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FONTE DE NOTÍCIAS 
03/09/2018 

 
 

A MERA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE DESEMPENHO NÃO IMPLICA ASSÉDIO MORAL 
 

Uma trabalhadora que exercia a função de tratadora de animais na Fundação Parque 
Zoológico de São Paulo ingressou com um processo no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (TRT-2) reivindicando, entre outros pedidos, a indenização por danos morais, por 
considerar negativo o resultado de sua avaliação de desempenho.  

A empregada disse que se sentiu humilhada por ter sido avaliada com um desempenho 
regular, e ainda alegou que o avaliador não acompanhava o seu trabalho no dia a dia. O 
Zoológico de São Paulo argumentou, por sua vez, que a opinião do avaliador não era isolada, e 
que a tratadora de animais já havia sido advertida verbalmente por ter demonstrado falta de 
interesse em suas atividades.  

O juiz da 35ª Vara do Trabalho São Paulo, Tomás Pereira Job, indeferiu o pedido de 
indenização por danos morais por entender que o resultado da avaliação, ainda que não fosse 
o esperado pela trabalhadora, não implica violência à sua integridade moral. De acordo com a 
sentença, “é preciso não se deixar impressionar com o mero desconforto, que não se amolda 
ao dano moral, em todo e qualquer insucesso na vida, que seja posto apenas como o risco do 
dia a dia social, profissional e familiar, como alguns inconvenientes que todos devem 
suportar”.  

Inconformada com a decisão, a trabalhadora interpôs recurso e insistiu ter se sentido 
humilhada em razão da avaliação realizada pela chefia. A 12ª Turma do TRT-2 manteve a 
decisão de 1º grau. Conforme acórdão de relatoria do desembargador Benedito Valentini, “o 
descontentamento da empregada com o resultado não satisfatório de suas avaliações não 
implica em assédio moral”.  

“A mera avaliação negativa de desempenho da trabalhadora, e sem que tenha havido 
qualquer publicidade, não é suficiente para violar direitos de personalidade, não tendo a 
reclamada perpetrado qualquer ato ilícito”, finalizou o relator.  
O processo está pendente de análise de recurso de revista.   
 
(Processo nº 0000992-49.2015.5.02.0035) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 03/09/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
10/09/2018 

 
 

TURMA DEFERE JUSTIÇA GRATUITA A EMPREGADO, MAS MANTÉM CONDENAÇÃO EM 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 

 
O trabalhador beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência? Pelas novas regras trazidas pela reforma trabalhista 
a resposta para essa pergunta é “sim”. E foi justamente esta a decisão da 11ª Turma do TRT-
MG, ao manter sentença que condenou um garçom a pagar os honorários advocatícios de 
sucumbência. 

O caso - O empregado ajuizou ação contra restaurante em que prestava serviços e teve 
seus pedidos parcialmente acolhidos na sentença. Mas o juiz de primeiro grau rejeitou o 
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por entender que, no curso do 
contrato, o garçom recebeu salário superior a 40% do teto dos benefícios do INSS e que não 
comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Foi aplicada, 
no aspecto, a lei da reforma trabalhista, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 
22/03/2018, quando já vigente a Lei 13.467/2017. E foi também com base na lei reformista 
que o empregado foi condenado a pagar os honorários sucumbenciais ao advogado do 
empregador, fixado na sentença em 10% do valor dos pedidos, nos termos dos artigos 790, § 
3º e 791-A, ambos da CLT, com a nova redação conferida pela Lei 13.467/17. 

Inconformado, o empregado recorreu, mas a maior parte da sentença foi mantida pela 
11ª Turma do TRT mineiro, inclusive no tocante à condenação do trabalhador no pagamento 
dos honorários advocatícios sucumbenciais. Entretanto, a Turma acolheu parcialmente o 
recurso para lhe deferir os benefícios da justiça gratuita e para determinar que os honorários 
advocatícios de sucumbência por ele devidos ficassem sob condição suspensiva de 
exigibilidade, nos termos do artigo 791, § 4º, da CLT, tudo conforme voto da relatora, juíza 
convocada Olívia Figueiredo Pinto Coelho, cujo entendimento foi acolhido pela Turma. 
  
