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A C Ó R D Ã O  

(1ª Turma)  

GMHCS/cer  

  

I - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA.  

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL.  

HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO. ALCANCE. 

SÚMULA 330/TST. MATÉRIA FÁTICA. 1. O 

Colegiado  

Regional adotou a compreensão de que 

“a homologação da rescisão contratual junto à entidade 

sindical tem a força de quitação das verbas pagas e nada 

mais (TRCT de fl. 174, o qual, aliás, possui ressalvas  

em seu verso)”. 2. Assim, consignado no 

acórdão regional a existência de 

ressalvas no termo de rescisão, sem 

que tenha sido esclarecido pela e. 

Corte julgadora quais as parcelas 

constantes do termo de rescisão 

contratual e em relação às quais houve 

ressalva, o exame da indigitada 

contrariedade à Súmula 330/TST 

exigiria o revolvimento de fatos e 

provas, proceder vedado nesta 

instância extraordinária, à luz da 

Súmula 126/TST. Precedentes.  

Recurso de revista não conhecido, no 

tema.  

TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA O MESMO 

EMPREGADOR. SUSPEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

SÚMULA 357/TST. 1. Hipótese em que o 

e.  

Tribunal regional consignou que “o fato 

de a segunda testemunha exercer o direito de postular 

em juízo em face da ex-empregadora, ainda que a autora 

tenha figurado naquela ação como testemunha ou que já 

tenha sido ouvida como testemunha em outras ações em 

que a ex-empregadora figure como ré, não implica, à 

míngua de qualquer prova, a conclusão de que houve 

troca de favores e que tenha interesse na causa em que  
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presta declarações na qualidade de testemunha”. 2. O 

entendimento desta Corte é no sentido 

de que o simples fato de a testemunha 

estar litigando ou ter litigado contra 

o mesmo empregador, por si só, não 

conduz a sua suspeição, ainda que 

tenha deduzido pretensão com o mesmo 

objeto da reclamatória em análise. Com 

efeito, a arguição de suspeição não 

prescinde de prova insofismável do 

comprometimento da isenção da 

testemunha - não evidenciada no caso. 

3. Decisão regional em consonância com 

a Súmula 357/TST (“Não torna suspeita a 

testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter 

litigado contra o mesmo empregador”). 4. 

Incidência do art. 896, § 4º (atual § 

7º), da CLT e aplicação da Súmula 

333/TST. Recurso de revista não 

conhecido, no tema.  

UNICIDADE CONTRATUAL. PERÍODO DO 

CONTRATO TEMPORÁRIO COM DURAÇÃO DE 

DOIS ANOS. DECISÃO REGIONAL PAUTADA 

NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA. MATÉRIA 

FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 1.  Consta do 

acórdão recorrido que “a contratação da 

reclamante não se deu para atender necessidade 

temporária de desenvolvimento do  

Projeto de Monitoramento Ambiental da 

SIX/PETROBRÁS, mas mera contratação de 

profissional que pudesse trabalhar com este projeto para 

que a reclamada desempenhasse sua atividade 

relacionada ao ensino superior e a projetos de 

pesquisa”, razão por que manteve a r. 

sentença que declarara a unicidade 

contratual. 2. O art. 443, § 2º, da 

CLT estabelece que a contratação por 

prazo determinado somente será válida 

nas hipótese de serviço cuja natureza 

ou transitoriedade justifique a 

predeterminação do prazo, de 

atividades empresariais de caráter 

transitório e de contrato de 
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experiência. 3. Na hipótese presente, 

constata-se que a contratação havida 

não buscou atender a qualquer das 

situações previstas no dispositivo 

consolidado, razão por que se tem por 

correta a decisão recorrida ao reputar 

nulo o ajuste - sendo inviável 

revolver fatos e provas a fim de 

acolher as alegações recursais em 

sentido contrário, conforme Súmula 

126/TST. Ilesos os arts. 443, “a” e 

445 da CLT. 4. Solucionada a 

controvérsia com fundamento na prova 

efetivamente produzida, não há falar 

em violação dos arts. 818 da CLT e 

333, I e II, do CPC, dispositivos 

disciplinadores da repartição do ônus 

da prova, que incidem apenas nos casos 

em que não se produziu prova ou esta 

se revelou insuficiente para formar o 

convencimento do juiz. 6. Os arestos 

trazidos também tratam sobre ônus da 

prova, razão por que inservíveis à 

comprovação de divergência 

jurisprudencial. Incidência da Súmula 

296/TST.  

Recurso de revista não conhecido, no 

tema.  

REDUÇÃO DE COMISSÕES. PRESCRIÇÃO 

TOTAL.  

1. Nos termos da OJ 175 da SBDI-1/TST,  

“A supressão das comissões, ou a alteração quanto à 

forma ou ao percentual, em prejuízo do empregado, é 

suscetível de operar a prescrição total da ação, nos 

termos da Súmula nº 294 do TST, em virtude de cuidar-

se de parcela não assegurada por preceito de  

lei.”. 2. Nesse contexto, considerando 

que a suposta supressão no pagamento 

de comissões teria ocorrido em março 

de 2002 e que a presente reclamação 

trabalhista foi ajuizada somente em 

agosto de 2007, constata-se ter havido 

a prescrição total da pretensão. 3. 

Caracterizada a violação do art. 7º, 

XXIX, da CF.  
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Recurso de revista conhecido e 

provido, no tópico.  

HORAS EXTRAS. PROFESSOR. CARGA DE 

TRABALHO DE 40 HORAS. EXTRAPOLAÇÃO.  

RECURSO MAL APARELHADO. 1. Conforme 

se constata do acórdão recorrido, a 

autora, além de desempenhar a função 

de docente, trabalhava atendendo os 

alunos e preparando aulas de 

laboratório, cumprindo jornada de 

trabalho de 40  

horas semanais. Registrou que “De início, 

sinale-se que, na defesa, a ré não nega, objetivamente, 

que a autora estava sujeita à jornada semanal de 40 

horas, tanto que aduz que ‘a mesma passou a exercer o 

cargo de Professora, cumprindo então o limite máximo 

de 40 (quarenta) horas/semanais’ (fl. 1003). No 

recurso, também há esta referência de que a jornada 

contratada era de 40 horas semanais (fl. 1912)”.  
Compreendeu o Colegiado de origem que  

“as horas destinadas às atividades desenvolvidas pela 

demandante relativas ao atendimento de alunos, ao 

laboratório e demais serviços prestados para a ré 

representam tempo à disposição da reclamada, o que 

não deixa dúvida de que deve ser computado no horário  

de trabalho da autora”. Assim, manteve a 

sentença, na qual condenada a 

reclamada ao pagamento das horas 

excedentes da oitava diária e 

quadragésima semanal. 2. Nesse 

contexto, inviável o recurso de 

revista por violação do art. 318 da 

CLT (DL 5.452/1943), na forma como 

preceitua o art. 896 “c”, da CLT, na 

medida em que referido dispositivo  

consolidado apenas dispõe que “Num 

mesmo estabelecimento de ensino não poderá o 

professor dar, por dia, mais de 4 (quatro) aulas  

consecutivas, nem mais de 6 (seis), intercaladas”, não 

disciplinando a hipótese dos autos. 3. 

Por outro lado, não impulsiona recurso 

de revista a apontada violação do art. 

5º, II, da Carta Magna, visto que, 

consoante o entendimento do STF 
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(Súmula 636), a ofensa ao referido 

dispositivo constitucional não se dá, 

em regra, de forma direta, como exige 

o artigo 896, "c", da CLT, enquanto 

consagrador de princípio genérico 

cuja vulneração ocorre por via 

reflexa, a partir de afronta a norma 

de natureza infraconstitucional. 4. 

Quanto à prova da extrapolação de 

jornada, ressalte-se que, conforme 

acórdão recorrido, os registros de 

horário já foram acolhidos desde a 

sentença, não havendo amparo a tese 

recursal de que foi desatendida a 

Súmula 338/TST. Ademais, verifica-se 

que a controvérsia foi solucionada com 

fundamento na prova efetivamente 

produzida, razão por que não há como 

distinguir violação dos arts. 818 da 

CLT e 333, I, do CPC/73, dispositivos 

disciplinadores da repartição do ônus 

da prova, que incidem apenas nos casos 

em que não se produziu prova ou esta 

se revelou insuficiente para formar o 

convencimento do juiz. Recurso de 

revista não conhecido, no tema.  

PROFESSOR. INTERVALO INTERJORNADAS. 

INOBSERVÂNCIA. HORAS EXTRAS. 1. O e. 

Tribunal Regional registrou que  “O 

julgado observou ‘que não houve respeito ao intervalo 

previsto no art. 66 da CLT’ (fl. 1769) e deferiu ‘o tempo 

absorvido até que se complete onze horas entre duas 

jornadas, com o acréscimo do adicional de 50% e 

reflexos (...)’”.  Concluiu que “os artigos 317 e 

324 da CLT, que tratam das disposições especiais sobre 

duração e condições de trabalho dos professores, não 

excluem o direito desses profissionais à fruição do 

intervalo interjornada de 11 horas”. 2. A 

jurisprudência desta Corte Superior 

entende que os artigos 317 e 324 da 

CLT não excluem o direito dos 

professores de usufruírem do intervalo 

previsto no artigo 66 da CLT. 3. Por 

outro lado, a decisão regional está em 

consonância com a OJ 355/SDI-I do TST, 
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“o desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas 

previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os 

mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na 

Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a 

integralidade das horas que foram subtraídas do 

intervalo, acrescidas do respectivo adicional”. 4. 

Incidência do art. 896, §  

4º, da CLT (atual § 7º) e aplicação 

da Súmula 333/TST.  

Recurso de revista não conhecido, no 

tema.  

HORAS EXTRAS. MULHER. INTERVALO DE 15 

MINUTOS PREVISTO NO ART. 384 DA CLT. 

CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Tribunal de 

origem condenou a reclamada ao 

pagamento, como extra, do intervalo 

previsto no artigo 384 da CLT. 2. A 

jurisprudência há muito pacificada 

pelo Tribunal Pleno deste Tribunal 

Superior (IIN-RR-1540/2005-046-12- 

00), é no sentido de que o art. 384 

da CLT foi recepcionado pela 

Constituição da República de 1988. 3. 

Assim, a não concessão do intervalo 

previsto no artigo 384 da CLT implica 

o pagamento das horas extras 

correspondentes ao período de 

descanso suprimido, já que se trata 

de medida de higiene, saúde e 

segurança do trabalhador. 4. Decisão 

regional em harmonia com o 

entendimento desta Corte Superior. 

Óbice do art. 896, §7º, da CLT e da 

Súmula 333/TST. Recurso de revista não 

conhecido, no tema.  

HORAS EXTRAS. FORMA DE CÁLCULO. O 

recurso de revista é manifestamente 

desfundamentado, pois não vem 

respaldado em qualquer das hipóteses 

de admissibilidade previstas no art. 

896 da CLT.  

Recurso de revista não conhecido, no 

tema.  

HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO GLOBAL. 

DECISÃO REGIONAL PAUTADA NA PRECLUSÃO. 
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AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 

DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 

422/TST. 1. O Colegiado de origem 

compreendeu não haver nada a ser 

discutido a respeito da compensação 

global de valores pagos em horas 

extras em razão de que “a r. sentença restou 

silente quanto a esta questão, embora na defesa a parte 

ré tenha postulado a compensação de valores de forma 

genérica ao final”. 2. As alegações do 

recurso seguem no sentido de que a 

compensação dos valores de horas 

extras deve ser feito sob o critério 

global. 3. Os argumentos recursais 

trazidos pela reclamada, portanto, não 

são aptos a afastar a compreensão do 

Colegiado de que houve preclusão 

quanto à matéria. 4. Nesse contexto, 

ausente impugnação dirigida ao 

fundamento da decisão recorrida, 

conclui-se que recurso de revista não 

atende ao pressuposto de 

admissibilidade do art. 514, II, do 

CPC, em desatenção ao princípio da 

dialeticidade. Aplicável quanto ao 

recurso de revista a Súmula 422, I, do 

TST.  

Recurso de revista não conhecido, no 

tema.  

DANO MORAL. REUNIÕES ENTRE PROFESSORES  

 E  ALUNOS.  SISTEMA  “FALANDO  

FRANCAMENTE”. EXPOSIÇÃO A SITUAÇÕES 

CONSTRANGEDORAS. RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO. 

DECISÃO REGIONAL PAUTADA NA ANÁLISE DA  

PROVA EFETIVAMENTE PRODUZIDA. MATÉRIA 

FÁTICA. 1. Hipótese em que o e. 

Tribunal regional consignou que “De 

acordo com a própria demandada, é inegável a adoção 

de sistema em que os professores e alunos reuniam-se, 

cingindo-se a questão, assim, em se saber o que ocorria 

nestas oportunidades”, tendo concluído, com 

base na  

análise da prova testemunhal que “ainda 

não comprovado que o ‘falando francamente’ fosse uma 
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forma de avaliação dos professores, restou comprovado 

o dano moral alegado na inicial, eis que as reuniões 

expunham os professores à situação constrangedora”.  
2. A sistemática de repartição do ônus 

da prova incide apenas nos casos em 

que não se produziu prova ou esta se 

revelou insuficiente para formar o 

convencimento do juiz. 3. Na hipótese, 

o Tribunal Regional reconheceu a 

existência de exposição a situação 

constrangedora, a ensejar o 

reconhecimento do dano moral não a 

partir da análise do ônus probatório, 

mas a partir da prova efetivamente 

produzida. Assim, resta logicamente 

inconcebível a vulneração dos artigos 

arts. 818 da CLT e 333, I, do CPC. 4. 

São inespecíficos os arestos trazidos 

a cotejo, tendo em vista que não 

trazem premissa semelhante aos 

presentes autos, em que ficou 

constatada a existência do ato ilícito 

e do dano moral. Incide a Súmula 

296/TST. Recurso de revista não 

conhecido, no tema.  

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MONTANTE. 

REDUÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 

NÃO DEMONSTRADA. ARESTO INESPECÍFICO. 

1. Hipótese em que o e. Tribunal 

regional consignou que “o juízo de primeiro 

grau considerou as condições da vítima e do ofensor, o 

grau da culpa, bem como os prejuízos sofridos; tendo 

em, vista a dupla finalidade da condenação, qual seja, a 

de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo 

da prática futura de atos semelhantes, e a de compensar 

o ofendido pelo constrangimento e dor que lhe foram 

impostos, com o cuidado de evitar que o ressarcimento, 

se torne uma fonte de enriquecimento injustificado”, 

razão por que entendeu “que se afigura 

razoável a quantia fixada pela sentença de 

R$9.000,00”. 2. Nesse contexto, o único 
aresto coligido no recurso de revista 

cinge-se a enunciar tese genérica 

acerca dos parâmetros a serem 

observados na fixação do montante 
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indenizatório. Não especifica, 

contudo, as premissas fáticas 

necessárias à aferição da 

especificidade com o caso dos autos. 

De rigor a aplicação da Súmula 296, 

I, do TST.  

Recurso de revista não conhecido, no 

tema.  

DISPENSA IMOTIVADA. NULIDADE. NORMAS 

INTERNAS ESTABELECENDO CRITÉRIOS PARA 

A  

 DISPENSA  DO  CORPO  DOCENTE.  

INOBSERVÂNCIA. REINTEGRAÇÃO. 1. 

