois, na condição de sócio, 
beneficiou-se dos serviços prestados pelo reclamante, ora embargado. Agravo não provido, 
quanto à matéria que foi conhecida. 
Agravo do embargado: 
Honorários advocatícios  em face da sucumbência - embargos de terceiro – indeferimento – 
manutenção da sentença 
No âmbito desta Justiça especializada, os honorários advocatícios são devidos quando 
configurada a hipótese prevista na Lei n. 5.584/70, a exceção do previsto na Instrução 
Normativa 27 do TST. Portanto, não se enquadrando a situação dos autos em nenhuma dessas 
hipóteses, nada há para modificar na r. sentença que indeferiu o pedido do embargado quanto 
aos honorários advocatícios em face da sucumbência do agravante. Agravo de petição não 
provido. (Acórdão nº 68.895 - Agravo de Petição nº 00993-2006-005-21-00-0 - 
Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  04/09/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.549, em 13/09/2007). 
 
Da execução contra a responsável subsidiária. Cabimento. Benefício de ordem e teoria da 
desconsideração da pessoa jurídica. Inaplicabilidade à hipótese. 
Comprovado o esgotamento das diligências cabíveis contra a executada principal, perfeita a 
execução contra o devedor subsidiário, não se aplicando à hipótese a regra do benefício de 
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ordem, nem mesmo a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, sob pena de ofensa ao 
princípio da efetividade da execução. No mesmo raciocínio, mostra-se igualmente incabível a 
incidência, à hipótese, dos artigos 50 e 1022 e seguintes do Novo Código Civil, 135 do 
Código Tributário Nacional, 28 do Código de Defesa do Consumidor e 592 e 596 do Código 
de Processo Civil. 
Contribuições previdenciárias. O fato gerador das contribuições previdenciárias é o trânsito 
em julgado da sentença de liquidação ou acordo homologado. O seu recolhimento, a teor do 
artigo 43 da Lei 8.212/91, é imediato ao pagamento dos direitos trabalhistas sobre os quais 
incide, em consonância ao comando constitucional do inciso  VII do art. 114, que impõe sua 
execução de ofício pela Justiça do Trabalho. Portanto, o disposto no § 1º, do art. 879, da CLT, 
que determina a inclusão, na liquidação, dos cálculos das contribuições previdenciárias, 
encontra eco na lei e na Constituição, não se enquadrando o caso em tela na hipótese do artigo 
83 da Consolidação dos Provimentos da CGJT, nem ensejando violação ao artigo 195, I, “a”, 
da Constituição Federal. 
Agravo de petição desprovido. (Acórdão nº 67.633 - Agravo de Petição nº 00506-2002-012-
21-00-4 - Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 21/06/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.508, em 17/07/2007). 
Agravo de petição. Embargos de terceiro. Ausência de prova. Testemunha não ouvida. 
Nulidade do processo. Acolhimento. 
Tendo o Juízo deixado de designar audiência de instrução para ouvida da testemunha arrolada 
pela embargante, não se afigura lícito o julgamento pela improcedência do pedido, sob 
fundamento único da ausência de prova das alegações. 
Preliminar de nulidade do processo acolhida. (Acórdão nº 67.950 - Agravo de Petição nº 
01083-2005-017-21-00-4 - Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 
03/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
 
Contribuição Social de Terceiros. Justiça do Trabalho. Incompetência. 
É incompetente a Justiça do Trabalho para executar contribuições compulsórias de 
empregadores para o Sistema “S”. 
Recurso do GBOEX: desconsideração do salário mínimo na base de cálculo para o FGTS. 
Ausência de recibos de salários. 
O salário mínimo só será utilizado para base de cálculo quando for impossível identificar o 
salário de contribuição ou a maior remuneração paga ao empregado. (Acórdão nº 68.068 - 
Agravo de Petição nº 00015-2004-004-21-00-0 - Desembargador Relator: Raimundo de 
Oliveira - Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime e por maioria - Publicado no DJE/RN nº 
11.522, em 04/08/2007). 
 
Agravo de Petição. Direito trabalhista reconhecido judicialmente. Contribuição 
previdenciária. Fato gerador. Trânsito em julgado da sentença de liquidação. Termo inicial da 
aplicação de juros e multa. Correção monetária. Regime de competência. 
O fato gerador do débito previdenciário originado de direitos trabalhistas constituídos em 
juízo é o trânsito em julgado da sentença que homologa os cálculos de liquidação, e não a 
efetiva prestação de serviços pelo empregado ao empregador. Daí resulta que o termo inicial 
da aplicação de juros de mora e multa é o dia 02 do mês seguinte ao do trânsito em julgado da 
sentença homologatória da conta de liquidação, porquanto antes disso o cumprimento da 
obrigação previdenciária é inexigível, segundo dicção do art. 276 do Decreto n.º 3.048/99. 
Decisão que merece reforma. 
Por outro lado, da leitura do art. 276, § 4º, do Decreto n.º 3.048/99, infere-se que a verba 
previdenciária deve ser corrigida monetariamente pelo regime de competência, isto é, mês a 
mês. Quanto ao termo inicial de aplicação, não é cabível estender à atualização monetária a 
regra válida para os juros de mora e a multa, porquanto estes resultam da mora do devedor, ao 
passo que a primeira tem por finalidade a preservação da expressão monetária do débito, sem 
nenhuma relação de causa e efeito com a mora. (Acórdão nº 68.069 - Agravo de Petição nº 
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00017-2005-006-21-00-3 - Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em 
21/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
 
Contrato nulo. Dos recolhimentos previdenciários. 
Os efeitos da nulidade da contratação, por ausência de concurso público, não atingem o 
recolhimento previdenciário sobre as parcelas objeto da condenação, tendo em vista o que 
dispõem os arts. 114, § 3º, e 195, I, da CF/88. Agravo a que se dá provimento. (Acórdão nº 
68.070 - Agravo de Petição nº 00066-2003-019-21-00-0 - Desembargador Relator: Raimundo 
de Oliveira - Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.522, 
em 04/08/2007). 
 
Agravo de petição: deserção. Impossibilidade de conhecimento. 
A falta de pagamento das custas judiciais a que foi condenada a agravante no processo de 
conhecimento implica o não conhecimento do agravo de petição por deserto. (Acórdão nº 
68.071 - Agravo de Petição nº 01709-2003-004-21-00-4 - Desembargador Relator: Raimundo 
de Oliveira - Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.522, 
em 04/08/2007). 
 
Agravo de petição: desconsideração da personalidade jurídica da responsável principal. 
Desnecessidade. Execução contra a responsável subsidiária, desde logo. Provimento do 
agravo. 
A desconsideração da personalidade jurídica, aplicada analogicamente ao processo do 
trabalho, tem por escopo garantir os créditos trabalhistas do hipossuficiente em face da 
constatação da insuficiência do patrimônio societário, pois, tendo em vista a condição 
privilegiada que tem o crédito trabalhista devido a sua natureza alimentar, não pode ficar a 
descoberto. Frustrada a execução contra a devedora principal, desnecessário se faz indagar a 
respeito de bens pessoais dos seus sócios, podendo o exeqüente, desde logo, executar a 
responsável subsidiária, pois a desconsideração da personalidade jurídica deve se constituir 
em um bônus, e não em um ônus ao trabalhador frustrado pela inadimplência da executada. 
Desse modo, deve a sentença ser reformada para que a execução se processe contra a 
responsável subsidiária Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras. Recurso a que se dá provimento. 
(Acórdão nº 68.281 - Agravo de Petição nº 00017-2005-013-21-00-1 - Desembargador 
Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em 26/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no 
DJE/RN nº 11.527, em 11/08/2007). 
 
Débitos de pequeno valor. Eficácia plena da Lei Municipal que instituiu valor abaixo do 
previsto no art. 87 do ADCT. 
O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como o próprio nome indica, tem 
eficácia temporal limitada. Portanto, só deve ser levado em consideração no caso de 
inexistência de lei fixando outro valor. Caso exista a fixação, mediante Lei, o art. 87 perde a 
sua eficácia. Diante disso, perfeitamente admissível que os Estados e Municípios fixem por 
legislação própria o conceito de débito de pequeno valor, inclusive em parâmetros inferiores 
ao fixado pelo art. 87. Desse modo, a execução deve ser efetivada através da expedição de 
Precatório Requisitório, nos temos do art. 730 do CPC. (Acórdão nº 69.048 - Agravo de 
Petição nº 00105-2005-016-21-00-2 - Desembargador Redator: Raimundo de Oliveira - 
Julgado em  04/09/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.557, em 
25/09/2007). 
 
A decisão proferida por Juízo incompetente, após consumado o transito em julgado – 
preclusão máxima, apenas pode ser revista pelo mecanismo processual próprio, estabelecido 
na norma processual, ação rescisória. Art. 485, II, do CPC. 
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Agravo improvido. (Acórdão nº 67.431 - Agravo de Petição nº 01015-2005-023-21-00-7 - 
Desembargador Relator:Ronaldo Medeiros de Souza - Julgado em 17/05/2007 – Decisão por 
maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.500, em 05/07/2007). 
 
Agravo de petição: ilegitimidade de ex-sócio para responder por execução trabalhista. 
Reforma da sentença. 
O limite de responsabilidade de ex-sócio, em relação à dívida da sociedade, deve subordinar-
se à norma legal vigente à época de sua permanência e sua retirada na sociedade. A figura da 
responsabilidade criada pelo art. 1.032 do Código Civil Brasileiro de 2002 não pode retroagir 
para tocar sócios que se retiraram da sociedade em época anterior a vigência da norma. 
Princípio da irretroatividade da norma. 
Agravo de Petição provido para declarar a ilegitimidade de ex-sócio para responder por 
execução trabalhista. (Acórdão nº 67.642 - Agravo de Petição nº 00984-2006-004-21-00-3 - 
Desembargador Relator: Ronaldo Medeiros de Souza - Julgado em 29/05/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.508, em 17/07/2007). 
 
Agravo de petição em embargos de terceiros. Confissão de não propriedade. Prevalência da 
verdade real sobre a formal. 
A confissão prestada pela pessoa que ostenta o nome em documento de propriedade, de que 
não é o real dono do bem móvel – veículo, fato certificado por Oficial de Justiça, confessando 
ser o real proprietário o seu filho, contra o qual corre demanda executiva judicial trabalhista, 
não pode buscar invalidar penhora efetivada sobre o bem em questão, ante os efeitos de sua 
confissão. Prevalência da verdade real sobre a formal. 
Recurso conhecido e improvido. (Acórdão nº 67.643 - Agravo de Petição nº 01385-2003-001-
21-00-5 - Desembargador Relator: Ronaldo Medeiros de Souza - Julgado em 05/06/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.508, em 17/07/2007). 
 
Execução de pequeno valor de âmbito estadual. Irretroatividade das normas processuais. Ato 
jurídico perfeito. Princípios constitucionais da irretroatividade da lei e celeridade processual.  
O processo compreende uma série de atos que se coordenam e se sucedem no curso do 
procedimento. Neste diapasão, é cediço que o nosso direito processual pátrio adota o sistema 
denominado “isolamento dos atos processuais”, o qual estabelece que, estando em 
desenvolvimento um processo, a lei processual nova regulará apenas os atos processuais que 
serão praticados após sua vigência, não alcançando os atos já realizados sob a égide da lei 
anterior, os quais serão considerados válidos, produzindo todos os regulares efeitos previstos 
pela lei velha. 
A ordem executiva de requisição de pequeno valor contra o ente público, observado o limite 
constitucionalmente fixado, não é invalidado ou alterado pela lei estadual de vigência 
posterior que estabelece patamar menor, em obediência à garantia constitucional do ato 
jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF/88) e aos princípios da irretroatividade da norma 
processual e da celeridade processual. (Acórdão nº 67.647 - Agravo de Petição nº 01551-
2006-921-21-00-4 - Desembargador Relator: Ronaldo Medeiros de Souza - Julgado em 
29/05/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.509, em 18/07/2007). 
 
Execução - título executivo extrajudicial – princípio da reserva legal – art. 876 da CLT - 
Termo de Confissão de Dívida – inadmissibilidade – manutenção da sentença. 
O art. 876 da CLT é taxativo no sentido de reconhecer como título executivo extrajudiciais 
apenas o Termo de Conciliação firmado perante as Comissões de Conciliação Prévia e o 
Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho, não havendo 
como fazer interpretação extensiva do dispositivo legal em apreço, de forma a alcançar 
também a confissão de dívida, de que trata o art. 585, II do CPC, face ao princípio da reserva 
legal, bem como em nome do princípio da proteção ao hipossuficiente, já que a situação de 
igualdade entre as partes não se dá na relação de trabalho da mesma forma que numa relação 
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civil. (Acórdão nº 68.404 - Agravo de Petição nº 00664-2006-003-21-00-7 - Desembargador 
Relator: Ronaldo Medeiros de Souza - Julgado em  03/07/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.532, em 18/08/2007). 
 
Execução de contribuição previdenciária. Parcelamento do débito. Suspensão do processo.  
Parcelamento da dívida perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, suspensão do 
curso da execução das contribuições previdenciárias, e não sua extinção. Inteligência do § 1º 
do art. 889-A da CLT, introduzido pela Lei nº 10.035/00, que estabeleceu os procedimentos 
para a execução das contribuições previdenciárias no âmbito da Justiça do Trabalho. (Acórdão 
nº 68.533 - Agravo de Petição nº 01545-2005-002-21-00-4 - Desembargador Relator: Ronaldo 
Medeiros de Souza - Julgado em  10/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 
11.533, em 21/08/2007). 
 