Mudança de emprego gerou condições para gratuidade judiciária 

No recurso, o garçom insistia na concessão da justiça gratuita, sustentando que juntou 
declaração de pobreza e que, na inexistência de prova em sentido contrário, deve prevalecer a 
presunção de sua miserabilidade jurídica estabelecida nos artigos 790, § 3º, da CLT e 1º da Lei 
7.115/83. Disse ainda que estava desempregado, sem condições de arcar com os custos do 
processo. Por fim, alegou que, por ter direito à justiça gratuita, não poderia ser condenado a 
arcar com honorários advocatícios sucumbenciais. Mas, conforme registrado pela relatora do 
recurso, diante nas novas regras vindas com a reforma trabalhista, as coisas não são bem 
assim... 

Inicialmente, a julgadora verificou que a ação foi ajuizada em 22/03/2018, de fato, 
quando já estava vigente a Lei 13.467/17, mais conhecida como “reforma trabalhista”. Dessa 
forma, o § 3º, do art. 790 da CLT já vigorava com a nova redação conferida pela lei da reforma, 
dispondo que a concessão do benefício da justiça gratuita é devida "àqueles que perceberem 
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salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social". 

Observou a relatora que, o § 4º desse dispositivo legal, por sua vez, estabelece que "o 
benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos 
para o pagamento das custas do processo". E, como verificou a desembargadora, ao contrário 
do que ficou decidido na sentença, o trabalhador tem sim direito à justiça gratuita, já que, 
mesmo com base lei da reforma, ele preencheu os requisitos para tanto. É que a prova 
documental demonstrou que, após ser dispensado do restaurante, ele passou a prestar 
serviços em outra empresa, recebendo como última remuneração a quantia de R$1.443,33, ou 
seja, inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 
como previsto no § 3º, do art. 790 da CLT, com a nova redação que lhe foi conferida pela 
reforma. 

Para a relatora, essa circunstância, somada ao fato de que o trabalhador apresentou 
declaração de pobreza, é suficiente para que se conceda a ele os benefícios da justiça gratuita, 
lembrando que, nos termos do item I da Orientação Jurisprudencial 269 da SDI-I do TST, "o 
benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 
desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso", 
como ocorreu no caso. 

Por tudo isso, a Turma deferiu ao trabalhador a gratuidade judiciária. 
  
Honorários advocatícios de sucumbência  

Contudo, a relatora entendeu por manter a condenação do trabalhador ao pagamento 
dos honorários advocatícios sucumbenciais, como determina a nova redação do 791-A, da CLT, 
já que, como visto, a ação foi ajuizada já na vigência da reforma. 

Como fundamento da decisão, a julgadora citou o Enunciado 98 da 2ª Jornada de 
Direito Material e Processual do Trabalho, que determina que a condenação aos honorários 
sucumbenciais só pode ser imposta nos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei 
13.467/2017, como no caso, isso com base na garantia de não surpresa, já que a expectativa 
de custos e riscos é aferida no momento da propositura da ação. Lembrou também a Instrução 
Normativa 41/2018 do TST, que dispõe sobre a aplicação das normas processuais da CLT, 
alteradas pela Lei nº 13.467/17, e que, em seu artigo 6º, prevê que: “Na Justiça do Trabalho, a 
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, 
da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 
13.467/2017). Nas ações propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 
5.584/1970 e das Súmulas nos 219 e 329 do TST”. 
  
Justiça gratuita X honorários advocatícios – Condição suspensiva de exigibilidade  

Segundo pontuou a juíza convocada, a concessão da justiça gratuita ao trabalhador 
não afasta a responsabilidade dele pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 
Entretanto, ela destacou que o valor devido deve ficar sob condição suspensiva de 
exigibilidade, caso o trabalhador não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, 
créditos capazes de suportar a despesa. Em outras palavras, o benefício da justiça gratuita não 
se constitui na isenção absoluta de pagamento dos honorários advocatícios, mas, sim, na 
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desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado 
(no caso, o trabalhador), propiciador da concessão do benefício. 

Esse entendimento, frisou a relatora, está expresso no parágrafo 4º, do art. 791-A, da 
CLT, também acrescentando pela Lei 13.467/17, segundo o qual: “Vencido o beneficiário da 
justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos 
capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos 
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que 
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário." 
  