Consta do acórdão recorrido que “A 

Resolução nº 11/87, que aprova a regulamentação do 

sistema de admissão e promoção do corpo docente da 

reclamada (fls. 755/780), adotada quando do contrato 

de trabalho da autora e que a ele se agregou, estabelece, 

no seu art. 34, que a rescisão, por iniciativa da 

instituição, poderá ocorrer nas hipótese ali elencadas”, 

bem assim que “No art. 35 consta que ‘A proposta 

de dispensa de membro do Corpo Docente deverá 

conter as razões e justificativas da medida’”. 

Compreendeu o  

Tribunal Regional, dessa maneira, que 

“Com a instituição de normas que estabelecem 

requisitos a serem observados no caso de dispensa do 

corpo docente, impôs à reclamada para si uma limitação 

do seu poder potestativo, sendo que essa circunstância 

agregou-se ao contrato de trabalho da empregada”, 

concluindo que “há uma norma interna da própria 

reclamada que deveria ser respeitada, mormente 

quando o assunto é a rescisão contratual de um 

empregado”, concluindo que, “Não observada 

referida regra, deve a autora ser reintegrado ao 

emprego”. 2. De plano, registre-se que 

a pretensão da reclamada de demonstrar 

que não haveria norma interna tratando 

sobre a despedida é obstaculizada pela 

Súmula 126/TST. 3. Não se verifica a 

alegada afronta aos arts. 206 da CF e 

53 da Lei 9.394/96, tendo em vista que 

tais dispositivos não permitem afastar 

a conclusão adotada pelo Tribunal 
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Regional de que foi descumprida norma 

interna da empregadora que tratava 

sobre o procedimento de dispensa de 

membro do corpo docente. 4. Não 

impulsiona recurso de revista a 

apontada violação do art. 5º, II, da 

Carta Magna, visto que, consoante o 

entendimento do STF (Súmula 636), a 

ofensa ao referido dispositivo 

constitucional não se dá, em regra, de 

forma direta, como exige o artigo 896, 

“c”, da CLT, enquanto consagrador de 

princípio genérico cuja vulneração 

ocorre por via reflexa, a partir de 

afronta a norma de natureza 

infraconstitucional. 5. O Tribunal 

Regional não analisou a matéria sob o 

viés das Súmulas 294 e 390/TST e dos 

arts. 7º, XXVI, e 41, caput e § 4º, CF 

e 2º e 3º da CLT. Assim, nesses 

aspectos, não houve 

prequestionamento. 6. Por não tratarem 

de hipótese semelhante, os arestos 

trazidos a cotejo desservem ao 

conhecimento do recurso, conforme 

Súmula 296/TST.  

Recurso de revista não conhecido, no 

tema.  

IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE APURAÇÃO. 

CRITÉRIO MENSAL. 1. Esta Corte 

Superior pacificou o entendimento de 

que a apuração do imposto de renda 

deve ser feita mês a mês, e não de 

forma global, consoante se extrai do 

item VI da Súmula 368 do TST. Assim, 

não procede a pretensão recursal de 

que o imposto de renda incida sobre a 

totalidade dos valores tributáveis. 2. 

Incidência do art. 896, § 4º (atual § 

7º), da CLT e aplicação da Súmula nº 

333/TST. Recurso de revista não 

conhecido, no tema.  

CORREÇÃO MONETÁRIA. ÉPOCA PRÓPRIA. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A 

Corte de origem não emitiu qualquer 
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pronunciamento a respeito da matéria, 

tampouco foi instado a manifestar-se 

por meio de embargos de declaração. 

2. Nesse tema, portanto, o trânsito 

do recurso de revista encontra-se 

obstaculizado pela falta de 

prequestionamento. Incide, na 

espécie, o óbice contido na Súmula 

297/TST. Recurso de revista não 

conhecido, no tema.  

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Na 

Justiça do Trabalho, os juros de mora 

são devidos desde o ajuizamento da 

ação, na forma como entendeu o e. 

Tribunal regional, até a efetiva 

disponibilização das parcelas devidas 

à reclamante, nos termos dos arts. 883 

da CLT e 39, § 1º, da Lei nº 8.177/91. 

2.  

Ileso o art. 405 do CC. Recurso de 

revista não conhecido, no tema.  

II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. 

NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. Tendo o 

Tribunal de origem registrado os 

aspectos fáticos necessários à 

apreciação da controvérsia, não se 

cogita de deficiência na entrega da 

prestação jurisdicional. Ilesos os 

arts. 93, IX, da Carta Magna, 832 da 

CLT e 458 do CPC/73.  

Recurso de revista não conhecido, no 

tema.  

REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS 

DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. INCLUSÃO 

DA MÉDIA DAS HORAS EXTRAS PAGAS. 

REPARAÇÃO INTEGRAL. 1. O Tribunal 

Regional determinou a reintegração da 

reclamante e deferiu o pagamento dos 

salários de todo o período de 

afastamento. Em relação ao pedido de 

integração das horas extras no cálculo 

desta indenização, o Tribunal Regional  

compreendeu que “Ausente labor no período, não 

há que se falar em média de horas extras”. 2. No 
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caso, a reclamante teve reconhecido o 

direito a horas extras, de 

inquestionável natureza salarial, 

razão por que integram o cálculo dos 

salários devidos em face da 

reintegração deferida.  

Recurso de revista conhecido e 

provido, no tema.  

DESCONTOS FISCAIS.  CRITÉRIO DE  

APURAÇÃO. LEI 12.350/10. 1. O e. TRT, 

ao apreciar os embargos de declaração, 

consignou que “Ao que parece, a embargante não 

compreendeu que já foi acolhido seu pedido de que seja 

prestigiado o regime de competência, e não de caixa”.  

2. Nesse contexto, em que acolhida a 

pretensão da reclamante, não se 

verifica interesse a justificar a 

interposição do recurso de revista.  

Incidência do art. 499 do CPC de 1973. 

3. Ademais, constata-se que a 

reclamante, no recurso de revista, 

limita-se a sustentar a aplicação da 

Lei 12.350/10, sem impugnar o 

fundamento do acórdão regional no 

sentido de que sua pretensão fora 

acolhida, a atrair, no aspecto, o 

contido na Súmula 422/TST. Recurso de 

revista não conhecido, no tema.  

  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso  

de Revista n° TST-RR-2328100-98.2007.5.09.0012, em que são Recorrentes 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - 

APC e Recorridos OS MESMOS.  

  

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, pelo  

acórdão das fls. 931-61, complementado às fls. 1009-14, deu parcial 

provimento ao recurso ordinário da reclamante e negou provimento ao 

recurso ordinário da reclamada.  

A reclamada e a reclamante interpõem recurso de  

revista (fls. 1017-97 e 1145-93, respectivamente).   

Despacho positivo de admissibilidade do recurso de  
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revista (fls. 1197-200).  

Com contrarrazões da reclamante (fls. 1203-301).  

Feito não remetido ao Ministério Público do Trabalho 

(art. 83 do RITST).  

É o relatório.  

  

V O T O  

  

A) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA  

I - CONHECIMENTO  

1. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS  

Tempestivo o recurso (decisão publicada em 7/6/2011 

– fl. 963; recurso apresentado em 13/6/2011 – fl. 1017), regular a 

representação (fl. 133) e satisfeito o preparo (fl. 1141).  

  

2. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS  

2.1. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.  

EFICÁCIA LIBERATÓRIA. QUITAÇÃO.  

Eis os fundamentos da decisão:  

  

SÚMULA 330 DO C. TST  

A reclamada insiste na tese de que o termo rescisório firmado com 

assistência do sindicato e sem ressalva específica, tem o efeito de dar plena 

quitação de todos os direitos discriminados no referido documento.  

Fundamenta a sua pretensão na Súmula nº 330 do TST.  

Em meu entendimento, a homologação da rescisão contratual junto à 

entidade sindical tem a força de quitação das verbas pagas e nada mais 

(TRCT de fl. 174, o qual, aliás, possui ressalvas em seu verso). Data venia, 

pretender que este simples ato homologatório possa considerar que as 

parcelas decorrentes do contrato de trabalho consignadas no termo rescisório 

estejam corretamente pagas é verdadeiro absurdo, na medida em que concede 

ao sindicato o poder de analisar as circunstâncias havidas na vigência do 

contrato de trabalho.  

Na prática, a homologação perante o sindicato serve apenas de 

acompanhamento do empregado no momento de sua rescisão e não pode ir 
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além disto. A quitação deve ficar restrita aos valores pagos, sendo impossível 

que se pretenda que, em simples e rápida análise, a entidade sindical possa 

emitir opinião sobre tudo o que diga respeito ao pacto laboral que se extingue 

ou mesmo às parcelas ali consignadas.  

Nada a reformar.  

  

Em seu recurso de revista, a reclamada sustenta que  

a compreensão adotada pelo Tribunal Regional contraria o entendimento 

da Súmula 330/TST. Requer seja reconhecida a plena eficácia 

liberatória do termo rescisório em relação a todas as parcelas dele 

constantes que não foram expressamente ressalvadas. Traz aresto para 

comprovação de divergência.  

Sem razão.  

O Colegiado Regional adotou a compreensão de que “a  

homologação da rescisão contratual junto à entidade sindical tem a força de quitação das verbas pagas 

e nada mais (TRCT de fl. 174, o qual, aliás, possui ressalvas em seu verso)”.   

Assim, consignado no acórdão regional a existência 

de  

ressalvas no termo de rescisão, sem que tenha sido esclarecido pela 

e. Corte julgadora quais as parcelas constantes do termo de rescisão 

contratual e em relação às quais parcelas houve ressalva,  

Nesse contexto, o exame da indigitada contrariedade  

à Súmula 330/TST exigiria o revolvimento de fatos e provas, proceder 

vedado nesta instância extraordinária, à luz da Súmula 126/TST.  

Colho, nesse sentido, os seguintes precedentes:  

  

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. HOMOLOGAÇÃO. 

QUITAÇÃO. ALCANCE. SÚMULA N.º 330 DO TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO. As premissas lançadas pelo Tribunal Regional, soberano 

no exame dos fatos e provas, não permitem identificar quais parcelas foram 

objeto de quitação, quais foram ressalvadas, tampouco quais foram 

pleiteadas em juízo. Extrai-se da literalidade da Súmula n.º 330 do Tribunal 

Superior do Trabalho que a quitação não abrange parcelas não consignadas 

no termo de rescisão contratual ou diferenças de parcelas discriminadas no 

recibo objeto de ressalva. Dessarte, somente com novo exame dos elementos 

fáticos dos autos seria possível alterar o julgado recorrido. Tal procedimento, 



Poder Judiciário   
Justiça do Trabalho Tribunal 
Superior do Trabalho 

fls.15  

  

    

  

  

PROCESSO Nº TST-RR-2328100-98.2007.5.09.0012   

Firmado por assinatura digital em 29/11/2017 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 

2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.  

todavia, é vedado na esfera recursal extraordinária, consoante o disposto na 

Súmula n.º 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista não 

conhecido. (RR - 1667800-77.2006.5.09.0006, Relator Desembargador 

Convocado: Marcelo Lamego Pertence, Data de Julgamento: 14/12/2016, 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 19/12/2016)  

  

 VERBAS  RESCISÓRIAS.  QUITAÇÃO.  SÚMULA  330/TST.  

INEXISTÊNCIA DE RESSALVAS ESPECÍFICAS. 1. O Tribunal Regional 

consignou que "a homologação da rescisão contratual junto à entidade 

sindical tem a força de quitação das verbas pagas e nada mais, mormente no 

caso em que consta ressalva do sindicato (o TRCT de fl. 32 contém termo de 

ressalva em seu verso)" 2. Ausente registro, na decisão recorrida, acerca das 

parcelas constantes do termo de rescisão contratual, o exame da indigitada 

contrariedade à Súmula 330/TST exigiria o revolvimento de fatos e provas, 

proceder vedado nesta instância extraordinária, à luz da Súmula 126/TST. 

Impertinente a alegada violação dos arts. 646 da CLT; 4º da Lei 7.701/88. 

Divergência jurisprudencial não demonstrada. Aplicação da Súmula 

296/TST. Recurso de revista não conhecido, no tema. ( RR - 712500-

21.2008.5.09.0028 , Relator Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, Data de 

Julgamento: 14/09/2016, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 16/09/2016)  

  

QUITAÇÃO. SÚMULA 330 DO TST. 1. O Tribunal Regional 

consignou que "a quitação passada pelo empregado, com assistência sindical 

de sua categoria profissional, ao empregador, com observância dos requisitos 

exigidos nos parágrafos do artigo 477 da CLT, não ostenta eficácia 

liberatória total e absoluta" e que "ela se restringe aos valores pagos mediante 

discriminação no instrumento e, nessa condição, não inibe o direito de ação 

- que é público, subjetivo e autônomo - nem alcança parcelas omitidas no 

termo de rescisão ou, tampouco, inviabiliza a postulação em juízo de 

diferenças pelo pagamento a menor elencado em cada rubrica - reflexos e 

complementações -, mesmo sem a ressalva sindical". 2. Não obstante a tese 

do Tribunal regional, no sentido de que a quitação abrangeria tão somente os 

valores constantes do termo de rescisão, é certo que a Corte regional entendeu 

também que os reflexos e as parcelas omitidas naquele Termo de rescisão não 

estariam abrangidos pela quitação. 3. Nesse contexto, não estando 
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consignadas no acórdão recorrido quais das parcelas pleiteadas na presente 

ação trabalhista constavam efetivamente do TRCT, não há como entender 

afrontada a Súmula 330/TST, sendo certo que para decidir de modo contrário 

seria necessário revolver fatos e provas, procedimento obstaculizado pela 

Súmula 126/TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido.  ( ARR - 

1052-77.2010.5.09.0657 , Relator Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, Data 

de Julgamento: 20/04/2016, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

25/04/2016)  

  

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PRIMEIRA 

RECLAMADA (...) TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO. ALCANCE. SÚMULA N.º 330 DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. As premissas lançadas pelo 

Tribunal Regional, soberano no exame dos fatos e provas, não permitem 

identificar quais parcelas teriam sido objeto de quitação, nem se houve 

quitação homologada sem ressalva de diferenças, tampouco quais verbas 

teriam sido pleiteadas em juízo. Extrai-se da literalidade da Súmula n.º 330 

do Tribunal Superior do Trabalho que a quitação não abrange parcelas não 

consignadas no termo de rescisão contratual ou diferenças de parcelas 

discriminadas no recibo objeto de ressalva. Dessarte, somente com o novo 

exame dos elementos fáticos dos autos seria possível alterar o julgado 

recorrido. Tal procedimento, todavia, é vedado na esfera recursal 

extraordinária, consoante o disposto na Súmula n.º 126 do TST. Recurso de 

revista não conhecido. (TST-RR-5400-67.2004.5.03.0059, Relator Ministro 

Lelio Bentes Corrêa, 1ª Turma, DEJT 17.8.2012)  

 Não 

conheço.  

  

2.2. TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA O MESMO EMPREGADOR.  

CONTRADITA.  

Consta do acórdão recorrido, no tema:  

  

INDEFERIMENTO DA CONTRADITA  

Requer a reclamada seja declara a nulidade da r. decisão de primeiro 

grau, por cerceamento de defesa, face o indeferimento da contradita. Diz que 
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a segunda testemunha da autora possui reclamatória trabalhista similar, o que 

evidencia a troca de favores.  

Sem razão.  