Leilão – nulidade – desnecessidade de intimação pessoal do executado – aplicação do art. 888 
da CLT. 
De acordo com o art. 789 da CLT, o direito processual comum somente é utilizado como 
fonte supletiva no processo do trabalho quando houver omissão na legislação trabalhista. 
Assim, não se aplica o disposto no § 5º do art. 687 do Código de Processo Civil, o qual prevê 
a intimação pessoal do executado da data da realização do leilão do bem penhorado, pois o 
art. 888 da CLT estabelece que a arrematação será anunciada por edital afixado na sede do 
Juízo ou Tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência de 20 dias, não 
sendo a norma celetista omissa, portanto. Além do mais, vige no processo do trabalho o 
princípio da simplicidade em relação aos atos processuais, além do princípio da celeridade 
processual. No presente caso, o executado foi nomeado depositário do imóvel penhorado, 
tendo se mudado para o mesmo posteriormente sem, no entanto, comunicar tal fato ao Juízo, 
deixando-o sem notícias de seu paradeiro. Argüir a nulidade do leilão é pretender se 
beneficiar de sua própria torpeza. 
Penhora – nulidade – falta de intimação do cônjuge – ilegitimidade do executado para argüi-
la. 
O parágrafo único do art. 669 do Código de Processo Civil determina a intimação do cônjuge 
do devedor no caso de a penhora recair sobre bens imóveis, tendo como objetivo dar 
oportunidade para que o mesmo busque proteger sua meação. Sendo assim, o devedor 
executado não é parte legítima para argüir a nulidade da penhora no caso de não ter havido a 
referida intimação, o que caberia somente à sua esposa utilizar o meio jurídico adequado para 
tanto, direito que inexistiria visto que, quando da aquisição do imóvel penhorado o executado 
era solteiro, vindo só após a casar-se com comunhão parcial de bens, não havendo a 
comunicação do bem em questão com o consorte. Além do mais, o executado somente se 
insurgiu em relação a tal tema nos embargos à arrematação, quando deveria tê-lo feito por 
meio de embargos à execução, operando a preclusão. E mesmo que assim não fosse, o § 1º do 
art. 1.663 do Código Civil obriga os bens comuns e particulares do cônjuge na razão do 
proveito que houver auferido, em razão das dívidas contraídas no exercício da administração 
do patrimônio comum no regime parcial de bens, sendo esse o presente caso, já que o 
exeqüente pleiteia verbas trabalhistas relativas a período em que o executado já era casado 
com sua atual esposa. 
Bem de família – imóvel penhorado alugado – executado não residente no imóvel. 
Regularmente cientificado da penhora do seu imóvel, o executado, figurando na posição de 
depositário, o tema de bem de família deve ser veiculado em sede de embargos à penhora, no 
prazo fixado para os embargos à execução. A oferta de tal argumento, em sede de embargos à 
arrematação encontra-se preclusa, apresentando-se apenas como mecanismo protelatório ao 
fim da execução, consistindo em contrariedade frontal ao princípio da efetividade 
jurisdicional previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal. 
Não se considera bem de família o imóvel penhorado quando, no momento da penhora 
(31.05.2006), o executado não residia no mesmo, o qual estava alugado, o que atribui ao 
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imóvel utilização econômica. A intenção do legislador em considerar o único imóvel como 
bem de família (Lei nº 8.009/90) foi proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à 
moradia, considerado como um direito básico da sociedade. Entretanto, o demandado não 
demonstrou que o imóvel objeto da penhora era de suma necessidade, pois não morava nele. 
(Acórdão nº 68.625 - Agravo de Petição nº 00530-2007-921-21-00-2 - Desembargador 
Relator: Ronaldo Medeiros de Souza - Julgado em  16/08/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.536, em 24/08/2007). 
 
Substituição do bem penhorado: inadmissibilidade. Desprovimento. 
Não há que se falar em substituição do bem penhorado quando o mesmo é suficiente para o 
pagamento da dívida e tendo em vista a não observância do disposto no art. 668 do CPC, que 
apenas prevê a substituição de penhora por valor em dinheiro. (Acórdão nº 68.629 - Agravo 
de Petição nº 01088-2003-921-21-00-8 - Desembargador Relator: Ronaldo Medeiros de 
Souza - Julgado em  21/08/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.536, em 
24/08/2007). 
 
Agravo Regimental 
Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Indeferimento. Sendo possível o indeferimento 
da inicial do mandado de segurança, em face da matéria em que se alinham questões 
intensamente controvertidas no âmbito do Processo do Trabalho,  de modo que não se pode 
vislumbrar a evidência da liquidez e certeza do direito pleiteado, ressaltando que não 
demonstrado o desacerto da decisão, nem apresentado argumento novo a ensejar a sua 
modificação, não há nada a modificar no despacho agravado. (Acórdão nº 67.499 - Agravo 
Regimental nº 00625-2007-000-21-00-1 - Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado 
em 28/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.501, em 06/07/2007). 
 
Agravo Regimental. Decisão Monocrática. Denegação de Seguimento de Recurso Ordinário. 
Se o tema tratado é objeto de precedente de Tribunal Superior, pode o relator, em sede 
monocrática, negar seguimento ao recurso, o que ocorre também em caso de sua manifesta 
inadmissibilidade, improcedência ou aplicação de jurisprudência dominante do tribunal 
(artigo 557, do CPC). (Acórdão nº 68.153 - Agravo Regimental nº 01136-2006-013-21-00-2 - 
Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em 31/07/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.523, em 07/08/2007). 
 
Ausência de novos elementos que justifiquem o provimento do agravo regimental. 
Manutenção da decisão agravada. 
Mantém-se a decisão que indeferiu, liminarmente, petição inicial em mandado de segurança 
quando não trazidos elementos novos que justifiquem a sua modificação. (Acórdão nº 68.279 
- Agravo Regimental n.º 00618-2007-000-21-00-0 - Desembargador Relator: Raimundo de 
Oliveira – Julgado em 31/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.527, em 
11/08/2007). 
 
Agravo regimental. Inexistência de nulidade processual. Inaplicabilidade do privilégio do 
duplo grau de jurisdição. Fundação de natureza privada no momento do proferimento do 
julgado exeqüendo. 
A matéria objeto do agravo de petição, para ser conhecida, deve ter sido veiculada na petição 
que provocou a manifestação da Presidência do Tribunal, quando da contrariedade ofertada na 
formação do precatório. Tema não anteriormente abordado constitui inovação à lide. 
Guardando a agravante, quando do proferimento da sentença exeqüenda, a natureza de 
fundação de direito privado, não gozava a mesma do privilégio do duplo grau de jurisdição 
estabelecido no DL 779/1969. O reconhecimento posterior, por força de decisão em Mandado 
de Segurança, assegurando o privilégio da execução por Precatório – art. 100 da CF, por ser 
mantida a Fundação executada pelo erário público, constitui garantia restritiva, não fazendo 
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nascer a figura da remessa oficial obrigatória, de modo a ensejar a nulidade processual por 
ausência desta, ainda mais que a previsão do art. 455, II, do CPC vigente à época da prolação 
da sentença (03.03.1995), que se sobrepunha ao DL 779/69, assegurava tal privilégio apenas 
para a União, Estados e Municípios. (Acórdão nº 68.396 - Agravo Regimental nº 00436-2004-
000-21-40-0 - Desembargador Relator: Ronaldo Medeiros de Souza - Julgado em  28/06/2007 
– Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.532, em 18/08/2007). 
 
Agravo regimental contra acórdão do Colegiado. Descabimento. Aplicação de multa. Art. 
557, § 2º, do CPC. 
Visando devolver a apreciação da matéria contida em decisão monocrática ao órgão 
Colegiado do Tribunal, não cabe agravo regimental contra acórdão do Colegiado unânime que 
não conheceu de recurso ordinário. Ausência de previsão legal para o apelo. A natureza 
manifestamente inadmissível do agravo enseja a aplicação da multa do art. 557, § 2º, do CPC. 
(Acórdão nº 69.021 - Agravo Regimental nº 00900-2006-002-21-00-9 - Desembargador 
Relator: Ronaldo Medeiros de Souza - Julgado em  13/09/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.555, em 21/09/2007). 
 
Ajuda-Alimentação 
Auxílio Alimentação. Reflexos. CEF. O pagamento, por longo período, da parcela de auxílio 
alimentação, configura-se em habitualidade e conduz à ilação de que restou incorporada ao 
patrimônio jurídico da autora, independentemente de adesão posterior ao PAT - Programa de 
Alimentação do Trabalhador. Indene de dúvidas a natureza salarial da verba de reembolso de 
despesa alimentação é corolário lógico a incidência nas parcelas do contrato de trabalho. 
(Acórdão nº 68.637 - Recurso Ordinário nº 01563-2006-001-21-00-0 - Juíza Relatora: Joseane 
Dantas dos Santos - Julgado em  21/08/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 
11.537, em 25/08/2007). 
 
Aposentadoria 
Aposentadoria – concessão – ato administrativo – efeitos. 
1.A aposentadoria é fato jurídico que somente se aperfeiçoa com a expedição de ato 
administrativo declarando sua concessão e, esse fato pressupõe que o contrato de trabalho 
continua a vigorar no intervalo entre o requerimento e o deferimento da aposentadoria. 
2.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº69.069 - Recurso ordinário nº 00536-2006-
023-21-00-8 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em  06/09/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.556, em 22/09/2007). 
 
Complementação de aposentadoria - existência de dois planos - não-adesão ao plano que 
utiliza o IGP-DI como indexador - item II da Súmula 51 do c. TST. 
1. Quando existem dois Planos de Complementação de Aposentadoria, com formas de 
reajustes dos proventos diversas, e foi concedida oportunidade pelo reclamado, e o autor 
optou por não aderir ao plano que hoje entende ser-lhe mais benéfico, tampouco demonstrou 
que sua escolha restou maculada por qualquer vício, não pode ter o mesmo tratamento 
concedido àqueles que aderiram ao Plano que utiliza o IGP-DI como indexador. Aplica-se, 
nesse caso, o conteúdo do item II da Súmula nº. 51 do c. TST. 
2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº. 69.072 - Recurso Ordinário nº. 01484-2005-
003-21-00-1 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em  11/09/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.556, em 22/09/2007). 
 
1. Aplicação de reajuste diferenciado. Isonomia de complementação de aposentadoria. Os 
recorrentes optaram, sem qualquer vício de consentimento, em continuar recebendo o abono 
mensal pago diretamente pelo Banco a se arriscar a receberem complementação de 
aposentadoria por uma entidade privada que não lhes passava qualquer segurança, por 
entenderem ser a melhor opção na época que lhes foi dado oportunidade de escolher, não 
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pode agora querer, por arrependimento, obrigar o BANESPA, mediante determinação 
judicial, a pagar, ao invés do abono mensal - ao qual está obrigado a manter para aqueles ex-
funcionários que preenchem o requisito principal para a manutenção desse complemento, qual 
seja, ter sido admitido até 22.05.75 - a complementação de aposentadoria nos moldes 
adotados pelo BANESPREV (reajustamento anual pelo IGP-DI). Ao caso também não se 
aplica o princípio da isonomia, porque embora a condição dos beneficiários seja de inativos, 
tanto aqueles que optaram pelo Plano Pré-75 como os que permaneceram regidos pelo 
Regulamento de Pessoal, os benefícios aos quais se vincularam voluntariamente são diversos, 
nem tampouco o ente pagador é o mesmo. 
2. Incompetência da Justiça do Trabalho. Inocorrência. Consistindo o objeto da lide na 
complementação de proventos de aposentadoria, dos reclamantes, antigos contratados do 
então denominado Banco do Estado de São Paulo - BANESPA, que é o órgão controlador e 
instituidor do BANESPREV, que paga complementação de aposentadoria tão-somente, a 
estes ex-empregados, ora aposentados do BANESPA, não há incompetência a ser declarada 
3. Litispendência. Na ação civil pública ajuizada pela Associação dos Funcionários 
Aposentados do Banco do Estado de São Paulo - AFABESP, entidade associativa sem fins 
lucrativos, não consta o rol dos substituídos, não havendo como se averiguar a afirmação de 
litispendência formulada pelo recorrente, asseverando-se que a Associação quando integra o 
pólo ativo da demanda, na condição de substituta processual, representa exclusivamente seus 
associados, diferentemente do Sindicato que representa toda uma categoria, independente do 
substituído ser associado ou não. Preliminar rejeitada. 
4. Inépcia da Inicial. Não é inepta a petição inicial cujo pedido de decorreu da exposição 
lógica dos fatos que o embasaram. 
5. Complementação de Aposentadoria. Prescrição. Inocorrência. Inaplicável a prescrição 
bienal, eis que no caso dos autos, os reclamantes não buscam complementação de 
aposentadoria, mas tão-somente equiparação de proventos. 
6. Recursos ordinário e adesivo improvidos. (Acórdão nº 67.909 - Recurso Ordinário nº 
01226-2006-001-21-00-3 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado 
em 19/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.520, em 02/08/2007). 
 
Complementação de Aposentadoria. Progressão. Concessão. Não Aplicabilidade. A extensão 
aos aposentados do correspondente financeiro da progressão concedida aos empregados da 
ativa é inviabilizada diante do silêncio normativo, plenamente justificável diante da 
incompatibilidade do instituto a inatividade, máxime quando o acordo coletivo, nesse tocante, 
não faz alusão aos aposentados, e foi devidamente subscrito pelo sindicato da categoria, não 
se vislumbrando ilicitude no pactuado. (Acórdão nº 68.570 - Recurso Ordinário nº 01393-
2006-006-21-00-6 - Juíza Redatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em  16/08/2007 – 
Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.535, em 23/08/2007). 
 
Aposentadoria Espontânea. Extinção do Contrato de Trabalho. A aposentadoria 
espontaneamente requerida pelo empregado não constitui causa de extinção do contrato de 
trabalho, nos termos da decisão proferida pelo STF, de modo que, rompida a relação por 
iniciativa do empregador, é cabível o deferimento das parcelas inerentes à dispensa sem justo 
motivo. (Acórdão nº 68.854 - Recurso Ordinário nº 00144-2007-002-21-00-9 - Juíza Relatora: 
Joseane Dantas dos Santos - Julgado em  04/09/2007 – Decisão unânime - Publicado no 
DJE/RN nº 11.546, em 07/09/2007). 
 
Aposentadoria espontânea – permanência no emprego – incidência da multa de 40% sobre o 
FGTS do período anterior à aposentadoria. 
O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, firmou entendimento no sentido de 
que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho. Diante disso, o Tribunal 
Superior do Trabalho cancelou a Orientação Jurisprudencial nº 177 da SDI-I, a qual previa 
que a aposentadoria espontânea extinguia o contrato e era indevida a multa de 40% do FGTS. 
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Na seqüência, por ampla maioria de suas Turmas, firmou jurisprudência no sentido de que 
essa multa deve ser paga e calculada sobre todo o período trabalhado. Portanto, com base 
nessa jurisprudência quase unânime das Turmas da Colenda Corte Trabalhista, o recorrente 
faz jus à multa de 40% incidente incide sobre o FGTS relativo aos expurgos inflacionários dos 
Planos Verão e Collor I, sendo devido, também, o aviso prévio, em razão de a demissão ter 
ocorrido sem justa causa. Recurso provido em parte. (Acórdão nº 69.159 - Recurso Ordinário 
nº 00143-2007-003-21-00-0 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  
13/09/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.558, em 26/09/2007). 
 
Aviso Prévio 
Aviso prévio indenizado – cômputo para efeito de anotação na CTPS e aposentadoria – 
inadmissibilidade – Orientação Jurisprudencial  82 da SDI – I, de 22/04/1997, do Tribunal 
Superior do Trabalho – inaplicabilidade – novo sistema previdenciário – Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/1998. 
O aviso prévio indenizado é adicionado ao período contratual para efeito de cálculo dos 
títulos rescisórios, não podendo ser anotado na CTPS do empregado como tempo de serviço, 
por se tratar de um título de natureza indenizatória, sem incidência da contribuição 
previdenciária. A Orientação Jurisprudencial nº 82 da SDI-I do TST, de 22/04/97, não mais se 
justifica, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, impôs um novo 
sistema previdenciário, o de tempo de contribuição, e não mais de serviço. 
Danos morais - ausência de comprovação dos elementos configuradores - improcedência. 
Correta a sentença que, valorando acertadamente a prova existente nos autos, concluiu pela 
ausência dos elementos configuradores do dano moral e indeferiu o pedido de indenização 
correspondente. (Acórdão nº 69.235 - Recurso Ordinário n.º 01241-2006-005-21-00-7 - 
Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  18/09/2007 – Decisão por maioria 
- Publicado no DJE/RN nº 11.560, em 28/09/2007). 
 