A natureza alimentar do crédito trabalhista 

Na visão da relatora, ao se interpretar essa norma legal vinda com a reforma, não se 
pode esquecer a natureza alimentar dos créditos trabalhistas, ressaltando que, com isto, os 
honorários advocatícios somente podem ser cobrados do trabalhador beneficiado pela justiça 
gratuita se o seu pagamento não colocar em risco a sobrevivência própria e familiar. “Tanto é 
assim, de acordo com a parte final da norma legal (parágrafo 4o, do art. 791-A, da CLT), sendo 
suspensa a exigibilidade do crédito, o trabalhador somente poderá ser executado se o credor 
demonstrar que ‘deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 
concessão da gratuidade’", completou. 
Nesse contexto, na conclusão da relatora, ainda que o trabalhador venha a obter crédito em 
outro processo, os honorários somente deverão ser cobrados dele se for comprovado que o 
pagamento da verba não colocará em risco a sua sobrevivência e de sua família. 

Por fim, para arrematar, esclareceu a magistrada que também devem ser aplicados à 
hipótese, por analogia, os limites impostos à penhora de salários, ou seja, considerando-se 
lícita a retenção de valores devidos ao advogado do réu até o valor correspondente a 1/5 (um 
quinto) do crédito do trabalhador ou, adotando-se como parâmetro o estabelecido no art. 
833, IV e § 2º, do CPC, que a retenção de valores para pagamento de honorários advocatícios 
somente pode alcançar as importâncias excedentes a 50 salários-mínimos, desde que 
preservada a metade dos ganhos líquidos do devedor. 

Por todas essas razões, a Turma, por maioria de seus membros, deu provimento 
parcial ao recurso do trabalhador para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita, assim 
como para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais por ele devidos fiquem 
sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 791, § 4º, da CLT. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
10/09/2018 

 
 
RECONHECIDA CULPA CONCORRENTE NO CASO DE OPERÁRIO AMPUTADO APÓS ACIDENTE 

EM MÁQUINA 
 

O funcionário de uma empresa produtora de laminados de PVC sofreu um acidente de 
trabalho no ano de 2015, que resultou na amputação do seu braço direito. Ele exercia a função 
de líder de tecelagem e se acidentou durante um procedimento realizado para destravar uma 
máquina.  
Em razão do acidente, o operário ingressou com uma reclamação na Justiça do Trabalho de 
São Paulo pleiteando a concessão de uma pensão mensal vitalícia, como forma de indenização 
por danos morais, estéticos e materiais.  

No processo, tanto o empregado quanto testemunhas explicaram que era comum o 
equipamento travar. A máquina tinha a função de escovar e desembaraçar fibras que, por 
muitas vezes, afetavam os cilindros e causavam a sua paralisação. Para resolver o problema, 
era necessário realizar uma limpeza manual, quase sempre com a utilização de jatos de ar 
comprimido.  

O acidente ocorreu justamente num desses procedimentos de limpeza. Quando os 
cilindros retornaram à operação, puxaram a mangueira de ar e, junto com ela, o braço do 
trabalhador. Isso aconteceu porque não era praxe que os funcionários (e até mesmo o chefe 
do setor) desligassem a máquina para realizar o processo.  

Em sua defesa, a produtora de laminados de PVC alegou que houve culpa exclusiva da 
vítima, por conhecer e ignorar uma norma de segurança: a de realizar a operação com o 
equipamento desligado.  

A juíza da 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos-SP, Juliana Ranzani, não acolheu a tese 
de que houve negligência ou imprudência por parte do empregado. De acordo com a sentença, 
“a empresa agiu com grave culpa ao expor os trabalhadores a riscos acentuados no 
desenvolvimento de suas atividades”.  

Em 1º grau, a empresa foi condenada a pagar ao trabalhador, em parcela única, uma 
indenização por danos materiais no valor de R$ 890 mil, pela redução de sua capacidade 
laborativa. Também houve a condenação por danos morais e estéticos, no valor de R$ 100 mil 
cada um.  

Insatisfeitos com a decisão, empregador e empregado interpuseram recurso ordinário 
junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). O operário pediu a majoração das 
indenizações por danos morais e estéticos. A empresa, por sua vez, discordou de todas as 
condenações, sob a alegação de que o trabalhar foi treinado e recebeu orientações para 
desligar a máquina antes de efetuar a limpeza.  