Data venia da recorrente, o fato de a segunda testemunha exercer o 

direito de postular em juízo em face da ex-empregadora, ainda que a autora 

tenha figurado naquela ação como testemunha ou que já tenha sido ouvida 

como testemunha em outras ações em que a ex-empregadora figure como ré, 

não implica, à míngua de qualquer prova, a conclusão de que houve troca de 

favores e que tenha interesse na causa em que presta declarações na 

qualidade de testemunha.  

À parte assiste o direito de contraditar a testemunha, mas lhe incumbe, 

também, o ônus de provar a alegada incapacidade, impedimento ou suspeição 

(CPC, art. 414, § 1º), não sendo suficiente para demonstração de troca de 

favores o fato de existir ação proposta pela testemunha em face do mesmo 

empregador, mesmo que figure como testemunha a própria reclamante desta 

ação.  

Aliás, entendimento contrário, sem dúvida, importa na violação do 

princípio do devido processo legal, na medida em que restringe o direito à 

produção de prova apenas porque a parte atuou como testemunha em outra 

reclamatória trabalhista proposta por um colega contra o mesmo empregador.  

Cabe à demandada, neste caso, demonstrar de forma indene de dúvidas  

(e não apenas em face de uma suposição) que, no caso, houve troca de  

favores e que a testemunha teria interesse no deslinde da presente ação. Aliás, 

a meu ver, somente se pode demonstrar a ocorrência de troca de favores 

depois de prestado o depoimento, não sendo aceitável a presunção de que 

ocorrerá. Ressalto, ainda, que a testemunha presta compromisso legal e está 

sujeita à prática de crime de falso testemunho, não sendo possível supor que 

as informações a serem prestadas por ela não são fidedignas apenas porque 

possui ação em face do mesmo reclamado e com idêntico objeto.  

Cabe, aqui, a aplicação da Súmula 357 do TST.  

Rejeito.  

  

Sustenta a recorrente ser flagrante a ausência de  

isenção da testemunha em questão frente ao seu nítido interesse na 

causa, pois aquele que demanda contra um mesmo empregador não possui 
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isenção de ânimo para prestar testemunho, especialmente quando 

testemunhas e autor possuem ações com os mesmos pedidos, evidenciando 

a busca da prova dos mesmos fatos constitutivos. Aponta violação dos 

arts. 405, caput, III, IV e § 3º, do CPC/73. Traz arestos.  

O recurso não merece conhecimento.  

O entendimento desta Corte Superior é no sentido de  

que o simples fato de a testemunha estar litigando ou ter litigado 

contra o mesmo empregador, por si só, não conduz a sua suspeição, 

ainda que tenha deduzido pretensão com o mesmo objeto da reclamatória 

em análise. Com efeito, a arguição de suspeição não prescinde de prova 

insofismável do comprometimento da isenção da testemunha.  

No caso, o Tribunal Regional adotou a compreensão 

de  

que “o fato de a segunda testemunha exercer o direito de postular em juízo em face da ex-empregadora, 

ainda que a autora tenha figurado naquela ação como testemunha ou que já tenha sido ouvida como 

testemunha em outras ações em que a ex-empregadora figure como ré, não implica, à míngua de 

qualquer prova, a conclusão de que houve troca de favores e que tenha interesse na causa em que presta 

declarações na qualidade de testemunha”.  

Aplicável, nesse contexto, a Súmula 357/TST, verbis:  

  

SÚMULA Nº 357 DO TST. TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA A 

MESMA RECLAMADA. SUSPEIÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 

19, 20 e 21.11.2003  

Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de 

ter litigado contra o mesmo empregador.  

  

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados 

deste Tribunal Superior:  

  

RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO PELA RECLAMANTE 

SOB A ÉGIDE DA LEI N° 11.496/2007. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. AÇÃO 

COM MESMO OBJETO. 1. Na forma preconizada na Súmula n° 357 desta 

Corte Superior, não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar 
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litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. 2. Entretanto, a 

controvérsia dos autos se refere à suspeição, ou não, das testemunhas, diante 

do fato de terem formulado ação com idêntico objeto. 3. Ora, não autoriza a 

ilação de suspeição das testemunhas, o simples fato delas terem movido ação 

com identidade de pedidos, sob pena de se vedar à reclamante a utilização de 

outro trabalhador como testemunha, restringindo o direito à tutela 

jurisdicional justa, pois é evidente que aqueles trabalhadores que 

presenciaram os fatos objeto da prova oral possivelmente passaram pela 

mesma situação da autora, razão da existência de reclamatória com o mesmo 

objeto. 4. Assim, o fato de as testemunhas ajuizarem reclamatórias 

trabalhistas contra a mesma empresa e com identidade de objeto, por si só, 

não afasta a isenção de seus depoimentos prestados em juízo, de modo que o 

indeferimento da oitiva, nessa hipótese, resulta em cerceamento de defesa da 

parte e na consequente nulidade processual. Precedentes desta Subseção  

Especializada. Recurso de embargos conhecido e provido. (TST-E-ED-RR-

151400-08.2008.5.04.0402, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, SDI-I, 

DEJT 13.9.2013)  

  

RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 

N.º 11.496/2007. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. LITÍGIO CONTRA 

O MESMO EMPREGADOR. SÚMULA N.º 357 DO TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO. IDENTIDADE DE PEDIDOS. HIPÓTESE 

EM QUE O RECLAMANTE DEPÔS NA AÇÃO AJUIZADA PELA 

TESTEMUNHA. IRRELEVÂNCIA. A circunstância de coincidirem objeto 

e pedido formulados na ação proposta pelo reclamante e na demanda ajuizada 

pela testemunha, ou, ainda, o fato de a reclamante ter prestado depoimento 

na ação ajuizada por sua testemunha, não afasta a incidência da regra 

enunciada na Súmula n.º 357 desta Corte uniformizadora. Cabe frisar que o 

Tribunal Superior do Trabalho tem acolhido a alegação de suspeição da 

testemunha que litiga contra o empregador tão somente na hipótese de 

constatação de efetiva troca de favores. Recurso de embargos de que não se 

conhece. (TST-E-RR-147300-42.2002.5.18.0010, Relator Ministro Lelio 

Bentes Corrêa, SDI-I, DEJT 03.2.2012)  

  

Nesse prisma, estando a decisão regional em  
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consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incidem os 

óbices do artigo 896, § 4º, da CLT (atual § 7º) e da Súmula 333/TST.  

Não conheço.  

  

2.3. UNICIDADE CONTRATUAL  

O Tribunal Regional, em análise ao tema, assim  

decidiu:  

  

UNICIDADE CONTRATUAL  

Na inicial, a autora disse que firmou contrato por prazo determinado de 

seis meses com a ré em 1.9.95, sendo que, em 2.3.96, o contrato foi 

prorrogado por mais um ano e seis meses. Também acresceu que a reclamada 

firmou um novo contrato de experiência em 22.9.97.  

O juízo de primeiro grau entendeu que "na prática a reclamante, ainda 

que modificado o rótulo da contratação, manteve-se na mesma atividade, 

participando do mesmo projeto, e de outros que a ré vinha implementando, 

sem solução de continuidade (conclusão essa que não se altera pela 

existência de lapso de apenas um mês entre os dois contratos formalizados)" 

e reconheceu "a existência de um único contrato no período de 01.09.1995 

a 01.08.2005" (fl. 1761).  

O contrato por prazo determinado juntado às fls. 1050/1052 demonstra 

que a autora foi contratada para "exercer as funções de TÉCNICA DE NÍVEL  

SUPERIOR e COORDENADORA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES  

AMBIENTAIS, pelo prazo de 06 (seis) meses, para atender o Projeto de 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SIX/PETROBRÁS" (fl. 1050), tendo 

sido prorrogado por 549 dias, de 2.3.96 a 1.9.97 (fl. 1052). O registro de 

empregado de fl. 1042, por sua vez, indica que a reclamante foi admitida em 

22.9.97 na função de "técnica de nível superior".  

As funções desenvolvidas pela reclamante como "técnica de nível 

superior", ligadas a projetos de laboratório, obviamente, não podem ser 

enquadradas dentro da atividade-meio da reclamada. É preciso observar que 

as funções da autora guardam relação direta com a atividade-fim da 

instituição, o que já revela a tentativa de mascarar o contrato de trabalho por 

prazo indeterminado havido entre as partes litigantes.  
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A recorrente não apresenta justificativa convincente para a contratação 

da reclamante por prazo determinado, limitando-se a aduzir que esta foi 

contratada para atender o Projeto de Monitoramento Ambiental da 

SIX/PETROBRÁS.  

Ocorre que, conforme já observado pelo Juízo de primeiro grau, a 

própria preposta admitiu que "2)a autora foi contratada inicialmente em 

1995 para prestar serviços no projeto Six Petrobras, cuja prestação de 

serviços pela ré se mantém até a presente data, mas a reclamante deixou de 

ser a responsável em agosto de 1997" (fl. 1726), revelando que o projeto 

ainda se mantém. Mesmo que se argumente que a demandante deixou de ser 

responsável por este projeto em agosto/97, resta insustentável a tese acerca 

da necessidade de contratação para elaboração de determinado projeto.  

Ainda, a testemunha da reclamante informou que "16)a depoente 

acompanhava a rotina da autora, sabendo que ela trabalhou com projetos 

da PetroSix (São Mateus do Sul - o qual era coordenado pelo professor 

Harry), além de projetos da Votorantim, Sanepar e outros, o que perdurou 

até o final do contrato da reclamante" (fl. 1727), sendo certo que a autora 

foi contratada para trabalhar com projetos da SIX/PETROBRÁS e, mesmo 

após ser registrada pela ré, permaneceu desenvolvendo este trabalho.  

A rigor, a contratação da reclamante não se deu para atender 

necessidade temporária de desenvolvimento do Projeto de Monitoramento 

Ambiental da SIX/PETROBRÁS, mas mera contratação de profissional que 

pudesse trabalhar com este projeto para que a reclamada desempenhasse sua 

atividade relacionada ao ensino superior e a projetos de pesquisa.  

Isto fica mais claro diante da renovação do contrato por prazo 

determinado por mais de um ano, o que demonstra que a contratação não 

estava vinculada a qualquer situação excepcional surgida na ré.  

Evidente a fraude perpetrada pela demandada, que contratou a 

reclamante sob a égide de um suposto contrato por prazo determinado e de 

experiência.  

Assim, na medida em que a reclamada não apresentou, de forma 

objetiva e comprovada nos autos, motivo que justifique a contratação da 

autora por prazo determinado, impõe-se a declaração da nulidade do ajuste.  

Alerto para o fato de que, no recurso, a reclamada não impugna a 

afirmação do julgado de que a reclamante trabalhou "sem solução de 
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continuidade (conclusão essa que não se altera pela existência do lapso de 

apenas um mês entre os dois contratos formalizados)" (fl. 1761).  

Portanto, correta a r. sentença no que reconheceu a unicidade 

contratual.  

Nada a reformar.  

  

A recorrente insiste que a contratação temporária 

foi  

feita de maneira regular e salienta que houve sensível modificação 

nas funções da reclamante depois de firmado contrato por prazo 

indeterminado. Destaca que a continuidade do projeto não caracteriza 

a unicidade contratual, tendo em vista que a reclamante deixou de se 

vincular ao projeto. Entende que a trabalhadora não trouxe aos autos 

elementos aptos a demonstrar a suposta continuidade na prestação de 

serviços. Lastreia o apelo em divergência jurisprudencial e em 

violação dos arts. 443, “a”, 445 e 818 da CLT e 333, I, da CLT.  

Sem razão.  

Trata-se de pretensão da reclamante ao 

reconhecimento  

de unidade contratual, pela consideração do período em que foi 

formalizado contrato por prazo determinado anteriormente à contratação 

por prazo indeterminado.  

Consta do acórdão recorrido que “a contratação da reclamante  

não se deu para atender necessidade temporária de desenvolvimento do Projeto de Monitoramento  

Ambiental da SIX/PETROBRÁS, mas mera contratação de profissional que pudesse trabalhar com este 

projeto para que a reclamada desempenhasse sua atividade relacionada ao ensino superior e a projetos 

de pesquisa”.  

O art. 443, § 2º, da CLT estabelece que a contratação  

por prazo determinado somente será válida nas hipótese de serviço cuja 

natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de 

atividades empresariais de caráter transitório e de contrato de 

experiência.  

Na hipótese presente, constata-se que a contratação  

havida não buscou atender a qualquer das situações previstas no 

dispositivo consolidado, razão por que se tem por correta a decisão 

recorrida ao reputar nulo o ajuste - sendo inviável revolver fatos e 
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provas a fim de acolher as alegações recursais em sentido contrário, 

conforme Súmula 126/TST.  

Ilesos os arts. 443, “a”, e 445 da CLT.  

Solucionada a controvérsia com fundamento na prova  

efetivamente produzida, não há falar em violação dos arts. 818 da CLT 

e 333, I e II, do CPC, dispositivos disciplinadores da repartição do 

ônus da prova, que incidem apenas nos casos em que não se produziu 

prova ou esta se revelou insuficiente para formar o convencimento do 

juiz.  

Os arestos trazidos também tratam sobre ônus da 

prova,  

razão por que inservíveis à comprovação de divergência 

jurisprudencial.  

Incidência da Súmula 296/TST.  

Não conheço.  

  

2.4. COMISSÕES. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO  

No tema, consta do acórdão do Tribunal Regional:  

  

SUPRESSÃO DAS COMISSÕES  

A r. sentença deferiu o pagamento de diferenças salariais em razão da 

supressão de comissões. A ré insurge-se contra esta decisão ao argumento de 

que a autora "após assumir função de docente permaneceu no laboratório, 

sendo que este, porém, a partir da criação do Curso de Engenharia 

Ambiental e da sua contratação como Professora, passou a priorizar as 

atividades acadêmicas, assim, na condição de Professora, por óbvio que 

suas atividades no laboratório e junto aos Projetos não se confundiam com 

sua antiga função de técnica, mas voltavam-se, naturalmente, às atividades 

de docente, ativando-se nos projetos, mas como Professora" (fl. 1910).  

Sem razão.  

De início, não há que falar em prescrição total, na medida em que a 

hipótese dos autos é de pedido de prestações sucessivas, que se renovam em 

cada mês em que não foram pagas. Não importa em que época a ré suprimiu 

as comissões. A cada mês em que não houve o pagamento renovou-se a lesão 

ao direito invocado pela empregada, razão pela qual é inaplicável a Súmula 

294 do TST quanto à prescrição total.  
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Data venia, é incontroverso que a autora permaneceu trabalhando com 

atividades de laboratório, ainda que de forma reduzida, e que deixou de 

receber comissões, sendo que, em suas razões de recurso, a reclamada não 

ataca, especificamente, a fundamentação do julgado de que as comissões 

recebidas eram referentes aos projetos de laboratório que a autora tinha 

participação e que, "no que tange a redução da atividade do laboratório, 

entendo que competia a ré demonstrar a redução da produtividade frente 

aos valores recibos dos convênios firmados; seja porque caracteriza evento 

modificativo do direito suscitado (art. 333, II do CPC), seja aptidão na 

produção probatória, seja na falta de transparência (na medida e que nega 

essa atividade - lembrando que a transparência é um dos pilares da boa-fé 

objetiva, também aplicada ao contrato de trabalho - art. 422 CC)" (fl. 1766).  