 

C 
 
 
Carência de Ação 
1. Carência de Ação não configurada. Presença da possibilidade jurídica do pedido e do 
interesse processual. O autor demonstra o seu interesse processual, porquanto da causa de 
pedir denota-se a “necessidade da tutela jurisdicional” e “adequação do provimento 
pleiteado”, em observância ao binômio ‘interesse-adequação’, o qual revela a utilidade do 
provimento jurisdicional pretendido pelo demandante, não havendo de se falar em carência de 
ação. Não há ademais, no ordenamento jurídico, norma que vede o pleito realizado, de modo a 
torná-lo juridicamente impossível. 
2. Prática discriminatória e atentatória à relação de emprego. Inexistência. O pleito do 
requerente revela uma simples tutela jurisdicional em busca de uma declaração acerca de um 
conflito, o que é garantido a todos constitucionalmente pelo princípio do livre acesso ao Poder 
Judiciário, não havendo que se cogitar de prática discriminatória. 
3. Recurso desprovido. (Acórdão nº 67.782 - Recurso Ordinário nº 00559-2006-003-21-00-8 - 
Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado em 28/06/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.517, em 28/07/2007). 
 
Comissão 
Alteração de comissões. Medida unilateral. Parcela assegurada por preceito de lei. Afronta à 
irredutibilidade salarial. Prescrição bienal afastada. Retorno dos autos. Reapreciação do 
mérito. 
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As comissões habitualmente pagas pelo empregador integram, por força do § 1º, do art. 457 
da CLT, a remuneração do trabalhador, para todos os efeitos legais, configurando afronta à 
garantia constitucional de irredutibilidade do salário (art. 7º, VI) a sua alteração unilateral. 
Sendo a verba em comento parcela assegurada por preceito de lei, amolda-se à exceção 
prevista no Enunciado 294 do colendo TST, no que pertine à não aplicação da prescrição 
bienal. Afastada a decretação da prescrição bienal, há que se retornar os autos à instância 
inferior, para reapreciação das questões meritórias da lide. Recurso a que se dá parcial 
provimento. (Acórdão nº 67.726 - Recurso Ordinário nº 01269-2006-007-21-00-7 - Des. 
Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 03/07/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.511, em 20/07/2007). 
 
Competência – Justiça do Trabalho 
1. Preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Complementação de aposentadoria. 
Em se tratando de litígio que envolve entidade de previdência privada, instituída diretamente 
pelo empregador, não importa que a obrigação tenha natureza previdenciária. A análise do 
pleito envolve necessariamente uma incursão na relação de emprego, e devido a essa gênese, 
a Justiça do Trabalho é competente para dirimir a controvérsia. 
2. Ilegitimidade Passiva. Inexistência. Responsabilidade solidária configurada. A CAIXA 
instituiu a segunda ré, FUNCEF, com a finalidade de atender às complementações de 
aposentadoria dos seus empregados, sendo sua instituidora e mantenedora. Resta evidente que 
é a estreita vinculação entre ambas que garante o pagamento do benefício em questão, sendo 
patente a solidariedade entre as reclamadas pelo pagamento dos créditos deferidos aos 
reclamantes, que refletem nos proventos de aposentadoria auferidos em razão do vínculo de 
emprego mantido com a primeira ré. 
3. Prescrição. Suspensão do contrato de trabalho. Não se opera a prescrição bienal extintiva 
em relação ao contrato de trabalho que se encontra suspenso em virtude de concessão da 
aposentadoria por invalidez, não havendo o decurso de tempo estabelecida na lei 
previdenciária. 
4. Auxílio-Alimentação. Tendo a Caixa Econômica Federal estendido o direito à percepção do 
auxílio-alimentação aos empregados aposentados, mediante  norma interna editada  em 1975, 
os empregados  cujos contratos de trabalho estavam em vigência na ocasião, tiveram este  
benefício incorporado ao seu patrimônio jurídico, com seus efeitos diferidos ao momento da 
aposentadoria, não se lhe aplicando posterior  supressão unilateral do direito, pelo empregador  
que só alcança os  empregados  admitidos  após a mudança da regra. 
5. Justiça gratuita. Jus aos benefícios. Impossibilidade de se arcar com as custas e despesas 
processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 
6. Recursos ordinários desprovidos. (Acórdão nº 67.340 - Recurso Ordinário nº 01081-2006-
001-21-00-0 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado em 
21/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.499, em 04/07/2007). 
 
1. Competência Residual da Justiça do Trabalho. Orientação Jurisprudencial nº 138 do c. 
TST. É residual a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feito referente a 
declaração de existência de vinculo empregatício em período  anterior a publicação da lei 
8.112/90, a qual transmudou o regime jurídico dos servidores públicos da União submetidos, 
até o advento do referido diploma legal, ao regime da CLT, para o vínculo estatutário. 
2. Recurso ordinário parcialmente provido para determinar a competência residual da Justiça 
do Trabalho e remeter os autos ao Juízo de origem para apreciar e julgar a presente demanda. 
(Acórdão nº 67.760 - Recurso Ordinário nº 00377-2005-002-21-00-0 - Juíza Relatora: 
Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.514, em 25/07/2007). 
 
1. Vigência de Lei. Publicação integral da norma em meio oficialmente autorizado. A 
vigência das leis se inicia com sua publicação, a qual se destina à ciência de seus comandos 
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pelos que a ela estão sujeitos, impondo-se que seja observada a integralidade do seu teor. Sem 
a comprovação da regular publicação da lei instituidora do regime jurídico único e, ainda, não 
constando dos autos qualquer comprovação de que os cargos em comissão de livre nomeação 
e exoneração, para os quais a reclamante fora designada, tenham sido criados por lei, em 
obediência à ordem constitucional, não há de se falar em incompetência desta Justiça 
Especializada para apreciar e julgar o feito. 
2. Recurso ordinário desprovido. (Acórdão nº 67.830 - Recurso Ordinário nº 00903-2006-017-
21-00-1 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado em 19/07/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.519, em 01/08/2007). 
 
Regime Jurídico Único. Ausência de Publicação Oficial da Lei. Se não comprovada a 
publicação em órgão da imprensa oficial de lei instituidora de regime jurídico único dos 
servidores do Município reclamado, nos termos dispostos na LICC, tem-se como não 
cumprida etapa fundamental do processo legislativo, sendo, portanto, sem eficácia no plano 
jurídico, estando seus servidores sujeitos à legislação consolidada, cuja competência para 
dirimir a controvérsia é da Justiça do Trabalho. (Acórdão nº 68.039 - Recurso Ordinário nº 
00851-2006-018-21-00-0 - Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em 
26/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
 
Relação de trabalho – nova redação do art. 114, inciso I, da CF/88, dada pela EC nº 45/2004 - 
competência da Justiça do Trabalho. 
Tratando-se de demanda decorrente da relação de trabalho, de natureza civil, assim ajuizada 
após a edição da EC nº 45/2004, a competência para processá-la e julgá-la é desta Justiça, nos 
termos da nova redação dada ao art. 114, inciso I, da CF/88, pela referida emenda 
constitucional. 
Prestação de serviços autônomos de professor – prazo prescricional aplicável - art. 206, §5º, 
inciso II, do atual Código Civil – reforma da sentença. 
Tratando a ação de pedido de honorários, formulado por professor autônomo, o prazo 
prescricional aplicável é o do art. 206, §5º, inciso II, do atual Código Civil e não o previsto no 
art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, que trata de direitos devidos ao trabalhador com 
vínculo empregatício. Por conseguinte, exercido o direito postulatório a tempo, reforma-se a r. 
sentença para afastar a prescrição pronunciada. 
Serviços prestados – inexistência de impugnação do demandado e de comprovação da 
quitação dos valores ajustados – pagamento devido – procedência da ação de cobrança. 
Admitindo-se que o autor prestou serviços na qualidade de “Professor de Serviço Prestado” 
por 10 meses, de forma autônoma, para o réu, e e não recebeu os honorários ajustados (R$ 
335,00 por mês), o recurso deve ser provido e condenado o Estado do RN no pagamento de 
R$ 3.350,00, mais os acréscimos legais. 
Recurso ordinário provido. (Acórdão nº 69.155 - Recurso Ordinário nº 00120-2007-018-21-
00-5 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  13/09/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.558, em 26/09/2007). 
 
Remessa necessária. Publicação da lei instituidora do regime jurídico estatutário: 
irregularidade. Subsistência do contrato de trabalho. Incompetência da Justiça do Trabalho e 
prescrição bienal: rejeição. FGTS. Prescrição trintenária. 
A lei para tornar-se obrigatória deve ser publicada de forma oficial, a fim de ser conhecida 
pela sociedade e obedecida pelos seus destinatários, não se podendo falar na validade do 
regime jurídico estatutário enquanto não cumprida tal exigência. Conseqüentemente, a 
competência para compor a lide é desta Justiça especializada. Pela mesma razão, não houve 
prescrição bienal, porque subsistente o contrato de trabalho. 
É trintenário o prazo prescricional para reclamar em juízo pelo não recolhimento do FGTS, 
nos termos da Súmula n.º 362 do TST. Assim, correta a sentença ao rechaçar, quanto à 
referida verba, a prejudicial de mérito de prescrição qüinqüenal suscitada pelo reclamado. 
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Recurso do reclamante. Inépcia da inicial: não configuração. Diferença salarial. Provimento. 
A petição inicial, em cotejo com os documentos que a acompanharam, preencheu os 
requisitos enumerados nos artigos 282 e 283 do CPC. Não restou comprometido o 
contraditório e nenhuma dificuldade houve para que o reclamado respondesse à pretensão do 
autor, pois esta era perfeitamente inteligível. Portanto, não há falar em inépcia da inicial 
quanto ao pedido de diferença salarial. 
A percepção do salário mínimo configura uma garantia constitucional. Sendo fato 
incontroverso que o reclamante percebia remuneração inferior ao mínimo legal, reforma-se a 
sentença para deferir ao obreiro o direito a haver as diferenças salariais complementares. 
(Acórdão nº 68.073 - Remessa “Ex officio” e Recurso Ordinário nº 00156-2007-019-21-00-5 
- Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime 
- Publicado no DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
 
Confissão 
Petição inicial. Efeito de confissão judicial em relação ao autor. Inalterabilidade do período 
contratual confessado na petição inicial. 
O ajuizamento de reclamação anterior através de advogado com expresso poder de confissão, 
gera o efeito de verdade sobre alegações contidas na inicial anterior, relativamente ao 
empregado, no que concerne ao período contratual alegado como trabalho. 
Não pode pretender o reclamante, em nova reclamação, alterar tal declaração invalidando a 
verdade ali contida e que foi objeto de acordo judicial regularmente firmado. (Acórdão nº 
68.728 - Recurso Ordinário nº 00686-2006-018-21-00-6 - Desembargador Relator: Ronaldo 
Medeiros de Souza - Julgado em  16/08/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 
11.539, em 29/08/2007). 
 
Conflito de Competência 
Conflito negativo de competência - juízos vinculados ao TRT-21ª Região - ação declaratória 
de nulidade de auto de infração e exceção de pré-executividade incidental em ação da 
execução fiscal - continência - reunião dos processos - razões de segurança jurídica - 
prevenção do Juízo que julgou a exceção - prorrogação da competência. 
1. Se os motivos de fato e de direito alegados na ação declaratória de nulidade de auto de 
infração (em trâmite no Juízo suscitante) são, no mínimo, similares, quando não, decerto 
idênticos aos invocados na exceção de pré-executividade (em trâmite no Juízo suscitado), pela 
singela razão de que, tanto numa quanto noutra, o que se pretende é a desconstituição do título 
executivo extrajudicial que guarnece a ação executiva; somente se diferenciando eles pelo 
modo de ataque ao título (com evidentes reflexos no plano procedimental); seria mais correto 
dizer, que bem mais que a genérica conexão do art. 103 (comunhão de objetos), há mesmo 
específica continência do art. 104 (identidade de partes e de causa de pedir), o que recomenda 
e, mais que isso, impõe a reunião dos processos num só Juízo, tendo em vista evitar decisões 
conflitantes, com menoscabo à segurança jurídica. E nessa quadra, resulta evidente que se 
torna prevento, nos termos do art. 106 do CPC, o Juízo onde se deu o julgamento da exceção 
de pré-executividade, prorrogando-se assim sua competência. 
2. Conflito conhecido para declarar a competência da 6ª Vara do Trabalho de Natal. (Acórdão 
nº 67.421 - Conflito de Competência nº 01233-2005-005-21-40-4 - Desembargador Relator: 
Carlos Newton Pinto - Julgado em 19/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 
11.504, em 11/07/2007). 
 
1. Competência em razão da matéria - critérios de fixação. 2. Pedido e causa de pedir - 
natureza jurídico-administrativa - incompetência da Justiça Laboral. 3. Conflito negativo de 
competência - remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça - art. 105, I, “d”, CF. 
1. A competência em razão da matéria é fixada de acordo com o pedido e a causa de pedir 
constantes na petição inicial, razão pela qual é verificável no momento em que a ação é 
proposta, consoante dicção do art. 87, do CPC. 
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2. Incompetente é a Justiça do Trabalho para apreciar demanda na qual se pleiteia verbas de 
natureza administrativa, com base em leis municipais, vislumbrando-se aí o cunho 
estritamente administrativo do pedido e causa de pedir, nos termos do pronunciamento do 
Supremo Tribunal Federal exarado na Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.395-6. 
3. Suscita-se o conflito negativo de competência, com remessa dos autos ao Superior Tribunal 
de Justiça, nos termos do art. 105, I, “d”, CF. (Acórdão nº 67.336 - Recurso Ordinário nº 
00064-2006-016-21-00-5 - Desembargador Redator: Carlos Newton Pinto - Julgado em  
13/06/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.542, em 01/09/2007). 
 
Contrato de Empreitada 
1. O traço que distingue essencialmente o contrato de empreitada do contrato de emprego é a 
verdadeira existência de autonomia. O empreiteiro não se subordina à parte contratante, ao 
contrário, detém a autonomia da prestação pactuada. Não se desincumbiu o reclamante de 
provar a existência de relação empregatícia. A instrução processual comprovou a existência 
de contrato de empreitada firmado entre as partes. 
2. Recurso desprovido. (Acórdão nº 67.771 - Recurso Ordinário nº 00005-2006-002-21-00-4  
- Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado em 28/06/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.515, em 26/07/2007). 
 