Os magistrados da 5ª Turma do TRT-2 concordaram que houve imprudência do autor, 
especialmente pelo fato de ele pertencer à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) da empresa. No relatório, o desembargador José Ruffolo argumentou estar ”convicto de 
que a ré forneceu treinamento ao postulante para a limpeza da máquina, e que dentre os 
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pontos nele abordados se encontrava a orientação de desligar o equipamento antes de limpá-
lo. Estou também convencido que o reclamante, como membro da CIPA, tinha uma obrigação 
adicional de prestar maior atenção à segurança dos procedimentos de trabalho”.  

Ainda que constatada a imprudência do operário, o relator concluiu que também 
houve omissão da empresa. Para Ruffolo, o empregador deve “conhecer aquilo que se pratica 
de forma corriqueira, usual, no ambiente de trabalho, e havendo dentre estas uma prática 
claramente insegura (como aquela que levou ao acidente do autor), deve envidar todos os 
esforços possíveis para coibi-la”.  

Assim, a 5ª Turma entendeu que houve culpa concorrente entre as partes, razão pela 
qual decidiu atenuar a indenização por danos materiais. O acórdão negou provimento ao 
recurso do empregado e deu provimento parcial ao recurso da empresa, reduzindo o valor da 
indenização por danos materiais para R$ 214.890,95, e, no mais, manteve a decisão de 1º 
grau.  
 
(Processo nº 1001378-43.2016.5.02.0321)  
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 10/09/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
13/09/2018 

 
 

REFORMA TRABALHISTA: TRT DE MINAS REJEITA DISCUSSÃO SOBRE CONSTITUCIONALIDADE 
DA EXTINÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 

 
No caso analisado pela 10ª Turma do TRT de Minas, um sindicato insistia na cobrança 

da contribuição sindical de todos os empregados de uma empresa de transporte coletivo 
intermunicipal a ele vinculados, de forma compulsória. O autor sustentava a 
inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017, conhecida por 
“Reforma Trabalhista”. No entanto, a pretensão foi rejeitada pelos julgadores, que decidiram 
negar provimento ao recurso e manter a sentença, acompanhando o voto da desembargadora 
Maria Laura Franco Lima de Faria. 

Em seu voto, a relatora lembrou que as alterações introduzidas nos artigos 545, 578, 
579, 582, 583, 587 e 602, da CLT, ensejaram a extinção da compulsoriedade do desconto da 
contribuição sindical, passando a ser exigida autorização expressa dos empregados para o seu 
recolhimento. Segundo ela, houve a supressão da natureza jurídica tributária da contribuição 
que, anteriormente, era devida por todos aqueles que participavam de uma determinada 
categoria econômica ou profissional, independentemente de autorização. 

Quanto ao direito pretendido, esclareceu que seria necessário o exame da 
constitucionalidade suscitada em controle difuso, ou seja, de forma incidental, o que pode ser 
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exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário. “Suscitada a inconstitucionalidade perante 
um dos órgãos fracionários do Tribunal, cabe a este, caso entenda procedente a arguição, 
encaminhá-la ao exame do Tribunal Pleno, resguardando a cláusula de reserva de plenário, 
consoante o disposto no art. 136 do Regimento Interno deste Regional e a previsão expressa 
no art. 97, da CR”, explicou. 

De qualquer modo, considerou a arguição irrelevante no caso. É que a questão foi 
enfrentada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento da ADI nº 5794 
e da ADC nº 55, em conjunto com outras 18 ADI's que também discutiam a extinção da 
obrigatoriedade da contribuição sindical, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
13.467/2017. Em sessão realizada em 29.06.2018, o Pleno, por maioria de votos, julgou 
improcedentes os pedidos formulados nas ADI's e procedente o pedido formulado na ADC. A 
relatora citou a notícia veiculada no site do STF sobre o conteúdo da decisão. 

Diante da decisão pela constitucionalidade das alterações introduzidas pela Lei nº 
13.467/2017, nos dispositivos mencionados pelo sindicato, a relatora não vislumbrou a 
existência de vício formal ou material. Citou o teor do artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 
9.868/99, segundo o qual "a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, 
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em 
relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e 
municipal". 

