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NOTA DO AUTOR À 8.ª EDIÇÃO

Prezados alunos,

É com muita alegria que apresentamos a 8.ª edição da obra “Como se Preparar
para o Exame de Ordem – 2.ª fase: Trabalho”, totalmente revista e atualizada, trabalho
este já consagrado nacionalmente como uma ferramenta imprescindível àqueles que
objetivam se submeter à segunda fase do Exame de Ordem na área trabalhista.

Na presente edição, atualizamos todo o conteúdo com as alterações realizadas na
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho pelas Resoluções TST 185 e 186, de
2012. O capítulo 12 foi inteiramente reformulado, trazendo agora a prova do VIII
Exame de Ordem Unificado, para o examinando se familiarizar com o estilo adotado
pela banca Fundação Getulio Vargas.

Lembre-se de que no dia da prova você não poderá levar esta obra, somente
podendo portar Códigos ou mesmo um Vade Mecum, além de uma CLT.

Por último, não se esqueça de que qualquer peça poderá ser cobrada. Portanto,
além das peças tradicionais (reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário),
atenção para o inquérito para apuração de falta grave, mandado de segurança, ação
rescisória, habeas corpus, recurso de revista, embargos à execução etc.

Agora, mãos à obra. Estude muito. Treine muitas peças e questões subjetivas.
Você é capaz. Basta estudar e ter uma orientação adequada para alcançar o sucesso.
Estaremos sempre caminhando juntos. Espero sua visita ao meu blog, o qual pode ser
acessado por meio do Portal do Exame de Ordem, www.portalexamedeordem.com.br.

Um grande abraço e bons estudos.
Renato Saraiva

http://www.portalexamedeordem.com.br


NOTA DO COORDENADOR E EDITOR

É com enorme entusiasmo e satisfação que apresentamos aos leitores o novo
trabalho do festejado Professor Renato Saraiva. Trata-se de mais um grande passo na
direção de nosso compromisso de oferecer livros que auxiliem o candidato em sua
preparação para o Exame de Ordem.

Tal compromisso, na verdade, é também um sonho nosso e consequentemente
marcou nossa trajetória. Há dez anos, fundamos a Editora Método com meu livro
Como se preparar para o Exame de Ordem – 1. a e 2.a fases. Desde então, temos
concentrado esforços no sentido de selecionar no mercado profissionais capazes de
apresentar o conteúdo abordado no Exame de forma didática, sistematizada e objetiva,
oferecendo ao candidato aquilo que ele realmente necessita.

E hoje, com orgulho, afirmamos que a Editora Método tornou-se sinônimo de
Exame de Ordem. Temos, atualmente, mais de vinte obras voltadas, exclusivamente, à
preparação para as provas da OAB. Àqueles que buscam uma preparação segura e
eficaz para enfrentar o Exame, temos livros que serão de grande utilidade. O
testemunho de muitos e muitos candidatos aprovados nos faz crer nisso.

Renato Saraiva é um desses profissionais que tivemos a felicidade de encontrar, e
que, pela bagagem intelectual, dedicação e reunião de atributos de um verdadeiro
mestre, conquistou nosso respeito e admiração. Nosso projeto foi prontamente
acolhido pelo autor, que agora nos brinda com esta obra.

O livro traz, logo de início, preciosas dicas para a realização de uma boa prova.
Na sequência, trata dos principais temas da Justiça do Trabalho; aborda
detalhadamente a Petição Inicial e a Defesa Trabalhista, como também os Recursos e
a Execução.

Em capítulo próprio, vários modelos são apresentados, extraídos a partir de
situações-problema, como ocorre na prova do Exame. Para concluir, o Autor comenta
questões discursivas de Exames e arrola várias outras de provas práticas aplicadas por
diversos Estados brasileiros.

Enfeixando o que foi dito, ao ver esta obra concluída, um enorme sentimento de
alegria e gratidão nos invade. Em outras palavras: nos sentimos satisfeitíssimos com o
que nos ofertou Renato Saraiva. E tenho certeza de que esse também será o seu
sentimento, leitor.

Bons estudos.



Prepare-se, dedique-se... Sucesso.
É o nosso desejo.

Grato e fique com Deus.

Vauledir Ribeiro Santos
vauledir@grupogen.com.br

mailto:vauledir%40grupogen.com.br


PREFÁCIO

Desejo expressar, inicialmente, a minha gratidão pelo convite que recebi para
prefaciar mais uma obra do Professor Renato Saraiva.

O mundo jurídico brasileiro, a esta altura, já tem pleno conhecimento dos
grandes méritos que possui o ilustre mestre. Trata-se de um jurista que consegue aliar
a sólida formação teórica à vivência prática do Direito, primordialmente na área
trabalhista.

Em relação ao Professor Renato, o inegável valor do jurista e profissional prático
do Direito é enriquecido pela admirável vocação para o magistério. O seu talento
permite-lhe cumprir a missão do verdadeiro mestre, qual seja, a de despertar o
interesse do aluno e de apresentar de forma didática, organizada e simples o intricado
universo das leis e das teorias jurídicas, sem prejuízo para a profundidade dos
conhecimentos transmitidos.

No presente livro, o Professor Renato Saraiva se dirige especificamente aos
candidatos ao Exame de Ordem que optam pela área trabalhista na segunda fase do
certame. Com a eficiência já demonstrada em outras obras, reúne conselhos práticos,
expõe a doutrina, a jurisprudência e os dispositivos legais e apresenta modelos de
peças processuais, tudo com o objetivo de facilitar a preparação do candidato.

A obra possui o valor que decorre do saber de experiência feito, pois representa
o resultado do árduo trabalho do Professor Renato na preparação, com grande êxito,
de inúmeros candidatos em cursos para a segunda fase do Exame de Ordem.

Não há dúvida de que se trata de um livro essencial aos que vão prestar o exame.
No entanto, tenho certeza de que também será obra de grande utilidade para os que já
são profissionais e poderão contar com um grande aliado para a solução dos seus
problemas cotidianos.

Por todas essas razões, parabenizo os estudantes e profissionais do Direito pela
excelente nova fonte de estudo com que passam a contar e com absoluta certeza
prenuncio o grande sucesso editorial que o livro alcançará.

Manoel de Oliveira Erhardth



Nota da Editora: o Acordo Ortográfico foi aplicado
integralmente nesta obra.
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DICAS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA
BOA PROVA

Após vários anos atuando como professor de cursos jurídicos, em especial
preparando milhares de formandos para o exame de ordem – 2.ª fase, na disciplina
Direito do Trabalho, pude perceber como é difícil, oneroso e desgastante para o
bacharel em Direito, em tão pouco tempo, obter a sonhada aprovação no certame da
Ordem dos Advogados do Brasil.

Em geral, infelizmente, só percebemos a importância do curso de bacharelado em
Direito (com raras exceções) quando o mesmo termina. Passamos cinco anos na
Universidade sem sermos cobrados e preparados suficientemente para o exercício da
atividade profissional.

É notório que a proliferação indiscriminada de Universidades acabou por
banalizar o curso de direito, pois, infelizmente, em muitas delas a preocupação com a
formação acadêmica do estudante ficou relegada a segundo plano.

Além disso, a insignificante remuneração ofertada aos professores universitários,
em alguns casos, compromete o empenho dos mestres na boa formação acadêmica do
universitário.

A Ordem dos Advogados do Brasil, preocupada com essa situação, tem, a cada
ano, tornado mais difícil e complexo o exame de ordem, criando uma espécie de filtro
purificador ao final do curso de bacharelado em direito.

Em função dessa deficiência acima relatada, abriu-se espaço para o mercado de
cursos preparatórios em todo o Brasil, sendo muitos, como o Espaço Jurídico em
Recife (onde leciono), especializados em preparar o bacharelando para o exame de
ordem.

Foi exatamente esta constatação que motivou este humilde professor a
desenvolver o presente trabalho, qual seja disponibilizar ao examinado da OAB um
instrumento capaz de auxiliá-lo nessa difícil batalha que é obter aprovação no certame
da ordem dos advogados.

Procuro neste trabalho, valendo-me da experiência profissional adquirida com os
alunos, criar um roteiro, um guia que mostrará o caminho do sucesso durante os seus
estudos. Porém, o sucesso dependerá do esforço pessoal e intransferível de cada um.



Lembre-se: não há ganho sem dor, sem sacrifício.
Tive a oportunidade de preparar milhares de bacharéis que tinham formação

acadêmica deficiente, os quais, com garra, perseverança, dedicação, determinação e
muito estudo, alcançaram seu objetivo, recebendo a tão sonhada carteira profissional
de advogado.

Sobre a preparação para o exame de ordem, as professoras Fernanda Maria
Zichia Escobar e Maria Patrícia Vanzolini, autoras da obra Como se preparar para a
2.ª fase – penal – exame de ordem, da Editora Método, de maneira brilhante, lecionam
que:

“É possível que você, por se julgar suficientemente preparado, ou mesmo por
falta de tempo ou dinheiro, tenha se decidido por estudar sozinho. Não há nada
de errado com isso, muitos conseguem obter a aprovação desta forma, desde que
evidentemente, de um modo ou de outro, dediquem-se e estudem. Mas estudar
apenas não é suficiente, é preciso estudar corretamente. Lembre-se de que você
terá que enfrentar uma prova prático-profissional. Então não adianta ficar
estudando a esmo, teorias sobre teorias. O conhecimento teórico é importante,
sim, é fundamental, mas ele não lhe servirá rigorosamente para nada se você não
souber aplicá-lo na prática, se não puder fazer dele um instrumento para resolver
a questão.

(...)
Também se você decidiu-se por frequentar um curso preparatório para o

Exame de Ordem, ele será um poderoso aliado. Isto porque, mesmo assistindo às
aulas, grande parte do estudo necessário você deverá desenvolver sozinho.
Lembre-se mais uma vez de que esta é uma prova prática e ninguém aprende a
fazer nada apenas vendo os outros fazerem. Nós só aprendemos a fazer, fazendo!
Você terá que exercitar o que aprendeu, resolvendo questões simuladas,
raciocinando de forma lógica e ordenada sobre o maior número de situações
possível. Quanto mais você treinar, sempre utilizando o método correto, mais
preparado vai estar para enfrentar qualquer problema que a prova possa lhe
apresentar.

Pode ser que você já tenha prestado este Exame outras vezes e não tendo
obtido sucesso esteja agora desanimado e inseguro. Entretanto, muitas vezes o
que falta ao candidato é simplesmente a capacidade de reconhecer e organizar
tudo o que já aprendeu, de desenvolver um método lógico de raciocínio, de
forma a conseguir interpretar corretamente o problema e redigir a peça dentro
dos parâmetros exigidos. Um pequeno ajuste que faz toda a diferença!”



Para que você obtenha sucesso nesta empreitada, seguem abaixo, algumas dicas
importantes de estudo e para a realização do certame:

• Tendo em vista as alterações implementadas pelo Conselho Federal da OAB,
através do Provimento 136/2009, você não mais poderá levar livros de
doutrina ou códigos/CLT comentados. Logo, não tem jeito: o aluno deverá
estudar a doutrina, principalmente o entendimento do TST quanto aos diversos
assuntos trabalhistas. Ao estudar, tente, em cada questão apresentada,
desenvolver um raciocínio lógico, identificando o problema e a respectiva
solução. Você deverá enfrentar a questão como se estivesse em seu escritório
profissional e um cliente o procurasse com um problema a ser solucionado.
Como um médico, você deverá saber identificar a doença (o problema) e
prescrever a medicação (solução do problema). Não adianta somente decorar,
você terá que exercitar o raciocínio jurídico.

• Exercite bastante. Resolva muitas questões. Treine, exaustivamente, peças
processuais (iniciais, defesas, recursos etc.). Um campeão treina muito.
Somente a teoria não será suficiente. Uma das minhas maiores recomendações
em sala é a de que não basta assistir às aulas. O sucesso dependerá do esforço
individual de cada um, realizando o maior número possível de tarefas práticas.

• Não treine as peças processuais no computador. No dia da prova, você não
poderá usar o seu micro. Deixe a preguiça de lado e comece a escrever,
utilizando papel e caneta.

• Escreva com letra clara e legível. Caso sua escrita não seja das melhores,
utilize letra de forma (atenção para distinguir as letras maiúsculas das
minúsculas, de modo a não prejudicar a pontuação). Preste atenção: se o
examinador não conseguir entender o que você escreveu, é claro que você terá
grandes dificuldades de aprovação no certame. Letra ilegível revela
comportamento negligente e descuidado por parte do examinado.

• Evite rasuras, remendos e borrões. A apresentação, a boa aparência e o
capricho são detalhes que influenciam, positivamente, o examinador. Alguns
editais da OAB não permitem o uso de corretivos. Neste caso, você não precisa
rabiscar por completo a parte do texto que deseja retirar da prova (alguns, de
tão nervosos, chegam a rasgar a folha do caderno de respostas). Errou?
Acalme-se. Basta riscar o texto equivocado com um traço
———————————————— e escrever o substitutivo. A
apresentação estética também é fundamental para uma boa avaliação por parte



do examinador.

• Atenção, no certame, fique atento no dia da prova para as regras fixadas pela
banca examinadora na capa da prova!

• Não utilize lápis. Os editais da OAB não permitem que você responda às
questões utilizando-se de lápis. Atenção, no dia da prova não leve lápis.
Conheci muitos alunos que foram reprovados no exame de ordem porque
responderam às questões a lápis, muito embora o conteúdo das respostas
estivesse correto. Utilize caneta preta ou azul.

• Cuidado com o rascunho. O examinador não corrigirá as questões que forem
respondidas no rascunho. Sinceramente, só utilize o rascunho se houver
necessidade de realizar cálculos ou mesmo para preparar uma síntese dos
principais pontos a serem abordados na solução da questão. Normalmente, a
prova é extensa e você não terá tempo de resolver as questões no rascunho e
“passar a limpo” a resposta. Muitos alunos preparados foram reprovados
porque entregaram a prova no rascunho ou porque não tiveram tempo de
passar a limpo a resposta. Portanto, não seja teimoso. Somente utilize o
rascunho nas hipóteses acima mencionadas.

• Jamais assine ou coloque o seu nome na peça profissional. Caso isso ocorra,
a prova estará identificada e você será automaticamente desclassificado. Caso
deseje, escreva:

Cidade, Data,

Advogado – OAB/ n.º.... (lembre-se de não inventar números).