Contrato de Experiência 
Contrato de Experiência. Estabilidade Provisória. A estabilidade não é compatível com os 
contratos celebrados por prazo determinado, visto que visa resguardar a permanência do 
emprego, porém, quando a relação já está aprazada no tempo, não há que se cogitar de sua 
continuidade, salvo se as partes, expressa ou tacitamente, quiserem manter dito pacto laboral, 
transformando-o em prazo indeterminado. (Acórdão nº 68.661 - Recurso Ordinário nº 01764-
2006-006-21-00-0 - Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em  21/08/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.538, em 28/08/2007). 
 
Contribuição Fiscal e Previdenciária 
Acordo Judicial. Contribuição Previdenciária. Na ausência de discriminação das verbas 
envolvidas no referido acordo, a contribuição previdenciária deverá incidir sobre o valor total 
conciliado. (Acórdão nº 68.880 - Recurso Ordinário n° 00274-2006-004-21-00-3 - Juíza 
Relatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em  04/09/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.548, em 12/09/2007). 
 
Cooperativismo 
Cooperativa. Atividade-fim da reclamada. Vínculo empregatício. Configuração. A criação de 
entidade cooperativa para a intermediação de mão-de-obra na atividade-fim da tomadora dos 
serviços, desvirtuando sua finalidade de prestar serviços aos associados e precarizando as 
relações de emprego, enseja a responsabilização exclusiva da tomadora dos serviços. 
Contribuição previdenciária. Período clandestino. Execução de ofício. Cabimento.  O 
reconhecimento judicial do vínculo empregatício, com a correspondente determinação de 
registro na CTPS do reclamante do período clandestino, não só autoriza como impõe à Justiça 
do Trabalho a execução da contribuição previdenciária sobre a remuneração já auferida pelo 
obreiro, cuja integração, para compor o mínimo legal, não exime a reclamada do recolhimento 
previdenciário sobre a parte clandestinamente paga, eis que não houve o devido recolhimento 
no momento próprio. 
Horas extras. Comprovação. Pagamento por produção. Descaracterização. Sentença mantida. 
A reclamante comprovou com o depoimento de testemunha a sobrejornada. Ademais, o 
pagamento por produção restou descaracterizado, uma vez que a longa jornada do obreiro lhe 
conferia remuneração muito inferior ao mínimo legal, motivo pelo qual escorreita a decisão 
que reconheceu o pagamento por unidade de tempo. 
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Multa do art. 467. Títulos controvertidos. Multa de 1/10 avos do salário mínimo. Obrigação 
de fazer. Exclusão do julgado. 
Existindo patente controvérsia acerca dos títulos vindicados, deve-se excluir da condenação a 
multa do art. 467 da CLT. Do mesmo modo, inaplicável a multa de 1/10 do salário mínimo, 
em função de obrigação de fazer – registo da CTPS do obreiro – haja vista que a legislação 
confere ao magistrado a prerrogativa de determinar, de ofício, que a Secretaria da Vara 
proceda o respectivo registro na carteira profissional do trabalhador. (Acórdão nº 68.185 - 
Recurso Ordinário nº 00372-2006-018-21-00-3 - Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite 
– Julgado em 17/07/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.524, em 
08/08/2007). 
 
Crédito Trabalhista 
Empresa em processo de recuperação judicial – ação trabalhista – inscrição no quadro-geral 
de credores – reserva da importância no processo de recuperação judicial. 
De acordo com o § 3º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, após a liquidação da sentença, se esta 
não for líquida, o crédito trabalhista será inscrito no quadro-geral de credores, cabendo ao 
Juízo trabalhista determinar que se reserve, no processo de recuperação judicial, importância 
correspondente ao montante da dívida. Recurso provido para determinar a habilitação do 
crédito trabalhista da reclamante no processo que tramita na 1ª Vara Empresarial do Estado do 
Rio de Janeiro. 
Convenções coletivas – previsão de reajuste salarial – não cumprimento pela reclamada – 
afronta ao art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal – procedência do pedido. 
O não cumprimento das convenções coletivas pela reclamada, quanto aos reajustes salariais 
convencionados, configura afronta ao inciso XXVI do art. 7º da Constituição Federal. A 
alegação da recorrente, de que o art. 503 da CLT prevê a possibilidade de redução salarial em 
caso de força maior ou de prejuízos devidamente comprovados, o que permitiria a não 
concessão dos reajustes previstos nas convenções coletivas, não prevalece, uma vez que o 
referido dispositivo foi revogado, tacitamente, pela Constituição Federal de 1988, tendo em 
vista que o art. 7º, inciso VI, prevê a irredutibilidade de salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo, ou seja, o salário somente poderá ser reduzido por meio de 
negociação coletiva. Além disso, cabe ao empregador assumir os riscos da atividade 
econômica, não podendo transferi-los aos empregados. Recurso provido parcialmente. 
(Acórdão nº 69.139 - Recurso Ordinário nº 01331-2006-006-21-00-4 - Desembargador 
Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  13/09/2007 – Decisão unânime - Publicado no 
DJE/RN nº 11.558, em 26/09/2007). 
 
 

D 
 
 
Dano Moral 
1.Bandern em liquidação extrajudicial – dano moral – natureza não trabalhista – pleito não 
alcançado pela coisa julgada (conciliação) – inexistência de nexo de causalidade entre o 
sofrimento psíquico (o efeito) e a conduta do demandado (a causa) – improcedência. 2.Banco 
Central do Brasil – ausência de relação jurídica com as partes em litígio - ilegitimidade – 
exclusão da lide. 
1. O pleito de indenização por dano, material, moral, estético, ou de qualquer outra natureza, 
ainda que nascido de fato ou ato oriundo de relação de trabalho e, por essa razão mesma, 
atrair a competência da Justiça do Trabalho, não se torna, ‘ipso facto’ um crédito trabalhista, 
diferentemente, por exemplo, de salário, férias, repouso semanal, aviso prévio, horas extras, 
adicionais de insalubridade ou periculosidade, FGTS, etc., porquanto não se confundem 
competência, que é instituto de direito processual, com reparação civil, que é instituto de 
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direito material. Pensar de modo diverso implica, ‘data venia’ fazer tabula rasa do art. 483 da 
CLT. Assim, eventual pedido de indenização por dano moral em face do Bandern, decorrente 
de sua liquidação extrajudicial não está alcançado pela coisa julgada (fruto da conciliação 
realizada no passado), devendo, pelo contrário, ser julgado improcedente em razão da 
inexistência de nexo de causalidade entre o sofrimento psíquico (o efeito) alegado pelos 
reclamantes e a conduta do demandado (a causa). 
2. Sendo o Banco Central do Brasil entidade estranha à relação jurídica havida entre as partes 
do litígio, vale dizer, os reclamantes e o Bandern, resultando a liquidação extrajudicial deste 
último de ato que se insere nas atribuições legais de competência daquela autarquia 
responsável pela fiscalização das instituições financeiras, é flagrante sua ilegitimidade para 
figurar no pólo passivo, devendo ser excluída da lide. 
3. Recurso dos reclamantes conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a coisa 
julgada, decretando-se a improcedência do pedido de reparação de danos morais. 
Recurso adesivo do Banco Central do Brasil conhecido e provido para excluí-lo da lide. 
(Acórdão nº 68.376 - Recurso Ordinário nº 01023-2005-004-21-00-5 - Desembargador 
Redator: Carlos Newton Pinto - Julgado em  24/05/2007 – Decisão por maioria e unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.530, em 16/08/2007). 
 
1. Dano auditivo. Cabimento de Indenização por danos morais e materiais. Os danos materiais 
e morais decorrentes de acidente de trabalho, resultam, normalmente, da prática de um ato 
ilícito ou a incidência do empregador em um erro de conduta, bem como a evidência de um 
prejuízo suportado pelo trabalhador e do nexo de causalidade entre o ato praticado pelo patrão 
ou preposto seu e o dano experimentado pelo empregado, consoante regramento inserido no 
rol de obrigações contratuais do empregador, seja pessoa física ou jurídica, a teor do art. 7º, 
inciso XXVIII, da Constituição Federal. 
2. Responsabilidade Civil Subjetiva. É imperativo que a parte demonstre a existência dos 
elementos formadores da responsabilidade civil do empregador: o dano, sua causa, o nexo 
causal e a culpa do empregador, porquanto a responsabilidade civil, in casu, é subjetiva, 
conforme o estabelecido no art. 7º, XXVIII, da Constituição da República. No caso vertente, 
existem nos autos elementos suficientes a demonstrar a ocorrência de culpa por parte do 
empregador, o nexo causal entre a conduta da reclamada e o acidente ocorrido, bem como a 
existência de prejuízo ao recorrente, pelo que incabíveis as indenizações pleiteadas. 
3. Recurso desprovido. (Acórdão nº 67.754 - Recurso Ordinário nº 00846-2006-001-21-00-5 - 
Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado em 28/06/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.517, em 28/07/2007). 
 
1. Dano Moral. Quantum indenizatório. A indenização por dano moral decorrente de doença 
profissional - LER/DORT - equiparada ao acidente de trabalho, depende de provas robustas 
que demonstrem o nexo de causalidade entre a conduta inadequada da empresa com o dano 
sofrido pelo empregado. No caso dos autos, as perícias produzidas apontam que a 
enfermidade que acometeu a empregada foi adquirida no curso do contrato de trabalho pelo 
desempenho de atividade danosa a sua integridade física, tendo se agravado em razão do 
descaso da empresa que não cuidou da sua readaptação na época própria o que acabou 
provocando a incapacidade parcial para o desempenho do seu ofício.  
2. Recurso patronal desprovido e da reclamante parcialmente provido. (Acórdão nº 67.828 - 
Recurso Ordinário n° 01102-2006-004-21-00-7 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel 
de Almeida - Julgado em 19/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.519, 
em 01/08/2007). 
 
Doença Profissional. Dano Moral. Caracterização. Indenização. Cabimento. O deferimento da 
indenização por danos morais pressupõe não apenas a prova da ocorrência do ato ilícito 
cometido pela empregadora, como também o nexo causal entre este e o prejuízo efetivado. 
Verificada, no caso dos autos, a existência de doença profissional ocasionada pelas condições 



 26

de trabalho a que estava exposto na empresa e a comprovação inequívoca e eficaz da 
ocorrência de prejuízos à sua saúde, faz-se mister deferir a postulada indenização. (Acórdão 
nº 67.817 - Recurso Ordinário n 00499-2005-002-21-00-6 - Juíza Relatora: Joseane Dantas 
dos Santos - Julgado em 12/07/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.519, 
em 01/08/2007). 
 
Indenização - estabilidade provisória decorrente de acidente do trabalho – configuração. 
Comprovado nos autos os nexos cronológico e topográfico que configuram o acidente de 
trajeto entre o local de trabalho e a residência do autor, nada há para modificar na sentença, no 
particular. Ademais, houve desídia da reclamada em comunicar o acidente do trabalho, fato 
que gerou a concessão de benefício inadequado à situação, em prejuízo das garantias 
previdenciárias e trabalhistas asseguradas ao reclamante. 
Dano moral - ônus da prova desincumbido. 
O reclamante comprovou nos autos, mediante prova testemunhal, que a reclamada não se 
limitou a prestar informações sobre seu desempenho profissional, mas externou juízo de valor 
ao sugerir a sua não contratação pela empresa consulente, impedindo-o de obter novo 
emprego e, por conseguinte, nova fonte de renda para a sua subsistência. Com isso, causou-
lhe inegável constrangimento e dor moral, daí porque deve indenizá-lo, conforme consta da 
sentença. Entretanto, o valor da indenização deve ser compatível com a gravidade do fato, 
além de ter natureza pedagógica para que a empresa não repita ato dessa natureza. Recurso 
parcialmente provido para reduzir o montante da condenação. (Acórdão nº 67.768 - Recurso 
Ordinário nº 00258-2007-005-21-00-8 - Desembargador Redator: José Barbosa Filho - 
Julgado em  17/07/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.542, em 
01/09/2007). 
 
Doença profissional decorrente de acidente de trabalho. Inexistência de nexo de causalidade. 
Laudo pericial idôneo. Justo indeferimento. 
A indenização por dano moral, em razão de doença profissional decorrente de acidente de 
trabalho, implica na investigação da responsabilidade subjetiva, com base na culpa do 
empregador, conforme previsão do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, não se 
podendo reconhecê-la quando provada, por laudo pericial, a inexistência de nexo de 
causalidade entre o mal acometido e as atividades do obreiro no âmbito laboral. Recurso 
obreiro não provido. (Acórdão nº 67.727 - Recurso Ordinário nº 01446-2006-004-21-00-6 - 
Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 03/07/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.511, em 20/07/2007). 
 
Acidente de trabalho. Pedido de indenização por dano moral. Culpa exclusiva do trabalhador. 
Indeferimento. Dano estético. Responsabilidade civil objetiva. Indenização devida. Reforma 
da sentença. 
É exclusivamente culpado o trabalhador que, conhecendo o equipamento, deixa de fazer os 
ajustes necessários à sua própria segurança, preferindo arriscar a própria sorte. Indevida, pois, 
a indenização por danos morais. 
Por sua vez, levando em conta a responsabilidade objetiva do empregador por força da teoria 
do risco proveito, é devida a indenização por danos estéticos, ainda que estes não sejam 
suficientes para tornar o obreiro incapaz. (Acórdão nº 68.583 - Recurso Ordinário nº 01117-
2006-005-21-00-1 - Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em  26/07/2007 
– Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.536, em 24/08/2007). 
 
Condenação da reclamada no pagamento de indenização por danos morais e materiais. 
Manutenção da sentença. 
Evidenciado o nexo causal entre o ato ilícito da empregadora (acidente do trabalho decorrente 
de negligência da empresa) e o dano efetivo causado ao empregado, subtração - de forma 
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brutal - da mobilidade da mão direita, devida a indenização a título de danos morais e 
materiais. Manutenção da sentença. 
Valor mensal da pensão: limitação. 
Dá-se provimento parcial ao recurso da reclamada para limitar o valor mensal da pensão ao 
salário mínimo uma vez que o autor pode se inserir no mercado de trabalho em outras funções 
compatíveis com as suas limitações laborativas, consoante laudo pericial. (Acórdão nº 68.074 
- Recurso Ordinário nº 00015-2006-021-21-00-8 - Desembargador Relator: Raimundo de 
Oliveira - Julgado em 26/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.522, em 
04/08/2007). 
 
Deserção 
Guia de custas - cópia inautêntica - art. 830, CLT - argüição pelo recorrido - efeitos. 
1. Juntando aos autos o recorrente comprovante do pagamento de custas em cópia inautêntica, 
e suscitando o recorrido preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, esta deve 
ser acolhida, eis que todo documento destinado à prova, sendo ele apresentado em fotocópia, 
deverá estar devidamente autenticado, nos termos do artigo 830 da CLT. 
2. Recurso não conhecido por deserção. (Acórdão nº 68.372 - Recurso Ordinário nº 00302-
2006-002-21-00-0 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em  12/07/2007 
– Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.530, em 16/08/2007). 
 