Por fim, arrematou: “A decisão proferida pelo Excelso STF tem eficácia erga omnes e 
força vinculativa para toda a Administração Pública, nada mais havendo a ser discutido, acerca 
da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017, relativamente à 
facultatividade da contribuição sindical”. 
Nesse contexto, considerando a contribuição sindical devida apenas pelos empregados que 
expressamente autorizarem o desconto respectivo em seus salários, confirmou a 
improcedência dos pedidos formulados pelo sindicato autor. 
 
Processo PJe: 0010226-70.2018.5.03.0181 (RO)  
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região - Minas Gerais, 13/09/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/09/2018 

 
 

REFORMA TRABALHISTA É OBJETO DE NOVAS AÇÕES NO STF 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu três novas ações que têm por objeto as 
alterações introduzidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela Reforma Trabalhista 
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(Lei 13.467/2017). As Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 tratam dos 
dispositivos relativos aos índices de atualização dos débitos e depósitos trabalhistas. A Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6002 questiona a exigência de indicação do valor do 
pedido na reclamação trabalhista. 
Correção monetária 

As ADCs 58 e 59 foram propostas, respectivamente, pela Confederação Nacional do 
Sistema Financeiro (Consif) e por três entidades patronais: a Confederação Nacional da 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic), a Associação das Operadoras de Celulares 
(Acel) e a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT). O objetivo é que o STF declare a 
constitucionalidade da nova redação dos artigos 879, parágrafo 7º, e 899, parágrafo 4º, da CLT, 
que definem a Taxa Referencial (TR) para a correção dos valores decorrentes das condenações 
trabalhistas e do depósito recursal. 

As entidades alegam que a Justiça do Trabalho, em diversas decisões, tem declarado a 
inconstitucionalidade do novo preceito e definido o IPCA-E para a atualização, seguindo 
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Segundo a argumentação, a negativa de 
aplicação da TR ofende o princípio constitucional da Separação de Poderes e a competência 
constitucionalmente atribuída ao Congresso Nacional para legislar sobre direito monetário, 
além de descumprir a cláusula de reserva de plenário para declaração de constitucionalidade 
(artigo 97 da Constituição e Súmula Vinculante 10 do STF). 

As associações sustentam que o Poder Legislativo estabeleceu um sistema de correção 
dos débitos trabalhistas que não viola qualquer norma constitucional expressa. Assim, 
defendem que não compete ao Judiciário substituir a decisão legislativa legítima “por outra 
que lhe pareça mais oportuna ou conveniente”. 

Nas duas ações, há pedido de liminar para determinar que os juízes e tribunais do 
trabalho suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei e que o 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o TST se abstenham de alterar a Tabela de 
Atualização das Dívidas Trabalhistas, mantendo-se a aplicação da TR. As ADCs foram 
distribuídas por prevenção ao ministro Gilmar Mendes, relator da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5867, em que a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra) pede a declaração da inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos. 

 
Valor do pedido 

Na ADI 6002, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se volta 
contra as alterações introduzidas pela Lei 13.467/2017 no artigo 840, parágrafos 1º e 3º, da 
CLT. O parágrafo 1º estabelece que o pedido, na inicial da reclamação trabalhista, “deverá ser 
certo, determinado e com indicação de seu valor”. O parágrafo 3º prevê a extinção dos 
processos que não atenderem essa exigência. 

Segundo a OAB, a nova exigência processual, ao atribuir ao trabalhador o ônus de 
precisar o valor da demanda antes mesmo da apresentação da contestação e da juntada de 
documentação pelo empregador, sob pena de extinção do processo, configura óbice ao acesso 
à justiça. A entidade aponta vulneração de diversas outras garantias constitucionais, como a da 
proteção do trabalho e do salário, a da tutela judicial dos créditos trabalhistas e a da segurança 
jurídica. 
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A OAB sustenta que a nova redação “subverteu a base principiológica do direito do 
trabalho” ao exigir conhecimento técnico para a propositura das ações e o domínio de 
documentos que, em sua maioria, não estão na posse do trabalhador Argumenta ainda que a 
norma prejudica a proteção do salário e do trabalho. “No caso de o reclamante apresentar 
cálculo a menor do que realmente lhe é devido quando da liquidação na inicial, será manifesto 
o prejuízo daí advindo em verba de natureza alimentar”, afirma. 