• Leia atentamente o edital do Exame de Ordem. Você precisará conhecer,
detalhadamente, as regras do jogo.

• Atenção na utilização da gramática. É fundamental evitar ao máximo erros de
português, os quais poderão ensejar perda de pontos preciosos no certame da
OAB. Numa determinada prova, por exemplo, foi exigido que o candidato
apresentasse uma defesa nominada de “exceção de incompetência”. Pois bem,
o candidato, após fazer o cabeçalho e qualificação das partes, nominou a peça
de “EXSSESSÃO DE INCOMPETÊNCIA”. Não parece difícil deduzir que o
aluno foi reprovado no certame. Ademais, evite abreviaturas, escrevendo as
palavras por extenso.

• Cuidado com a linguagem utilizada na redação da peça profissional. Não há
necessidade de o examinado utilizar uma linguagem rebuscada, de difícil



compreensão. Porém, seja qual for o seu estilo, você deverá utilizar uma
linguagem jurídica clara e de fácil entendimento. Em outras palavras, deverá o
examinado utilizar-se de vocábulos e expressões jurídicas típicas de um
operador do direito. Logo, quanto mais você ler e exercitar peças jurídicas,
mais facilmente assimilará o vocabulário jurídico. Nunca utilize um linguajar
vulgar. Por exemplo: um aluno me apresentou uma peça processual para
correção (tratava-se de um agravo de petição), onde, ao narrar o ato praticado
pelo juiz na execução passível de reforma pelo TRT, assim expressou o seu
pensamento: “E aí, o Juiz, mais teimoso que jumento empacado, indeferiu...”.
Sem comentários. Por último, não há necessidade de utilização de expressões
em latim, embora não seja proibido o seu uso, desde que escritas e empregadas
corretamente.

• Fique alerta quanto ao emprego da pontuação (principalmente o ponto, a
mudança de parágrafo e a vírgula). A utilização inadequada da pontuação pode
inverter o sentido da oração, prejudicando a qualidade da resposta apresentada
e o entendimento pelo examinador, o que refletirá na nota final.

• Não é aconselhável utilizar palavras de forma abreviada, salvo quando estiver
se referindo aos códigos ou à Constituição, como por exemplo: CPC, CC,
CLT, CF, CPP etc. Algumas palavras especiais também podem vir abreviadas,
tais como: CTPS, RG, CPF, CNPJ, CEP etc.

• Não se esqueça de que o Conselho Federal da OAB estabeleceu que o
examinador na correção da prova prática avaliará o raciocínio jurídico, a
fundamentação e sua consistência, a capacidade de interpretação e exposição, a
correção gramatical e a técnica profissional demonstrada.

• Na resolução da peça profissional não invente dados, salvo se a questão
assim sugerir. Procure desenvolver o seu raciocínio jurídico baseando-se, tão
somente, nos dados fornecidos pelo examinador.

• Na seara trabalhista, as peças processuais mais exigidas pela OAB são:
reclamação trabalhista (procedimento comum e sumaríssimo), contestação e
recurso ordinário. Logo, você deverá dar prioridade a essas peças jurídicas, o
que não significa dizer que outras peças não possam também ser
eventualmente cobradas (mandado de segurança, habeas corpus, ação de
consignação em pagamento, inquérito para apuração de falta grave, ação
rescisória etc.).

• Atenção! Em função do Provimento 136/2009 do Conselho Federal da OAB,



você somente poderá levar para a prova os códigos, de preferência
condensados em um vade mecum, devidamente atualizados, além de uma CLT
atualizada que venha acompanhada de todas as súmulas e orientações
jurisprudenciais expedidas pelo TST. Você não poderá levar livros de
doutrina, códigos comentados ou livros que contenham repertório de
jurisprudência.

• Na última prova realizada pela FGV a banca permitiu a utilização de Códigos
com remissões de artigos de leis, súmulas e OJS, além de permitir que os
Códigos sejam sublinhados, inclusive com a famosa canetinha “verde”.
Quando publicado o edital do exame de ordem, verifique atentamente se essa
regra continua a mesma, ok?

• Você não poderá portar no dia da prova livros com modelos de petições, ou
livros que contenham questões de perguntas e respostas. Também não leve no
dia da prova os exercícios feitos por você em casa ou em sala de aula, mesmo
que permaneçam dentro da bolsa.

• Mantenha o celular desligado durante a prova.

• Procure se alimentar bem antes da prova, não se esquecendo de levar uma
garrafa de água mineral.

• Chegue ao local da prova com, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência.

• As questões não deverão ser resolvidas, necessariamente, na ordem em que
são apresentadas. Comece pelas questões mais fáceis, deixando as questões
mais complexas para o final.

• Atenção para o tempo de prova. Na segunda fase, em regra, o examinado
dispõe de 5 (cinco) horas para realizar o certame. Controle o seu tempo.
Lembre-se de que além da peça profissional, você deverá responder algumas
questões subjetivas. Caso deixe uma questão em branco em função do tempo
ter sido insuficiente, você terá grandes dificuldades de alcançar êxito no exame
de ordem.

• As respostas das questões subjetivas deverão ser sempre fundamentadas,
indicando o candidato, sempre que possível, o dispositivo legal (normalmente
artigo da CLT) e a jurisprudência (súmulas, orientações jurisprudenciais etc.).
Para maior facilidade em localizar determinadas matérias, utilize sempre o
índice remissivo da CLT (índice geral e das súmulas e orientações
jurisprudenciais).



• Na noite anterior à prova, não cometa excessos. Uma boa noite de sono na
véspera do certame é essencial para que o examinado tenha um bom
desempenho. Mantenha a calma na hora da prova. Controle o seu sistema
nervoso. A ansiedade e o nervosismo não o ajudarão em nada. Durma cedo e
relaxe, sem excessos.

• Não divulgue a todos o seu projeto. O segredo é a chave do sucesso. Você,
naturalmente, já receberá pressão (e apoio) dos seus familiares. Portanto, não
comente com todo mundo que você se submeterá ao exame de ordem. Essas
pessoas, mesmo que inconscientemente, lhe cobrarão resultados imediatos, que
nem sempre virão, acabando por abalar sua confiança e autoestima.

• Não desista nunca. Mesmo que você tenha sido reprovado em exames de
ordem anteriores, continue tentando e estudando. Você vencerá. Só há uma
chance de você não conseguir sua carteira profissional de advogado: desistir.
Lute. Não desista!

Tenho certeza que se estudar bastante, exercitar exaustivamente as peças
profissionais sugeridas, seguir as dicas acima mencionadas e confiar em Deus, você
alcançará seu objetivo, logrando êxito no exame de ordem.

Portanto, vá à luta. Acredito em você. Acredite em você e lembre-se:

“os covardes nunca tentaram,
os fracos ficaram no meio do caminho e
somente os fortes venceram”.

Você é forte. Você vencerá!



PRINCIPAIS TEMAS DISCUTIDOS NA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Sumário: 2.1 Gratuidade de justiça – 2.2 Honorários advocatícios – 2.3
Homologação de verbas rescisórias e multa do art. 477, § 8.º, da CLT – 2.4
FGTS e indenização compensatória – 2.5 Seguro-desemprego – 2.6 Férias –
2.7 Salário-família – 2.8 13.º salário – 2.9 Descontos no salário – 2.10 Salário
in natura – 2.11 Jornada: 2.11.1 Jornada diária, semanal e turnos ininterruptos
de revezamento; 2.11.2 Formas de prorrogação de jornada e horas extras;
2.11.3 Empregados excluídos do controle de jornada; 2.11.4 Intervalos
interjornada e intrajornada; 2.11.5 Horas in itinere e variações de horário;
2.11.6 Trabalho em regime de tempo parcial; 2.11.7 Trabalho noturno; 2.11.8
Repouso semanal remunerado – 2.12 Pagamento das parcelas incontroversas
– 2.13 Prescrição – 2.14 Procedimento sumaríssimo – 2.15 Comissão de
conciliação prévia – 2.16 Contribuição previdenciária e IR – inversão do ônus
fiscal – 2.17 Terceirização – 2.18 Contratação sem concurso público – 2.19
Compensação – 2.20 Aviso-prévio: 2.20.1 Conceito e prazo do aviso; 2.20.2
Falta do aviso-prévio – consequências jurídicas; 2.20.3 Redução de horário;
2.20.4 Justa causa no curso do aviso-prévio; 2.20.5 Aviso-prévio – direito
irrenunciável; 2.20.6 Aviso-prévio e estabilidade – 2.21 Estabilidade – 2.22
Organização da Justiça do Trabalho e competência: 2.22.1 Organização da
Justiça do Trabalho; 2.22.2 Competência da Justiça do Trabalho – 2.23
Terminação do contrato de trabalho – 2.24 Transferência de empregados –
2.25 Equiparação salarial – 2.26 Grupo econômico, dono de obra e
subempreitada: 2.26.1 Grupo econômico; 2.26.2 Dono de obra; 2.26.3
Contratos de subempreitada – 2.27 Insalubridade e periculosidade: 2.27.1
Insalubridade; 2.27.2 Periculosidade – 2.28 Assinatura de CTPS.

Antes de adentrarmos no conteúdo prático do presente trabalho, torna-se
imprescindível que passemos ao leitor noções mínimas dos principais temas
discutidos no âmbito da Justiça do Trabalho, os quais são fundamentais para que o
candidato, quer atue na qualidade de patrono do reclamante, quer atue como
advogado do reclamado, possa no exame de ordem desenvolver seu raciocínio
jurídico, fundamentando a petição inicial, a defesa, ou mesmo o recurso cabível.

Vamos a eles.



2.1 GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Na Justiça do Trabalho, a teor do art. 14 da Lei 5.584/1970, a assistência judiciária
é prestada exclusivamente ao trabalhador, por intermédio do sindicato da categoria
profissional à qual pertence o obreiro.

A assistência judiciária, prevista na Lei 1.060/1950, será prestada ao trabalhador
que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado
igual benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez provado que sua situação
econômica não lhe permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Por sua vez, o art. 790, § 3.º, da CLT estabelece que o benefício da justiça gratuita
pode ser concedido por juiz ou tribunal de qualquer instância, a requerimento ou de
ofício, atendidos os requisitos legais.

Com a edição da Lei 7.115/1983 (art. 1.º), deixou de ser obrigatória a
apresentação do atestado de pobreza, bastando que o interessado, de próprio punho,
ou por procurador com poderes específicos, sob as penas da lei, declare na petição
inicial que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

É muito comum numa inicial trabalhista existir pedido de gratuidade de Justiça,
principalmente em função da hipossuficiência do trabalhador para arcar com o
pagamento de custas e demais despesas processuais.

Por outro lado, não há qualquer óbice a que o trabalhador esteja assistido por
advogado particular e requeira os benefícios da gratuidade de justiça, sendo muito
comum tal ocorrência.

Na petição inicial, este requerimento é realizado logo após cabeçalho da peça
inaugural (endereçamento, qualificação das partes e identificação da peça), antes da
exposição dos fatos. No exame de ordem, dependendo dos dados do problema, você
poderá utilizar este requerimento, principalmente se a questão informar, por exemplo,
que o trabalhador ganha até dois salários mínimos, ou que está desempregado em
função de ter sido imotivadamente dispensado.

Todavia, nos últimos anos verificamos que as diversas bancas examinadoras não
têm colocado no espelho de correção a obrigatoriedade de menção da gratuidade de
justiça. Logo, aconselhamos que você somente requeira os benefícios da justiça
gratuita caso o problema assim determine.

Exemplificativamente, teríamos:

Do benefício da justiça gratuita



Nos termos do art. 14, § 1.º, da Lei 5.584/1970, das
Leis 1.060/1950 e 7.115/1983 e do art. 790, § 3.º, da
CLT, o Reclamante declara para os devidos fins e sob
as penas da Lei, ser pobre, encontrando-se
desempregado e não tendo como arcar com o
pagamento de custas e demais despesas processuais
sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, pelo
que requer os benefícios da justiça gratuita.

Vale ressaltar que a parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a
revogação dos benefícios de assistência, desde que comprove a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão (art. 7.º da Lei 1.060/1950).
Portanto, nada impede que numa contestação, atuando como patrono do reclamado,
você requeira a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, desde que
atendidos os requisitos legais.

2.2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tema polêmico nos domínios do processo do trabalho diz respeito, nas lides
decorrentes da relação de emprego, à condenação ou não do sucumbente em
honorários advocatícios, havendo forte dissenso doutrinário e jurisprudencial, com a
formação de duas correntes.

A primeira corrente, minoritária, entende que os honorários advocatícios em caso
de sucumbência são sempre devidos ao advogado, tendo em vista o disposto no art.
133 da CF/1988, no art. 20 do CPC e no art. 22 da Lei 8.906/1994.

Com efeito, o art. 133 da CF/1988 menciona que o advogado é indispensável à
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício
da profissão, nos limites da lei.

Por sua vez, o art. 20 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a
pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

Ademais, também o art. 22 da Lei 8.906/1994, que disciplina o Estatuto da
Advocacia, dispõe que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na
OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e
aos de sucumbência.

Nesse contexto, para essa corrente, a condenação em honorários advocatícios
decorre da simples sucumbência.



A segunda corrente, majoritária, defendida pelo Tribunal Superior do Trabalho e
consubstanciada nas Súmulas 219 e 329, entende que os honorários advocatícios, nas
lides decorrentes da relação de emprego, não decorrem simplesmente da
sucumbência, devendo a parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita e estar
assistida pelo sindicato profissional, limitada a condenação em honorários a 15%.

Vale frisar que, adotando-se o posicionamento do Tribunal Superior do
Trabalho, os honorários do advogado, pagos pelo vencido, reverterão em favor do
sindicato assistente, conforme previsto no art. 16 da Lei 5.584/1970.

Todavia, após a edição da EC 45/2004, que ampliou a competência material da
Justiça do Trabalho para processar e julgar qualquer ação envolvendo relação de
trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Resolução 126/2005, editou a
IN 27/2005, dispondo sobre inúmeras normas procedimentais aplicáveis ao processo
do trabalho, estabelecendo no art. 5.º que, “exceto nas lides decorrentes da relação de
emprego, os honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência”.

Portanto, distribuída na Justiça do Trabalho uma ação que envolva relação de
trabalho diversa da relação de emprego (relação de trabalho autônomo, eventual etc.),
passou a admitir o Tribunal Superior do Trabalho a condenação do vencido em
honorários advocatícios de sucumbência. No entanto, se a lide decorrer da relação de
emprego, a condenação de honorários, para o Tribunal Superior do Trabalho,
somente será possível nos exatos termos das Súmulas 219 e 329.