Nesse passo, não basta que a recorrente alegue que as atividades 

desempenhadas eram diversas (fl. 1910), pois não rebateu toda a 

argumentação da r. sentença de que, quanto à redução da atividade do 

laboratório, competia à ré demonstrar a redução da produtividade frente aos 

valores recibos dos convênios firmados. Correta, assim, a r. decisão no que 

concluiu pela ilegalidade da "supressão da comissão ajustada, eis que a 

autora continuava a atividade desenvolvida, cuja contraprestação estava 

nas comissões".  

Por fim, quanto ao pedido para que a condenação observe o limite do 

período de março/02 (fl. 1910), como já exposto, a própria reclamada admite 

que, após assumir a função de docente, a reclamante permaneceu no 

laboratório (fl. 1910), motivo pelo qual suas comissões não poderiam ter sido 

suprimidas.  

Mantenho.  

  

Sustenta a recorrente que o período em apreço se  

encontra fulminado pela prescrição, porquanto referente a momento 

anterior à 01/08/2002. Entende que a decisão viola a literalidade do 

artiao 7°, XXIX, da Constituição de 1988, e se revela contrária à 

Súmula 308, I, do TST.  

Com razão.  

Nos termos da OJ 175 da SBDI-1/TST, “A supressão das  
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comissões, ou a alteração quanto à forma ou ao percentual, em prejuízo do empregado, é suscetível de 

operar a prescrição total da ação, nos termos da Súmula nº 294 do TST, em virtude de cuidar-se de 

parcela não assegurada por preceito de lei”.  

Nesse contexto, considerando que a suposta supressão  

no pagamento de comissões teria ocorrido em março de 2002 e que a 

presente reclamação trabalhista foi ajuizada somente em agosto de 

2007, constata-se ter havido a prescrição total da pretensão.  

Conheço do recurso, por violação do art. 7º, XXIX, 

da CF.  

  

2.5. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS.  

  

Consta do acórdão recorrido, no tema:  

  

JORNADA DE TRABALHO  

A reclamada insurge-se contra o julgado no que deferiu como extras as 

horas excedentes da oitava diária e 40ª semanal.   

Sem razão.  

De início, sinale-se que, na defesa, a ré não nega, objetivamente, que a 

autora estava sujeita à jornada semanal de 40 horas, tanto que aduz que "a 

mesma passou a exercer o cargo de Professora, cumprindo então o limite 

máximo de 40 (quarenta) horas/semanais" (fl. 1003). No recurso, também 

há esta referência de que a jornada contratada era de 40 horas semanais (fl. 

1912). Nesse passo, é inegável que as horas que ultrapassarem este limite 

semanal devem ser consideradas extraordinárias.  

Com relação ao argumento de que a demandante, na função de docente, 

recebia 40 horas-aula semanais distribuídas conforme seu interesse e que 

nestas horas estavam incluídas as aulas letivas e demais atividades 

acadêmicas (fl. 1912), sem razão a recorrente. Ressalte-se que, a exemplo do 

1º semestre de 2004, a grade de horário de aulas de fl. 1085 atesta que a 

autora ministrava as aulas ali indicadas, sendo que, no mesmo período, foram 

"creditadas 28 horas/aula semanais" (documento juntado pela própria 

reclamada à fl. 1064) que deveriam ser "praticadas no exercício semanal de 

atendimento a alunos, preparação de aulas de laboratórios que são usados 

para prática acadêmica além do curso de Engenharia Ambiental  
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(...)".  

Deste modo, de acordo com os documentos trazidos pela própria 

demandada, é certo que, além das aulas ministradas como professora, a 

autora trabalhava atendendo os alunos e preparando aulas de laboratório. 

Data venia, por óbvio, estas atividades eram desempenhadas em favor da ré, 

não possuindo respaldo a alegação no recurso de que "os horários individuais 

do Professor apresentam o total das atividades, incluindo-se às referentes 

ao Projeto Pedagógico e à Permanência, as quais não integram a jornada 

obreira" (fl. 1912).  

Aliás, desnecessário o argumento da recorrente de que a autora não se 

desincumbiu do ônus de desconstituir os registros de horário (fl. 1912), na 

medida em que a r. sentença já acolheu tais documentos. Reitere-se que as 

horas destinadas às atividades desenvolvidas pela demandante relativas ao 

atendimento de alunos, ao laboratório e demais serviços prestados para a ré 

representam tempo à disposição da reclamada, o que não deixa dúvida de que 

deve ser computado no horário de trabalho da autora.  

No mais, alerto para o fato de que a recorrente não rebate, 

especificamente, o fundamento do Juízo de primeiro grau de que os ofícios 

de fls. 1062/1064 apontam o número de horas dedicadas ao laboratório (fl. 

1768), limitando-se a afirmar que a reclamante nunca ministrou mais que 

quatro aulas consecutivas ou seis intercaladas (fl. 1913).  

(...)  

  

A reclamada alega que a jornada de trabalho do  

professor se encontra estabelecida no artigo 318 da CLT, sendo certo 

que nada dispõe sobre horas excedentes da 40ª semanal, limitando-se a 

considerar como hora extra a quarta aula consecutiva ou a sexta 

intercalada. Afirma serem consideradas horas-aula apenas aquelas 

ministradas em sala de aula, não sendo assim computadas o período 

gasto em outras atividades em complementação pedagógica, conforme 

previsto em norma coletiva. Sustenta que a trabalhadora não comprovou 

a jornada indicada na petição inicial e que os documentos juntados 

aos autos comprovam a jornada de trabalho desenvolvida. Lastreia o 

apelo em divergência jurisprudencial, em contrariedade à Súmula 
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338/TST, e em violação dos arts. 5º, II, e 7º, XXVI, da CF, 818 da 

CLT e 333, I, do CPC.  

Sem razão.  

Conforme se constata do acórdão recorrido, a autora,  

além de desempenhar a função de docente, trabalhava atendendo os 

alunos e preparando aulas de laboratório, cumprindo jornada de 

trabalho de 40 horas semanais.  

Compreendeu o Colegiado de origem que “as horas destinadas  

às atividades desenvolvidas pela demandante relativas ao atendimento de alunos, ao laboratório e 

demais serviços prestados para a ré representam tempo à disposição da reclamada, o que não deixa 

dúvida de que deve ser computado no horário de trabalho da autora”. Assim, manteve a 

sentença, na qual condenada a reclamada ao pagamento das horas 

excedentes da oitava diária e quadragésima semanal.  

A reclamada, em seu recurso de revista, sustenta ser  

indevida a condenação, pautada na compreensão de que não haveria 

previsão legal de jornada de trabalho de quarenta horas semanais a 

professores e de que não poderiam ser consideradas horas-aula senão 

aquelas ministradas em sala de aula, bem assim de que não houve prova 

do extrapolamento da jornada.  

Nesse contexto, inviável o recurso de revista por  

violação do art. 318 da CLT (DL 5.452/1943), na forma como preceitua 

o art. 896 “c”, da CLT, na medida em que referido dispositivo 

consolidado  

apenas dispõe que “Num mesmo estabelecimento de ensino não poderá o professor dar, por dia, 

mais de 4 (quatro) aulas consecutivas, nem mais de 6 (seis), intercaladas”, não disciplinando a 

hipótese dos autos, visto que a tanto assim que a reclamante não 

pretendeu o pagamento de valor em razão do descumprimento da regra 

então estabelecida no art. 318 da CLT, mas sim o recebimento de horas 

extras pela extrapolação da jornada contratual de 40 horas semanais.  

Por outro lado, não impulsiona recurso de revista a  

apontada violação do art. 5º, II, da Carta Magna, visto que, consoante 

o entendimento do STF (Súmula 636), a ofensa ao referido dispositivo 

constitucional não se dá, em regra, de forma direta, como exige o 

artigo 896, "c", da CLT, enquanto consagrador de princípio genérico 
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cuja vulneração ocorre por via reflexa, a partir de afronta a norma 

de natureza infraconstitucional.  

Quanto à prova da extrapolação de jornada, ressalte-

se  

que, conforme acórdão recorrido, os registros de horário já foram 

acolhidos desde a sentença, não havendo amparo a tese recursal de que 

foi desatendida a Súmula 338/TST.   

Ademais, verifica-se que a controvérsia foi  

solucionada com fundamento na prova efetivamente produzida, razão por 

que não há como distinguir violação dos arts. 818 da CLT e 333, I, do 

CPC/73, dispositivos disciplinadores da repartição do ônus da prova, 

que incidem apenas nos casos em que não se produziu prova ou esta se 

revelou insuficiente para formar o convencimento do juiz.  

Não conheço.  

  

2.6. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. INTERVALO  

ENTRE JORNADAS  

Consta do acórdão recorrido, no tema:  

  

INTERVALO ENTRE JORNADAS  

O julgado observou "que não houve respeito ao intervalo previsto no 

art. 66 da CLT" (fl. 1769) e deferiu "o tempo absorvido até que se complete 

onze horas entre duas jornadas, com o acréscimo do adicional de 50% e 

reflexos (...). A reclamada insurge-se contra esta conclusão sustentando que 

a categoria profissional da autora possui regramento próprio, não se 

aplicando a ela as regras da CLT.  

Sem razão.  

Os arts. 317 e seguintes da CLT não tratam especificamente do 

intervalo entre jornadas, tampouco afastam a aplicabilidade da regra geral 

estabelecida no art. 66 da CLT. O fato de haver previsão de que o professor 

pode ministrar, por dia, até quatro aulas consecutivas ou seis aulas 

intercaladas (art. 318 da CLT) não autoriza concluir que o intervalo entre 

jornadas não precisa ser observado.  

A propósito, o empregado tem direito a receber como jornada 

extraordinária, e não apenas o adicional, o período em que não desfrutou o 
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descanso mínimo determinado em lei, não havendo que se falar em bis in 

idem, pois é irrelevante se havia ou não excesso de jornada. A norma, 

portanto, pretende apenas remunerar de forma mais ampla o empregado que 

não usufrui o intervalo mínimo assegurado em lei. A forma de cálculo das 

horas extras decorrentes da não concessão correta do descanso deve observar 

os mesmos critérios utilizados para a apuração das horas extras que decorrem 

do excesso habitual de jornada, o que inclui os reflexos. A hipótese, assim, 

não é de mera infração administrativa.   

Saliente-se que não houve deferimento relativo ao intervalo 

intrajornada.  

Mantenho.  

  

Quanto ao intervalo entre jornadas, a reclamada  

sustenta que a decisão afronta a literalidade de norma constitucional 

art. 5°, II, da Constituição de 1988, pois inexiste norma legal fixando 

intervalo de 11 horas à categoria profissional obreira, que possui 

regramento próprio e peculiaridades que não comportam aplicação da 

regra geral. Traz arestos.  

Sem razão.  

Consta do acórdão recorrido que “Os arts. 317 e seguintes da 

CLT não tratam especificamente do intervalo entre jornadas, tampouco afastam a aplicabilidade da 

regra geral estabelecida no art. 66 da CLT”, bem assim que “A forma de cálculo das horas extras 

decorrentes da não concessão correta do descanso deve observar os mesmos critérios utilizados para a 

apuração das horas extras que decorrem do excesso habitual de jornada, o que inclui os reflexos”.  

A jurisprudência desta Corte Superior entende que 

os  

artigos 317 e 324 da CLT não excluem o direito dos professores de 

usufruírem do intervalo previsto no artigo 66 da CLT.  

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste 

Tribunal Superior:  

  

RECURSO DE REVISTA. PROFESSOR. INTERVALO 

INTERJORNADA PREVISTO NO ART. 66 DA CLT. É firme a 

jurisprudência deste Tribunal Superior quanto à aplicabilidade do intervalo 

interjornada, previsto no art. 66 da CLT, à categoria dos professores, à falta 
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de previsão específica nos preceitos legais que disciplinam o exercício do 

magistério. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista de que 

não se conhece. (RR-68300-37.2008.5.04.0021, Relator Ministro: Walmir 

Oliveira da Costa, 1ª Turma, DEJT 15/08/2016)  

  

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 

REVISTA. INTERVALO INTERJORNADA. PROFESSOR. Esta Corte 

tem entendido que é aplicável aos professores o intervalo interjornada 

previsto no artigo 66 da CLT. Por sua vez, acerca dos efeitos decorrentes do 

desrespeito ao intervalo interjornada mínimo, deve ser observado o 

preconizado na Orientação Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1 do TST:  

"INTERVALO INTERJORNADAS. INOBSERVÂNCIA. HORAS 

EXTRAS. PERÍODO PAGO COMO SOBREJORNADA. ART. 66 DA  

CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 4º DO ART. 71 DA CLT (DJ  

14.03.2008). O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 

66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 

71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das 

horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional". 

Precedentes. Agravo desprovido. (Ag-AIRR-598-51.2014.5.03.0099,  

Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, DEJT 18/11/2016)  

  

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. (...). II - RECURSO DE REVISTA DO 

AUTOR. PROFESSOR. INTERVALO INTERJORNADA. Extrai-se da 

decisão recorrida que a controvérsia foi dirimida somente pelo prisma da 

inaplicabilidade à categoria dos professores do artigo 66 da CLT, sem 

adentrar em questão fática. Assim, em que pese aos judiciosos fundamentos 

da decisão recorrida, frise-se que, por ser o intervalo interjornada medida de 

higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem 

pública (artigo 66 da CLT), a categoria dos professores não está excluída 

desse direito (Precedentes), razão pela qual deve ser afastada a tese de 

inaplicabilidade do artigo 66 da CLT, no caso, e, em consequência, 

considerando-se que existem questões fáticas não enfrentadas pela Corte 

Regional, mormente porque, como aduz aquele Colegiado, "Alega a 

Recorrente que não houve inobservância do intervalo e, acaso ocorrido, ' tal 
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eventualidade foi devidamente quitada' " (fl. 500), bem como porque restou 

prejudicado o exame do recurso ordinário do autor, que visava o 

enfrentamento dessa questão em relação aos respectivos reflexos, o 

provimento é medida que se impõe para determinar o retorno dos autos ao 

TRT de origem, a fim de que prossiga no julgamento do recurso ordinário de 

ambas as partes, no particular, como entender de direito. Recurso de revista 

conhecido por divergência jurisprudencial e parcialmente provido. (ARR-

1256-26.2011.5.03.0020, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra 

Belmonte, 3ª Turma, DEJT 11/04/2017)  

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA 

INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. INTERVALO  

 INTERJORNADAS.  ART.  66  DA  CLT.  PROFESSOR.  

APLICABILIDADE 1. Consoante o art. 66 da CLT, entre duas jornadas de 

trabalho haverá um período mínimo de onze horas consecutivas para 

descanso.  2. A iterativa, notória e atual jurisprudência do TST posiciona-se 

no sentido de que as disposições especiais acerca do trabalho dos professores 

não excluem o direito ao intervalo interjornadas mínimo de onze horas, 

previsto no art. 66 da CLT.  3. Agravo de instrumento da Reclamada de que 

se conhece e a que se nega provimento. (AIRR-2286-38.2012.5.03.0028, 

Relator Ministro: João Oreste Dalazen, 4ª Turma, DEJT 13/05/2016)  

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FUNDAÇÃO PERCIVAL 

FARQUHAR. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE 

DA LEI Nº 13.015/2014. HORAS EXTRAS. INTERVALO 

INTERJORNADA. PROFESSOR. APLICABILIDADE. 

INOBSERVÂNCIA. EFEITOS. HORAS EXTRAS DEVIDAS. 

APLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 355 DA 

SDBI-1 DO TST. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 333 DESTA CORTE  

SUPERIOR. I - O intervalo interjornada é o tempo mínimo para descanso de 

11 horas consecutivas, entre duas jornadas de trabalho, período este não 

remunerado, em razão da sua natureza jurídica de suspensão do contrato de 

trabalho. II - Deve-se ressaltar, todavia, que, não sendo usufruído 

integralmente, implicará o pagamento das horas subtraídas como horas 

extraordinárias, por aplicação analógica do artigo 71, § 4º, da CLT. III - O 
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Tribunal Regional, quanto ao tema em exame, manteve a condenação da 

Fundação ao pagamento de horas extraordinárias relativas ao 

descumprimento do intervalo interjornadas, por verificar que a não concessão 

do sobredito intervalo está provada nos autos, a exemplo do dia 23.8.2012, 

em que a autora encerrou a jornada às 22h20, ativando-se novamente no dia 

seguinte às 8h (fls. 870/871, vol. 5º). IV - A decisão regional, ao concluir pela 

aplicação do intervalo de descanso previsto no artigo 66 da CLT aos 

professores, foi proferida em consonância com iterativa e notória 

jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições legais 

concernentes aos professores (artigos 317 a 324 da CLT) não excluem o 

direito ao intervalo mínimo de 11 (onze) horas entre duas jornadas de 

trabalho. V - De fato, apesar de o artigo 57 da CLT fixar que os preceitos do 

capítulo "Duração do trabalho" aplicam-se a todas as atividades, salvo as 

expressamente excluídas, constituindo exceções as disposições especiais, 

concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do 

Capítulo I do Título III, da exegese dos artigos 317 a 324, normas especiais 

de tutela do trabalho aplicáveis aos professores, não se verifica a 

possibilidade de exclusão do direito ao intervalo interjornadas . VI - 

Precedentes. VII - Por sua vez, acerca dos efeitos decorrentes do desrespeito 

ao intervalo interjornada mínimo, deve ser observado o preconizado na 

Orientação Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1 do TST, segundo a qual "O 

desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT 

acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT 

e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que 

foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional". VIII - 

Com isso, vê-se que o apelo esbarra na norma do § 7º do artigo 896 da CLT 

e da Súmula nº 333/TST. IX - Por outro lado, quanto à propalada violação do 

artigo 5º, inciso II, da Carta de 1988, cumpre registrar que o referido 

dispositivo erige, de regra, princípio genérico do ordenamento jurídico, cuja 

afronta somente se afere por via oblíqua, a partir da constatação de violência 

a normas infraconstitucionais. X - Nesse passo, vem a calhar o entendimento 

sedimentado na Súmula nº 636 do STF, que estabelece que "não cabe recurso 

extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, 

quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas 

infraconstitucionais pela decisão recorrida". XI - Agravo a que se nega 
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provimento. (Ag-AIRR-1323-63.2014.5.03.0059, Relator Ministro: Antonio 

José de Barros Levenhagen, 5ª Turma, DEJT 10/03/2017)  

  

RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. INTERVALO 

INTERJORNADAS. PROFESSOR. ART. 66 DA CLT.  

APLICABILIDADE. Os arts. 317 a 324, que tratam das disposições 

especiais sobre duração e condições de trabalho dos professores, em 

momento algum excluem o direito dos professores ao intervalo interjornadas. 

Embora não haja norma similar à do intervalo intrajornada para a situação de 

desrespeito ao intervalo mínimo entre as jornadas de trabalho, o 

ressarcimento do empregado pela supressão desse intervalo interjornada é 

medida que se impõe. Dessa forma, o desrespeito ao intervalo mínimo de 

onze horas entre as jornadas de trabalho enseja a recomposição do prejuízo 

causado ao reclamante, remunerando-o com horas extraordinárias quando 

não observado o intervalo interjornadas estabelecido no artigo 66 da CLT. 

Recurso de revista não conhecido. (ARR-1470-03.2011.5.09.0003, Relator 

Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, DEJT 12/05/2017)  

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 

INTERPOSTO PELO SEGUNDO RÉU (IMEC) EM FACE DE DECISÃO 

PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 

PROFESSOR. HORAS EXTRAS. INTERVALO INTERJORNADAS. O 

entendimento firmado nesta Corte Superior é no sentido de que os artigos 

317 a 324 da CLT não excluem o direito dos professores ao intervalo 

interjornadas previsto no artigo 66 da CLT. Aplicação da Orientação 

Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1 desta Corte. Precedentes. Agravo de 

instrumento a que se nega provimento. (ARR-540-20.2011.5.03.0013, 

Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, DEJT 

24/03/2017)  

  

INTERVALO INTERJORNADAS. PROFESSOR. O entendimento 

desta Corte é o de que os artigos 317 a 324 da CLT não excluem o direito dos 

professores ao intervalo interjornadas previsto no art. 66 da CLT. Ademais, 

de acordo com a Orientação Jurisprudencial nº 355 da SDI-1/TST, o 

desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT 
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acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT 

e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que 

foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional. Agravo de 

instrumento conhecido e não provido. (AIRR-1482-67.2014.5.10.0105,  

Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 8ª Turma, DEJT 23/06/2017)  

  

Noutro giro, verifico que a decisão regional está 

em  

consonância com a jurisprudência desta Corte, consagrada na OJ 

355/SDI-I/TST, segundo a qual a inobservância do intervalo mínimo de 

onze horas entre uma jornada e outra acarreta, por analogia, os mesmos 

efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula 110/TST, sendo 

devido, nesse contexto, o pagamento da integralidade das horas 

subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional e 

reflexos.  

Nesse sentido a OJ 355/SDI-I/TST, verbis:  

  

355. INTERVALO INTERJORNADAS. INOBSERVÂNCIA. 

HORAS EXTRAS. PERÍODO PAGO COMO SOBREJORNADA. ART. 66  

DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 4º DO ART. 71 DA CLT. DJ  

14.03.08  

O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da 

CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da 

CLT e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas 

que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional.  

  

Estando, portanto, a decisão de origem em 

consonância  

com a jurisprudência desta Corte Superior, emergem os óbices do art. 

896, § 4º, da CLT (atual § 7º) e da Súmula 333/TST ao conhecimento do 

recurso. Inviolados o art. 5º, II, da CF e superada a divergência 

jurisprudencial transcrita.  

Não conheço.  

  

2.7. INTERVALO DO ART. 384 DA CLT  



Poder Judiciário   
Justiça do Trabalho Tribunal 
Superior do Trabalho 

fls.35  

  

    

  

  

PROCESSO Nº TST-RR-2328100-98.2007.5.09.0012   

Firmado por assinatura digital em 29/11/2017 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 

2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.  

Consta do acórdão recorrido, no tema:  

  

INTERVALO DO ART. 384 DA CLT  

A sentença indeferiu o pedido de horas extras por violação do intervalo 

do art. 384 da CLT, por entender que não foi recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988, razão pela qual se insurge a reclamante.  

Com razão a recorrente.   

Esta C. Turma alterou o entendimento a respeito da aplicação do art. 

384 da CLT. Na esteira do posicionamento do C. TST, manifestada em 

reiteradas decisões da SDI-1, bem como em decisão proferida pelo Tribunal 

Pleno nos autos TST-IIN-RR-1.540/2005-046-12-00.5, em 17-11-08, 

concluiu-se que a mencionada norma da CLT foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988 e que o seu descumprimento não constitui mera 

penalidade administrativa, mas gera para o empregador o dever de pagar as 

horas extras correspondentes ao tempo suprimido.  

Nesse sentido:  

"EMBARGOS. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. ARTIGO 384 DA CLT. RECEPÇÃO 

PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. A controvérsia em torno da 

adequação constitucional do art. 384 da CLT veio a ser dirimida por esta 

Corte em 17.11.200 8, ocasião em que se decidiu pela observância da norma 

consolidada. Nesse esteio, o descumprimento do intervalo previsto no artigo 

384 da CLT não importa em mera penalidade administrativa, mas sim em 

pagamento de horas extras correspondentes àquele período, tendo em vista 

tratar-se de medida de higiene, saúde e segurança do trabalhador. Recurso 

de embargos conhecido e provido. " (TST-E-RR-28684/2002-900-09-00.9; 

Ac. SBDI 1; Rel. Min. Horácio Raymundo de Senna Pires; in DJ 20.2.2009).  

Reformo para acrescer à condenação o pagamento de horas extras e 

reflexos pela violação do intervalo do art. 384 da CLT, nos parâmetros já 

definidos.  

  

Afirma a reclamada que o art. 384 da CLT não foi  

recepcionado pela Constituição Federal, que proíbe o tratamento 

diferenciado em razão do sexo dos trabalhadores. Aponta violação dos 

arts. 5º, I, e 7º, XXX, da CF. Traz arestos.  



Poder Judiciário   
Justiça do Trabalho Tribunal 
Superior do Trabalho 

fls.36  

  

    

  

  

PROCESSO Nº TST-RR-2328100-98.2007.5.09.0012   

Firmado por assinatura digital em 29/11/2017 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 

2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.  

Sem razão.  

O Tribunal de origem condenou a reclamada ao  

pagamento, como extra, do intervalo previsto no artigo 384 da CLT.  

 Com efeito, ao julgamento do Recurso Extraordinário 

(RE) 658312/SC, em 27.11.2014, a matéria, que teve repercussão geral 

reconhecida, foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de 

que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição da República 

de 1988 (Relator Ministro Dias Toffoli).  

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência há muito  

pacificada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal Superior, ao julgamento 

do IIN-RR-1540/2005-046-12-00, conforme a decisão transcrita a seguir, 

verbis:  

  

MULHER INTERVALO DE 15 MINUTOS ANTES DE LABOR EM  

SOBREJORNADA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 384 DA CLT  

EM FACE DO ART. 5º, I, DA CF. 1. O art. 384 da CLT impõe intervalo de 

15 minutos antes de se começar a prestação de horas extras pela trabalhadora 

mulher. Pretende-se sua não recepção pela Constituição Federal, dada a plena 

igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres decantada pela 

Carta Política de 1988 (art. 5º, I), como conquista feminina no campo 

jurídico. 2. A igualdade jurídica e intelectual entre homens e mulheres não 

afasta a natural diferenciação fisiológica e psicológica dos sexos, não 

escapando ao senso comum a patente diferença de compleição física entre 

homens e mulheres. Analisando o art. 384 da CLT em seu contexto, verifica-

se que se trata de norma legal inserida no capítulo que cuida da proteção do 

trabalho da mulher e que, versando sobre intervalo intrajornada, possui 

natureza de norma afeta à medicina e segurança do trabalho, infensa à 

negociação coletiva, dada a sua indisponibilidade (cfr. Orientação 

Jurisprudencial 342 da SBDI-1 do TST). 3. O maior desgaste natural da 

mulher trabalhadora não foi desconsiderado pelo Constituinte de 1988, que 

garantiu diferentes condições para a obtenção da aposentadoria, com menos 

idade e tempo de contribuição previdenciária para as mulheres (CF, art. 201, 

§ 7º, I e II) . A própria diferenciação temporal da licença-maternidade e 

paternidade (CF, art. 7º, XVIII e XIX; ADCT, art. 10, § 1º) deixa claro que o 

desgaste físico efetivo é da maternidade. A praxe generalizada, ademais, é a 
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de se postergar o gozo da licença-maternidade para depois do parto, o que 

leva a mulher, nos meses finais da gestação, a um desgaste físico cada vez 

maior, o que justifica o tratamento diferenciado em termos de jornada de 

trabalho e período de descanso. 4. Não é demais lembrar que as mulheres que 

trabalham fora do lar estão sujeitas a dupla jornada de trabalho, pois ainda 

realizam as atividades domésticas quando retornam à casa. Por mais que se 

dividam as tarefas domésticas entre o casal, o peso maior da administração 

da casa e da educação dos filhos acaba recaindo sobre a mulher. 5. Nesse 

diapasão, levando-se em consideração a máxima albergada pelo princípio da 

isonomia, de tratar desigualmente os desiguais na medida das suas 

desigualdades, ao ônus da dupla missão, familiar e profissional, que 

desempenha a mulher trabalhadora corresponde o bônus da jubilação 

antecipada e da concessão de vantagens específicas, em função de suas 

circunstâncias próprias, como é o caso do intervalo de 15 minutos antes de 

iniciar uma jornada extraordinária, sendo de se rejeitar a pretensa 

inconstitucionalidade do art. 384 da CLT. Incidente de inconstitucionalidade 

em recurso de revista rejeitado. (TST-IIN-RR-1540/2005-046-12-00, Relator 

Ministro Ives Gandra Martins Filho, DJ 13.02.2009)  

  

Assim, a não concessão do intervalo previsto no 

artigo 384 da CLT implica o pagamento das horas extras correspondentes 

ao período de descanso suprimido, já que se trata de medida de higiene, 

saúde e segurança do trabalhador.   

Nessa linha, cito os seguintes julgados, verbis:  

  

RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI Nº 11.496/2007. 

INTERVALO PREVISTO NO ARTIGO 384 DA CLT PARA MULHERES  

 ANTES  DO  LABOR  EM  SOBREJORNADA.  

CONSTITUCIONALIDADE. O debate acerca da constitucionalidade do 

artigo 384 da CLT já não suscita discussão no âmbito desta Corte, que, por 

intermédio do julgamento do TST -IIN - RR-1.540/2005-046-12-00.5, 

ocorrido na sessão do Tribunal Pleno no dia 17/11/2008, decidiu que o artigo 

384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal. Homens e mulheres, 

embora iguais em direitos e obrigações, diferenciam-se em alguns pontos, a 

exemplo do aspecto fisiológico, merecendo, assim, a mulher um tratamento 
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diferenciado quando o trabalho lhe exige um desgaste físico maior, como nas 

ocasiões em que presta horas extras, motivo por que são devidas como extras 

as horas decorrentes da não concessão do intervalo previsto no artigo 384 da  

 CLT.  Embargos  conhecidos  e  desprovidos.  (Processo:  

E-ED-RR-2948200-13.2007.5.09.0016 Data de Julgamento: 3/4/2014, 

Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Subseção I Especializada em 

Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 11/4/2014)  

  

RECURSO DE REVISTA NÃO REGIDO PELA LEI 13.015/14. 1. 

INTERVALO DO ARTIGO 384 DA CLT. A controvérsia em torno da 

adequação constitucional do art. 384 da CLT foi dirimida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho no julgamento do IIN-RR-1540/2005-046-12-00, 

ocasião em que se decidiu pela observância da norma consolidada. O 

intervalo intrajornada visa conceder ao trabalhador um período de repouso e 

alimentação dentro da jornada, enquanto o intervalo do art. 384 da CLT 

busca propiciar à mulher um período de recuperação física antes da prestação 

de trabalho extraordinário. Nesse contexto, a não concessão do intervalo 

previsto no mencionado art. 384 da CLT implica o pagamento de horas extras 

correspondentes àquele período, e não em multa administrativa, uma vez que 

se trata de medida de higiene, saúde e segurança da trabalhadora (art.  

7º, XXII, da Constituição Federal). Recurso de revista conhecido e provido. 

(Processo: RR - 185300-41.2008.5.02.0465 Data de Julgamento: 

29/06/2016, Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues, 7ª Turma, Data 

de Publicação: DEJT 19/08/2016)  

  

Desse modo, estando a decisão regional em sintonia 

com  

atual jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se o óbice do art. 

896, §7º, da CLT e da Súmula 333/TST ao processamento do recurso.  

Não conheço.  