 
Relator 

O relator da ADI é o ministro Ricardo Lewandowski, que aplicou ao caso o rito do artigo 
10 da Lei 9.868/1999 e solicitou informações aos presidentes da República, do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, responsáveis pela edição da norma, e a manifestação da 
advogada-geral da União e da procuradora-geral da República para subsidiar a análise do 
pedido de liminar. 
 
FONTE:  Supremo Tribunal Federal, 17/09/2018. 

 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/09/2018 

 
 

NJ - ATRASO NA COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GERA PAGAMENTO EM DOBRO 
 

Se as férias são concedidas após o prazo legal, o patrão deve pagar em dobro da 
remuneração do empregado. No entanto, se apenas a comunicação de férias se der com 
atraso, não há punição a ser aplicada. Com esse entendimento, a 9ª Turma do TRT de Minas 
manteve a improcedência do pedido formulado na Justiça do Trabalho por ex-empregado de 
uma fábrica de equipamentos de construção. 

Na reclamação, o trabalhador alegou que as férias foram concedidas irregularmente 
pela empregadora, inclusive considerando que não houve a comunicação com a antecedência 
mínima de 30 dias, frustrando seus planejamentos. Contudo, ao analisar o recurso, a 
desembargadora Maria Stela Álvares da Silva Campos entendeu que a conduta, por si só, não 
gera o pagamento em dobro. Em seu voto, observou que o pagamento em dobro é previsto no 
artigo 137 da CLT para o caso de as férias serem concedidas após o prazo de que trata o artigo 
134 da CLT (12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito). A 
magistrada também lembrou que a Súmula 450 do TST estabelece o pagamento em dobro das 
férias desde que não cumprido o prazo previsto pelo artigo 145 da CLT, que trata do 
pagamento das férias. 

“Nem a legislação nem a jurisprudência do TST preveem a possibilidade de pagamento 
em dobro das férias em razão da não comunicação de sua concessão nos moldes do art. 135 
da CLT”, concluiu, transcrevendo a seguinte ementa, em razão da pertinência: 
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"RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DO AVISO DE FÉRIAS - PAGAMENTO EM DOBRO. A 
mera ausência de comunicação de férias ou a comunicação dentro do trintídio legal, não 
acarreta, por si só, o seu pagamento dobrado, ante a inexistência de previsão legal e de efetivo 
prejuízo ao obreiro. Recurso de revista conhecido e provido" - Processo: RR-36500-
97.2003.5.04.0301. Data de Julgamento: 05/03/2008, Relator Ministro: Renato de Lacerda 
Paiva, 2ª Turma, Data de Publicação: DJ 28/03/2008. 
 
Nesse contexto, a Turma de julgadores negou provimento ao recurso, acompanhando o voto 
da relatora. 
Processo PJe: 0012119-63.2015.5.03.0032 (RO) — Acórdão em 23/07/2018.  
 
FONTE: Fonte Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, 18/09/2018. 

 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
20/09/2018 

 
 
PLENÁRIO DO STF DEFINE TESES SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS EM CONDENAÇÕES 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA 
 

Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do Recurso Extraordinário 
(RE) 870947, em que se discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a serem 
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria. De acordo com a 
presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, há quase 90 mil casos sobrestados no Poder 
Judiciário aguardando a decisão do STF nesse processo, que teve repercussão geral 
reconhecida pelo Plenário Virtual. 

A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, segundo o qual foi 
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos 
judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. 
O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à 
expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a 
perda de poder de compra.  

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso 
do índice de remuneração da poupança, previsto na legislação questionada, apenas para 
débitos de natureza não tributária, como é o caso da disputa com o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) em causa. Na hipótese de causas de natureza tributária, ficou definido que 
deverá ser usado o mesmo índice adotado pelo Fisco para corrigir os débitos dos contribuintes, 
a fim de se preservar o princípio da isonomia. Hoje essa taxa é a Selic. 
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Tese 

A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do 
recurso, ministro Luiz Fux, diz que “O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela 
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da 
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda 
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia 
(CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é 
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” 

Já a segunda tese, referente à atualização monetária, tem a seguinte redação: “O 
artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que 
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição 
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica 
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a 
promover os fins a que se destina.” 
 
O caso 

O RE foi ajuizado pelo INSS contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região que, mantendo concessão de benefício de prestação continuada (Lei 8.742/93, 
artigo 20) a um cidadão, apontou que não caberia a aplicação da Lei 11.960/2009 no tocante 
aos juros e à correção monetária, ao argumento de que o STF, no julgamento das ADIs 4357 e 
4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.960/2009, 
que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. 