Guia de custas - pressuposto de admissibilidade - preenchimento incorreto - efeitos. 
1.Por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal, cabe à parte interessada zelar pelo 
correto preenchimento do documento de recolhimento das custas processuais. O seu 
preenchimento em desacordo com as instruções emanadas da Secretaria da Receita Federal, 
enseja ao não conhecimento do recurso, por deserção. 
2. Recurso não conhecido. (Acórdão nº 69.095 - Recurso Ordinário nº 01121-2006-002-21-
00-0 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em  06/09/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.557, em 25/09/2007). 
 
Recurso - preparo não concretizado - Recuperação Judicial - ausência de prova - deserção. 
1. Não se conhece de recurso sem o necessário preparo, sob a alegação de que a empresa se 
encontra em Recuperação Judicial, se inexiste nos autos a necessária demonstração de tal 
situação. 
2. Recurso não conhecido, por deserto. (Acórdão nº 69.255 - Recurso Ordinário nº 01768-
2006-004-21-00-5 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em  13/09/2007 
– Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.561, em 29/09/2007). 
 
Da Inadmissibilidade do recurso da reclamada. Deserção. Guias GFIP e DARF incorretas. 
Deserto o recurso ordinário cujo preparo não guarda correspondência com o processo 
respectivo, constando guias de GFIP e DARF com registro de número e parte recorrida em 
processo diverso daquele que tramita o recurso.  Recurso patronal não conhecido por 
deserção. 
Recurso do reclamante. 
Das horas extras e reflexos. Intervalo intrajornada.  Indeferimento mantido. 
Confessado o cumprimento de jornada normal de trabalho, destituída de valor jurídico se 
mostram as alegações de sua extrapolação diária e de desrespeito ao intervalo intrajornada, 
porquanto seu cômputo coincide com as oito horas legais. Recurso obreiro não provido. 
(Acórdão nº 67.728 - Recurso Ordinário n.º 01582-2006-004-21-00-6 - Des. Relatora: Maria 
de Lourdes Alves Leite - Julgado em 03/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN 
nº 11.511, em 20/07/2007). 
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Desvio de Função 
Desvio de Função. Diferença Salarial. Para o deferimento de diferença salarial decorrente de 
desvio de função é necessário que a alteração contratual seja substancial, exigindo do 
empregado esforço ou capacidade acima do que foi contratualmente ajustado, e que exista 
quadro de carreira ou previsão legal ou convencional capaz de autorizar a majoração salarial. 
(Acórdão nº 68.261 - Recurso Ordinário nº 00295-2007-003-21-00-3 - Juíza Relatora: Joseane 
Dantas dos Santos - Julgado em  07/08/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 
11.528, em 14/08/2007). 
 
Diferença Salarial 
Tomadora de serviços x prestadora de serviços - terceirizado exercente de função típica de 
Caixa da CEF - não configuração - diferenças salariais - não reconhecimento. 
1. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, estando os empregados submetidos à 
contratação mediante concurso público, discrepando das contratações realizadas pelas 
terceirizadas que, normalmente empregam sem a observância do requisito constitucional. Fato 
este que obstaculiza, de imediato, a pretensão do autor. As decisões do Colendo TST 
convergem para o reconhecimento de que não se pode conferir direitos iguais aos empregados 
cujo processo de seleção e admissão de pessoal não guardam similitude. Hipótese observada 
entre a Rh Service Terceirização e a Tomadora de serviços - CEF.  Portanto, indevido o 
pleito de diferenças salariais entre a função em que foi contratado o reclamante com as 
desempenhadas pelos Caixas empregados da tomadora, pois se estaria convalidando o vínculo 
com a empresa tomadora de serviços, via oblíqua. 
2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 67.861 - Recurso Ordinário nº 01214-2006-
001-21-00-9 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em 12/07/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.519, em 01/08/2007). 
 
Pedido de diferenças salariais por alteração da base de cálculo implementada em setembro de 
1998 – alteração do Plano de Cargos e Salários pela recorrida – ato único do empregador – 
aplicação da Súmula 294 do TST. 
A pretensão deduzida pela reclamante consiste em ter restabelecida a base de cálculo de duas 
rubricas salariais que foi modificada com a implantação do Plano de Cargos e Salários em 
setembro de 1998. No caso, os pagamentos dessas duas rubricas têm origem no Plano de 
Cargos e Salários da CAIXA, cuja alteração decorreu de ato único da empregadora. Portanto, 
como a reclamante somente exercitou seu direito postulatório no sentido de obter o 
restabelecimento do critério de cálculo dessas rubricas salariais após mais de 8 (oito) anos, 
totalmente prescrito seu direito de ação, em consonância com a Súmula 294 do TST, como 
pronunciado pela sentença recorrida. Recurso ordinário não provido. (Acórdão nº 68.621 - 
Recurso Ordinário nº 01692-2006-006-21-00-0 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho 
- Julgado em  16/08/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.536, em 
24/08/2007). 
 
Recurso do reclamado. Diferenças salariais. Redução ilegal de vencimentos. Honorários 
advocatícios sindicais. Ilegitimidade da assistente FETAM. 
Em que pese a aparente legalidade da medida que reduziu os vencimentos atribuídos aos 
cargos em comissão, harmonizada com o artigo 169 da Constituição Federal e com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, cumpria ao reclamado trazer a comprovação, através de 
demonstrativo das receitas decorrentes líquidas, de que as despesas com pessoal excederam os 
ditames legais, impondo-se, assim, a redução perpetrada. Olvidando dessa incumbência, deve 
pagar a diferença salarial, tendo como parâmetro os valores atribuídos na Lei Municipal 
226/2001 aos cargos ocupados pelo reclamante. 
Indevidos os honorários advocatícios sindicais, em razão da ilegitimidade da entidade 
sindical, uma vez não provada a sua regular constituição, na forma do artigo 534 da CLT. 
Recurso do município parcialmente provido. 
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Recursos ordinário e adesivo da reclamante. Diferenças salariais. Admissão sem concurso 
público. Férias e gratificação natalina indevidas. Contribuições previdenciárias. 
Responsabilidade exclusiva do empregador. 
Deferida a diferença salarial na forma em que postulada, inócua se mostra a irresignação 
obreira referindo-se ao salário mínimo legal. A admissão da empregada, após 1988, sem a 
devida prestação de certame público, é vedada, nos termos do art. 37, II, § 2º, da Constituição 
Federal, pelo que não faz jus a obreira ao pleito de férias e 13º salários. Constitui 
responsabilidade exclusiva do empregador o recolhimento das contribuições previdenciárias, 
a teor do art. 33, § 5º, da Lei nº 8.212/91. Recurso ordinário e adesivo da reclamante 
parcialmente providos. (Acórdão nº 67.466 - Recurso Ordinário nº 00045-2006-016-21-00-9 - 
Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 19/06/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.502, em 07/07/2007). 
 
Direito Adquirido 
1. Promoções periódicas - supressão - art. 468 da CLT. 2. Súmula 51 do TST - direito 
adquirido - ‘pacta sunt servanda’. 1. Incabível a supressão do direito previsto em norma 
coletiva e reafirmado em diretriz interna da empresa, consistente em promoções periódicas, 
sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT, por se constituir em alteração unilateral do contrato de 
trabalho, atraindo a incidência do art. 9º do mesmo diploma legal. 
2. Em prestígio à garantia do direito adquirido e ao princípio ‘pacta sunt servanda’ de que 
trata o art. 6º da LICC, a Súmula 51 do TST estabelece que as novas regras impostas pelo 
empregador só valerão para os novos contratos. 
3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 68.295 - Recurso Ordinário nº 02114-2004-
003-21-00-0 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em  05/07/2007 – 
Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.542, em 01/09/2007). 
 
1. A reestruturação organizacional da empresa ou introdução de inovações tecnológicas em 
decorrência da sucessão de empregadores e de alteração de Regulamento de Pessoal, não 
afasta a aplicação das normas estipuladas anteriormente e relativas aos empregados admitidos 
até a mudança estrutural da empregadora, uma vez que as regras do regulamento anterior e 
não atingidas pela nova norma se integram ao patrimônio jurídico do empregado, em razão do 
direito adquirido (Súmula nº 51, do TST).  
2. A norma, a que a reclamada se obrigou, limitou o direito de despedir, prevendo a 
realocação e remanejamento dos empregados, mediante atividade compatível com a sua 
capacitação e perfil profissional. Assim, o direito potestativo do empregador de dispensar é 
limitado pela obrigação a que se impôs, por meio de normas internas. 
3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão nº 67.829 - Recurso Ordinário nº 00876-2006-
002-21-00-8 - Juíza Relatora: Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado em 
19/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.519, em 01/08/2007 – 
Republicado no DJE/RN nº 11.530, em 16/08/2007). 
 
Dirigente Sindical 
Da intervenção judicial sindical. Nulidade dos atos da Diretoria sindical impugnada. Novo 
processo eleitoral. Inaptidão eletiva. Artigo 530, § 3º, da CLT. 
Comprovada a prática de ilegalidades no processo eleitoral sindical, inclusive de cerceamento 
ao amplo direito de defesa, expresso no respectivo edital de convocação, impunha-se o 
decreto de nulidade dos atos da Diretoria Sindical impugnada, inclusive a suspensão, via 
tutela antecipada, da eleição já aprazada, e a determinação de novo processo eleitoral 
presidido por interventor judicial. 
É impedido de concorrer a cargo eletivo de administração sindical, aquele que não ostenta 
efetivamente a qualidade profissional representativa da categoria. Inteligência do § 3º, do 
artigo 530, da CLT. Recurso não provido. (Acórdão nº 67.457 - Recurso Ordinário nº 00283-
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2006-023-21-00-2 - Des. Relatora:Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 19/06/2007 – 
Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.500, em 05/07/2007). 
 
Dissídio Coletivo 
Dissídio Coletivo. Comum Acordo. Extinção. Não Ocorrência. O comum acordo previsto no 
artigo 114, § 2º, da CF, não autoriza a conclusão de que haja peticionamento conjunto das 
partes envolvidas, salientando-se que o reconhecimento da necessidade da concordância das 
partes é contrário ao senso comum, haja vista que, se não houve sucesso na fase de 
conciliação, não é razoável que se espere o consenso para a invocação da tutela jurisdicional. 
Dissídio Coletivo. Inépcia. Cláusulas. Ausência de Fundamentação. O Precedente Normativo 
nº 37, do TST, estabelece a necessidade de fundamentação das cláusulas propostas em 
Dissídio Coletivo, de modo que, não cumprido este requisito, a conseqüência é a extinção do 
processo, sem resolução de mérito. (Acórdão nº 67.468 - Dissídio Coletivo nº 01512-2005-
000-21-00-1 - Juíza Redatora: Joseane Dantas dos Santos - Julgado em 26/06/2007 – Decisão 
por maioria e unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.504, em 11/07/2007). 
 
Dissídio Coletivo – descumprimento do artigo 612 da CLT - extinção do processo sem 
resolução de mérito argüida pelo Ministério Público do Trabalho – acolhimento. 
O suscitante trouxe aos autos as cópias da “Convocação para Assembléia Geral 
Extraordinária”, contendo os registros de recebimento das cinco empresas destinatárias, o que 
atende à exceção prevista no artigo 18 do seu Estatuto Social. No entanto, como se trata de 
sindicato nacional, com pelo menos 34 empresas associadas, segundo se infere da Ata de 
apuração da eleição realizada em 2006 (fl. 49), o quorum mínimo de 1/3 desses associados 
seria de 11 (onze) empresas, mas compareceram apenas 5 (cinco) na referida Assembléia 
Extraordinária, segundo a lista de presença, deixando, assim, de ser observado o limite 
mínimo previsto no artigo 612 da CLT. Assim, acolhe-se a preliminar suscitada pelo 
Ministério Público do Trabalho para decretar a extinção do  processo sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, haja vista a 
ausência de validade da Assembléia que autorizou a negociação e instauração deste Dissídio. 
(Acórdão nº 68.584 - Dissídio Coletivo nº 01549-2006-000-21-00-0 - Desembargador 
Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  16/08/2007 – Decisão unânime - Publicado no 
DJE/RN nº 11.536, em 24/08/2007). 
 
Doença Profissional 
Doença profissional. Presunção de despedida obstativa. Reintegração. 
Presume-se obstativa a despedida quando comprovado, ainda que após a rescisão, o fato do 
empregado se achar acometido de doença profissional, conhecida como LER/DORT, 
impondo-se a reintegração e a comunicação ao órgão previdenciário, para assegurar o 
tratamento da saúde do empregado vitimado.  
Da indenização por danos morais. Ônus da prova dos elementos configuradores. Ausência. 
Indeferimento. 
Restando comprovado o fato de que o empregador não teve conhecimento da doença 
profissional no curso do contrato, só comprovada após a rescisão contratual, indevida a 
indenização por danos morais, uma vez que não provada (art. 818, CLT c/c artigo 333, I, 
CPC) a ilicitude do ato rescisório, nem mesmo a culpa patronal pelos supostos infortúnios 
sofridos pelo empregado em decorrência do desemprego. Recurso patronal parcialmente 
provido. (Acórdão nº 67.689 - Recurso Ordinário nº 01181-2006-007-21-00-5 - 
Desembargadora Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 03/07/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.509, em 18/07/2007). 
 
 

E 
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Embargos de Declaração 
Embargos de declaração: inexistência de omissão. Intuito de rejulgamento da causa. Rejeição. 
Rejeitam-se os embargos declaratórios opostos quando seu intuito é rediscutir o mérito da 
questão abordada no recurso, ou seja, obter um rejulgamento da causa. 
Embargos meramente protelatórios: multa correspondente. 
Manifestamente protelatórios os embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 
538, parágrafo único, do CPC. (Acórdão n.º 68.060 - Embargos de Declaração n.º 00416-
2006-017-21-00-9 - Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em 28/06/2007 
– Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.521, em 03/08/2007). 
 
Preliminar de não conhecimento dos embargos declaratórios por defeito de representação. 
Não se conhece de embargos declaratórios quando o subscritor da peça de embargos não 
possui representação regular nos autos. (Acórdão nº 68.061 - Embargos de Declaração n.º 
00554-2006-021-21-00-7 - Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em 
28/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.521, em 03/08/2007). 
 
Embargos de declaração com efeito modificativo: ilegitimidade de parte e defeito de 
representação. Não conhecimento. 
Não há como conhecer dos embargos declaratórios porque interposto por parte ilegítima, que 
não possui interesse de agir. Além disso, o subscritor não tem outorga de poderes para 
representar a embargante em juízo. (Acórdão n.º 68.720 - Embargos de Declaração n.º 00519-
2006-012-21-00-7 - Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em  07/08/2007 
– Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.539, em 29/08/2007). 
 