No exame de ordem, considerando que o tema é polêmico e que existem muitos
juízes que não seguem a orientação contida nas Súmulas 219 e 329 do TST, a conduta
a ser adotada pelo candidato dependerá de sua posição na relação processual.

Caso esteja atuando como patrono do reclamante numa demanda oriunda da
relação de emprego, você sempre requererá na petição inicial a condenação do
reclamado em honorários advocatícios, fundamentando seu pedido no art. 133 da
CF/1988, no art. 20 do CPC e no art. 22 da Lei 8.906/1994.

Da mesma forma, atuando como patrono do reclamante numa ação que envolva
relação de trabalho diversa da relação de emprego, com base na Instrução Normativa
27/2005 do TST (art. 5.º), você deverá também requerer a condenação do reclamado
em honorários advocatícios.

Ao revés, se a inicial trabalhista envolver demanda oriunda da relação de
emprego, se o reclamante estiver postulando por meio de advogado particular e
existindo pedido de condenação em honorários de sucumbência, você, como patrono
do reclamado, deverá negar o pedido na peça de resistência (contestação), com base
nas Súmulas 219 e 329 do TST.



Para facilitar o seu estudo, segue abaixo quadro esquemático:

Por último, vale mencionar o inteiro teor da oj 403 da SDI-I/TST:

“OJ 403 – Advogado empregado. Contratação anterior a Lei n.º 8.906, de
04.07.1994. Jornada de trabalho mantida com o advento da lei. Dedicação
exclusiva. Caracterização (DEJT divulgado em 16, 17 e 20.09.2010).O
advogado empregado contratado para jornada de 40 horas semanais, antes da
edição da Lei n.º 8.906, de 04.07.1994, está sujeito ao regime de dedicação
exclusiva disposto no art. 20 da referida lei, pelo que não tem direito à jornada
de 20 horas semanais ou 4 diárias”.

2.3 HOMOLOGAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS E MULTA DO ART. 477,
§ 8.º, DA CLT

Conforme previsto no art. 477, § 1.º, da CLT, sempre que o empregado tiver
trabalhado mais de 1 ano na empresa, sua rescisão contratual deverá ser homologada
ou pelo sindicato profissional ou pelo Ministério do Trabalho.

O recibo de quitação das verbas rescisórias, qualquer que seja a causa ou forma
de dissolução do contrato, deve especificar a natureza de cada parcela paga ao
empregado, discriminando seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente a
tais parcelas.

É importante destacar que o pagamento feito ao obreiro quita as parcelas, mas
não o impede de postular no Judiciário trabalhista eventuais diferenças ou, até
mesmo, verbas que não foram pagas, sendo esse o entendimento predominante
extraído do art. 477, § 2.º, da CLT e da Súmula 330 do TST.

O pagamento da rescisão será feito em espécie ou cheque visado (atualmente



cheque administrativo garantido pelo banco), salvo se o empregado for analfabeto,
quando o pagamento somente poderá ser realizado em dinheiro.

É fundamental que o candidato tenha ciência do prazo para pagamento das
verbas rescisórias, pois a não quitação dos haveres rescisórios ou o pagamento fora
do prazo legal ensejará no pagamento de multa a favor do trabalhador, conforme
abaixo descrito.

Nesse contexto, o pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão
ou recibo de quitação, nos termos do art. 477, § 6.º, da CLT, deve ser efetuado nos
seguintes prazos:

– Caso o aviso-prévio seja trabalhado, ou mesmo tratando-se de
terminação normal do contrato por prazo determinado, as verbas
rescisórias deverão ser pagas até o 1.º dia útil imediato ao término do
pacto laboral.

– Caso o aviso-prévio não seja trabalhado, seja o mesmo indenizado ou
dispensado o seu cumprimento, ou ainda na hipótese de dispensa por justa
causa do empregado, as verbas rescisórias deverão ser quitadas até o
10.º dia contado da data da notificação da dispensa.

Vale destacar que o TST, por meio da OJ 14, da SDI-I, firmou entendimento no
sentido de que, caso o aviso-prévio tenha sido cumprido em casa, o prazo para
pagamento das verbas rescisórias será até o 10.º dia da notificação da dispensa.

O não pagamento dos haveres rescisórios, ou mesmo a inobservância do prazo
para quitação das atinentes verbas (art. 477, § 6.º, da CLT), importará o pagamento de
uma multa em favor do empregado, equivalente a um salário contratual (CLT, art.
477, § 8.º), salvo quando, comprovadamente, o obreiro der causa à mora.

Muitas vezes, é o empregado que motiva o descumprimento do prazo previsto no
art. 477, § 6.º, da CLT, seja pelo não comparecimento ao Sindicato profissional ou à
Superintendência Regional do Trabalho para receber suas verbas rescisórias, seja pela
recusa ao recebimento e quitação das atinentes verbas. Nesse caso, demonstrado que
foi o trabalhador que deu causa à mora, a multa de um salário contratual prevista no
art. 477, § 8.º, da CLT, não será devida pelo empregador.

Embora o tema ainda seja polêmico, tem prevalecido o entendimento
jurisprudencial de que não cabe a incidência da multa do art. 477, § 8.º, da CLT, em
caso de diferenças de verbas rescisórias não honradas pelo empregador (ou seja,
quando o empregador paga as verbas rescisórias no prazo legal, porém a menor do
que o devido), incidindo tão somente o pagamento da multa de um salário contratual



se as verbas não forem pagas ou forem pagas fora do prazo legal.
Seria a hipótese, por exemplo, do empregador que paga as verbas rescisórias

apenas considerando o salário contratual, desconsiderando na base de cálculo a média
das horas extras habitualmente prestadas pelo obreiro. Para alguns, esse pagamento a
menor, daria ensejo à multa do art. 477, § 8.º, da CLT.

Objetivando facilitar o estudo, preparamos abaixo um quadro esquemático de
como deverá ser a conduta do aluno no exame de ordem na defesa do cliente,
considerando sua atuação como patrono do reclamante ou do reclamado. Vejamos:

2.4 FGTS E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o fundo de garantia por
tempo de serviço passou a ser o regime obrigatório para todos os trabalhadores rurais
e urbanos (art. 7.º, III, da CF/1988).

Além da previsão constitucional, o FGTS está regulamentado pela Lei 8.036/1990



e pelo Dec. 99.684/1990.
O empregador, nos termos do art. 15 da Lei 8.036/1990, fica obrigado a

depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, na conta vinculada do trabalhador (conta
aberta em nome do empregado na CEF, agente operador do FGTS) 8% (oito por
cento) da remuneração paga ao obreiro. Também haverá recolhimento de 8%
calculados sobre a gratificação natalina (13.º salário), recolhimento que será sem ônus
para o empregado.

Por outro lado, caso o empregado seja dispensado sem justa causa, estabelece o
art. 18, § 1.º, da Lei 8.036/1990 que o empregador, a título de indenização
compensatória em função da dispensa imotivada do obreiro, estará obrigado a
depositar na conta vinculada do empregado, 40% (quarenta por cento) do montante de
todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de
trabalho.

É importante destacar que o trabalhador não terá direito à indenização
compensatória de 40% do FGTS quando pedir demissão ou quando for dispensado
por justa causa, e também não terá direito à atinente multa em caso de término normal
de contrato por prazo determinado.

Em caso de culpa recíproca ou força maior, a indenização devida ao trabalhador
será paga pela metade (arts. 484 e 502, ambos da CLT).

Objetivando facilitar o estudo do aluno, preparamos o seguinte quadro sintético:

Vale destacar que, em 29.06.2001, surgiu a Lei Complementar 110/2001, com
vigência prefixada em 60 meses, que instituiu contribuições sociais visando cobrir o
déficit oriundo dos expurgos econômicos de 16,64% (dez./1988 a fev./1989) e 44,80%
(abril/1990), que ocasionaram a não correção monetária dos saldos das contas



vinculadas fundiárias, assim dispondo:

“Art. 1.º Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em
caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% (dez por
cento) sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato de
trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.

Art. 2.º Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores, à
alíquota de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre a remuneração devida, no mês
anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990”.

Evidentemente que as contribuições sociais criadas acabaram por onerar ainda
mais o empregador, que mensalmente passou a recolher o total de 8,5% da
remuneração do obreiro (8% destinado ao trabalhador e 0,5% a título de contribuição
social revertida à União Federal), e, em caso de rescisão imotivada, passou a depositar
o montante total de 50% (40% destinado à indenização do trabalhador e 10% a título
de contribuição social devida à União Federal).

Todavia, isso não significa dizer que o trabalhador passou a ter direito a 50% de
indenização compensatória em caso de dispensa imotivada, ou mesmo aos depósitos
mensais de 8,5%. As contribuições sociais criadas de 10% e 0,5% têm natureza
tributária, sendo o credor a União Federal, e não o obreiro.

Portanto, a indenização do obreiro em caso de dispensa sem justa causa continua
a ser de 40% dos depósitos efetuados em sua conta vinculada, e o recolhimento
mensal do FGTS na conta fundiária do trabalhador permanece em 8%.

Neste contexto, numa inicial trabalhista, em caso de não pagamento da
indenização compensatória pelo empregador, na qualidade de patrono do
reclamante, você jamais deverá requerer o pagamento de indenização
compensatória de 50% do FGTS, mas tão somente o pagamento da
indenização compensatória de 40% do FGTS.

O aluno deverá ficar atento, pois a OAB, logo após a edição da Lei
Complementar 110/2001, passou a incluir em algumas iniciais trabalhistas pedido
envolvendo o pagamento de multa de 50% do FGTS. Nesse caso, você deverá
contestar, além dos 40% da multa fundiária, os 10% (contribuição social instituída
pela LC 110/2001), conforme exemplo destacado no quadro abaixo:



2.5 SEGURO-DESEMPREGO

A CF/1988 enquadrou o seguro-desemprego como seguro social (art. 201, III)
financiado com os recursos da seguridade social especialmente advindos do Programa
de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
(Pasep).

A Lei 7.998/1990, alterada pelas Leis 8.900/1994 e 10.608/2002, regulou o
programa de seguro-desemprego e criou o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
cuja receita é formada basicamente pelas contribuições pagas ao PIS e ao Pasep.

O programa de seguro-desemprego tem natureza assistencial, possuindo dupla
finalidade (Lei 7.998/1990, art. 2.º), quais sejam:

• prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em
virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador
comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição



análoga à de escravo;

• auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo,
para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação
profissional.

O seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado que cumprir
as exigências contidas no ordenamento jurídico vigente por um período máximo
variável de três a cinco meses, de forma contínua ou alternada, a cada período
aquisitivo de 16 meses, conforme se verifica pela tabela abaixo:

O valor do benefício do seguro-desemprego não poderá ser inferior a um salário
mínimo e será calculado com base no art. 5.º, § 1.º, da Lei 7.998/1990.

Ainda quanto ao valor do seguro-desemprego, para o cálculo da parcela devida
ao trabalhador, devemos considerar a seguinte tabela:

Faixas de
Salário Médio Valor da Parcela

Até R$ 1.026,77 Multiplica-se salário médio por 0.8 (80%)

De R$ 1.026,78 até
R$ 1.711,45

O que exceder a R$ 1.026,77 multiplica-se por 0.5 (50%) e soma-
se a R$ 821,41

Acima de R$ 1.711,45 O valor da parcela será de R$ 1.163,76 invariavelmente.

Em relação ao empregado doméstico, o valor do Seguro-Desemprego
corresponderá a um salário mínimo e será concedido por um período máximo de três
meses, de forma contínua ou alternada. O benefício somente será concedido ao
empregado doméstico inscrito no FGTS.

O seguro-desemprego somente será devido nas hipóteses de dispensa imotivada
ou mesmo no caso de rescisão indireta (falta grave cometida pelo empregador). O
trabalhador não terá direito ao seguro-desemprego se pedir demissão, se for



dispensado por justa causa ou em caso de culpa recíproca.
A adesão a Planos de Demissão Voluntária ou similar não dará direito ao

benefício, por não caracterizar dispensa involuntária do trabalhador.
Estabelece o art. 6.º, caput, da Lei 7.998/1990 que o seguro-desemprego é direito

pessoal e intransferível do trabalhador, podendo ser requerido a partir do sétimo dia
subsequente à rescisão do contrato de trabalho.

Em caso de dispensa sem justa causa do trabalhador, deverá o empregador, no
ato da dispensa, fornecer ao obreiro o Requerimento do Seguro-Desemprego – RSD e
a Comunicação de Dispensa – CD, devidamente preenchidos com as informações
constantes na CTPS (Resolução CODEFAT 467/2005).

Muitas vezes, o empregado é dispensado sem justa causa e o empregador não
fornece as guias do requerimento do seguro-desemprego (RSD) e a comunicação de
dispensa (CD), impossibilitando que o trabalhador requeira o benefício junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego.

A Súmula 389 do TST estabelece que o não fornecimento pelo empregador da
guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego dá origem ao direito à
indenização.

Nesse caso, atuando como patrono do trabalhador, na petição inicial,
entre os pedidos, você deverá requerer que o reclamado seja compelido a
fornecer as guias do seguro-desemprego, sob pena de pagamento de
indenização substitutiva, conforme consubstanciado na Súmula 389 do
TST.

Caso esteja atuando como patrono do reclamado, e a petição inicial
contiver pedido de liberação das guias de seguro-desemprego sob pena
de pagamento de indenização substitutiva, dependendo dos dados
fornecidos pela questão, você poderá alegar que:

• as guias de seguro-desemprego foram fornecidas ao trabalhador,
conforme comprovante de entrega em anexo;

• o trabalhador não faz jus às guias de seguro-desemprego, pois pediu
demissão;

• o trabalhador não faz jus às guias de seguro-desemprego, pois foi
dispensado por justa causa;

• o trabalhador não faz jus às guias de seguro-desemprego, pois aderiu a
plano de desligamento voluntário;

• o trabalhador não faz jus às guias de seguro-desemprego, pois não
estava inscrito no FGTS (no caso de empregado doméstico).



2.6 FÉRIAS

A Carta Maior assegurou a todos os trabalhadores urbanos e rurais o direito às
férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração normal
(terço constitucional, art. 7.º, XVII), constituindo, portanto, um direito irrenunciável
do trabalhador.