  

2.8. HORAS EXTRAS. FORMA DE CÁLCULO.  

Consta do acórdão, no aspecto:  
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JORNADA DE TRABALHO  

A reclamada insurge-se contra o julgado no que deferiu como extras as 

horas excedentes da oitava diária e 40ª semanal.   

Sem razão.  

(...)  

Ao contrário do que afirma a ré no recurso (fl. 1913), as horas extras 

são habituais, pelo que devem gerar reflexos.  

Quanto à alegação de que a reclamante é horista e por isso faz jus 

apenas ao adicional de horas extras, sinale-se que a defesa não contém esta 

questão e, sendo assim, nada resta a ser discutido no tocante.  

  

Requer a recorrente que a condenação se limite ao  

adicional de horas extras, tendo em vista a condição de horista da 

reclamante, que tem sempre remunerada a hora trabalhada (fl. 1051). 

Também requer a exclusão de reflexos, por não haver habitualidade (fl.  

1051).  

Sem razão.  

O recurso de revista é manifestamente  

desfundamentado, pois não vem respaldado em qualquer das hipóteses de 

admissibilidade previstas no art. 896 da CLT.  

Não conheço.  

  

2.9. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO GLOBAL.  

Consta do acórdão, no aspecto:  

  

JORNADA DE TRABALHO  

A reclamada insurge-se contra o julgado no que deferiu como extras as 

horas excedentes da oitava diária e 40ª semanal.   

Sem razão.  

(...)  

Por fim, no que diz respeito ao pedido de compensação global do 

valores pagos, a r. sentença restou silente quanto a esta questão, embora na 

defesa a parte ré tenha postulado a compensação de valores de forma genérica 

ao final. Assim, nada resta a ser discutido no tocante. Nada a acolher.  
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Requer a recorrente que a compensação observe a  

globalidade dos valores pagos, evitando-se o enriquecimento ilícito 

da trabalhadora. Nesse aspecto, traz arestos para comprovação de 

divergência.  

Sem razão.  

O Colegiado de origem compreendeu não haver nada a 

ser  

discutido a respeito da compensação global de valores pagos em horas  

extras em razão de que “a r. sentença restou silente quanto a esta questão, embora na defesa 

a parte ré tenha postulado a compensação de valores de forma genérica ao final”.  

As alegações do recurso seguem no sentido de que a  

compensação dos valores de horas extras deve ser feito sob o critério 

global.  

Os argumentos recursais trazidos pela reclamada,  

portanto, não são aptos a afastar a compreensão do Colegiado de que 

houve preclusão quanto à matéria.  

 Nesse contexto, ausente impugnação dirigida ao  

fundamento da decisão recorrida, conclui-se que recurso de revista 

não atende ao pressuposto de admissibilidade do art. 514, II, do CPC, 

em desatenção ao princípio da dialeticidade. Aplicável quanto ao 

recurso de revista a Súmula 422, I, do TST.  

Não conheço.  

  

2.10. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO.   

Consta do acórdão, no tema:  

  

DANO MORAL  

Na inicial, a reclamante expôs que a ré promove avaliação do corpo 

docente através do denominado "processo de avaliação institucional", que, 

segundo as normas regulamentares da reclamada, é efetuada pelo corpo 

discente com o preenchimento pelos alunos do "formulário de avaliação 

docente", sendo que tais formulários são entregues em envelopes lacrados ao 

órgão competente (fl. 56). Disse que a análise das avaliações é procedida pela 

comissão de avaliação instituída pela Pró-Reitoria Acadêmica e o resultado é 



Poder Judiciário   
Justiça do Trabalho Tribunal 
Superior do Trabalho 

fls.41  

  

    

  

  

PROCESSO Nº TST-RR-2328100-98.2007.5.09.0012   

Firmado por assinatura digital em 29/11/2017 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 

2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.  

entregue ao professor, em caráter confidencial (fl. 57). Relatou que, a par 

destas normas regulamentares, o Diretor do Curso de Engenharia Ambiental, 

Professor Carlos Melo Garcia, adotou, para fins de avaliação da qualificação 

profissional dos docentes, procedimento que ensejou ofensas públicas 

verbais por parte dos alunos, pois os docentes ficavam no palco e o corpo 

discente na plateia, apresentando suas opiniões a respeito de cada professor. 

Também narrou que "vários docentes foram achacados (...) Em uma das 

reuniões, um aluno levantou-se e reivindicou a saída da autora. Foi uma 

situação absolutamente constrangedora e vexatória" (fl. 57). Em suma, 

postulou o pagamento de indenização por dano moral em razão da 

humilhação sofrida nas reuniões em que os professores eram avaliados diante 

de 200 alunos aproximadamente.  

A r. sentença deferiu o pagamento da indenização no importe de R$ 

9.000,00. A reclamada insurge-se contra esta decisão ao argumento de que 

não restou comprovado o nexo causal.  

Para configuração do dano moral a justificar o pagamento de uma 

indenização deve se averiguar se os atos imputados ao empregador 

importaram em lesão à honra e à boa fama da pessoa. Afinal, o dano moral 

define-se pela ofensa aos denominados bens não materiais da pessoa humana, 

ou seja, aqueles inerentes à honra, à intimidade, à vida privada, à integridade 

corporal, assegurada a sua reparação, inclusive, por força de norma 

constitucional (incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal).  

De acordo com a própria demandada, é inegável a adoção de sistema 

em que os professores e alunos reuniam-se, cingindo-se a questão, assim, em 

se saber o que ocorria nestas oportunidades.   

O que deve ser sopesado é que, ao contrário da tese da inicial, tais 

reuniões não representavam forma de avaliação da qualificação profissional. 

A primeira testemunha da própria reclamante disse que "3)participou da 

prática "Falando Francamente", o que acontecia uma vez por semestre; 

4)era obrigatória a participação dos professores (a ausência teria que ser 

justificada); 5)que a prática era para a manifestação dos alunos de qualquer 

ordem, ou seja, poderiam criticar o curso ou os professores, bem como 

elogiar; 6)não era comum que os alunos criticassem os professores, tanto 

que chamou a atenção o episódio envolvendo a reclamante" (fl. 1727). Tal 

depoimento revela que, mesmo sendo obrigatória a participação dos 
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professores nas reuniões denominadas "Falando Francamente", estas eram 

destinadas à manifestação dos alunos tanto para criticar como para elogiar o 

curso ou os professores. Assim, é inegável que as reuniões não eram forma 

de avaliação dos professores, mormente porque a testemunha ressaltou que 

nem mesmo era comum que os alunos criticassem os profissionais.  

Com relação ao episódio envolvendo a autora, em que um aluno 

criticou-a dizendo que não era boa professora, entendo que, mesmo que a 

reunião desta oportunidade tenha causado constrangimento à reclamante, 

representou um fato isolado, sem repercussão suficiente a ensejar a conclusão 

de que a conduta da ré violou a honra e a imagem da demandante.  

A primeira testemunha da reclamante também informou "7)que no 

referido episódio um aluno do último ano (cujo comportamento 

problemático já era conhecido) criticou a reclamante dizendo que ela não 

era uma boa professora e que não gostaria que ela assumisse determinada 

disciplina; 8)o coordenador perguntou se a autora queria se manifestar e 

ela disse que preferia discutir o assunto em uma reunião semanal; 9)o 

coordenador não repreendeu o aluno nem mesmo disse que ali não era o 

momento para aquela discussão, permanecendo "neutro" (fl. 1727).  

Como já dito, nas reuniões realizadas pela reclamada, os alunos 

manifestavam suas opiniões sobre o curso e os professores, não sendo 

comum a crítica a estes, conforme salientado pela testemunha da própria 

autora, o que evidencia que a ocasião em que esta foi constrangida pela 

manifestação de um aluno, que alegou que não era boa professora, foi um 

mero episódio isolado, mas que, embora tenha causado constrangimento à 

demandante, não constituiu elemento que implicasse ofensa à moral e 

dignidade desta.  

Nesse passo, não vislumbro prova concreta de que a prática da reunião 

"Falando Francamente" representasse forma de avaliação dos professores, 

tampouco de constrangimento destes profissionais, sendo que, ainda que 

ocorresse de algum aluno criticar determinado professor, como aconteceu 

com a autora, tal situação não pode significar a convicção de que a conduta 

da ré tivesse por finalidade ofender e colocar os professores em situação de 

rebaixamento.  

Portanto, não há prova suficiente a respeito da conduta ofensiva da 

demandada e do dano moral, sendo que o sentimento de injustiça e 
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constrangimento da autora, dentro de todo o contexto relatado na inicial, não 

permite constatar que houve violação de sua intimidade, honra e imagem, 

não fazendo jus, assim, à indenização pelo dano moral.  

Contudo, a maioria da Turma, nos termos da fundamentação da Exma. 

Revisora Patrícia de Matos Lemos, entendeu que "ainda não comprovado 

que o "falando francamente" fosse uma forma de avaliação dos professores, 

restou comprovado o dano moral alegado na inicial, eis que as reuniões 

expunham os professores à situação constrangedora.  

As três testemunhas ouvidas, tanto da autora como da ré, 

comprovaram que as reuniões eram constrangedoras e, principalmente, que 

o ocorrido com a autora gerou muitos comentários. A primeira testemunha 

da autora foi expressa ao afirmar que "depois do episódio "não se falava em 

outra coisa", os professores se sentiram constrangidos e discutiram o 

assunto em reunião semanal com o colegiado do curso; 12)ficou decidido na 

reunião que a partir de então os alunos na referida prática só poderiam se 

manifestar por escrito, o que foi respeitado". Veja-se que a autora foi tão 

exposta à situação constrangedora que a ré alterou o procedimento de 

manifestação dos alunos, o que não afasta o dano impingido à autora 

naquele episódio. A segunda testemunha, que sequer fazia parte do curso, 

não participando de tais reuniões, ficou sabendo do ocorrido ao afirmar em 

seu depoimento que "o depoente nunca participou do "Falando 

Francamente", eis que essa prática era exclusiva do curso de Engenharia 

Ambiental, mas ouviu falar (comentários do professor Antonio) que um 

grupo de alunos se levantou contra a autora reclamando da sua forma de 

dar aula; 9)que referida prática foi inventada pelo professor Carlos 

Garcia".  

E a testemunha ouvida a convite da ré esclareceu que "8)o depoente 

participava da prática "Falando Francamente", o que era exclusivo do curso 

de Engenharia Ambiental (ao que sabe); 9)nessa atividade era comum o uso 

da palavra para crítica ao curso, professor e coordenador, sendo inclusive 

a finalidade do evento (cuja intenção era construtiva "ainda que causasse 

certo constrangimento"); 10)que o evento sofreu ajustes progressivos 

inclusive com encaminhamento por escrito das manifestações, dizendo que 

mesmo as críticas aos professores continuaram sendo lidas a todos (salvo se 

repetidas ou fora do contexto); 11)que em uma ocasião um aluno "problema" 

comentou sobre a dificuldade da autora em sala de aula e o conteúdo, e como 
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estava se excedendo foi interrompido pelo coordenador Carlos Garcia; 12)o 

depoente não se recorda se o coordenado deu a palavra a autora, 

entendendo que a interrupção do coordenador foi feita como repreensão ao 

aluno; reperguntas: 13)que eram comum as queixas, mas não da forma que 

referido aluno fez; 15)que referida prática foi feita até 2007 com a saída de 

Carlos Garcia; 17)todos os professores se sentiram constrangidos eis que 

era uma situação inusitada, o que falou sem ser perguntado; 23)houve 

comentários do episódio do aluno eis que "muito agressivo"".  

Portanto, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por 

dano moral.  

  

Afirma a reclamada que a alegada ofensa não partiu 

da  

recorrente, mas de um aluno. Entende que a empresa não pode responder 

por uma conduta que não é sua e tampouco de seus prepostos, mas de um 

terceiro. Destaca que não restou provado qualquer dano que a recorrida 

tenha experimentado em razão de ato da recorrente. Lastreia o apelo 

em divergência jurisprudencial e em violação dos arts. 818 da CLT e 

333, I, do CPC.  

Sem razão.  

A sistemática de repartição do ônus da prova incide  

apenas nos casos em que não se produziu prova ou esta se revelou 

insuficiente para formar o convencimento do juiz.  

Na hipótese, o Tribunal Regional reconheceu a  

existência do dano moral não a partir da análise do ônus probatório, 

mas a partir da prova efetivamente produzida.  

Assim, resta logicamente inconcebível a vulneração  

dos artigos arts. 818 da CLT e 333, I, do CPC.  

São inespecíficos os arestos trazidos a cotejo, 

tendo  

em vista que não trazem premissa semelhante aos presentes autos, em 

que ficou constatada a existência do ato ilícito e do dano moral. 

Incide a Súmula 296/TST.  

Não conheço.  

  

2.11. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MONTANTE.  
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No tema, o e. Tribunal regional consignou que “o juízo  

de primeiro grau considerou as condições da vítima e do ofensor, o grau da culpa, bem como os 

prejuízos sofridos; tendo em, vista a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador 

do dano, de forma a desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o ofendido 

pelo constrangimento e dor que lhe foram impostos, com o cuidado de evitar que o ressarcimento, se 

torne uma fonte de enriquecimento injustificado”, razão por que entendeu “que se afigura 

razoável a quantia fixada pela sentença de R$9.000,00”.  

A reclamada requer a redução do valor da 

indenização,  

sob o fundamento de que foi fixado em desatenção aos princípios da 

moderação e da razoabilidade. Pauta-se em uma única divergência 

jurisprudencial.  

Ao exame.  

Entretanto, o único aresto coligido no recurso de  

revista cinge-se a enunciar tese genérica acerca dos parâmetros a 

serem observados na fixação do montante indenizatório. Não especifica, 

contudo, as premissas fáticas necessárias à aferição da especificidade 

com o caso dos autos. De rigor a aplicação da Súmula 296, I, do TST.  

Não conheço.  

  

2.12. DISPENSA IMOTIVADA. REINTEGRAÇÃO.  

Consta do acórdão recorrido, no tema:  

  

NULIDADE DA DESPEDIDA  

O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de nulidade da dispensa, contra o 

que se insurge a reclamante. Em suma, alega nulidade da despedida à luz da 

Constituição Federal, da Legislação Federal de Ensino e das Normas 

Estatutárias e Regimentais. Sustenta que a ré presta serviços de caráter 

público, que o Decreto 85.487/80, a Lei nº 9.394/96 e a Resolução  

11/87 do CONSUN - Conselho Universitário dispõem sobre as restrições  

quanto à dispensa do professor, bem como que as normas internas da 

reclamada não permitem a despedida sem motivação justificada válida.  

Embora adote o posicionamento de que a autora, na condição de 

professora universitária, não possui qualquer tipo de estabilidade, provisória 
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ou definitiva, por falta de previsão legal ou ausência de norma regulamentar 

interna que garanta tal estabilidade, esta E. Turma entende de forma diversa.  

 A  matéria  já  foi  apreciada  no  julgamento  do  

RO-390-2003-003-09-00-9, em que figura como relatora a Desembargadora 

Eneida Cornel, no RO 12180-2002-004-09-00-9, em que prevaleceu o voto 

do Exmo. Desembargador Revisor Arion Mazurkevic, bem como na decisão 

proferida no RO-15.827-2007-006, publicada em 25.5.10, em que figura 

como relatora a Desembargadora Nair Maria Ramos Gubert.  