Enquadramento Funcional 
Instituição bancária. Engenheiro. Categoria diferenciada. Configuração. O exercício efetivo 
de atividade regulada em estatuto próprio (Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966) 
configura a hipótese de categoria diferenciada, prevista no § 3º, do artigo 511, da CLT, 
afastando o enquadramento do obreiro na atividade preponderante da reclamada. 
Recurso a que se nega provimento. (Acórdão nº 67.990 - Recurso Ordinário nº 01437-2006-
001-21-00-6 - Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 17/07/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
 
Estabilidade Acidentária 
Acidente de trabalho - doença profissional – nexo de causalidade comprovado – estabilidade 
provisória devida. 
Presente o nexo de causalidade entre a atividade desempenhada pela recorrida na empresa e a 
doença profissional que a acometeu, conforme comprovado nos presentes autos, por perícia, o 
que equivale ao acidente de trabalho para todos os efeitos legais, faz jus à estabilidade 
provisória pelo período de um ano. Entretanto, em harmonia com a Súmula n.° 396 do c. TST, 
“exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período 
compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo 
assegurada a reintegração no emprego”, dá-se provimento parcial ao recurso para converter a 
reintegração em indenização. (Acórdão nº 69.228 - Recurso Ordinário nº 00268-2006-007-21-
00-5 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  18/09/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.560, em 28/09/2007). 
 
Estabilidade Provisória 
Da estabilidade provisória do cipeiro. Despedida por motivo técnico. Excludente da 
arbitrariedade. Artigo 165 da CLT e Súmula 339/TST. 
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A paralisação da obra por comprovado motivo técnico, constitui excludente da arbitrariedade 
prevista no artigo 165 da CLT, configurando hipótese não obstativa da despedida do detentor 
de estabilidade da CIPA, a qual perde o seu objeto de fiscalização das condições de segurança 
no trabalho, conforme inteligência da Súmula 339 do colendo TST. Recurso obreiro não 
provido. (Acórdão nº 67.989 - Recurso Ordinário nº 01408-2006-001-21-00-4 - Des. Relatora: 
Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 17/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no 
DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
 
 

G 
 
 
Gerente – Cargo ou Função 
Cargo de gestão. Poderes. Operações de rotina. Gerente operacional. Horas extras. Prova. 
Deferimento. 
O cargo de gestão apto a afastar o pagamento de horas extras somente se configura quando o 
empregado possui autonomia nas decisões vitais para a empresa, sendo insuficiente para 
caracterizar o poder de gestão o mero desempenho de atividades de maior complexidade e 
responsabilidade. Comprovada nos autos a extrapolação da jornada de trabalho, resta devido o 
pagamento das horas trabalhadas, como o adicional legal. 
Grupo econômico. Sócios comuns. Configuração. Responsabilidade.  Solidariedade. 
Verificada a existência do grupo econômico, mediante a presença de sócios comuns às 
empresas reclamadas, a outorga de mandato ao mesmo escritório de advocacia e a indicação 
de preposto comum, é correta a decretação da responsabilidade solidária entre as reclamadas, 
nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT. 
Recurso a que se nega provimento. (Acórdão nº 68.183 - Recurso Ordinário nº 00269-2006-
011-21-00-9 - Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite – Julgado em 17/07/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.524, em 08/08/2007). 
 
 

H 
 
 

Horas Extras 
Horas Extras. Princípio da Primazia da Realidade. Jornada de trabalho. Diferença entre a 
indicada na inicial e a informada pela testemunha. 
Devem ser desconsideradas as Folhas Individuais de Presença se estas apresentam horário 
britânico, em primazia ao depoimento da testemunha arrolada pela obreira. 
A diferença entre a jornada de trabalho indicada na inicial e a narrada pela testemunha não 
representa contradição, mas mera insubsistência quanto às horas não provadas. 
Assédio Moral. Caracterização. Indenização por danos morais. Valor excessivo. 
Demonstrados o dano, a conduta ilícita e o nexo causal, deve a empresa ser penalizada no 
pagamento de danos morais. 
Se o valor deferido no juízo anterior é excessivo, convém que o montante seja diminuído a 
fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte. (Acórdão nº 68.306 - Recurso Ordinário nº 
00228-2006-001-21-00-5 - Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em  
26/07/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.528, em 14/08/2007). 
 
 

I 
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Ilegitimidade 
Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada em contra-razões. Rejeição. 
Uma vez apontada a parte reclamada na petição inicial, a legitimidade passiva se mantém “in 
status assertiones”, ainda que na apreciação do mérito da lide se conclua pela inexistência de 
vínculo empregatício. Jurisprudência pacificada no âmbito do processo trabalhista. 
Da indenização por dano material e moral. Responsabilidade subjetiva. Ônus da prova sem 
sucesso. Inexistência de relação de terceirização. 
A responsabilidade por dano moral e material, decorrentes de acidente de trabalho, pressupõe 
a culpa subjetiva do empregador, cujo ônus da prova cabe ao empregado, que dele não se 
desincumbe quando resta patente a inexistência de qualquer vínculo obrigacional com a parte 
passiva da demanda, nem mesmo através de terceirização de serviços. Recurso obreiro não 
provido. (Acórdão nº 68.190 - Recurso Ordinário nº 00476-2006-016-21-00-5 - Desemb. 
Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite – Julgado em 17/07/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.524, em 08/08/2007). 
 
Inépcia 
Inépcia: afastamento. Horas extras: trabalho por produção. Direito ao adicional respectivo. 
Adicional noturno: prorrogação do período diurno. Repouso semanal remunerado. Título 
devido. Salário à base de produção: diferença salarial devida. Adicional de insalubridade: 
Indeferimento. 
Não há falar em inépcia em relação a determinados pedidos quando, da narração dos fatos, se 
deduzem a causa de pedir e o pedido, conforme o disposto no § 1º do art. 840 da CLT. 
O empregado que recebe apenas com base no produzido tem direito ao adicional relativo à 
extrapolação da jornada normal. 
Comprovado nos autos que o recorrente, em alguns períodos, cumpriu a sua jornada de 
trabalho no horário noturno, tendo esta se prorrogado em horário misto, devido o adicional 
noturno. 
Recebendo o empregado por produção, e não constando nas folhas de pagamento o RSR, é 
devido o referido título, que terá por base a produtividade semanal. 
Inexistindo controvérsia sobre a forma de estipulação salarial (salário à base de produção), 
devida a diferença de salário entre o percebido e o pactuado na CCT da categoria. 
Tendo em vista que a empresa demonstrou o pagamento do referido adicional, mantém-se o 
indeferimento. (Acórdão nº 68.076 - Recurso Ordinário nº 00104-2006-012-21-00-3 - 
Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
 
Intempestividade 
1. Recurso ordinário - ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade - 
intempestividade - conseqüência. 2. Federação de trabalhadores - criação - requisitos legais - 
não observância - existência jurídica - não reconhecimento - legitimidade para estar em juízo 
(‘ad processum’) - ausência - extinção do processo sem exame de mérito. 
1. Verificando-se que o recurso não preenche todos os requisitos objetivos de admissibilidade, 
uma vez que foi interposto após o término do prazo recursal, deixa-se de conhecê-lo, por 
intempestividade. 
2. A criação de federação de trabalhadores sem observância dos requisitos legais referidos no 
art. 534 da CLT torna-a irregular e sem existência jurídica, não podendo ser válidos os atos 
por ela praticados no mundo trabalhista, do que decorre sua total ausência de legitimidade 
para estar em juízo (‘legitimiatio ad processum’) em defesa da categoria que supostamente 
pretendia representar. 
3. Recurso Ordinário não conhecido. Remessa Necessária recebida para declarar extinto o 
processo sem exame de mérito. (Acórdão nº 67.391 - Recurso Ordinário nº 00748-2005-023-
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21-00-4 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em 05/06/2007 – Decisão 
por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.503, em 10/07/2007). 
 
Prolação da sentença em audiência na presença das partes e advogados – recebimento 
posterior de cópia da sentença pela parte não reabre o prazo recursal – recurso intempestivo. 
No presente feito, a prolação da sentença ocorreu na própria audiência de instrução e 
julgamento realizada em 28/03/07, na presença das partes e seus advogados, ocorrendo a 
juntada da decisão aos autos na mesma data, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 
29/03/07 para o Município, que findou em 13/04/07. O fato de o recorrente ter comparecido à 
Secretaria da Vara para receber sua cópia da sentença somente em 03/04/07 não lhe reabriu o 
prazo recursal, pois já havia sido pessoalmente intimado da decisão, significando dizer, o seu 
recurso protocolizado apenas em 20/04/07 encontra-se intempestivo, o que impede o seu 
conhecimento. (Acórdão n° 68.971 - Recurso Ordinário n.º 00760-2006-017-21-00-8 - 
Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em 11/09/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.554, em 20/09/2007). 
 
Intervalo Intrajornada 
Supressão do intervalo intrajornada. Adicional de insalubridade. Fragilidade de provas. 
Indeferimento. 
Ausentes nos autos elementos capazes de comprovar a alegação do obreiro quanto à supressão 
do intervalo intrajornada e o labor em condições insalubres sem o uso de equipamentos de 
proteção adequados, não há falar no deferimento de tais títulos. (Acórdão nº 68.067 - Recurso 
Ordinário n.º 01676-2006-007-21-00-4 - Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - 
Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.521, em 
03/08/2007). 
 
 

J 
 
 
Julgamento “citra petita” 
Recursos ordinários das reclamadas.  Sentença “citra petita”. Inocorrência. Danos morais. 
Demissão arbitrária e discriminatória. Honorários advocatícios. Sucumbência. Manutenção do 
julgado. 
A sentença “citra petita” é aquela que não aprecia toda a demanda objetiva, violando o poder-
dever de julgar. Contudo, a condenação em indenização por danos morais em montante 
inferior ao que postulado pelo reclamante, encontra-se na esfera do livre convencimento do 
juiz e em perfeita harmonia com o princípio da congruência estampado no art. 460 do CPC, 
não se configurando em julgamento “citra petita”. Preliminar suscitada “ex-officio” que se 
rejeita. 
Comprovando-se satisfatoriamente o ato ilícito consistente na demissão arbitrária e 
discriminatória do obreiro, impõe-se ao empregador o pagamento de indenização face a dano 
moral. 
O deferimento pela sentença dos honorários advocatícios em favor da parte hipossuficiente 
tem arrimo na atual orientação dada pela egrégio TST, através da Instrução Normativa nº 
27/2005, que em seu art. 5º, estatui que nas lides decorrentes de relação empregatícia, os 
honorários são devidos pela mera sucumbência. Hipótese de manutenção do julgado. 
(Acórdão nº 68.754 - Recurso Ordinário nº. 00552-2005-013-21-00-2 - Desembargadora 
Redatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em  19/07/2007 – Decisão por maioria - 
Publicado no DJE/RN nº 11.542, em 01/09/2007). 
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Justa Causa 
1. Comprovação das faltas cometidas pelo obreiro. Aplicação correta da justa causa por 
desídia. A configuração da justa causa suficiente a ensejar a ruptura do contrato de trabalho, 
sem o pagamento de indenizações ao empregado, constitui ônus que recai sobre o 
empregador, de quem é exigida a demonstração do ato faltoso, cercado dos requisitos de 
gravidade, atualidade e determinância. Tal demonstração deve ser feita com profundidade, 
uma vez que a despedida vai de encontro ao princípio da continuidade, regente do Direito do 
Trabalho. No caso sob exame, tais requisitos foram comprovados durante a instrução 
processual, tanto através da prova documental como oral. A recorrida aplicou corretamente as 
punições cabíveis com relação às diversas faltas cometidas pelo obreiro no decorrer do 
contrato de trabalho, não havendo o que se falar em duplicidade de punição (bis in idem). 
2. Recurso desprovido. (Acórdão nº 67.346 - Recurso Ordinário nº 00564-2006-001-21-00-8 - 
Juíza Relatora:Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida - Julgado em 13/06/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.500, em 05/07/2007). 
 
Recursos ordinários das reclamadas.  Sentença “citra petita”. Inocorrência. Danos morais. 
Demissão arbitrária e discriminatória. Honorários advocatícios. Sucumbência. Manutenção do 
julgado. 
A sentença “citra petita” é aquela que não aprecia toda a demanda objetiva, violando o poder-
dever de julgar. Contudo, a condenação em indenização por danos morais em montante 
inferior ao que postulado pelo reclamante, encontra-se na esfera do livre convencimento do 
juiz e em perfeita harmonia com o princípio da congruência estampado no art. 460 do CPC, 
não se configurando em julgamento “citra petita”. Preliminar suscitada “ex-officio” que se 
rejeita. 
Comprovando-se satisfatoriamente o ato ilícito consistente na demissão arbitrária e 
discriminatória do obreiro, impõe-se ao empregador o pagamento de indenização face a dano 
moral. 
O deferimento pela sentença dos honorários advocatícios em favor da parte hipossuficiente 
tem arrimo na atual orientação dada pela egrégio TST, através da Instrução Normativa nº 
27/2005, que em seu art. 5º, estatui que nas lides decorrentes de relação empregatícia, os 
honorários são devidos pela mera sucumbência. Hipótese de manutenção do julgado. 
(Acórdão nº 68.754 - Recurso Ordinário nº. 00552-2005-013-21-00-2 - Desembargadora 
Redatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em  19/07/2007 – Decisão por maioria - 
Publicado no DJE/RN nº 11.542, em 01/09/2007). 
 
Justiça Gratuita 
Recurso da reclamada: 
Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contra-razões – aplicação 
subsidiária do art. 518, §1º, do CPC ao Processo do Trabalho. 
A concessão da tutela antecipada e a questão relativa à incorporação da função gratificada 
foram decididas com base na Súmula nº 372 do c. TST, citada na fundamentação da r. 
sentença, e o recurso visa atacar tais questões, entre outras. Entretanto, nesta instância, cabe 
enfrentar os temas com o reexame das provas dos autos, daí porque, neste caso específico, não 
se aplica do disposto no art. 518, § 1º, do CPC. Recurso da reclamada conhecido por inteiro. 
Justiça gratuita - declaração de ausência de condições de suportar custos processuais – 
concessão – manutenção da sentença.  
Declarando os reclamantes que são pobres na forma da Lei, não podendo demandar em juízo 
sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares, deve ser mantida a sentença que lhes 
concedeu os benefícios da justiça gratuita, já que a reclamada, ora recorrente, não cuidou de 
produzir nos autos contraprova suficiente.  
Gratificação de função percebida por mais de 10 anos e suprimida – incorporação ao salário. 
Ao empregador é assegurado o direito de designar empregado para o exercício de função de 
confiança, bem assim afastá-lo, porém deve arcar com as conseqüências do seu ato. No caso, 
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os reclamantes exerceram função gratificada por mais de 10 anos, por isso têm direito à 
incorporação da gratificação aos seus salários, para evitar-lhes prejuízo salarial e afronta aos 
princípios da estabilidade econômica e da irredutibilidade salarial (art. 7º, inciso VI, CF/88).  
Tutela antecipada – concessão na sentença – requisitos presentes – manutenção da decisão. 
Mantém-se a tutela antecipada concedida na r. sentença e que determinou o restabelecimento, 
independentemente do trânsito em julgado, do pagamento aos autores da verba “remuneração 
global” , uma vez verificada a presença de prova inequívoca e da verossimilhança do alegado 
na inicial, e, também, a inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 
Honorários advocatícios – redução do percentual – ausência de procuração do Sindicado. 
Com base na norma processual civil, a recorrente persegue a redução do percentual dos 
honorários advocatícios deferidos aos advogados dos autores, sob o argumento da 
sucumbência parcial. A rigor, não comprovada a assistência por intermédio de Sindicato, 
sequer era devido o título deferido. Porém, para evitar o julgamento além do pedido, acolhe-se 
o recurso, no particular, para reduzir o percentual para 10% do valor que os reclamantes 
vierem a receber por conta desta ação. 
Recurso patronal parcialmente provido.  
Recurso adesivo dos reclamantes 
Danos morais – ausência de comprovação dos elementos configuradores – improcedência do 
pedido – sentença mantida.  
Inexistindo, nos autos, prova dos elementos configuradores do dano moral alegado na inicial, 
e entendendo-se que a redução parcial de vencimentos interfere apenas na esfera econômico-
financeira dos reclamantes, e não moral mantém-se a sentença que indeferiu o pleito de 
indenização por danos morais. 
Recurso adesivo não provido. (Acórdão nº 67.618 - Recurso Ordinário nº 01430-2006-007-
21-00-2 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em 05/07/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.507, em 14/07/2007). 
 