Para ter direito às férias, o empregado deve cumprir o que se chama de período
aquisitivo, qual seja 12 meses de trabalho.

Portanto, a cada 12 meses de trabalho se configurará um período aquisitivo que
dará direito ao empregado ao gozo de férias.

O art. 130 da CLT estabelece o período de férias do empregado a cada 12 meses
de trabalho, levando em conta os dias em que o empregado faltou e não justificou sua
ausência ao labor.

Cumprido o período aquisitivo pelo empregado, menciona o art. 134 consolidado
que o empregador deverá conceder as férias, em um só período, nos 12 meses
subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. É o que se chama
de período concessivo de férias.

Sempre que as férias forem concedidas após o período concessivo, o empregador
pagará em dobro a respectiva remuneração.

Caso as férias sejam concedidas no devido prazo, mas a remuneração
correspondente se der fora do prazo, neste caso, também, a remuneração deverá ser
em dobro. A respeito, atente para a OJ 386 da SDI-1:

“OJ 386 – Férias. Gozo na época própria. Pagamento fora do prazo. Dobra
devida. Arts. 137 e 145 da CLT. É devido o pagamento em dobro da
remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da
CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha
descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal”.

Da mesma forma, quando o empregado for dispensado após o período
concessivo (pouco importando o motivo da dispensa) sem ter gozado as férias, terá o
obreiro direito a receber a indenização de férias em dobro, ou seja, receberá a



remuneração de férias, acrescida do terço constitucional, tudo em dobro.

(remuneração de férias + 1/3 constitucional) x 2

Exemplificando: suponhamos que um determinado empregado foi admitido em
1.º.05.2003, sendo dispensado imotivadamente em 1.º.02.2006 (com aviso-prévio
trabalhado), sem nunca ter gozado férias. Nesta hipótese, teremos, em relação à
indenização de férias, a seguinte situação:

No exemplo acima mencionado, o obreiro faria jus à indenização de: um período
de férias em dobro (remuneração de férias + 1/3) X 2), correspondente ao 1.º período
aquisitivo; um período de férias simples, correspondente ao 2.º período aquisitivo; e
férias proporcionais de 9/12 avos, correspondente ao 3.º período aquisitivo
incompleto de férias.

Vencido o prazo concessivo de férias sem gozo, o empregado poderá pleitear na
Justiça do Trabalho tal direito, determinando o Juiz do Trabalho a época do gozo das
férias, fixando multa de 5% do salário mínimo em favor do obreiro, até que seja
cumprida a decisão (CLT, art. 137, §§ 1.º e 2.º).

Lembre-se: quando mencionamos férias integrais significa dizer que o
trabalhador já cumpriu integralmente o período aquisitivo. Ao revés, quando
mencionamos férias proporcionais, significa dizer que o trabalhador ainda não
cumpriu totalmente o período aquisitivo, ou seja, o período aquisitivo de férias está
incompleto.

Caso o empregado tenha sido dispensado por justa causa, somente terá direito a
ser indenizado das férias vencidas, simples ou em dobro, não fazendo jus à
indenização relativa às férias proporcionais.



No entanto, se o empregado pedir demissão ou for dispensado sem justa causa,
terá direito à indenização das férias vencidas simples ou em dobro, bem como à
indenização relativa às férias proporcionais, sempre acrescidas do terço constitucional.

Em caso de culpa recíproca (quando tanto o empregado como o empregador
cometem falta grave), a indenização das férias proporcionais também será paga pela
metade, conforme previsto na Súmula 14 do TST.

Vale destacar que a Lei 11.324, de 19 de julho de 2006, alterou o art. 3.º da Lei
5.859/1972, que dispõe sobre a profissão do empregado doméstico, passando a
estabelecer que o empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30
(trinta) dias, com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, após
cada período de 12 (doze) meses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou família.

Objetivando facilitar o estudo do aluno, elaboramos o seguinte quadro sintético:

ATENÇÃO: O empregado não pode converter em abono pecuniário
(vender) a totalidade de suas férias. As férias constituem um direito
irrenunciável do trabalhador. Conforme previsto no art. 143 da CLT, o
empregado somente poderá converter 1/3 de férias em abono pecuniário.

Por outro lado, algumas empresas, lamentavelmente, pagam a remuneração de
férias ao obreiro, mas exigem que o mesmo continue trabalhando durante as férias.

Seja qual for a hipótese, se o trabalhador recebeu a remuneração de
férias mas, efetivamente, não as gozou, você deverá em eventual
reclamação trabalhista, atuando como patrono do reclamante, requerer o
pagamento de novas férias simples, vez que não houve paralisação do
trabalho durante as férias.



2.7 SALÁRIO-FAMÍLIA

O salário-família, que encontra previsão legal na CF/1988, art. 7.º, XII, bem
como nos arts. 65 e ss. da Lei 8.213/1991, será devido ao segurado da Previdência
Social empregado e ao trabalhador avulso, não sendo devido ao empregado
doméstico.

O salário-família constitui um benefício previdenciário pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa renda, sendo o valor da cota do salário-família
fixo, tendo seu montante corrigido toda vez que o salário mínimo for reajustado.

É devido ao segurado que tiver filho ou equiparado de qualquer condição, até 14
anos de idade, ou inválido de qualquer idade.

O responsável pelo pagamento do salário-família é o empregador, ficando a
Previdência Social responsável pelo reembolso das prestações pagas a tal título,
mediante abatimento na guia de recolhimento das contribuições previdenciárias.

A cota do salário-família não se incorpora, para qualquer efeito, ao salário ou ao
benefício.

Quanto ao valor da cota do salário-família, a Portaria Interministerial MPS/MF 2,
de 6 de janeiro de 2012, fixou os seguintes valores:

Valor da cota do
salário-família Remuneração percebida pelo empregado

R$ 31,22 Remuneração mensal não superior a R$ 608,80

R$ 22,00 Remuneração mensal superior R$ 608,80 e igual ou
inferior a R$ 915,05

Considerando que o salário-família somente é pago ao trabalhador de baixa-
renda, se o empregado perceber mais que R$ 915,05 não fará jus à cota do salário-
família, mesmo que tenha filho ou equiparado em qualquer condição até 14 anos de
idade ou inválido.

Conforme previsto no art. 84 do Decreto 3.048/1999, o pagamento do salário-
família será devido a partir da data de apresentação da certidão de nascimento do filho
ou da documentação relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação
anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade, e de comprovação
semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de
idade.

Nesta linha, a Súmula 254 do TST esclarece que:



“Súmula 254 do TST: O termo inicial do direito ao salário-família coincide
com a prova de filiação. Se feita em juízo, corresponde à data de ajuizamento do
pedido, salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusara a
receber a respectiva certidão”.

No exame de ordem, caso esteja atuando como patrono do reclamante, e
o problema indicar que seu cliente, apesar de atender aos requisitos
legais, não recebeu as cotas do salário-família, você deverá requerer na
petição inicial que o reclamado seja condenado a pagar as cotas do
salário-família, relativamente a todo o período do contrato de trabalho, ou
mesmo a partir da apresentação do nascimento do dependente, caso a
criança tenha nascido no decorrer do pacto laboral (vai depender dos
dados fornecidos pela questão).

Lembre-se de que o empregado reclamante deverá sempre demonstrar
que entregou a prova de filiação do dependente ao empregador.

Por outro lado, caso esteja atuando como patrono do reclamado e na
inicial houver pedido de condenação nas cotas de salário-família, na peça
de resistência (contestação), você, dependendo dos dados fornecidos pela
questão, poderá arguir que:

• as cotas do salário-família foram pagas corretamente, conforme
discriminado nos recibos de salários anexados;

• o empregado reclamante não comunicou e muito menos fez a entrega
da prova de filiação do dependente, não sendo devido, por consequência,
qualquer pagamento de cotas do salário-família, conforme entendimento
consubstanciado na Súmula 254 do TST.

2.8 13.º SALÁRIO

A gratificação compulsória de Natal, também conhecida como “13.º salário”, com
a promulgação da CF/1988, passou a constar no rol de direitos sociais dos
trabalhadores urbanos e rurais, conforme previsto no art. 7.º, VIII, da Carta Maior.

O 13.º salário, que possui natureza salarial, também é devido ao trabalhador
avulso e ao empregado doméstico (art. 7.º, XXXIV e respectivo parágrafo único, da
CF/1988).

Apesar de a Carta Maior trazer a gratificação natalina como direito social, o 13.º
salário foi regulamentado bem antes de 1988, com a Lei 4.090/1962.

Restou criada a gratificação natalina, a ser paga no mês de dezembro de cada ano,



somando-se 1/12 da remuneração devida no mês de dezembro por mês trabalhado,
considerando-se a fração igual ou superior a 15 dias como mês integral para efeitos de
pagamento da gratificação.

Por sua vez, o art. 3.º da Lei 4.090/1962 estabeleceu que, havendo rescisão sem
justa causa do contrato de trabalho, o empregado terá direito a receber a gratificação
devida nos termos dos §§ 1.º e 2.º do art. 1.º, calculada sobre a remuneração do mês
da rescisão.

Com o advento da Lei 4.749/1965, o 13.º salário passou a ser pago até o dia 20 de
dezembro de cada ano, surgindo o adiantamento da gratificação natalina, pago entre
os meses de fevereiro e novembro, correspondendo à metade do salário percebido
pelo empregado no mês anterior ao do adiantamento.

Embora o empregador não tenha a obrigação de conceder o adiantamento a todos
os empregados no mesmo mês, se o trabalhador requerer, no mês de janeiro, o
adiantamento da gratificação natalina, esta, obrigatoriamente, deverá ser paga no mês
de férias do obreiro.

Quando o empregado for dispensado sem justa causa, ou mesmo se existir
pedido de demissão pelo obreiro, o trabalhador fará jus à gratificação natalina
proporcional do ano em curso. Todavia, sendo o obreiro dispensado por justa causa,
não terá direito ao 13.º salário do ano corrente (Decreto 57.155/1965, art. 7.º).

Em caso de culpa recíproca (art. 484 da CLT), o empregado fará jus a 50%
(cinquenta por cento) do 13.º salário do ano em curso (Súmula 14 do TST).

Objetivando facilitar o estudo do leitor, preparamos o seguinte quadro sintético:



Por último, cabe esclarecer que a dispensa por justa causa do empregado lhe
retira apenas o direito ao recebimento do 13.º salário do ano em curso em que houve a
dispensa, não lhe retirando o direito ao 13.º salário de anos anteriores que não foram
quitados (nesse caso, a gratificação natalina passa a ser direito adquirido do
trabalhador). Por exemplo, se o trabalhador não recebeu o 13.º salário de 2005 e foi
dispensado por justa causa em março de 2006, o obreiro perderá a gratificação
natalina proporcional de 2006, mas terá direito ao 13.º salário do ano de 2005 (o qual
já deveria ter sido pago até o dia 20/12/2005, constituindo direito adquirido do
empregado).

2.9 DESCONTOS NO SALÁRIO

Em respeito ao princípio da intangibilidade e com o objetivo de proteger o salário
do obreiro em face de descontos abusivos praticados pelo empregador, o art. 462 da
CLT somente permite o desconto no salário do trabalhador, quando resulte de
adiantamento salarial, de dispositivos de lei ou quando haja previsão em norma
coletiva.

Não obstante, o Colendo TST, com a Súmula 342, também reconheceu como
lícito o desconto efetuado no salário do obreiro, condicionado à autorização prévia,
por escrito e livremente consentida do empregado, para ser integrado em planos de
saúde, de previdência privada, de entidade recreativa, cultural etc.

Por outro lado, em caso de dano causado pelo obreiro, será lícito o desconto,
desde que resulte de dolo do empregado, ou que essa possibilidade tenha sido
acordada no contrato de trabalho (CLT, art. 462, § 1.º).

No exame de ordem, você deve tomar cuidado, pois muitas vezes a
questão formulada informa que o empregado foi vítima de descontos
abusivos por parte do empregador, mesmo não tendo agido de forma
dolosa ou culposa (negligência, imprudência ou imperícia). Caso isso
ocorra, na qualidade de patrono do reclamante, você deverá requerer na
petição inicial a devolução dos descontos efetuados indevidamente no
salário do trabalhador.

Por outro lado, caso esteja atuando como advogado do reclamado e na
peça inaugural exista pedido de devolução de desconto efetuado no salário
do trabalhador, você, na peça de resistência, dependendo dos dados
fornecidos pela questão, poderá alegar que:

• o desconto é lícito, visto que foi efetuado nos moldes do art. 462 da



CLT, resultando de adiantamento salarial, de dispositivo de lei ou de
convenção ou acordo coletivo de trabalho;

• o desconto é lícito, uma vez que houve autorização prévia e por escrito
do trabalhador, inexistindo qualquer vício de vontade, conforme preconiza a
Súmula 342 do TST;

• não houve qualquer desconto no salário do empregado;
• o desconto é lícito, uma vez que o obreiro, de maneira dolosa, causou

prejuízo ao empregador, conforme previsão no art. 462, § 1.º, da CLT;
• o desconto é lícito, uma vez que o obreiro, de maneira culposa, causou

prejuízo ao empregador, havendo prévia previsão contratual (contrato de
trabalho, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho), conforme
previsão no art. 462, § 1.º, da CLT.

A Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, permitiu que o empregado autorizasse,
de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, podendo também incidir o referido desconto sobre as verbas
rescisórias devidas ao obreiro pelo empregador, até o limite de 30% (trinta por cento),
desde que previsto no respectivo contrato celebrado com a instituição financeira.

ATENÇÃO: A Lei 11.324/2006 adicionou à Lei 5.859/1972 (que dispõe
sobre a profissão do empregado doméstico) o art. 2.º-A, que estabelece
que:

“Art. 2.º-A. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no
salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene
ou moradia.

§ 1.º Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata o
caput deste artigo quando essa se referir a local diverso da residência em
que ocorrer a prestação de serviço, e desde que essa possibilidade tenha
sido expressamente acordada entre as partes.

§ 2.º As despesas referidas no caput deste artigo não têm natureza
salarial nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos”.

Por último, vale destacar que a OJ 160 da SDI-I/TST esclarece que é inválida a
presunção de vício de consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído
expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão, devendo ser
exigida a demonstração concreta do vício de vontade.



2.10 SALÁRIO IN NATURA

Versa o art. 458 da CLT que além do pagamento em dinheiro, compreende-se no
salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, o vestuário ou outras
prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

Salário, portanto, é a contraprestação paga diretamente pelo empregador, seja em
dinheiro, seja em utilidades (alimentação, habitação etc.).