O julgamento do caso teve início em dezembro de 2015. Na ocasião, o relator explicou 
que quando considerou inconstitucional o uso da taxa de remuneração básica da caderneta de 
poupança (TR) para fim de correção de débitos do Poder Público, no julgamento das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4425 e 4357, o STF o fez apenas com relação aos 
precatórios, não se manifestando quanto ao período entre o dano efetivo (ou o ajuizamento 
da demanda) e a imputação da responsabilidade da Administração Pública (fase de 
conhecimento do processo). Uma vez constituído o precatório, seria então aplicado o 
entendimento fixado pelo STF, com a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E) para fins de correção monetária. 

O ministro reafirmou seu entendimento contrário ao uso da TR para fim de correção 
monetária, uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à recomposição da 
inflação, e votou no sentido de dar parcial provimento para manter a concessão de benefício 
de prestação continuada atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data fixada na 
sentença. E, para evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência 
e uniformidade com a decisão do STF ao julgar a questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, o 
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ministro disse entender que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de 
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. 

Acompanharam esse entendimento, na ocasião, os ministros Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso e Rosa Weber. O ministro Teori Zavascki (falecido) votou pelo provimento do 
recurso, mantendo a TR como índice de correção monetária durante todo o período, e o 
ministro Marco Aurélio votou pelo desprovimento total do recurso. O ministro Dias Toffoli 
pediu vista dos autos na ocasião e, quando trouxe o caso novamente para análise do Pleno, 
votou pelo provimento integral do recurso, sendo acompanhado pela ministra Cármen Lúcia. 
Na sessão desta quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes votou pelo provimento do recurso, 
por entender que não existe, do ponto de vista constitucional, violação que impossibilite a 
aplicação da TR aos juros moratórios e à correção monetária sobre as condenações judiciais 
impostas à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997. 

Já o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator para dar parcial provimento 
ao recurso, fixando o IPCA-E como índice de correção monetária a todas as condenações 
impostas à Fazenda Pública. Esse foi o mesmo entendimento do ministro Celso de Mello, que 
concordou com o relator no sentido do uso do IPCA-E tanto na correção monetária dos 
precatórios quanto nas condenações judiciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna 
sobre a matéria e para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas 
ADIs 4357 e 4425. 
 
FONTE: Supremo Tribunal Federal, 20/09/2018. 

 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

24/09/2018 
 
 

JUIZ DECIDE QUE TRABALHADOR SÓ RECEBERÁ HORAS IN ITINERE ATÉ INÍCIO DA 
VIGÊNCIA DA REFORMA TRABALHISTA 

 
Uma das alterações significativas trazidas pela Reforma Trabalhista foi introduzida no 

parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que trata do pagamento de horas in itinere. O termo jurídico 
em latim, muito conhecido no mundo do trabalho, numa tradução literal, pode ser entendido 
como “horas na estrada” ou no itinerário de casa para o trabalho e vice-versa. Após a vigência 
da Lei da Reforma Trabalhista, o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT sofreu mudança radical, 
desaparecendo o instituto das horas in itinere. Agora, o deslocamento de casa até o local de 
trabalho ou vice-versa, por qualquer meio, inclusive fornecido pelo empregador, não será 
computado na jornada, por não ser considerado tempo à disposição do empregador. Foi 
revogado o parágrafo 3º do mesmo artigo, que previa os casos em que microempresas e 
empresas de pequeno porte poderiam, por meio de acordo ou convenção coletiva, 
regulamentar o transporte fornecido por essas empresas. 
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Na 1ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas, o juiz titular Paulo Eduardo Queiroz Gonçalves 
analisou um caso no qual os fatos ocorreram em meio ao período de transição entre a lei 
anterior e a reforma trabalhista, uma vez que o contrato de trabalho ainda estava em curso 
quando entrou em vigor a Lei 13.467/2017. 

No caso, o trabalhador pediu a condenação da empresa ao pagamento das horas in 
itinere, sustentando a incompatibilidade do transporte público com os horários praticados por 
ele e a dificuldade de deslocamento, já que a empresa está situada em local de difícil acesso. 
Não havia cláusulas sobre horas in itinere em normas coletivas da categoria do trabalhador. 