 

L 
 
 
Legitimidade 
Legitimidade passiva – afiguração “in initio litis” e “prima facie” – defesa do reclamado. 
A legitimidade passiva se afigura “in initio litis” e “prima facie”, isto é, no início da lide e à 
primeira vista. Isto quer dizer que a legitimidade é verificada na própria inicial, sem 
apreciação de provas, apenas aferindo se a reclamada tem alguma relação com o reclamante 
ou com as outras demandadas, de acordo com a exposição dos fatos. Assim, quando o 
reclamante alegou, na inicial, que trabalhou para o CEATEC – Centro de Apoio Técnico aos 
Assentamentos e às Comunidades Rurais e Urbanas da Região do Mato Grande, formulando 
uma pretensão em face dele, e o mesmo veio a Juízo se defender, configurou-se a legitimidade 
passiva, o que implica na reforma da sentença, no particular. 
Grupo econômico – configuração – responsabilidade solidária – provas documentais e 
testemunhais – provimento. 
A doutrina trabalhista mais moderna define o grupo econômico como sendo “a figura 
resultante da vinculação justrabalhista que se forma entre dois ou mais entes favorecidos 
direta ou indiretamente pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de existir entre esses 
entes laços de direção ou coordenação em face de atividade industriais, comerciais, 
financeiras, agroindustriais ou de qualquer natureza econômica” (in: “Curso de Direito do 
Trabalho”, 2ª tiragem, LTr, SP, jul/2002, Delgado, Maurício Godinho). No presente caso, 
embora os reclamados CEATEC e ANARA – Associação Nacional de Apoio à Reforma 
Agrária sejam instituições sem fins lucrativos, dependentes de recursos públicos, 
principalmente dos oriundos do Governo Federal para que possam atuar, a situação dos autos 
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se encaixa no conceito de grupo econômico, pois demonstra que há esse laço de direção ou 
coordenação entre as duas instituições, não sendo necessário, portanto, que ambas sejam 
entidades com finalidade econômica, já que o principal objetivo de se reconhecer que duas 
empresas ou instituições façam parte de um mesmo grupo econômico, para o Direito do 
Trabalho, é possibilitar ao empregado uma maior garantia de quitação aos seus direitos 
trabalhistas. Assim, havendo provas testemunhal e documental de que os demandados 
possuem dirigentes em comum, funcionando em um mesmo endereço no Município de João 
Câmara/RN, além de terem apresentado contestação em uma única peça processual, pelo 
mesmo advogado, essa situação conduz à responsabilização solidária de ambos no 
adimplemento da obrigação. 
Diárias – devolução – obrigação de repasse para integrantes da reclamada – verbas públicas – 
ato ilícito – manutenção do julgado. 
O reclamante não faz jus à devolução de diárias que recebia mensalmente e era compelido a 
repassá-las aos coordenadores da ANARA, uma vez que, agindo dessa forma, participou da 
prática de um ato ilícito. O fato de o autor ser hipossuficiente não o desobriga de cumprir a 
Lei, denunciando irregularidades das quais tome conhecimento, como é o caso. 
Diferença salarial – piso salarial corretamente pago – indevida – confirmação da sentença. 
Não é devida diferença salarial, fundamentada na alegação de que o recorrente recebia R$ 
1.000,00, enquanto o piso salarial da categoria era de R$ 2.100,00, haja vista que os 
contracheques juntados aos autos comprovam o pagamento de salário no montante de R$ 
1.200,00, além do pagamento de diárias no valor mensal de R$ 900,00, totalizando R$ 
2.100,00, e o piso salarial era de R$ 1.200,00. 
Recurso ordinário provido parcialmente. (Acórdão nº 68.609 - Recurso Ordinário nº 00816-
2006-006-21-00-0 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  16/08/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.536, em 24/08/2007). 
 
 

M 
 
 
Mandado de Segurança 
Mandado de Segurança. Procurador federal. Intimação pessoal. Obrigatoriedade. Art. 17 da 
Lei nº 10.910/2004. Prerrogativa conferida ao impetrante. Concessão. 
Estando a impetrante representada judicialmente pela Procuradoria Geral Federal, é 
beneficiária da prerrogativa encartada no art. 17 da Lei nº 10.910/2004, que impõe a 
necessidade de intimação pessoal nos processos em que atuem seus procuradores. Concedida 
a segurança pretendida. (Acórdão nº 67.637 - Mandado de Segurança nº 00100-2007-000-21-
00-6 - Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 21/06/2007 – Decisão 
unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.508, em 17/07/2007). 
 
Multa 
Multa administrativa – dupla visita – inobservância do art. 627, letra b, da CLT e do § 1º do 
art. 23 do Decreto nº 4.552/2002 – inexistência de vícios no auto de infração – aplicação 
correta – sentença mantida. 
Correta a aplicação da multa administrativa pela Delegacia Regional do Trabalho à empresa 
que, no momento da fiscalização, não havia registrado vários de seus empregados, afrontando 
o art. 41 da CLT. No caso, desnecessária a utilização do critério da dupla visita, conforme 
previsto no art. 627 da CLT, pois o local de trabalho não havia sido inaugurado recentemente, 
de acordo com a determinação da alínea “b” daquele dispositivo, e o prazo de 90 dias para 
que o supra mencionado critério fosse utilizado, nos termos do § 1º do art. 23 do Decreto nº 
4.552/2002, já havia sido ultrapassado. O auto de infração, ao contrário do alegado pela 
autora, não contém vícios, pois quem assinou tal documento foi a mesma que assinou, como 
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testemunha, o contrato social e a respectiva alteração da empresa, presumindo-se que ela seja 
sua empregada, tendo, inclusive, recebido cópia do auto, conforme observação consignada 
neste documento. Além do mais, segundo o § 1º do art. 629 da CLT, o auto não terá o seu 
valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas. 
Recurso não provido. (Acórdão n° 68.998 - Recurso Ordinário nº 01161-2006-002-21-00-2 - 
Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  11/09/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.554, em 20/09/2007). 
 
Multa do art. 475-J do CPC 
1. multa do art. 475-J do CPC - aplicação subsidiaria ao processo trabalhista - possibilidade - 
2. liquidação do julgado - nomeação de perito - desnecessidade - reforma da sentença neste 
aspecto. 
1. É aplicável ao processo do trabalho a multa de 10% do artigo 475-J do CPC, uma vez que o 
diploma celetizado é omisso no tocante à aplicação de tais multas. Se o objetivo primordial é 
conferir ao obreiro o pagamento das verbas inadimplidas pelo empregador, a imposição de 
mecanismos capazes de agilizar e conferir celeridade a satisfação do julgado devem ser 
aplicados, principalmente se tais créditos são de natureza alimentar. 
2. O quantum debeatur a teor do artigo 879, §§ 1º-B e 3º da CLT, pode ser realizado pelas 
partes, sem necessidade de nomeação de perito para esse fim, principalmente quando a verba 
deferida pela condenação são horas extras e os cartões de ponto acostados aos autos às fls. 
113/136, possibilitam a apuração do valor devido. Sentença que se reforma, neste aspecto. 
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão nº 67.863 - Recurso Ordinário nº. 
01485-2006-001-21-00-4 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em 
12/07/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.519, em 01/08/2007). 
 
 

N 
 
 
Nulidade do Processo 
Preliminar de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional. Rejeição. 
Descabida a alegação de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os embargos foram 
devidamente apreciados pelo juízo de origem, tendo sido, inclusive, reaberto o prazo para que 
o reclamante, caso não conformado com a decisão, interpusesse o recurso cabível, tudo em 
estreita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, respeitados ao longo da 
instrução processual. 
Da preliminar de perempção prevista no art. 732 da CLT. Rejeição. 
Inaplicável à espécie o instituto processual da perempção de que cogita o art. 732 da CLT, 
haja vista a inexistência nos autos de prova a respeito dos supostos arquivamentos seguidos de 
outras duas reclamações cujas partes seriam as mesmas. 
Da preliminar de inépcia da inicial. Rejeição. 
Considerando que impera no processo trabalhista o respeito à simplicidade e ao informalismo, 
não há falar em inépcia da inicial nos termos alegados pela recorrente. 
Súmula 330. Aplicação. 
Segundo o entendimento contido na súmula 330 do C. TST, a homologação só empresta 
eficácia liberatória às verbas expressamente consignadas no termo rescisório, não podendo, 
todavia, obstar a postulação de eventuais diferenças de remuneração não pagas na vigência do 
contrato de trabalho, confirmando-se o princípio constitucional da inafastabilidade da 
jurisdição (art. 5º, inciso XXXV). 
Equiparação salarial. Caracterização. Manutenção da sentença. 
Mantém-se a sentença que deferiu a equiparação salarial, uma vez que as provas dos autos 
demonstram presentes os requisitos do art. 461 da CLT. 
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Das horas extras 
Pelo sistema da persuasão racional, adotado por nosso ordenamento jurídico (art. 765 da CLT 
e 131 do CPC), o juiz tem liberdade para apreciar as provas que lhe são apresentadas, 
devendo apontar, obrigatoriamente, os fundamentos que formaram seu convencimento. é o 
denominado livre convencimento motivado, do qual não se afastou o juízo de origem, ao 
deferir as horas extras, tendo em vista a inequívoca confissão do preposto da reclamada. 
Do regime de sobreaviso. Aplicação analógica a empregados mensalistas de outras atividades 
que não são ferroviários. 
Muito embora o § 2º do art. 244 da CLT, que define o que vem a ser sobreaviso, esteja 
inserido na seção V (Título III, Capítulo I, da CLT), que regula o serviço ferroviário, nada 
impede que, por analogia, se aplique aos empregados mensalistas de outras atividades a 
norma celetista em referência. 
Adicional de periculosidade: Deferimento com base em laudo técnico pericial. 
Correta a sentença que deferiu o adicional de periculosidade com base em laudo técnico 
pericial que concluiu que as atividades desenvolvidas pelo empregado eram realizadas em 
áreas de risco. 
Contribuição previdenciária: não recolhimento na época oportuna pelo empregador. 
Obrigação de arcar com a parte do empregado devida ao INSS. exegese da lei nº 8.212/91, 
com redação dada pela Lei nº 9.528/97. 
O empregador que não recolhe a contribuição previdenciária na época oportuna deve, de 
acordo com a Lei n.º 8.212/91, com redação dada pela lei n.º 9.528/97, pagar/recolher a parte 
da contribuição previdenciária incidente sobre o “quantum” devido ao empregado. 
Recolhimento relativo ao Imposto de Renda. Disposições contidas no Provimento 01/96 da 
Corregedoria Geral. 
Compete à empresa, na época própria do pagamento da obrigação trabalhista, efetuar o 
cálculo da quantia devida ao fisco. 
Correção monetária. Utilização dos índices do mês subseqüente ao da prestação dos serviços. 
A correção monetária sobre salários deve ser calculada com base na tabela do mês 
subseqüente ao da prestação dos serviços, conforme jurisprudência do TST (Súmula 381 do 
C.TST). (Acórdão nº 68.087 - Recurso Ordinário nº 00967-2006-003-21-00-0 - 
Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
 
 

P 
 
 
Plano de Incentivo à Demissão 
Programa de Desligamento Incentivado. Inscrição fora do prazo. Discriminação. Inexistência. 
Indenização por dano moral incabível. O requerimento de inscrição no programa de 
desligamento fora do prazo de vigência, não autoriza seu deferimento. Ademais, a 
postergação do desligamento de alguns empregados regularmente habilitados, motivada por 
interesse operacional da reclamada, não se configura tratamento discriminatório. 
Recurso a que se nega provimento. (Acórdão nº 67.956 - Recurso Ordinário nº 00432-2006-
007-21-00-4 - Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 17/07/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
 
Prescrição Bienal 
Prescrição total. Súmula 294 do c. TST. Confirmação da sentença. Escorreita a decisão de 
primeiro grau que declarou a prescrição total do direito de ação, com fulcro na Súmula 294 do 
TST, porquanto a pretensão dos reclamantes, embora de trato sucessivo, requer a invalidação 
de ato único da reclamada, cuja análise resta fulminada pelo transcurso do tempo, nos exatos 
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termos do referido verbete sumular, uma vez que o lapso entre sua edição e o ajuizamento da 
ação é superior a cinco anos. 
Recurso desprovido. (Acórdão nº 67.994 - Recurso Ordinário nº 01751-2006-003-21-00-1 - 
Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em 17/07/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
 
 

R 
 
 
Recurso Incabível 
Recurso ordinário - Preliminar de não conhecimento argüida de ofício – art. 557 do CPC c/c 
art. 64, inciso XI, do Regimento Interno deste Tribunal – aplicação supletiva ao processo do 
trabalho. 
No caso, a sentença julgou a reclamação, adotando, como fundamento, o disposto na Súmula 
372 do TST, e o recurso ordinário visa atacar  a condenação relativa a incorporação da 
gratificação de função ao salário do reclamante, percebida por mais de 10 anos. Dessa forma, 
de ofício, não se conhece do recurso, aplicando-se subsidiariamente ao Processo do Trabalho 
o art. 557 do CPC, que tem por objetivo evitar a tramitação de recursos relativos as matérias 
já reiteradamente apreciadas por todas as instâncias. Em decorrência, prejudicado o 
conhecimento do recurso adesivo da reclamante, nos termos do artigo 500, inciso III, do CPC. 
(Acórdão n° 69.143 - Recurso Ordinário nº 01531-2006-001-21-00-5 - Desembargador 
Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  13/09/2007 – Decisão unânime - Publicado no 
DJE/RN nº 11.558, em 26/09/2007). 
 