Para configuração da utilidade fornecida pelo empregador como parte integrante
do salário, a prestação in natura deve ser fornecida com habitualidade e gratuidade.

A doutrina estabeleceu um critério para definir se a prestação fornecida pelo
empregador é salário in natura ou não:

• se a utilidade é fornecida como uma vantagem pela prestação dos serviços,
terá natureza salarial, pois representa uma vantagem concedida pelo trabalho
executado e não apenas para o trabalho;

• ao contrário, se a utilidade for fornecida como uma condição necessária para
a prestação dos serviços, estará descaracterizada a natureza salarial.

Muitas vezes o empregador fornece uma prestação in natura ao empregado, mas
não a inclui como parcela do salário. Neste contexto, o grande interesse do empregado
reclamante em pleitear o reconhecimento de determinada utilidade fornecida pelo
empregador como sendo salário in natura é obter a condenação do reclamado ao
pagamento das diferenças salariais decorrentes de tal reconhecimento judicial.

Logo, se determinada parcela for reconhecida pelo Judiciário trabalhista como
sendo salário in natura, o obreiro terá direito à diferença de férias, de 13.º salário,
horas-extras (caso prestadas), FGTS etc.

Agora preste muita atenção para a redação do art. 458, § 2.º, da CLT,
que elenca algumas parcelas fornecidas pelo empregador que não são
salário in natura. Senão vejamos:

• vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos
empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;

• educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade,



livros e material didático;
• transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em

percurso servido ou não por transporte público;
• assistência médico-hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou

mediante seguro-saúde;
• seguro de vida;
• previdência privada.

Conforme já mencionado anteriormente, a Lei 11.324/2006 adicionou à Lei
5.859/1972 (que dispõe sobre a profissão do empregado doméstico) o art. 2.º-A, que
estabelece ser vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do
empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, sendo
que referidas despesas não têm natureza salarial nem se incorporam à remuneração
para quaisquer efeitos.

2.11 JORNADA

É fundamental para o seu sucesso no exame de ordem, 2.ª fase, que você domine
o tema jornada de trabalho, pois, invariavelmente, esse assunto será abordado, seja
na peça processual, seja nas questões subjetivas.

Em função disso, selecionamos alguns temas envolvendo jornada que podem ser
exigidos no certame da OAB. Vejamos:

2.11.1 Jornada diária, semanal e turnos ininterruptos de revezamento

A Carta Maior de 1988 fixou a jornada diária em 8 horas, e a semanal, em 44
horas, facultando a compensação de horários ou a redução de jornada mediante
acordo ou convenção coletiva.

Não obstante, o TST, em sucessivos julgados, tem admitido a escala de
revezamento que fixa a jornada na modalidade de 12 por 36 horas, desde que seja
estabelecida por convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Quanto aos trabalhadores que laboram em turnos ininterruptos de revezamento, a
CF/1988, no art. 7.º, XIV, disciplinou: jornada de seis horas para o trabalho realizado
em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

O trabalho por turno é aquele em que grupos de trabalhadores se sucedem na



empresa, cumprindo horários que permitam o funcionamento ininterrupto da
empresa. No turno ininterrupto de revezamento, os obreiros são escalados para prestar
serviços em diferentes períodos de trabalho (manhã, tarde e noite), em forma de
rodízio.

Estabelecida como parâmetro a jornada constitucionalmente assegurada de 8
horas diárias e 44 horas semanais para os trabalhadores urbanos e rurais, e de 6 horas
para os obreiros que laboram em turnos ininterruptos de revezamento, qualquer
trabalho acima do fixado na Carta Maior importará em prorrogação da jornada.

Vale mencionar que a SDI-I, do TST, em 14.03.2008, editou a OJ 360,
estabelecendo que faz jus à jornada especial prevista no art. 7.º, XIV, da CF/1988 o
trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que
em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno
e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo
irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.

Portanto, em eventual reclamação trabalhista, na qualidade de patrono do
reclamante, você deverá ficar atento para os dados do problema, pois
muitas vezes restará demonstrada na questão que o obreiro extrapola a
jornada diária ou semanal, ensejando o pagamento de horas extras (que
deverá ser requerido na peça inaugural).

Destacamos, ainda, a OJ 395 da SDI-I, que estabelece que o trabalho em regime
de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida,
não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, § 1.º, da
CLT e 7.º, XIV, da Constituição Federal.

Por último, vale frisar que o TST firmou entendimento, por intermédio da
Súmula 423, no sentido de que, estabelecida uma jornada superior a seis horas e
limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados
submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento das
7.ª e 8.ª horas como extras.

Por último, vale mencionar as seguintes orientações jurisprudenciais da SDI-I e
súmula do TST:

“OJ 395 – Turno ininterrupto de revezamento. Hora noturna reduzida.
Incidência (DEJT divulgado em 09, 10 e 11.06.2010). O trabalho em regime de
turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida,
não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, § 1.º,



da CLT e 7.º, XIV, da Constituição Federal”.
“OJ 396 – Turnos ininterruptos de revezamento. Alteração da jornada de 8

para 6 horas diárias. Empregado horista. Aplicação do divisor 180 (DEJT
divulgado em 09, 10 e 11.06.2010). Para o cálculo do salário-hora do empregado
horista, submetido a turnos ininterruptos de revezamento, considerando a
alteração da jornada de 8 para 6 horas diárias, aplica-se o divisor 180, em
observância ao disposto no art. 7.º, VI, da Constituição Federal, que assegura a
irredutibilidade salarial”.

“OJ 420. Turnos ininterruptos de revezamento. Elastecimento da jornada de
trabalho. Norma coletiva com eficácia retroativa. Invalidade (DEJT divulgado em
28 e 29.06.2012 e 02.07.2012). É inválido o instrumento normativo que,
regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de oito horas para o
trabalho em turnos ininterruptos de revezamento”.

“Súmula 444. Jornada de trabalho. Norma coletiva. Lei. Escala de 12 por 36.
Validade. É válida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho
por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante
acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a
remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito
ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira e
décima segunda horas”.

2.11.2 Formas de prorrogação de jornada e horas extras

As duas formas mais comuns de prorrogação de jornada são:

1 – Mediante acordo escrito, individual ou coletivo, em número não excedente a
2 horas, com pagamento da remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em cinquenta por cento à do normal (CLT, art. 59):

Conforme previsto no art. 59 da CLT, mediante acordo escrito individual ou
coletivo, a jornada do trabalhador poderá ser prorrogada em número não excedente a
2 horas, com pagamento da remuneração das horas extras com adicional de, no
mínimo, 50%.

Não obstante o acordo de prorrogação de jornada, toda vez que o empregado
prestar serviços ou permanecer à disposição do empregador após esgotar-se a jornada
normal de trabalho, haverá trabalho extraordinário, que deverá ser remunerado com o
adicional de, no mínimo, 50% superior ao da hora normal (art. 7.º, XVI da CF/1988



c/c art. 59, § 1.º, da CLT).
Fixada a jornada normal diária de trabalho pelos contratantes com duração

inferior à jornada máxima imposta pela CF/1988 (8 horas diárias) – por exemplo, em 6
horas –, o labor após a sexta hora configuraria jornada suplementar, a ser remunerada
com o respectivo adicional de no mínimo 50% sobre a hora normal.

O candidato deverá ficar atento aos dados do problema, pois embora a
CF/1988 fixe o adicional de horas extras de no mínimo 50%, nada impede
que por força de norma coletiva (convenção coletiva de trabalho ou acordo
coletivo de trabalho) seja fixado um adicional maior do que 50%.

Neste caso, você deverá requerer o pagamento das horas extras
tomando por base a norma mais favorável ao trabalhador (no caso a
norma coletiva), indicando a juntada do aludido instrumento normativo.

Toda vez que na inicial trabalhista você requerer o pagamento de horas
extras habituais (pedido principal), deverá requerer também, como pedidos
acessórios, o pagamento da repercussão das horas extras no 13.º salário,
FGTS, indenização compensatória, aviso-prévio indenizado, férias e
repouso semanal remunerado.

Nesse contexto, lembre-se de que:

• as horas extras habituais integram o cálculo do 13.º salário (Súmula 45 do
TST);

• as horas extras habituais integram o cálculo do recolhimento do FGTS
(Súmula 63 do TST);

• as horas extras habituais integram o cálculo do aviso-prévio indenizado;

• as horas extras habituais integram o cálculo da remuneração de férias;

• as horas extras habituais integram o cálculo do repouso semanal remunerado
(Súmula 172 do TST);

• as horas extras habituais integram o cálculo da indenização compensatória em
caso de dispensa imotivada (multa de 40% do FGTS).

O TST, por meio de entendimento consubstanciado na Súmula 291 alterada pela
Res. 174/2011, não admite a incorporação das horas extras prestadas habitualmente ao
salário do obreiro, in verbis:



“Súmula 291 do TST: A supressão total ou parcial, pelo empregador, de
serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano,
assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1
(um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração
igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal.
O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze)
meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da
supressão”.

Impende ressaltar que as empresas que possuem mais de 10 empregados são
obrigadas a manter controle da jornada dos obreiros em registro mecânico, manual ou
eletrônico (art. 74, § 2.º, da CLT). A não apresentação em juízo injustificada dos
controles de frequência importará na presunção relativa de veracidade da jornada de
trabalho apontada pelo reclamante na petição inicial, conforme demonstrado na
Súmula 338 do TST.

Objetivando facilitar o estudo do aluno quanto ao ônus da prova envolvendo
controles de frequência, preparamos o seguinte quadro sintético:

Em relação ao trabalho extraordinário do comissionista, a Súmula 340 do TST
esclarece que o empregado sujeito a controle de horário e remunerado à base de
comissão tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) pelo
trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no
mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.
Logo, em relação ao trabalhador comissionista, o valor recebido a título de comissão
pelas vendas realizadas no período extraordinário já remunera a hora normal, apenas



sendo devido o adicional de 50%.
Por último, quanto aos empregados domésticos, a eles não se aplica a CLT, nem

o inciso XIII do art. 7.º da Carta Maior, inexistindo qualquer controle de jornada para
tais obreiros, não fazendo jus ao pagamento de horas suplementares laborada, em
função da ausência de controle de horário.

2 – Mediante acordo de compensação de jornadas (banco de horas), disciplinado
por convenção ou acordo coletivo de trabalho, sendo o excesso de horas laborado em
um dia compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que
não exceda, no período máximo de 1 ano, à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias, não sendo pago
o adicional de 50% a título de horas extras (CLT, art. 59, § 2.º):

Impende destacar que, em caso de compensação de jornada, também chamada de
banco de horas, desde que celebrada por convenção ou acordo coletivo de trabalho,
as horas suplementares laboradas não serão remuneradas.

Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a
compensação integral da jornada extraordinária, fará o trabalhador jus ao pagamento
das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data
da rescisão (CLT, art. 59, § 3.º).

O inciso XIII do art. 7.º da CF/1988 permite que a jornada seja apenas
compensada ou reduzida mediante acordo ou convenção coletiva.

Entendemos que a compensação de jornada admitida por meio de acordo
individual escrito seria apenas a relacionada com a compensação semanal, quando, em
geral, o trabalhador labora uma hora a mais de segunda a quinta-feira, não laborando
aos sábados, perfazendo, assim, a jornada de 44 horas semanais, haja vista que nesse
caso a compensação seria benéfica ao empregado, que não prestaria serviços aos
sábados.

Nessa esteira, o acordo de compensação de jornada conhecido como “banco de
horas” (previsto no art. 59, § 2.º, da CLT), em que a compensação pode ser feita num
período de até um ano, depende de intervenção sindical, por meio da assinatura de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, evitando, assim, qualquer pressão patronal
no sentido de compelir o obreiro a se submeter à compensação de jornada.

No exame de ordem, a existência ou não do banco de horas (acordo de
compensação de jornada), pode ser fundamental na hora de elaborar a
petição inicial ou a peça de defesa, pois:



• havendo pedido na petição inicial envolvendo o pagamento de horas
extraordinárias, caso exista acordo de compensação de jornada
devidamente autorizado por convenção coletiva de trabalho ou acordo
coletivo de trabalho, você, na qualidade de patrono do reclamado,
dependendo dos dados fornecidos pela questão, poderá na contestação
negar o pleito autoral, fundamentando a sua defesa na existência do
acordo de compensação de jornada (art. 59, § 2.º, da CLT);

• caso o problema traga dados no sentido de que o acordo de
compensação de jornada não foi firmado por meio de convenção coletiva
de trabalho, mas sim imposto unilateralmente pelo empregador, ou mesmo
firmado por meio de mero acordo individual, tácito ou expresso, você,
atuando na qualidade de patrono do reclamante, deverá requerer na
petição inicial o pagamento de horas extras habituais que ultrapassaram a
jornada semanal normal de trabalho (Súmula 85 do TST).

2.11.3 Empregados excluídos do controle de jornada

Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação do
horário de trabalho (devendo tal situação ser anotada na CTPS do obreiro), e os
gerentes e os diretores que exercem cargo de confiança, de mando, comando e gestão,
dentro da empresa (desde que percebam uma gratificação de função nunca inferior a
40% do salário), são excluídos do controle de jornada de trabalho, nos termos do art.
62 da CLT.

Muito cuidado na prova com o art. 62 da CLT, principalmente se estiver
atuando como causídico do reclamado, pois se na petição inicial houver
pedido de horas extras e o problema indicar que o obreiro exercia uma
atividade externa incompatível com a fixação de jornada, ou mesmo que
exercia um cargo de confiança, você poderá arguir na contestação que o
reclamante não tem direito ao recebimento das horas suplementares
justamente em função de estar enquadrado nas exceções contidas no art.
62 consolidado.

Vale ressaltar também que, muitas vezes, o empregador simula que o
empregado ocupa um cargo de confiança ou mesmo exerce uma atividade
externa incompatível com a fixação da jornada, simplesmente para não
pagar horas extras habitualmente prestadas pelo trabalhador. Nesta
hipótese, se estiver atuando como patrono do reclamante, você,
considerando o princípio da primazia da realidade, deverá, em eventual
reclamação trabalhista, postular o pagamento de horas extras,
demonstrando que o trabalhador não exercia qualquer função de confiança



ou atividade externa incompatível com a fixação de jornada.