Determinada a realização de perícia contábil, o perito nomeado pelo juiz concluiu, 
após pesquisas e análises do trajeto percorrido pelo empregado para se deslocar de sua 
residência até o local de trabalho, que havia incompatibilidade de horários das linhas de 
transporte público regular quando o trabalhador encerrava sua jornada após 0h50. Conforme 
atestou o perito oficial, quando o empregado finalizava sua jornada nesse horário, não existia 
transporte público circulando. Portanto, nesse contexto, segundo o perito, não havia mesmo 
compatibilidade de horário com o transporte público regular. 

Ao analisar as informações do laudo pericial, o magistrado concluiu que 31 minutos 
diários são considerados como tempo de deslocamento de horas in itinere quando o 
empregado finalizou seu trabalho após as 00h50, sendo este o tempo despendido da sede da 
empresa até o ponto de desembarque do trabalhador, sendo o único trajeto que não é servido 
por transporte público regular compatível com a jornada de trabalho dele. 

Observou o julgador que a empresa contestou o laudo de forma genérica, limitando-se 
a afirmar que está estabelecida em local de fácil acesso e servido por transporte público, mas 
não demonstrou especificamente a compatibilidade desse transporte com os horários 
praticados pelo trabalhador. Ao analisar os depoimentos das testemunhas, o magistrado 
concluiu que ficou demonstrado que o trabalhador utilizava o transporte fornecido pela ré em 
seus deslocamentos para o trabalho e para dele retornar. 

Assim, a sentença deferiu 31 minutos extras diários, relativos às horas in itinere, até o 
início da vigência da Lei 13.467\17, acrescidos do adicional convencional, nas ocasiões em que 
o trabalhador encerrou sua jornada de trabalho depois de 0h50, acrescidos dos reflexos. Como 
ele foi dispensado por justa causa, o juiz pontuou que são indevidos reflexos em aviso prévio e 
multa do FGTS. Há recurso aguardando julgamento no TRT mineiro. 

 
Processo PJe: 0011634-71.2017.5.03.0039  
 

FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, 24/09/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
28/09/2018 

 
RECOMENDAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL ORIENTA A ADOÇÃO DE SENTENÇAS 

LÍQUIDAS 
 
O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa, editou nesta 

quinta-feira (27) a Recomendação 4/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
Segundo o documento, os juízes do trabalho, sempre que possível, devem proferir sentenças 
condenatórias líquidas, ou seja, contendo os valores devidos à parte vencedora. 

A medida visa dar mais agilidade à fase de execução das sentenças e efetividade ao 
princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 
da República. O número de sentenças líquidas proferidas em processos submetidos ao rito 
sumário e sumaríssimo é um dos critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça na 
avaliação de magistrados para fins de promoção por merecimento. 
 
Valores 

De acordo com a recomendação, as decisões de primeiro grau devem fixar os valores 
relativos a cada um dos pedidos acolhidos, indicar o termo inicial e os critérios para correção 
monetária e juros de mora e determinar o prazo e as condições para o seu cumprimento. Esses 
valores poderão ser revistos no caso de interposição de recurso. No entanto, após o trânsito 
em julgado (quando não houver mais possibilidade de recurso), os cálculos não poderão ser 
modificados nas fases subsequentes do processo. No exame dos recursos, a recomendação 
orienta que o relator, sempre que possível, adote o mesmo procedimento. 
 
Transparência 

O Sistema Processo Judicial Eletrônico (Pje) possui funcionalidades que facilitam a 
prolação da sentença líquida e a transparência em relação aos cálculos. Na recomendação, o 
corregedor-geral orienta que os juízes adotem, preferencialmente, o Sistema Unificado de 
Cálculos Trabalhistas da Justiça do Trabalho (ferramenta PJe-Calc) para elaboração dos cálculos 
das sentenças. 

A recomendação também orienta os procedimentos nos casos em que o juiz precise 
atribuir a elaboração dos cálculos aos calculistas ou contadorias centralizadas das unidades 
jurisdicionais ou, em casos excepcionais, a peritos judiciais. Os cálculos dos títulos 
condenatórios das sentenças integrarão a decisão, para todos os fins, de modo que as partes e 
os julgadores possam ter amplo acesso às fórmulas empregadas na liquidação. 
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