Repouso Semanal Remunerado 
Instrução Normativa nº 01/89 – Ministério do Trabalho – sábado – dia útil – Constituição 
Federal e Lei nº 605/49 – repouso semanal, preferencialmente, aos domingos – demais dias da 
semana são úteis. – inexistência de afronta ao princípio da reserva legal. 
A Instrução Normativa nº 01/89 do Ministério do Trabalho, ao declarar que o sábado é dia útil 
para efeito de contagem de prazo para pagamento de salário, não legislou, tendo apenas 
interpretado a Constituição Federal e a Lei nº 605/49. O art. 7º, inciso XV, da Carta Magna 
determina, como direito do trabalhador, o repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos, enquanto o art. 1º da referida lei prevê que o descanso semanal é de 24 horas, 
de preferência aos domingos, tendo sido recepcionado pela Constituição Federal. O que se 
extrai dessa interpretação teleológica é que, ao se garantir o direito ao descanso semanal, 
preferencialmente aos domingos, o constituinte e o legislador determinaram que os demais 
dias da semana, inclusive o sábado, são considerados dias úteis para a realização do trabalho. 
Logo, a supracitada Instrução Normativa não afronta o princípio da reserva legal, quando 
muito revela equívoco na interpretação dos textos legais. 
Multa administrativa – pagamento de salários - quinto dia útil do mês subseqüente – sábado – 
dia não útil para empresas que não funcionam nesse dia e efetuam o pagamento por meio de 
sistema bancário que também não funciona aos sábados. 
O sábado somente é considerado dia útil para as empresas que funcionam durante esse dia. A 
Instrução Normativa nº 01/89 do Ministério do Trabalho, ao mesmo tempo em que define o 
sábado como sendo dia útil, também prevê que o pagamento dos salários deve ser efetuado 
em dia útil e no local de trabalho. Por meio de interpretação sistemática, entende-se que, nas 
empresas que não funcionam aos sábados, este dia não deve ser considerado dia útil, pois o 
pagamento não pode ser feito nesse dia. É o caso da empresa autora desta ação de 
desconstituição de auto de infração combinada com restituição, que foi punida com a 
aplicação de multa administrativa pela Delegacia Regional do Trabalho, sob o argumento de 
ter atrasado, em um dia, computado o sábado, o pagamento dos salários de seus empregados 
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relativos ao mês de junho de 2005. O fato de a empresa não funcionar aos sábados e utilizar o 
sistema bancário para efetuar os pagamentos de salários aos seus empregados amparam a sua 
pretensão, pois os Bancos também não trabalham nesse dia e não creditam valores aos 
sábados e domingos. 
Restituição da multa administrativa – correção – aplicação da taxa SELIC. 
Aplica-se a taxa SELIC à correção dos créditos devidos à empresa autora de ação de 
desconstituição combinada com restituição, a qual sofreu aplicação de multa administrativa 
pela Delegacia Regional do Trabalho. No caso, aplica-se o disposto no art. 66, caput e § 3º, da 
Lei nº 8.383 e art. 39, caput, e § 4º, da Lei nº 9.250/95, relativos à restituição e compensação 
de valores pagos a título de impostos, contribuições federais e receita patrimonial, e aplicáveis 
às multas administrativas, que fazem parte da dívida ativa da União. Recurso não provido. 
(Acórdão nº 67.611 - Recurso Ordinário nº 00403-2006-007-21-00-2 - Desembargador 
Relator: José Barbosa Filho - Julgado em 05/07/2007 – Decisão por maioria - Publicado no 
DJE/RN nº 11.507, em 14/07/2007). 
 
Repouso semanal - concessão após o sétimo dia - horas extraordinárias – devidas. 
Os documentos trazidos aos autos demonstram a ocorrência de períodos consecutivos de 
trabalho por sete dias ou mais, sem a concessão do descanso, o que configura violação ao 
artigo 7º, inciso XV da Constituição Federal e artigo 67 da CLT, que estabelecem um dia de 
repouso e seis de trabalho em cada semana. Com isso, a folga não concedida resulta em horas 
extraordinárias.  
Liquidação por cálculos – documentos nos autos – desnecessidade de perícia – reforma da 
sentença. 
Constando expressamente da fundamentação da sentença que a liquidação se dará por 
cálculos com base nos registros de ponto colacionados aos autos, desnecessária a perícia, 
cabendo às partes apresentarem suas planilhas de cálculos, (liquidação e impugnação) 
observando atentamente os registros desses documentos. Sentença reformada, no particular. 
Multa do art. 475-J, do CPC - processo do trabalho – aplicabilidade – sentença mantida.  
O que novo texto processual do art. 475-J do CPC está a dizer, de forma inequívoca, é que se 
o devedor não cumprir voluntariamente a decisão judicial quanto à obrigação de pagar, no 
prazo de 15 dias, responderá também pela multa de 10% do montante da condenação. A CLT 
não prevê esse tipo de multa. Além disso, essa penalidade visa estimular o devedor ao 
cumprimento voluntário da decisão judicial transitada em julgado, no prazo fixado, o que se 
coaduna com a previsão constitucional da “razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5º, LXXVIII, CF). O artigo 880 da CLT apenas 
prevê a citação do executado, o que não impede a aplicação da multa questionada.  
Recurso ordinário provido em parte. (Acórdão nº 67.767 - Recurso Ordinário nº 01366-2006-
001-21-00-1 - Desembargador Redator: José Barbosa Filho - Julgado em 17/07/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.514, em 25/07/2007). 
 
Responsabilidade Subsidiária 
1. Responsabilidade subsidiária - art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/93 - interpretação à luz do 
sistema jurídico. 2. Súmula nº 331, IV, do c. TST - ausência de fiscalização - culpa ‘in 
vigilando’ - 3. multa do art. 475-J do CPC - aplicação no processo do trabalho - possibilidade. 
1. Nos termos do inciso IV da Súmula nº 331 do c. TST, cabe ao tomador dos serviços o 
dever de exigir e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais de sua contratada, 
principalmente para com seus empregados, advindo daí sua culpa ‘in vigilando’, porque não 
fiscalizou o cumprimento das obrigações contratuais e seus efeitos, sendo irrelevante a 
inidoneidade da prestadora de serviços, como requisito para a configuração da 
responsabilidade subsidiária. 
2. O art. 71 e seu § 1º, da Lei nº 8.666/93, por ser de hierarquia inferior - lei ordinária - há que 
guardar harmonia com os ditames da Lei Maior, pena de resultar ineficaz, posto derivar dela o 
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fundamento de validade das demais leis. O exame detalhado de tal dispositivo, demonstra que 
ele conflita com a Constituição Federal, precisamente seu art. 37, § 6º. 
3. A multa prevista no ar. 475-J do CPC pode ser aplicada subsidiariamente ao processo do 
trabalho, uma vez que na execução trabalhista, bem como na execução fiscal (aplicada 
subsidiariamente) - Lei nº 6.830/80, não existem dispositivos que imponham ao devedor uma 
sanção compelindo-o ao pagamento da dívida; e, diante de tal lacuna normativa, não há óbice 
a que se aplique as regras do processo civil. O escopo principal da multa é convencer o 
devedor a adimplir a obrigação, evitando-se a proscrastinação do feito. Não se verificando 
qualquer óbice em sua aplicação ao processo do trabalho. (Acórdão nº 67.855 - Recurso 
Ordinário nº 00917-2006-005-21-00-5 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - 
Julgado em 12/07/2007 – Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.519, em 
01/08/2007). 
 
Recurso da litisconsorte - art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/93 - interpretação à luz do sistema 
jurídico. 2. responsabilidade subsidiária -  súmula nº 331, inciso IV, do colendo TST.  
1. O art. 71 e seu § 1º, da Lei nº 8.666/93, por ser de hierarquia inferior - lei ordinária - há que 
guardar harmonia com os ditames da Lei Maior, pena de resultar ineficaz, posto derivar dela o 
fundamento de validade das demais leis. O exame detalhado de tal dispositivo, demonstra que 
ele conflita com a Constituição Federal, precisamente seu art. 37, § 6º. 
2. O entendimento preconizado na súmula nº 331 do colendo TST, cristaliza-se no sentido da 
impossibilidade da formação de vínculo empregatício, dada à condição de litisconsorte da 
entidade da administração indireta federal (inciso II). Nada obstante, poderá ela vir a ser 
condenada em caráter subsidiário na hipótese de inadimplemento das obrigações trabalhistas 
pelo empregador, desde que conste do título judicial (inciso IV). Esta última circunstância é 
suficiente para lhe conferir legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda. 
3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 67.893 - Recurso Ordinário nº 00894-2006-
005-21-00-9 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em 12/07/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.519, em 01/08/2007). 
 
Revelia 
Revelia. Atestado Médico. Súmula 122 do TST. Manutenção da sentença. 
A Súmula n.º 122 do TST dispõe que a reclamada, ausente à audiência em que deveria 
apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo 
ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar, 
expressamente, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da 
audiência, o que não ocorreu no presente caso. Manutenção da sentença que decretou a revelia 
da empresa reclamada. (Acórdão nº 68.065 - Recurso Ordinário n.º 00270-2007-004-21-00-6 - 
Desembargador Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime - 
Publicado no DJE/RN nº 11.521, em 03/08/2007). 
 
 

S 
 
 
Salário Mínimo - Proporcionalidade 
Salário inferior ao mínimo - proporcionalidade - jornada de trabalho. 
1. O pagamento do salário proporcional à jornada do empregado, desde que previsto 
contratualmente, tomando como base o salário mínimo por hora, não agride a norma 
constitucional do direito ao salário mínimo mensal. 
2. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão nº 69.242 - Recurso Ordinário nº 
00467-2006-023-21-00-2 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em  
13/09/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.561, em 29/09/2007). 
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Sucessão Trabalhista 
Recurso do reclamante. 
Sucessão trabalhista – Transbrasil e SATA – objetos sociais distintos – aproveitamento 
parcial de empregados da Transbrasil pela reclamada – não configuração. 
A diversidade de objetos sociais e ramos de atividade entre a Transbrasil e a SATA, aliado ao 
fato de a recorrida não haver aproveitado todos os empregados do setor de serviço de limpeza 
da Transbrasil, impede reconhecer a sucessão trabalhista apenas com base nas declarações do 
perito que ouviu dizer a respeito do contrato de sucessão entre as empresas. 
Acidente de trabalho – indenização por danos morais e físicos - doença profissional – perda 
auditiva pré-existente - indevida. 
Apresenta-se correta a sentença que indeferiu o pleito de indenização por danos morais e 
físicos decorrentes de acidente de trabalho, com base no laudo pericial que concluiu que a 
perda auditiva da reclamante se deu antes de ser contratada pela reclamada e pelo fato de não 
ter sido ocasionada por Perda Auditiva Induzido por Ruído – PAIR. 
Adicional de periculosidade – auxiliar de serviços de aeroporto – serviços executados no 
interior das aeronaves – trabalho não realizado na área de operação de abastecimento – Norma 
Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho - indevido. 
O fato de a reclamante, no cargo de auxiliar de serviços de aeroporto, trafegar próximo aos 
pontos de abastecimento das aeronaves, ao ingressar em seu interior para realizar serviço de 
limpeza, não lhe dá o direito ao adicional de periculosidade, uma vez que não trabalhava no 
abastecimento da aeronave ou na área destinada a essa operação. 
Recurso não provido. 
Recurso da reclamada. 
Adicional de insalubridade – exposição a ruídos – habitualidade – manutenção da sentença. 
A reclamante faz jus ao adicional de insalubridade, pois trabalhava exposta a ruídos acima do 
limite previsto em norma técnica, de forma habitual, sem a proteção adequada, tendo em vista 
que os protetores auriculares fornecidos pela empresa não eram substituídos com a freqüência 
estabelecida na NR 16, nem houve treinamento sobre o uso, guarda e conservação do 
equipamento, além do que a reclamada descumpriu as normas da NR 7 ao não realizar exames 
audiométricos a cada seis meses, após a admissão da reclamante, e não comprovou a 
implantação do Programa de Conservação Auditiva. 
Recurso a que se nega provimento. (Acórdão nº 69.236 - Recurso Ordinário nº 01714-2006-
004-21-00-0 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Julgado em  18/09/2007 – 
Decisão por maioria - Publicado no DJE/RN nº 11.560, em 28/09/2007). 
 
 

T 
 
 
Transação Judicial/Extrajudicial 
1. Pacto extrajudicial - vício - conseqüências. 2. Horas extras -ônus da prova - efeitos. 
1. O Pacto extrajudicial onde consta renúncia a direitos trabalhistas, com flagrante prejuízo ao 
trabalhador, não pode ser objeto de homologação pela Justiça do Trabalho. 
2. É do reclamante o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Por sua vez, 
ao empregador cabe o registro da jornada de trabalho dos seus funcionários, quando contar 
com mais de 10(dez) empregados, segundo o art. 74, §2º da CLT, sob pena de, não 
apresentando em Juízo os controles de freqüência quando solicitados, gerar presunção relativa 
de veracidade a jornada contra ele alegada. Razão não assiste a recorrente. 
3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 68.094 - Recurso Ordinário nº 01284-2006-
006-21-00-9 - Desembargador Relator: Carlos Newton Pinto - Julgado em 19/07/2007 – 
Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.521, em 03/08/2007). 
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V 
 
 
Verbas Rescisórias 
“Factum principis”. Desapropriação. Art. 185 da Constituição Federal. Inocorrência. 
Descabe a responsabilização do órgão expropriante pelo pagamento das verbas rescisórias, 
quando a desapropriação do imóvel rural se dá para fins de reforma agrária, nos termos do art. 
185 da Constituição Federal, haja vista a inobservância da função social da propriedade rural 
pela reclamada, que se reputa única responsável pelas conseqüências dos seus atos. 
Supressão do intervalo intrajornada. Acréscimos em domingos e feriados. Reflexos. Títulos 
inexistentes. 
Impugnado nas razões do recurso títulos que não foram objeto da condenação, resta sem 
fundamento a insurgência da recorrente. 
Recurso ordinário a que se nega provimento. (Acórdão nº 68.756 - Recurso Ordinário n.º 
00309-2006-013-21-00-5 - Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite - Julgado em  
17/07/2007 – Decisão unânime - Publicado no DJE/RN nº 11.542, em 01/09/2007). 
 
Vínculo Empregatício 
Vínculo empregatício. Comprovação da prestação de serviço no período alegado na inicial. 
Pedido de retificação quanto à data de admissão anotada na CTPS. Possibilidade. Provimento 
do recurso. 
Havendo prova produzida pelo autor, tanto documental como testemunhal, capaz de 
comprovar o contrato de trabalho celebrado no período alegado, deve ser dado provimento ao 
recurso para que seja retificada a CTPS, fazendo constar o verdadeiro período trabalhado. 
(Acórdão nº 68.075 - Recurso Ordinário nº 00029-2007-023-21-00-5 - Desembargador 
Relator: Raimundo de Oliveira - Julgado em 28/06/2007 – Decisão unânime - Publicado no 
DJE/RN nº 11.522, em 04/08/2007). 
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