2.11.4 Intervalos interjornada e intrajornada

Intervalo interjornada é a pausa concedida ao obreiro entre o final de uma
jornada diária de trabalho e o início de nova jornada no dia seguinte, para descanso
do trabalhador. O art. 66 da CLT assegura um intervalo interjornada de, no mínimo,
11 horas consecutivas. Ao trabalhador rural também foi assegurado o intervalo
interjornada mínimo de 11 horas consecutivas (Lei 5.889/1973, art. 5.º).

Destaque-se que as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal
remunerado, com prejuízo ao intervalo interjornada de 11 horas consecutivas para
descanso, serão remuneradas como extraordinárias, com incidência do adicional de,
no mínimo, 50% (Súmula 110 do TST).

Cabe, ainda, destacar que a SDI-I, do TST, em 14.03.2008, editou a OJ 355,
estabelecendo que o desrespeito ao intervalo mínimo interjornada previsto no art. 66
da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4.º do art. 71 da CLT
e na Súmula 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram
subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional.

Logo, não concedido, de forma integral, o intervalo interjornada, o obreiro fará
jus às horas extras que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo
adicional. Exemplificando, se o obreiro somente teve direito a 9 (nove) horas de
intervalo interjornada em determinado dia, ele terá direito a duas horas extras,
acrescidas do adicional de 50%.

Intervalo intrajornada são as pausas que ocorrem dentro da jornada diária de
trabalho, objetivando o repouso e a alimentação do trabalhador.

Podemos citar os seguintes intervalos intrajornada:
• Quando a jornada diária exceder de 6 horas: é obrigatória a con-

cessão de um intervalo para repouso e alimentação de, no mínimo, uma
hora e, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho, não poderá
exceder de 2 horas (CLT, art. 71), não sendo computado o intervalo na
duração da jornada.

• Quando a jornada diária exceder de 4 horas: mas não ultrapassar 6
horas, o intervalo intrajornada será de 15 minutos (CLT, art. 71, § 1.º), não
sendo computado o intervalo na duração da jornada.



O limite mínimo de 1 hora de intervalo para repouso e alimentação, previsto no
caput do art. 71 consolidado, poderá ser diminuído por deliberação do Ministério do
Trabalho, após prévia fiscalização da empresa, onde fique comprovado que o
estabelecimento possui refeitório de acordo com os padrões fixados na norma
específica, e que os empregados não estejam submetidos à jornada suplementar.

O TST, em relação ao intervalo intrajornada, editou a OJ 342 da SDI-1,
posteriormente convertida na Súmula 437, que dispõe:

“Súmula 437. Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Aplicação
do art. 71 da CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais n.os 307, 342,
354, 380 e 381 da SBDI-1)

I – Após a edição da Lei n.º 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial
do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados
urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não
apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do
cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.

II – É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho
contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este
constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma
de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7.º, XXII, da CF/1988), infenso à
negociação coletiva.

III – Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4.º, da CLT, com
redação introduzida pela Lei n.º 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não
concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para
repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas
salariais.

IV – Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido
o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a
remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra,
acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4.º da
CLT”.

Não sendo concedidos os intervalos previstos no art. 71, caput e respectivo § 1.º,
da CLT, ficará o empregador obrigado a remunerar o período correspondente, com
um acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de
trabalho (CLT, art. 71, § 4.º).



Em relação à interpretação do art. 71, § 4.º, da CLT, duas correntes surgiram na
doutrina:

• uma, minoritária, no sentido de que no caso de não concessão do intervalo
intrajornada, somente é devido o adicional de 50%, não havendo que se falar
em hora extra;

• outra, majoritária, no sentido de que o desrespeito ao intervalo intrajornada
enseja o pagamento do período de desrespeito pelo empregador, como se fosse
tempo trabalhado e acrescido do adicional de hora extra (horas extras fictícias),
ou seja, se não for concedido, por exemplo, o intervalo intrajornada de 1
(uma) hora, o trabalhador fará jus ao pagamento de uma hora extra (uma hora
normal acrescida do adicional de 50%).

Cabe, ainda, destacar que a SDI-I, do TST, em 14.03.2008, editou a OJ 354,
estabelecendo que possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4.º, da CLT,
com redação introduzida pela Lei 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não
concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para
repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.
Posteriormente, a OJ 354 foi convertida na Súmula 437.

Independentemente da sua posição, caso esteja atuando como patrono
do reclamante, sugerimos que adote a corrente majoritária, bem mais
favorável ao obreiro.

Logo, atenção no exame de ordem. Caso a questão formulada informe
que não foi concedido o intervalo intrajornada ao obreiro, na qualidade de
causídico do reclamante, você deverá postular na petição inicial a
imposição da sanção prevista no art. 71, § 4.º, da CLT, qual seja que o
reclamado seja condenado a remunerar o período correspondente ao
intervalo intrajornada não concedido como hora suplementar, acrescido do
adicional de 50%.

2.11.5 Horas in itinere e variações de horário

Quanto às denominadas horas in itinere, que significa o tempo correspondente à
ida e volta da residência do obreiro ao local de trabalho e vice-versa, em transporte
fornecido pelo empregador, o § 2.º do art. 58 (com redação conferida pela Lei



10.243/2001) esclarece que o tempo despendido pelo empregado até o local de
trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado
na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não
servido por transporte público, o empregador fornecer a condução.

Sobre o tema, cabe transcrever as Súmulas 90 e 320 do TST, in verbis:

“Súmula 90/TST – Horas in itinere. Tempo de serviço.
I – O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo

empregador, até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por
transporte público regular, e para o seu retorno, é computável na jornada de
trabalho.

II – A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do
empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o
direito às horas in itinere.

III – A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de
horas in itinere.

IV – Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em
condução da empresa, as horas in itinere remuneradas limitam-se ao trecho não
alcançado pelo transporte público.

V – Considerando que as horas in itinere são computáveis na jornada de
trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como
extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo”.

“Súmula 320/TST – Horas in itinere. Obrigatoriedade de cômputo na jornada
de trabalho. O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância
pelo transporte fornecido, para o local de difícil acesso ou não servido por
transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas in itinere”.

No que atine às variações de horário, a Lei 10.243/2001 acrescentou o § 1.º ao art.
58 da CLT, dispondo que não serão descontadas nem computadas como jornada
extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5
(cinco) minutos, observado o limite máximo de 10 (dez) minutos diários.

Sobre o tema, vale transcrever a Súmula 366 do TST, com redação dada pela
Res. 129/2005, DJ 20.04.2005, in verbis:

“Súmula 366/TST – Cartão de ponto. Registro. Horas extras. Minutos que
antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Não serão descontadas nem



computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de
ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez
minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a
totalidade do tempo que exceder a jornada normal”.

Por último, vale destacar a OJ 372, da SDI-I/TST, editada em dezembro de 2008,
in verbis:

“OJ 372 SDI-I/TST – Minutos que antecedem e sucedem a jornada de
trabalho. Lei 10.243, de 27.06.2001. Norma coletiva. Flexibilização.
Impossibilidade. A partir da vigência da Lei 10.243, de 27.06.2001, que
acrescentou o § 1.º ao art. 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em
convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem
e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras”.

2.11.6 Trabalho em regime de tempo parcial

O trabalho em regime de tempo parcial não excederá de 25 horas semanais, com
salário proporcional à jornada laborada, sendo que a adoção para os empregados já
contratados pelo regime integral somente poderá ocorrer mediante autorização contida
em convenção ou em acordo coletivo de trabalho, e opção manifestada por cada
empregado do estabelecimento. Os empregados contratados na modalidade de regime
de tempo parcial não poderão prestar horas extras (CLT, art. 59, § 4.º), nem poderão
converter um terço de férias em abono pecuniário (CLT, art. 143).

Vale destacar que a SDI-I, do TST, em 14.03.2008, editou a OJ 358 e estabeleceu
que, havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão
constitucional de oito horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso
salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado.

2.11.7 Trabalho noturno

Em relação ao trabalho noturno, seja do trabalhador urbano, seja do trabalhador
rural ou mesmo do advogado, objetivando facilitar o estudo do leitor, elaboramos o
seguinte quadro sintético:



A Súmula 60 do TST firmou o entendimento de que, cumprida integralmente a
jornada no período noturno e uma vez prorrogada, devido é também o adicional
noturno quanto às horas prorrogadas no período noturno, aplicando-se o § 5.º do art.
73 (o qual dispõe que às prorrogações do horário noturno se aplica o capítulo de
jornada de trabalho da CLT).

Destacamos ainda as seguintes orientações jurisprudenciais da SDI-I/TST:

“OJ 388 – Jornada 12x36. Jornada mista que compreenda a totalidade do
período noturno. Adicional noturno. Devido. (DEJT divulgado em 09, 10 e
11.06.2010)”.

O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso,
que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno,
relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã.

“OJ 394 – Repouso semanal remunerado – RSR. Integração das horas extras.
Não repercussão no cálculo das férias, do décimo terceiro salário, do aviso-
prévio e dos depósitos do FGTS. A majoração do valor do repouso semanal
remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas,
não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso-prévio e do
FGTS, sob pena de caracterização de ‘bis in idem’”.

2.11.8 Repouso semanal remunerado

A CF/1988, no art. 7.º, XV, estabelece como um direito social dos trabalhadores
urbanos e rurais (extensivos aos domésticos; art. 7.º, parágrafo único, da CF/1988) o
repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

A norma utiliza como sinônimos de repouso semanal remunerado as expressões
descanso semanal remunerado, folga semanal ou mesmo descanso hebdomadário.



Vale destacar a recente OJ 410 da SDI-I/TST, que estabelece que viola o art. 7.º,
XV, da CF a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia
consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro.

Não será devida a remuneração do repouso semanal e dos feriados quando, sem
motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior,
cumprindo integralmente seu horário de trabalho (Lei 605/1949, art. 6.º).

O empregado que faltou ou chegou atrasado injustificadamente, portanto, não
perde o direito ao repouso semanal e ao feriado, mas tão somente à remuneração do
dia respectivo.

Tratando-se de empregados que recebem o salário por mês ou quinzenalmente,
consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal (Lei 605/1949, art. 7.º, §
2.º).

O repouso semanal deverá ser preferencialmente aos domingos, existindo
empresas que estão autorizadas a funcionar nesse dia (Decreto 27.048/1949, art. 7.º).

Essas empresas deverão organizar escala de revezamento entre os obreiros, de
forma a permitir que pelo menos de 7 em 7 semanas o repouso semanal remunerado
coincida com o domingo (Portaria/MT 417/1966, art. 2.º).

A Lei 10.101/2000 autorizou, por sua vez, o trabalho aos domingos, relativamente
ao comércio varejista em geral (art. 6.º), mencionando que o repouso semanal
remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas,
com o domingo.

O art. 9.º da Lei 605/1949 dispõe que nas atividades em que não for possível, em
virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos feriados
civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador
determinar outro dia de folga (Súmula 146 do TST).

Portanto, caso seja exigido serviço aos domingos ou nos feriados, deverá o
empregador proporcionar na semana uma folga compensatória, sob pena de ter que
pagar a remuneração do domingo ou feriado trabalhado em dobro.

Note-se que este é um pedido muito comum em inicial trabalhista, quando
o autor requer o pagamento dos domingos e feriados trabalhados e não
compensados em dobro.

2.12 PAGAMENTO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS



Estabelece o art. 467 da CLT que, em caso de rescisão do contrato de trabalho,
havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é
obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a
parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50% (cinquenta)
por cento.

Na inicial trabalhista, você sempre indicará entre os pedidos, o de que o
reclamado pague as parcelas incontroversas na audiência, sob pena de
ser condenado a pagá-las com acréscimo de 50%, conforme previsto no
art. 467 da CLT.

2.13 PRESCRIÇÃO

A prescrição consiste na perda do direito de ação em virtude da inércia de seu
titular no decurso de certo período. Em outras palavras, prescrição consiste na perda
da exigibilidade judicial de um direito em consequência de não ter sido exigido pelo
credor ao devedor durante certo lapso temporal.

A alegação de prescrição pelo réu surge como uma “prejudicial de mérito”, sendo
arguida como defesa indireta de mérito. Com efeito, estabelece o art. 269, IV, do CPC
que o processo será extinto com resolução do mérito quando o juiz pronunciar a
decadência ou a prescrição.

Vale ressaltar que a prescrição de direitos patrimoniais não podia ser declarada de
ofício pelo magistrado, dependendo, sempre, de alegação do interessado. Nessa linha,
estabelecia o art. 194 do CC que o juiz não poderia suprir, de ofício, a alegação de
prescrição, salvo se favorecesse o absolutamente incapaz. No mesmo sentido, o art.
219, § 5.º, do CPC versava que, não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz
poderia, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato. Portanto, no
âmbito laboral, prevalecia o entendimento de que todos os direitos trabalhistas eram
patrimoniais, pelo que a prescrição somente poderia ser decretada pelo juiz do
trabalho em caso de provocação do reclamado.

Todavia, a Lei 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, revogou o art. 194 do Código
Civil e modificou a redação do § 5.º do art. 219 do CPC, passando a estabelecer que o
juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

Logo, ao analisar eventual reclamação trabalhista, o juiz do trabalho, com base
nas modificações efetuadas pela Lei 11.280/2006, poderia, eventualmente, pronunciar,
de ofício, a prescrição dos direitos trabalhistas atingidos pelo prazo prescricional



previsto no art. 7.º, XXIX, da CF/1988, o qual determina que a ação, quanto aos
créditos resultantes das relações de trabalho, tem prazo prescricional de cinco anos,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Todavia, vem prevalecendo no TST o entendimento de que, em função do
princípio da proteção do trabalhador, o juiz do trabalho não pode pronunciar de ofício
a prescrição trabalhista.

ATENÇÃO: Mesmo após a modificação implementada pela Lei
11.280/2006, que diz que a prescrição deverá ser pronunciada de
ofício pelo magistrado trabalhista, você não pode esquecer que os
seus conhecimentos estão sendo testados no exame de ordem.

Nessa linha, você deverá arguir, na peça de resistência
(dependendo dos dados fornecidos pela questão), como defesa
indireta de mérito (fato extintivo do direito do autor) a prescrição
prevista no art. 7.º, XXIX, da CF/1988, seja a prescrição quinquenal
(no curso da relação empregatícia), seja a prescrição bienal (após a
extinção do contrato).