O posicionamento adotado é de que os professores da reclamada, 

contratados pelo regime da CLT, detêm garantia contra a dispensa arbitrária.  

A condição da reclamada é de sociedade cultural de ensino, que atua 

por delegação do Estado, estando obrigada ao cumprimento "das normas 

gerais da educação nacional" (art. 209, inciso I, da Carta Magna), inclusive 

das normas gerais de educação superior.  

À época da contratação, estava vigente a Lei nº 5.540/68 que, no seu 

artigo 37, dispõe: "Ao pessoal do magistério superior, admitido mediante 

contrato de trabalho, aplica-se exclusivamente a legislação trabalhista, 

observadas as seguintes regras especiais: I - a aquisição de estabilidade é 

condicionada à natureza efetiva da admissão, não ocorrendo nos casos de 

interinidade ou substituição, ou quando a permanência no emprego 

depender da satisfação de requisitos especiais de capacidade apurados 

segundo as normas próprias do ensino....". As alterações advindas das 

legislações posteriores não afetam o direito adquirido da autora, já que as 

condições benéficas agregam-se ao contrato de trabalho. Assim sendo, 

referido dispositivo legal, no que aponta para a aquisição de estabilidade é 

aplicável à reclamante.  

Por outro lado, o parágrafo único, inciso V, do artigo 53, da Lei nº 

9.394, de 29.12.96 (Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

estabelece que: "Para garantir a autonomia didático-científica das 

universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, 

dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: ... V - contratação e 

dispensa de professores....".  

O art. 67 do mesmo diploma legal assegura, em seu inciso I, o ingresso 

exclusivamente por concurso público, nos seguintes termos: "Os sistemas de 

ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
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assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos...", o que reforça o entendimento de que seria 

necessária a motivação do ato de dispensa a fim de se atender aos princípios 

da imparcialidade e impessoalidade inerentes à exigência da contratação 

através de concurso público.  

A Resolução nº 11/87, que aprova a regulamentação do sistema de 

admissão e promoção do corpo docente da reclamada (fls. 755/780), adotada 

quando do contrato de trabalho da autora e que a ele se agregou, estabelece, 

no seu art. 34, que a rescisão, por iniciativa da instituição, poderá ocorrer nas 

hipótese ali elencadas. No art. 35 consta que "A proposta de dispensa de 

membro do Corpo Docente deverá conter as razões e justificativas da 

medida".  

Com a instituição de normas que estabelecem requisitos a serem 

observados no caso de dispensa do corpo docente, impôs a reclamada para si 

uma limitação do seu poder potestativo, sendo que essa circunstância 

agregou-se ao contrato de trabalho da empregada.  

Alerto para o fato de que a reclamante foi desligada em 2005, não 

havendo que se discutir quanto à dispensa coletiva ocorrida em 2006.  

O comunicado de fl. 1144 apenas consigna a dispensa da autora em 

razão da ausência de interesse da ré em manter o contrato de trabalho, 

evidenciando que a exigência da motivação do ato não foi suprida.  

Quanto o Regimento Geral de 2000, invocado em defesa, o que deve 

ser sopesado é que as condições ajustadas anteriormente agregam-se ao 

contrato de trabalho, não podendo ser modificadas em prejuízo do 

empregado. A alterações nas regras impostas pelo empregador apenas afetam 

os novos contratos de trabalho celebrados a partir da edição de nova 

regulamentação. Inteligência do Enunciado nº 51 do TST.  

Concluo que, não obstante as circunstâncias apresentadas por ambas as 

partes, há uma norma interna da própria reclamada que deveria ser 

respeitada, mormente quando o assunto é a rescisão contratual de um 

empregado. Não observada referida regra, deve a autora ser reintegrado ao 

emprego.  

Nestes termos, considero nula a dispensa imotivada, pelo que reformo 

a r. sentença para determinar a reintegração da autora no serviço, com 
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pagamento dos salários de todo o período de afastamento, devendo ser 

considerado o tempo para concessão e pagamento de férias acrescidas do 

terço, 13º salário e FGTS, observando-se os reajustes concedidos. A autora 

deverá reassumir suas funções nas mesmas condições anteriores. Ausente 

labor no período, não há que se falar em média de horas extras.  

As verbas pagas por ocasião da rescisão, como aviso prévio (fl. 1146), 

devem ser abatidas dos valores devidos, sob pena de pagamento sem causa.  

Face o decidido, resta prejudicada a análise dos itens referentes à 

indenização substitutiva e às diferenças da multa de 40% e das parcelas pagas 

na rescisão (fl. 1804).  

Reformo para declarar nula a dispensa imotivada e determinar a 

reintegração da autora no serviço, com pagamento dos salários de todo o 

período de afastamento.  

  

A reclamada sustenta não haver regra legal,  

convencional, ou normativa interna determinando qualquer estabilidade 

ou garantia de emprego à categoria dos docentes, ou necessidade de 

processo diferenciado aos que são dispensados sem justa causa, como é 

o caso da recorrida. Aponta violação dos arts. 5º, II, 7º, XXVI, 41, 

caput e § 4º, e 209 da CF, 2º e 3º da CLT e 53 da Lei 9.394/96. Indica 

contrariedade à Súmula 390, II/TST. Traz arestos.  

Também afirma que a pretensão pautada em normas  

internas revogadas encontra-se prescrita, nos termos da Súmula 

294/TST.  

Sem razão.  

Consta do acórdão recorrido que “A Resolução nº 11/87, que  

aprova a regulamentação do sistema de admissão e promoção do corpo docente da reclamada (fls. 

755/780), adotada quando do contrato de trabalho da autora e que a ele se agregou, estabelece, no seu 

art. 34, que a rescisão, por iniciativa da instituição, poderá ocorrer nas hipótese ali elencadas”, bem 

assim que “No art. 35 consta que "A proposta de dispensa de membro do Corpo Docente deverá 

conter as razões e justificativas da medida"”.  

Compreendeu o Tribunal Regional, dessa maneira, que  

“há uma norma interna da própria reclamada que deveria ser respeitada, mormente quando o assunto é 

a rescisão contratual de um empregado”, concluindo que, “Não observada referida regra, deve 

a autora ser reintegrado ao emprego”.  
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De plano, registre-se que a pretensão da recorrente  

de demonstrar que não haveria norma interna tratando sobre a despedida 

é obstaculizada pela Súmula 126/TST.  

Não impulsiona recurso de revista a apontada 

violação  

do art. 5º, II, da Carta Magna, visto que, consoante o entendimento 

do STF (Súmula 636), a ofensa ao referido dispositivo constitucional 

não se dá, em regra, de forma direta, como exige o artigo 896, “c”, 

da CLT, enquanto consagrador de princípio genérico cuja vulneração 

ocorre por via reflexa, a partir de afronta a norma de natureza 

infraconstitucional.  

Por outro lado, não se verifica a alegada afronta 

aos  

arts. 206 da CF e 53 da Lei 9.394/96, tendo em vista que tais 

dispositivos não permitem afastar a conclusão adotada pelo Tribunal 

Regional de que foi descumprida norma interna da empregadora que 

tratava sobre o procedimento de dispensa de membro do corpo docente.  

O Tribunal Regional não analisou a matéria sob o 

viés  

das Súmulas 294 e 390/TST e dos arts. 7º, XXVI, e 41, caput e § 4º, 

CF e 2º e 3º da CLT. Assim, nesses aspectos, não houve 

prequestionamento.  

Por não tratarem de hipótese semelhante, os arestos  

trazidos a cotejo desservem ao conhecimento do recurso, conforme 

Súmula 296/TST.  

Não conheço.  

  

2.13. DESCONTOS FISCAIS.  

Consta do acórdão recorrido, no tema:  

  

CONTRIBUIÇÃO FISCAL  

O julgado entendeu que a apuração dos descontos fiscais deve ser feita 

mês-a-mês (fl. 1771). A reclamada pugna para que tais descontos incidam 

sobre a totalidade dos valores (fl. 1925).  

Sem razão.  
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De acordo com o novo entendimento desta E. Turma, a dedução das 

parcelas relativas ao imposto de renda deve observar o critério mensal.  

Segundo a determinação da própria Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, conforme estabelecido no Ato Declaratório PGFN nº 1, de 27.3.09, 

restou dispensada a interposição de recursos, bem como autorizada a 

desistência daqueles já interpostos, nas ações em que se debate o critério para 

o cálculo de dedução do imposto de renda como sendo mensal e não global. 

Ou seja, é nítida a ausência de interesse da Fazenda Nacional em discutir tal 

questão, o que não deixa dúvida de que concorda com a forma de realização 

dos descontos fiscais pelo critério mês a mês.  

Nesse passo, considerando que o próprio órgão arrecadador, parte 

interessada nesta matéria, demonstra sua aceitação quanto ao critério mensal 

de dedução das parcelas do imposto de renda incidente sobre rendimentos 

pagos acumuladamente, entendo que esta é a forma de cálculo que deve 

prevalecer.  

Nada a acolher.  

  

Afirma a reclamada que o imposto de renda tem como 

fato  

gerador a existência de sentença condenatória e a disponibilidade dos 

valores dela decorrentes ao empregado, de maneira que incide sobre a 

totalidade dos valores, de uma só vez. Aponta violação do art. 46 da 

Lei 8.541/92. Traz arestos.  

Sem razão.  

Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que  

a apuração do imposto de renda deve ser feita mês a mês, e não de 

forma global, consoante se extrai do item VI da Súmula 368 do TST, 

segundo o qual “O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido 

acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de 

tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos 

pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito, 

nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988, com a redação conferida pela Lei nº 

13.149/2015, observado o procedimento previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do 

Brasil”.  

Assim, não procede a pretensão recursal de que o  
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imposto de renda incida sobre a totalidade dos valores tributáveis.  

Incidem, pois, o art. 896, § 7º, da CLT e a Súmula 

nº 333/TST como óbices ao conhecimento do recurso de revista.  

Não conheço.  

  

2.14. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÉPOCA PRÓPRIA.  

Entende a reclamada que a atualização monetária do  

débito deve incidir a partir da exigibilidade da reserva, ou seja, a 

partir do quinto dia útil do mês subsequente. Indica contrariedade à 

Súmula 381/TST. Traz aresto.  

Sem razão.  

A Corte de origem não emitiu qualquer pronunciamento  

a respeito da matéria, tampouco foi instado a manifestar-se por meio 

de embargos de declaração.  

Nesse tema, portanto, o trânsito do recurso de 

revista  

encontra-se obstaculizado pela falta de prequestionamento. Incide, na 

espécie, o óbice contido na Súmula 297/TST.  

Não conheço.  

  

2.15. JUROS DE MORA.  

Consta do acórdão recorrido, no tema:  

  

JUROS  

Os juros de mora incidem a partir do ajuizamento da ação, nos termos 

da Súmula nº 200 do C. TST e do art. 883 da Lei nº 8.177/91, restando 

afastado o pedido da recorrente para que a incidência se dê a partir da citação, 

nos termos do art. 405 do Código Civil.  

Nada a deferir.  

  

Afirma a recorrente que os juros devem incidir a 

partir  

da citação da reclamada. Aponta violação do art. 405 do CC.  

Sem razão.  

Na Justiça do Trabalho, os juros de mora são devidos  
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desde o ajuizamento da ação até a efetiva disponibilização das 

parcelas devidas à reclamante, nos termos dos arts. 883 da CLT e 39, 

§ 1º, da Lei nº 8.177/91.  

Ileso o art. 405 do CC.  

Não conheço.  

  

II – MÉRITO  

REDUÇÃO DE COMISSÕES. PRESCRIÇÃO TOTAL  

A consequência lógica do conhecimento do recurso, 

por  

violação do artigo 7º, XXIX, da CF, é o provimento da revista para 

declarar a prescrição da pretensão ao pagamento de comissões, 

extinguindo-se o feito, no aspecto, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do CPC/15 (art. 269, IV, CPC/73).  

Recurso de revista provido.  

  

B) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE  

I - CONHECIMENTO  

1. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS  

Tempestivo o recurso (decisão publicada em 15/7/2011 

– fl. 1015; recurso apresentado em 25/7/2011 – fl. 1145), regular a 

representação (fl. 129), sendo inexigível o preparo.  

  

2. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS  

2.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE.  

Embora o acórdão tenha sido favorável à reclamante 

em  

relação às diferenças de comissões e à nulidade da dispensa, a 

reclamante apresentou embargos de declaração para requerer o completo 

esquadrinhamento das questões fáticas e jurídicas, a fim de evitar a 

reforma das matérias em eventual recurso da parte contrária. Os 

embargos de declaração, em tais aspectos, foram julgados mediante os 

seguintes fundamentos:  
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SUPRESSÃO DAS COMISSÕES  

A reclamante pede seja suprida a omissão apontada porque a matéria 

poderá dar ensejo a recurso de revista por parte da ré. Pede a transcrição 

literal dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que, a seu ver, 

confirmam que continuou destinando 40 horas semanais aos serviços 

administrativos do laboratório após a alteração contratual havida (fl. 1987).  

Pugna, também, a análise da redução salarial sofrida e dos prejuízos 

daí decorrentes à luz dos arts. 7º, VI, da Constituição Federal e do art. 468 

da CLT e do fato de que recebia salário-base mais comissões de 15% quando 

laborava como Técnica Nível Superior e Coordenadora do  

Laboratório de Análise Laboratorial (fl. 1988).  

Sem razão.  

Ao analisar o recurso ordinário da reclamada, esta C. Turma manteve 

a sentença no ponto em que acolheu o pleito de diferenças  salariais em face 

da supressão de comissões (fl. 1972-verso). A reclamante opôs os presentes 

embargos por receio de que seja objeto de análise pelo C. TST em eventual 

recurso de revista que a ré poderá vir a interpor e não tenha havido o 

completo esquadrinhamento das questões fáticas que aduziu em recurso.  

Data venia, o pedido de que sejam transcritos no v. acórdão as 

declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas é completamente 

despropositado e toma tempo do já assoberbado Judiciário com questões 

inúteis. Não há base legal para impor a transcrição de prova na decisão, sendo 

evidente que a embargante não compreendeu a extensão da Súmula nº 297 

do C. TST.  

Quanto ao pedido de que a matéria seja analisada à luz dos dispositivos 

legais citados, não merece acolhida. A decisão embargada contém todos os 

elementos necessários à compreensão dos motivos pelos quais esta C. Turma 

manteve a condenação da ré em diferenças salariais, não havendo 

necessidade de referência específica acerca dos argumentos suscitados pela 

parte. Afinal, o magistrado não está compelido a responder questionário da 

parte, bastando apenas apresentar os fundamentos legais e jurídicos 

aplicáveis à situação posta em discussão.  

Tendo em vista que o acórdão não contém nenhum dos vícios previstos 

no art. 897-A da CLT e também que não são necessários quaisquer 

esclarecimentos, rejeito a pretensão.  
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NULIDADE DA DISPENSA  

Novamente considerando que a matéria relativa à nulidade da sua 

dispensa e sua reintegração no emprego poderá ensejar a propositura de 

recurso de revista por parte da ré, a reclamante entende ser necessário o 

completo esquadrinhamento de todas as questões fáticas e jurídicas 

aventadas no recurso que apresentou e, segundo ela, não foram objeto de 

análise pelo v. acórdão atacado (fl. 1988). Em resumo, pede sejam supridas 

as omissões apontadas e analisado o pleito de nulidade da dispensa à luz de 

todos os fundamentos invocados em suas razões recursais.  