Conforme verificaremos ainda nesta obra, prescrição é matéria de
mérito, constituindo uma defesa indireta de mérito, onde o reclamado
alega um fato extintivo do direito do autor.

Exemplificativamente, se um reclamante ajuíza uma ação trabalhista
requerendo o pagamento de parcelas atinentes aos últimos 10 anos de
contrato, você, no mérito, deverá arguir, nos moldes do art. 7.º, XXIX, da
CF/1988, a prescrição quinquenal das parcelas postuladas anteriormente
aos últimos cinco anos do pacto laboral.

No mesmo exemplo, caso o trabalhador, após 2 anos da extinção do
contrato de trabalho, ingresse com uma reclamação trabalhista e postule o
pagamento de parcelas atinentes aos últimos 10 anos de contrato, você
deverá arguir, nos moldes do art. 7.º, XXIX, da CF/1988, primeiramente a
prescrição bienal e, posteriormente, a prescrição quinquenal, assim:

“Requer que este juízo declare a prescrição total dos direitos postulados
na petição inicial, visto que o autor ingressou com a ação trabalhista após
os dois anos previstos no art. 7.º, XXIX, da CF/1988, restando fulminados
pelo instituto da prescrição todos os pleitos consignados na peça
inaugural. Outrossim, por cautela, caso ultrapassada a prescrição bienal
arguida, requer, com fundamento no mesmo art. 7.º, XXIX, da Carta
Maior, a decretação da prescrição quinquenal de todas as parcelas
postuladas pelo reclamante anteriormente aos últimos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação”.

LOGO, AO ELABORAR UMA CONTESTAÇÃO, VOCÊ DEVERÁ FICAR



MUITO ATENTO PARA, SE FOR A HIPÓTESE, ARGUIR A
PRESCRIÇÃO.

CUIDADO!!!

Vale ressaltar que, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 268 do
TST, a simples distribuição da ação, ainda que arquivada, interrompe a prescrição
somente em relação aos pedidos idênticos.

Destaque-se, também, que contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo
de prescrição (art. 440 da CLT).

Em relação ao FGTS, o art. 23, § 5.º, da Lei 8.036/1990 estabeleceu a prescrição
trintenária em relação aos depósitos não realizados na conta vinculada do trabalhador.

O TST, por meio da Resolução do Tribunal Pleno 121/2003, conferiu nova
redação à Súmula 362, que estabelece que:

“Súmula 362 do TST: FGTS. Prescrição. É trintenária a prescrição do direito
de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado
o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho”.

Portanto, extinto o pacto de emprego, terá o trabalhador o prazo de 2 anos para
reclamar em juízo o não recolhimento da contribuição para o FGTS relativamente aos
últimos 30 anos (prescrição trintenária).

Todavia, após 2 anos de extinção do liame empregatício, sem o ajuizamento da
competente ação trabalhista, estará prescrito o direito do obreiro de reclamar a não
efetivação do depósito do FGTS relativo a todo o período do contrato de emprego.

Tema controvertido na doutrina é o relativo à prescrição a ser aplicada em caso
de eventuais diferenças do FGTS não recolhidas, discutindo-se se seria a trintenária
ou a quinquenal, prevista no art. 7.º, XXIX, da CF/1988.

Exemplificativamente, podemos citar a hipótese em que o empregador recolheu o
FGTS sobre a remuneração do obreiro, desconsiderando as horas extras efetivamente
laboradas com habitualidade.

Nessa situação, em eventual reclamação trabalhista, o pleito de horas extras
surgiria como pedido principal, e, se deferido, geraria reflexos pecuniários sobre
outras parcelas (pedidos acessórios), como nas férias, na gratificação natalina e no
próprio recolhimento fundiário.

Logo, sendo as horas suplementares o pedido principal, sujeitam-se os pedidos
acessórios à prescrição quinquenal prevista na CF/1988 (art. 7.º, XXIX), entre eles a



diferença de recolhimentos do FGTS, devendo seguir a prescrição do pedido
principal, sujeitando-se, portanto, também à prescrição quinquenal.

Em suma, a prescrição em face dos não recolhimentos da contribuição para o
FGTS é trintenária, observado o prazo de 2 anos após a extinção do liame
empregatício para a propositura da ação judicial correspondente.

Todavia, se o pedido se relacionar com diferenças de depósitos do FGTS,
surgindo este não como um pedido principal, mas como acessório, a prescrição a ser
aplicada é a do art. 7.º, XXIX, da CF/1988, ou seja, quinquenal, observado o limite de
2 anos após a extinção do pacto de emprego.

2.14 PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

O procedimento sumaríssimo foi instituído pela Lei 9.957/2000 (que acrescentou
os arts. 852-A a 852-I à CLT), objetivando tornar o processo do trabalho mais célere,
sendo aplicado aos dissídios individuais, cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação (art. 852-A da CLT).

No procedimento sumaríssimo, todos os pedidos deverão ser líquidos e certos,
indicando o valor correspondente (art. 852-B, I, da CLT). Logo, cada parcela
postulada pelo obreiro (férias, 13.º salário, horas extras, saldo de salários, FGTS etc.)
deverá ser liquidada. Por outro lado, não se admite a citação por edital, devendo o
reclamante indicar corretamente o nome e endereço do reclamado.

Caso os pedidos não sejam liquidados, ou não forem indicados o nome e o
endereço corretos do reclamado, a reclamação será arquivada e o reclamante será
condenado ao pagamento de custas, calculadas sobre o valor da causa, não sendo
possível a emenda à inicial (art. 852-B, § 1.º, da CLT).

CUIDADO: Caso esteja elaborando uma contestação, na qualidade de
patrono do reclamado, verifique o valor dado à causa pelo reclamante.
Lembre-se de que as demandas que não ultrapassarem a 40 salários
mínimos, deverão ser, obrigatoriamente, submetidos ao procedimento
sumaríssimo, com liquidação de todos os pedidos.

Nessa hipótese, se o reclamante não liquidou os pedidos, você deverá,
preliminarmente (logo no início da peça de resistência), requerer a extinção
do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com
fundamento no art. 267, IV, do CPC e no art. 852-B, § 1.º, da CLT,
conforme exemplo a seguir:



“Da não submissão do dissídio ao procedimento sumaríssimo
– da extinção do processo sem resolução do mérito:
O art. 852-A do diploma consolidado estabelece que: “Os dissídios

individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente
na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento
sumaríssimo”.

Neste diapasão, o reclamante requereu inúmeros pedidos em sua peça
inaugural, fixando como valor da causa o montante global de
R$ ............., valor este que não supera os 40 salários mínimos atuais.
Logo, a demanda deveria ter sido submetida ao procedimento
sumaríssimo, com determinação líquida e certa dos pedidos, conforme
determina o art. 852-B, I, da CLT.

Em última análise, não tendo o Reclamante submetido a demanda ao
procedimento sumaríssimo, desrespeitando, por conseguinte, os arts. 852-
A e 852-B, ambos da CLT, deve o processo ser extinto sem resolução do
mérito, arcando o autor com o pagamento das custas processuais, tudo
nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil, bem como no art.
852-B, § 1.º, do diploma consolidado”.

2.15 COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

As Comissões de Conciliação Prévia surgiram por meio da Lei 9.958/2000 (que
introduziu na Consolidação das Leis do Trabalho os arts. 625-A a 625-H), com o claro
objetivo de tentar diminuir o número de ações submetidas à Justiça do Trabalho.

Para tanto, o art. 625-A da CLT estabelece que as empresas e os sindicatos
podem instituir Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária, composta
de representantes dos trabalhadores e empregadores, com a atribuição de tentar
conciliar os conflitos individuais do trabalho.

Ao analisar a constitucionalidade do art. 625-D da CLT, por maioria de votos, o
Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, no dia 13.05.2009, que demandas
trabalhistas podem ser submetidas ao Poder Judiciário antes que tenham sido
analisadas por uma comissão de conciliação prévia. Para os ministros, esse
entendimento preserva o direito universal dos cidadãos de acesso à Justiça.

A decisão é liminar e vale até o julgamento final da matéria, contestada em duas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 2.139 e 2.160), ajuizadas por quatro
partidos políticos e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio
(CNTC). Tanto a Confederação quanto o PC do B, o PSB, o PT e o PDT



argumentaram que a regra da CLT representava um limite à liberdade de escolha da
via mais conveniente para submeter eventuais demandas trabalhistas.

Logo, na sua prova, atuando como advogado do reclamante ou mesmo como
advogado do reclamado, não se preocupe com comissão de conciliação prévia. Você
não precisa mencionar na petição inicial o motivo da não submissão da demanda à
CCP. Também não precisará, em eventual contestação, alegar preliminar de não
submissão da demanda à CCP, uma vez que o STF entendeu que não é obrigatória a
passagem pelo interessado pela comissão de conciliação prévia antes de se ingressar
com ação judicial.

2.16 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IR – INVERSÃO DO ÔNUS
FISCAL

Algumas provas da OAB já abordaram o tema inversão do ônus fiscal quanto ao
recolhimento da contribuição previdenciária e do imposto de renda incidente sobre as
parcelas deferidas em eventual reclamação trabalhista submetida à Justiça do
Trabalho.

Essa tese é adotada por alguns advogados no patrocínio de iniciais trabalhistas,
sob a forte alegação de que se o obreiro tivesse recebido seus haveres trabalhistas no
momento oportuno, restaria o trabalhador isento das obrigações tributárias ou
previdenciárias decorrentes do pacto laboral, ou mesmo sujeito a alíquotas menores,
devendo tal ônus ser suportado pelo empregador.

Embora a tese seja interessante, sugerimos que no exame de ordem, ao
elaborar a petição inicial, você se abstenha de abordar esse assunto,
principalmente em função do pouco tempo que terá para desenvolver as
respostas.

Todavia, pode ser que a inversão do ônus fiscal tenha sido requerida pelo
reclamante, e seja necessário que você, como causídico do reclamado,
tenha que contestar esse pleito.

Pelo exposto, destacamos abaixo os argumentos das correntes favorável e contra
a inversão do ônus fiscal atinente ao recolhimento da contribuição previdenciária e
imposto de renda dos créditos fixados na sentença trabalhista:

Corrente a favor da inversão do ônus fiscal



• Em função do procedimento sonegatório adotado pela empresa em não ter
recolhido, no momento oportuno, a contribuição previdenciária e o imposto de
renda, qualquer valor a ser pago ao INSS ou à Receita Federal não poderá ser
deduzido do crédito obreiro fixado na sentença.

• O ganho tardio do empregado reclamante, decorrente da postura omissa de
seu empregador, não pode ser alvo de restrições imotivadas ou diminuições
manifestas.

• A própria Lei 8.212/1991 determina a responsabilidade direta da empresa pela
importância que deixou de arrecadar ou receber.

• Quanto ao IR, não há como conceber, senão ao arrepio da CF/1988, que, de
um lado, os empregados que receberam seus haveres trabalhistas no momento
oportuno fiquem isentos de qualquer obrigação perante a Receita Federal, ou
mesmo sujeitos a alíquotas menores, enquanto aqueles que tiveram que
recorrer ao Judiciário para receber o que lhe é de direito, sejam penalizados
com a retenção na fonte sob elevadas alíquotas.

Corrente contra a inversão do ônus fiscal
• Não há dúvidas de que a contribuição previdenciária e o imposto de renda
possuem caráter tributário, determinando, por conseguinte, o sujeito passivo
da obrigação tributária.

• Quanto à contribuição previdenciária, o art. 195 da CF/1988 e a Lei
8.212/1991 determinam os sujeitos passivos empregado e empregador, e
respectiva alíquota, não havendo qualquer dispositivo legal que determine, em
caso de aumento da base de cálculo em juízo, a responsabilidade exclusiva da
empresa, devendo o magistrado cumprir a legislação tributária vigente.

• Em relação ao imposto de renda, a legislação correlata também indica que a
retenção na fonte será sobre qualquer renda auferida pelo beneficiário,
conforme determina o art. 46 da Lei 8.541/1992.

Por último, destacamos a seguinte Orientação Jurisprudencial da SDI-I/TST:

“OJ 398 – Contribuição previdenciária. Acordo homologado em juízo sem
reconhecimento de vínculo de emprego. Contribuinte individual. Recolhimento
da alíquota de 20% a cargo do tomador e 11% a cargo do prestador de serviços
(DEJT divulgado em 02, 03 e 04.08.2010). Nos acordos homologados em juízo



em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício, é devido o
recolhimento da contribuição previdenciária, mediante a alíquota de 20% a cargo
do tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviços, na
qualidade de contribuinte individual, sobre o valor total do acordo, respeitado o
teto de contribuição. Inteligência do § 4.º do art. 30 e do inciso III do art. 22,
todos da Lei n.º 8.212, de 24.07.1991”.

2.17 TERCEIRIZAÇÃO

O TST editou a atual Súmula 331, que determina as consequências e
possibilidades de as empresas e da administração pública terceirizarem suas
atividades, conforme abaixo transcrito:

“Súmula 331 do TST: Contrato de prestação de serviços. Legalidade (nova
redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) – Res. 174/2011, DEJT
divulgado em 27, 30 e 31.05.2011)

I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-
se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário (Lei 6.019, de 03.01.1974).

II – A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não
gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta
ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).

III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços
de vigilância (Lei n.º 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem
como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde
que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do
título executivo judicial.

V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta
respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso
evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º
8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A



aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as
verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”.

Interpretando a Súmula acima transcrita, podemos concluir que o TST firmou
entendimento sobre a possibilidade de a Administração Pública contratar prestadores
de serviços, nos seguintes termos:

• o TST não admite a terceirização em atividade-fim da empresa, ou seja,
proíbe a contratação de trabalhadores por empresa interposta, reconhecendo o
vínculo diretamente com a empresa tomadora de serviços;

• em relação à administração direta, indireta, autárquica e fundacional, o TST
também não admite a terceirização em atividade-fim, ou seja, também proíbe a
administração de contratar trabalhadores por empresa interposta;

• no entanto, tendo em vista que o art. 37, II, da CF/1988 determina a prévia
realização de concurso público pela administração pública para contratação de
servidores/empregados públicos, não há como reconhecer o vínculo desses
trabalhadores para com o ente público;

• o TST admite a terceirização em atividade-meio da empresa, inclusive pela
administração pública (desde que precedida do regular procedimento
licitatório), como, por exemplo, nas atividades de limpeza, conservação,
vigilância, telefonia etc., desde que inexistentes a pessoalidade e a
subordinação;

• nas terceirizações regulares (atividade-meio) permitidas, surge para o
tomador de serviços, seja ele empresa particular, seja ente da administração
pública direta, indireta, autárquica e fundacional, a responsabilidade
subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do
empregador prestador de serviços.