Postula, ainda, seja sanada omissão e acrescentado no v. acórdão que 

deverá ser observado o total da remuneração para efeito de reintegração das 

verbas deferidas na sentença e no v. acórdão atacado e, também, que seja 

observada a evolução temporal do quinquênio, as vantagens do período de 

afastamento e os reajustes e antecipações legais, normativos e espontâneos 

do período (fl. 2003).  

Por fim, pede seja suprida omissão e incluídas no dispositivo todas as 

consequências deferidas em razão da reintegração, nos exatos termos da 

fundamentação (fl. 2004).  

Sem razão.  

A decisão embargada contém todos os elementos necessários à 

compreensão dos motivos pelos quais esta C. Turma declarou nula a dispensa 

imotivada e determinou a reintegração da autora no serviço, com pagamento 

dos salários de todo período de afastamento, nos termos dos diversos 

dispositivos citados às fls. 1980/1982. Observe-se que não havia necessidade 

de referência específica acerca dos argumentos suscitados pela parte. O 

magistrado não é obrigado a responder questionário da parte, bastando 

apenas apresentar os fundamentos legais e jurídicos aplicáveis à situação 

posta em discussão.  

Ressalta-se, ainda, que o v. acórdão já determinou o pagamento dos 

salários de todo o período de afastamento, bem como a observância dos 

reajustes concedidos (fl. 1982). Não era necessário que mencionasse, de 

forma pormenorizada, as parcelas que compõem o conjunto remuneratório da 

autora. O julgado deve ser interpretado de forma lógica e sistemática, pelo 

que, na composição do conjunto remuneratório, é evidente que todas as 

parcelas salariais reconhecidamente devidas à autora serão consideradas.  
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Por fim, impõe esclarecer que também não era necessário que 

constasse, na parte dispositiva do v. acórdão, todas as verbas deferidas em 

consequências da reintegração, transcritas à fl. 2004. O v. acórdão atacado 

deu provimento parcial ao recurso da autora, "nos termos da fundamentação" 

(fl. 1983-verso), o que basta para entender o que foi deferido à reclamante.  

Nada a sanar também aqui.  

  

A reclamante, em seu recurso de revista, requer o  

reconhecimento da nulidade do acórdão por negativa de prestação 

jurisdicional.  

Em relação às diferenças de comissões, relata que 

não  

houve análise dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, as 

quais confirmariam que a autora permaneceu destinando 40 horas 

semanais aos serviços administrativos do laboratório, tal qual o fazia 

anteriormente à alteração contratual, e que a atividade docente 

propriamente dita passou a ser desenvolvida à noite. Acrescenta que 

também não houve análise quanto ao fato de estar incontroverso que, 

enquanto a autora laborava apenas como Técnica Nível Superior e 

Coordenadora do Laboratório de Análise Laboratorial, auferia salário 

base mais comissão de 15% sobre todas determinações físico-químicas e 

biológicas efetuadas no Laboratório de Análises Ambientais. Ressalta 

que a matéria não foi enfrentada à luz do que dispõe os artigos 7°, 

VI da CF/88 e 468 da CLT.   

Quanto à nulidade da dispensa, entende que não  

restaram devidamente analisados os pontos aventados nos embargos de 

declaração, não tendo sido exaurido o arcabouço fático e jurídico 

subjacente ao litígio para a interposição de Recurso de Revista.  

O recurso é lastreado em violação dos arts. 5º, LV,  

e 93, IX, da CF, 832 da CLT e 458 do CPC.  

Sem razão.  

De plano, registro que o conhecimento do recurso de  

revista, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação 

jurisdicional, supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 

458 do CPC ou do art. 93, IX, da CF/1988, conforme Súmula 459/TST. 

Inviável, assim, o exame da acenada ofensa ao art. 5º, LV, da CF.  
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Em relação à supressão das comissões, observo que 

os  

elementos trazidos no acórdão recorrido são suficientes ao deslinde 

da matéria, não havendo se falar em negativa de prestação 

jurisdicional.  

Com efeito, o acórdão recorrido já esclarece que 

ficou  

incontroverso que a trabalhadora, embora tivesse permanecido com as 

atividades de laboratório, deixou de receber as comissões devidas, 

referentes aos projetos de laboratório das quais participava. Veja-

se o teor do acórdão:  

  

Data venia, é incontroverso que a autora permaneceu trabalhando com 

atividades de laboratório, ainda que de forma reduzida, e que deixou de 

receber comissões, sendo que, em suas razões de recurso, a reclamada não 

ataca, especificamente, a fundamentação do julgado de que as comissões 

recebidas eram referentes aos projetos de laboratório que a autora tinha 

participação e que, "no que tange a redução da atividade do laboratório, 

entendo que competia a ré demonstrar a redução da produtividade frente 

aos valores recibos dos convênios firmados; seja porque caracteriza evento 

modificativo do direito suscitado (art. 333, II do CPC), sela aptidão na 

produção probatória, seja na falta de transparência (na medida e que nega 

essa atividade - lembrando que a transparência é um dos pilares da boa-fé 

objetiva, também aplicada ao contrato de trabalho - art. 422 CC)" (fl. 1766).  

Nesse passo, não basta que a recorrente alegue que as atividades 

desempenhadas eram diversas (fl. 1910), pois não rebateu toda a 

argumentação da r. sentença de que, quanto à redução da atividade do 

laboratório, competia à ré demonstrar a redução da produtividade frente aos 

valores recibos dos convênios firmados. Correta, assim, a r. decisão no que 

concluiu pela ilegalidade da "supressão da comissão ajustada, eis que a 

autora continuava a atividade desenvolvida, cuja contraprestação estava 

nas comissões".  

  

Tendo o Tribunal de origem registrado os aspectos  

fáticos necessários à apreciação da controvérsia, não se cogita de 

deficiência na entrega da prestação jurisdicional.  
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Quanto aos dispositivos invocados nos embargos de  

declaração, destaco que eventual omissão é passível de superação pelo 

prequestionamento ficto, nos termos da Súmula 297, III, do TST.  

Aplica-se, além disso, o contido na OJ 118 da SBDI-1 do TST (“Havendo 

tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do 

dispositivo legal para ter-se como prequestionado este”).  

Em relação à nulidade da dispensa, a reclamante  

limita-se a externar tese genérica de que não houve pronunciamento 

sobre as questões relacionadas em tópico dos embargos de declaração, 

deixando de esclarecer quais seriam os possíveis aspectos não 

apreciados na decisão recorrida.  

As abstratas alegações, despidas de demonstração, 

são  

insuficientes para revelar a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional.  

Não se verificam, portanto, os fundamentos a 

sustentar  

a alegada nulidade.  

Ilesos os arts. 93, IX, da Carta Magna, 832 da CLT 

e 458 do CPC/73.  

Não conheço.  

  

2.2. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO 

DE AFASTAMENTO. INCLUSÃO DA MÉDIA DAS HORAS EXTRAS PAGAS. REPARAÇÃO 

INTEGRAL.  

Consta do acórdão recorrido, no tema:  

  

NULIDADE DA DESPEDIDA  

[...]  

Nestes termos, considero nula a dispensa imotivada, pelo que reformo 

a r. sentença para determinar a reintegração da autora no serviço, com 

pagamento dos salários de todo o período de afastamento, devendo ser 

considerado o tempo para concessão e pagamento de férias acrescidas do 

terço, 13º salário e FGTS, observando-se os reajustes concedidos. A autora 

deverá reassumir suas funções nas mesmas condições anteriores. Ausente 

labor no período, não há que se falar em média de horas extras.  
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As verbas pagas por ocasião da rescisão, como aviso prévio (fl. 1146), 

devem ser abatidas dos valores devidos, sob pena de pagamento sem causa.  

Face o decidido, resta prejudicada a análise dos itens referentes à 

indenização substitutiva e às diferenças da multa de 40% e das parcelas pagas 

na rescisão (fl. 1804).  

Reformo para declarar nula a dispensa imotivada e determinar a 

reintegração da autora no serviço, com pagamento dos salários de todo o 

período de afastamento. (sublinhou-se)  

  

No recurso de revista, a reclamante alega que faz 

jus  

à integração da média física das horas extras e de seus reflexos, na 

medida em que tais verbas integram a remuneração e não podem ser 

suprimidas no período de afastamento, que decorreu de culpa exclusiva 

da empregadora. Lastreia o apelo em divergência jurisprudencial e em 

violação dos arts.  

7º, VI, da CF, 468 da CLT, 129 do CC/02 (120 do CC/16).  

Ao exame.  

O Tribunal Regional determinou a reintegração da  

reclamante e deferiu o pagamento dos salários de todo o período de 

afastamento. Em relação ao pedido de integração das horas extras no 

cálculo desta indenização, o Tribunal Regional compreendeu que “Ausente 

labor no período, não há que se falar em média de horas extras”.  

Por sua vez, o aresto apresentado à fl. 1185, ao  

expressar entendimento no sentido de que as horas extras devem 

integrar o cálculo dos salários no caso de reintegração mostra-se 

divergentes do acórdão regional.  

Conheço.  

  

2.3. DESCONTOS FISCAIS.  

A reclamante apresentou embargos de declaração por  

meio do qual pleiteou que fosse observada a Lei 12.350/10, no ponto 

em que incluiu o art. 12-A na Lei 7.713/88. Em apreciação ao 

requerimento, assim se manifestou o Tribunal Regional:  
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IMPOSTO DE RENDA  

A reclamante afirma que esta C. Turma deixou de analisar o imposto 

de renda à luz de importante alteração legislativa, a Lei nº 12.350/10. Afirma 

que o imposto de renda, em face de créditos trabalhistas, passou a ser 

tributado exclusivamente na fonte, prestigiando o regime de competência e 

não de caixa (fl. 2004).  

Sem razão.  

O v. acórdão atacado manteve a sentença no ponto em que determinou 

a apuração dos descontos fiscais mês a mês (fl. 1977-verso) e, acolhendo a 

pretensão da reclamante, alterou o julgado para afastar os juros de mora da 

base de cálculo do imposto de renda (fl. 1983-verso).  

Ao que parece, a embargante não compreendeu que já foi acolhido seu 

pedido de que seja prestigiado o regime de competência, e não de caixa.  

Nada a sanar nesse aspecto.  

NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração da reclamante.  

  

Sustenta a reclamante, em seu recurso de revista, 

que,  

com o advento da Lei 12.350/10, o imposto de renda em face de 

créditos trabalhistas passou a ser tributado exclusivamente na 

fonte, prestigiando-se o regime de competência e não de caixa, 

mediante multiplicação dos valores constantes da tabela do imposto 

de renda na época do cálculo pelo número de meses a que corresponde 

o mesmo. Destaca que o critério vai além do que aquele constante na 

r. decisão, na medida em que, além de ser apurado o imposto de renda 

no sistema mês a mês, também devem ser aplicadas as tabelas alusivas 

ao mês do recebimento ou crédito. Aponta violação dos arts. 462 do 

CPC e 44 da Lei 12.350/10. Traz aresto. Ao exame.  

O e. TRT, ao apreciar os embargos de declaração,  

consignou que “Ao que parece, a embargante não compreendeu que já foi acolhido seu pedido de 

que seja prestigiado o regime de competência, e não de caixa”.  

Nesse contexto, em que acolhida a pretensão da  

reclamante, não se verifica interesse a justificar a interposição do 

recurso de revista. Incidência do art. 499 do CPC de 1973.  

Ademais, constata-se que a reclamante, no recurso de  
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revista, limita-se a sustentar a aplicação da Lei 12.350/10, sem 

impugnar o fundamento do acórdão regional no sentido de que sua 

pretensão fora acolhida, a atrair, no aspecto, o contido na Súmula 

422/TST.  

Não conheço.  

  

II - MÉRITO  

2.2. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO 

DE AFASTAMENTO. INCLUSÃO DA MÉDIA DAS HORAS EXTRAS PAGAS. REPARAÇÃO 

INTEGRAL.  

  

Cinge-se a discussão ao cômputo da média das horas  

extras reconhecidas à reclamante nos salários e demais vantagens 

devidas em face da reintegração.  

No caso, a reclamante teve deferido o pagamento de  

horas extras, razão por que tendo obtido pronunciamento judicial 

reconhecendo-lhe o pagamento de horas extras, de inquestionável 

natureza salarial, é evidente que integram o cálculo dos salários e 

demais vantagens deferidos em função da reintegração.  

Colho em reforço os seguintes precedentes:  

  

“3 - ESTABILIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. BASE DE 
CÁLCULO. MÉDIA DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS. Nos termos do 
entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula 378, I, do 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". A interpretação da expressão 

"salários" contida no referido enunciado é de que o cálculo da indenização 

substitutiva engloba todas as verbas de natureza salarial percebidas pela 

reclamante, inclusive a média das horas extras , habitualmente prestadas, 

assegurando plena reparação do seu direito lesado. Violação do art. 457, § 1.º, 

da CLT demonstrada. Recurso de revista conhecido e provido”.  
(sublinhei) (TST-RR - 13400-67.2008.5.12.0026, 

Relatora Ministra: Delaíde Miranda Arantes, 2ª 

Turma, DEJT 29/04/2016).  

  

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 

EXECUÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO EXEQUENDA.  
INTERPRETAÇÃO 1. A ofensa à coisa julgada supõe a dissonância patente entre 
a decisão proferida em sede de execução e a decisão exequenda, não ocorrendo em 
caso de necessária interpretação do título executivo judicial. Inteligência da diretriz 
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contida na Orientação Jurisprudencial nº 123 da SbDI-2 do Tribunal Superior do 
Trabalho, aplicável por analogia. 2. Se decisão exequenda defere a reintegração 

do empregado no emprego e o pagamento de salário e vantagens do período de 

afastamento, interpreta de forma razoável a coisa julgada formada no processo 

de conhecimento a decisão em fase de execução que, ao considerar a jornada 

de trabalho habitualmente cumprida pelo empregado, determina a retificação 

dos cálculos de liquidação para incluir, em relação ao período de afastamento, 

o pagamento de adicional noturno, horas complementares e horas extras pela 

média das horas extras prestadas na vigência do contrato de trabalho. Não se 
cogita, assim, de violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 3. Agravo 
de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento”.  
(destaquei) (TST-AIRR - 31700-37.2006.5.04.0231, 

Relator Ministro: João Oreste Dalazen, 4ª Turma, 

DEJT 31/03/2015).  

  

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista  

para determinar a inclusão da média das horas extras no cálculo dos 

salários e demais verbas devidos em face da reintegração da 

reclamante, conforme se apurar em liquidação de sentença.  

  

ISTO POSTO  

  

ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho, por unanimidade: I - conhecer do recurso de 

revista da reclamada quanto à prescrição das comissões, por violação 

do art. 7º, XXIX, da CF, e, no mérito, dar-lhe provimento para 

pronunciar a prescrição da pretensão de pagamento de comissões, 

extinguindo-se o feito, no aspecto, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do CPC/15 (art. 269, IV, CPC/73); II - conhecer 

do recurso de revista da reclamante no tocante ao tema “reintegração. 

pagamento dos salários do período de afastamento. inclusão da média 

das horas extras pagas. reparação integral”, por divergência 

jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a 

inclusão da média das horas extras no cálculo dos salários e demais 

verbas devidos em face da reintegração da reclamante, conforme se 

apurar em liquidação de sentença.  

Brasília, 29 de novembro de 2017.  

  

  
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)  
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HUGO CARLOS SCHEUERMANN  
Ministro Relator  