Com relação à terceirização, deve-se atentar também para a OJ 383 da SDI1:

“OJ 383 – Terceirização. Empregados da empresa prestadora de serviços e da
tomadora. Isonomia. Art. 12, a, da Lei n.º 6.019, de 03.01.1974 (DJE divulgado
em 19, 20 e 22.04.2010). A contratação irregular de trabalhador, mediante



empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração
Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos
empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas
asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a
igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, a, da Lei n.º 6.019, de
03.01.1974”.

O aluno deve tomar muito cuidado com o assunto terceirização e
observar, atentamente, a Súmula 331 do TST, pois a OAB tem o hábito de
incluir questões envolvendo terceirização e a responsabilização subsidiária
do tomador de serviços.

Nesse contexto, você poderá enfrentar esta questão:
• numa petição inicial, onde os dados do problema o conduzam a propor

uma ação na qualidade de patrono do reclamante, postulando verbas
trabalhistas do empregador (empresa interposta) e requerendo a
responsabilização subsidiária do tomador de serviços. Neste caso, você
incluirá no polo passivo tanto o empregador do reclamante como a
empresa tomadora de serviços (beneficiária dos serviços prestados);

• numa contestação, atuando como patrono de um dos reclamados, seja
a empresa interposta, seja o tomador de serviços;

• numa questão subjetiva, onde, muitas vezes, o examinador quer testar o
seu conhecimento quanto à Sumula 331 do TST e seus efeitos,
principalmente no que atine à responsabilização subsidiária do tomador de
serviços.

2.18 CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO

O art. 37 da CF/1988 estabelece no inciso II a obrigatoriedade de prévia
realização de concurso público para investidura em cargo ou emprego público na
administração direta e indireta, autárquica e fundacional.

Observe-se que o § 2.º do mesmo art. 37 da Carta Maior impõe a declaração de
nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei.

Nesse contexto, qualquer contratação de pessoal pela administração direta,
indireta, autárquica e fundacional, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, deve ser antecedida de realização de
concurso público, conforme mandamento constitucional.



O TST, por meio da Resolução do Tribunal Pleno 121/2003, alterou a redação da
atual Súmula 363, que versa sobre as consequências jurídicas em caso de contratação
pela administração pública sem o devido concurso público, ao dispor que:

“Súmula 363 do TST: Contrato nulo. Efeitos. A contratação de servidor
público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra
óbice no respectivo art. 37, II e § 2.º, somente lhe conferindo direito ao
pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores
referentes aos depósitos do FGTS”.

Ao alterar a atinente Súmula, o TST incluiu o direito aos depósitos do FGTS, em
caso de declaração de nulidade contratual com a administração pública em função da
ausência de concurso público.

Por consequência, reconhecida a nulidade do ato da administração direta,
indireta, autárquica ou fundacional, os trabalhadores contratados sem o prévio
concurso público somente terão direito aos salários pelos dias efetivamente laborados,
além dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Vale acrescentar que mesmo antes da alteração da Súmula 363 pelo TST, a
Medida Provisória 2.164-41/2001 já havia acrescentado à Lei 8.036/1990 o art. 19-A,
conferindo ao trabalhador também o direito aos depósitos do FGTS, quando o seu
contrato for declarado nulo com a Administração em razão de ausência de concurso
público, mantido o direito aos salários. É também a posição do STF (RE 596.478).

Em última análise, o trabalhador contratado pela administração direta, indireta,
autárquica ou fundacional sem o devido concurso público terá o vínculo mantido
declarado nulo, percebendo apenas o salário do respectivo período, bem como aos
depósitos do FGTS. O aluno deverá tomar muito cuidado com perguntas envolvendo
contratação sem concurso público pela administração pública, as quais costumam ser
muito exploradas na 2.ª fase do exame de ordem.

2.19 COMPENSAÇÃO

A compensação, a teor do art. 767 consolidado, somente pode ser alegada como
matéria de defesa. Em outras palavras, a compensação deve ser alegada na
contestação, sob pena de preclusão.

Estabelece a Súmula 18 do TST que a compensação na Justiça do Trabalho está



restrita a dívidas de natureza trabalhista.
Por sua vez, o art. 477, § 5.º, da CLT dispõe que, na rescisão, qualquer

compensação no pagamento a que fizer jus o empregado não poderá exceder o
equivalente a um mês de remuneração.

A compensação, em verdade, é uma forma indireta de extinção de obrigações,
destinada a possibilitar a solução de dívidas entre as partes litigantes, quando autor e
réu são reciprocamente credor e devedor. Nesse contexto, estabelece o art. 368 do CC
que, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. A compensação efetua-se entre
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

ATENÇÃO: Ao contestar uma inicial trabalhista onde são pleiteadas
diversas verbas salariais, na qualidade de patrono do reclamado, você
deverá sempre requerer, ao final, que:

“Em caso de eventual condenação, o que sinceramente não acredita,
requer o reclamado, com fundamento no art. 767 consolidado, a
compensação das verbas pagas no decorrer do contrato sob os mesmos
títulos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do reclamante”.

2.20 AVISO-PRÉVIO

O aviso-prévio é um assunto muito importante para quem vai se submeter ao
exame de ordem.

Por isso, em relação a esse instituto, iremos abordar alguns tópicos essenciais
para o seu sucesso no certame. Vejamos:

2.20.1 Conceito e prazo do aviso

No Direito do Trabalho, em regra, o aviso-prévio é utilizado nos contratos por
prazo indeterminado, nas hipóteses de resilição do pacto laboral. Nesse contexto, toda
vez que um dos contratantes do pacto de emprego (empregador ou empregado), num
contrato sem determinação de prazo, quiser, imotivadamente, romper o liame
empregatício, deverá comunicar ao outro, com certa antecedência mínima, de modo
que o avisado disponha de lapso temporal para se ajustar ao término do vínculo.

Nos contratos por prazo determinado, em regra, o instituto do aviso-prévio não é



aplicado, haja vista que, no pacto a termo, as partes já ajustam, desde o início, o termo
final (prefixado), ou mesmo têm uma previsão aproximada do seu término (como
ocorre nos contratos de safra).

Todavia, embora o aviso-prévio seja um instituto típico dos contratos por prazo
indeterminado, pode incidir nos contratos a termo, quando no pacto por prazo
determinado houver a previsão da cláusula assecuratória do direito recíproco de
rescisão, prevista no art. 481 da CLT (Súmula 163 do TST).

Logo, se houver no contrato por prazo determinado da CLT a cláusula
assecuratória do art. 481 consolidado, toda vez que uma das partes objetivar romper o
pacto imotivadamente antes de seu termo final aplicam-se as regras do contrato sem
determinação de prazo, sendo devido, por consequência, o aviso-prévio.

A CF/1988 fixou, no art. 7.º, XXI, como direito dos trabalhadores urbanos e
rurais o aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, que será, no mínimo, de 30
dias.

Por sua vez, a Lei 12.506/2011 regulamentou o art. 7.º, inciso XXI, criando o
aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, in verbis:

“Art. 1.º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452,
de 1.º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos
empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3
(três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60
(sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias”.

Finalmente, observe-se a Súmula 441 do TST:

“Súmula 441 – Aviso prévio. Proporcionalidade. O direito ao aviso prévio
proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato
de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei n.º 12.506, em 13 de outubro
de 2011”.

2.20.2 Falta do aviso-prévio – consequências jurídicas

A falta do aviso-prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos
salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse



período ao seu tempo de serviço (CLT, art. 487, § 1.º).
Logo, o período correspondente ao aviso-prévio sempre integra o tempo de

serviço para todos os efeitos (cálculo de gratificação natalina, férias, recolhimentos
fundiários e previdenciários etc.).

Mesmo que o aviso-prévio seja indenizado, a baixa da CTPS do empregado deve
ser anotada ao término do cumprimento do respectivo período de aviso.

É muito comum no exame de ordem a questão indicar que o trabalhador
foi dispensado sem justa causa, sem o pagamento das verbas rescisórias
e sem a concessão do aviso-prévio. Neste caso, você deverá na petição
inaugural, atuando na qualidade de patrono do reclamante, requerer o
pagamento do aviso-prévio, garantida a sua integração ao tempo de
serviço para todos os efeitos legais.

Por outro lado, a falta do aviso-prévio por parte do empregado dá ao empregador
o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo (CLT, art. 487,
§ 2.º).

2.20.3 Redução de horário

Toda vez que o empregador, imotivadamente, manifestar desejo de romper o
liame empregatício e conceder aviso-prévio ao empregado, terá direito o obreiro à
redução no horário de trabalho em duas horas diárias (CLT, art. 488), sem prejuízo do
salário.

O objetivo da redução de horário é que o empregado tenha tempo de buscar no
mercado de trabalho uma nova ocupação laboral, sendo facultado ao obreiro, ao seu
critério, optar por faltar 7 dias corridos, em vez de reduzir diariamente sua jornada em
2 horas (CLT, art. 488, parágrafo único).

Para tanto, no ato do recebimento do aviso-prévio, o empregado deve indicar se
prefere que sua jornada seja reduzida em 2 horas diárias ou optar pela não prestação
de serviços por 7 dias corridos.

Em relação ao empregado rural, em caso de aviso-prévio concedido pelo
empregador, nos termos do art. 15 da Lei 5.889/1973, terá direito o obreiro do campo
a faltar um dia por semana, sem prejuízo do salário, para buscar um novo emprego.

Caso o empregador não conceda a redução de horário ao empregado, considera-
se que o aviso-prévio não foi dado, haja vista o desvio da finalidade do instituto, não



tendo sido permitido ao trabalhador buscar novo emprego.
Da mesma forma, o TST considera ilegal substituir o período que se reduz da

jornada de trabalho, no aviso-prévio, pelo pagamento das horas correspondentes a
título de horas suplementares (Súmula 230 do TST), sendo devido novo aviso-prévio.

ATENÇÃO: Toda vez que o empregador, imotivadamente, manifestar
intenção de romper o contrato de trabalho, concedendo aviso-prévio ao
empregado, terá direito o obreiro à redução no horário de trabalho em
duas horas diárias ou à não prestação de serviços por 7 dias corridos,
sem prejuízo do salário.

Caso isso não tenha ocorrido, você, na qualidade de patrono do
reclamante, em eventual inicial trabalhista, deverá requerer o pagamento
de novo aviso-prévio, em face da não redução de jornada pelo
empregador.

Igual posicionamento você deverá adotar caso o empregador substitua o
período obrigatório de redução de jornada pelo pagamento das horas
correspondentes a título de horas extras.

2.20.4 Justa causa no curso do aviso-prévio

Considerando que o aviso-prévio não extingue o liame empregatício
imediatamente, mas tão somente estabelece um termo final ao pacto laboral, nada
impede que, durante o cumprimento do aviso pelo empregado, o empregador ou o
próprio obreiro cometa uma falta grave, a ensejar a brusca ruptura do contrato.

A falta grave ocorrida no curso do aviso-prévio trabalhado transforma a simples
resilição contratual (dispensa imotivada do obreiro ou pedido de demissão) em
resolução contratual (dispensa por justa causa ou rescisão indireta).

Se o empregador cometer falta grave no curso do aviso, estará o obreiro liberado
do cumprimento do restante do aviso-prévio, ficando o empregador obrigado a pagar
a remuneração correspondente aos dias remanescentes, sem prejuízo da indenização
devida ao trabalhador (art. 490 da CLT).

Ao contrário, se o empregado cometer falta grave no curso do aviso-prévio, não
fará jus o obreiro ao restante do aviso, além de perder o direito às verbas rescisórias
de natureza indenizatória, salvo se a falta grave cometida for a de abandono de
emprego, pois haverá a presunção de que o trabalhador deixou o antigo trabalho por
ter encontrado um novo labor (art. 491 da CLT e Súmula 73 do TST).

Impende destacar que a Lei 7.108/1983 acrescentou o § 4.° ao art. 487 da CLT,



que versa que é devido o aviso-prévio na despedida indireta (situação em que a
resolução contratual se dá em função da falta grave cometida pelo empregador).

O TST, por meio da Resolução do Tribunal Pleno 121/2003, alterou a Súmula 14,
passando a adotar o entendimento de que reconhecida a culpa recíproca na rescisão
do contrato de trabalho (CLT, art. 484), o empregado tem direito a 50% do valor do
aviso-prévio, do 13.º salário e das férias proporcionais.

2.20.5 Aviso-prévio – direito irrenunciável

O aviso-prévio é um direito irrenunciável do empregado. O pedido de dispensa
de seu cumprimento não exime o empregador de pagar o valor respectivo, salvo
comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego (Súmula 276
do TST). A expressão “pedido de dispensa do cumprimento”, contida na referida
Súmula, refere-se ao aviso-prévio concedido pelo empregador. Dessa forma, o
empregado não poderia renunciar ao aviso-prévio, salvo se provar ter obtido novo
emprego, que é a finalidade do instituto, ficando o empregador obrigado a pagar o
valor correspondente.

2.20.6 Aviso-prévio e estabilidade

Não é possível a coincidência do aviso-prévio dado pelo empregador com os
últimos 30 dias de estabilidade provisória do obreiro, nem mesmo a concessão do
mencionado aviso durante o período de estabilidade no emprego (Súmula 348 do
TST).

O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o
período de aviso-prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto
que inaplicável a regra do § 3.º do art. 543 da CLT (Súmula 369 do TST).

2.21 ESTABILIDADE

O tema estabilidade também é muito cobrado pelos examinadores no exame de
ordem, seja abordado em peças processuais (principalmente relacionado com
reintegração de obreiros portadores de estabilidade provisória), seja em questões
subjetivas, merecendo especial atenção pelo aluno.

A CF/1988 acabou com a antiga estabilidade decenal prevista no art. 492 da CLT,



que dispunha que o empregado que contava mais de 10 (dez) anos de serviço na
mesma empresa já não mais podia ser imotivadamente dispensado, mas tão somente
se cometesse falta grave, devidamente apurada por meio de uma ação judicial
denominada inquérito para apuração de falta grave (art. 853 da CLT).

Nesse contexto, após a promulgação da Carta Maior, todos os trabalhadores,
urbanos e rurais, passaram a ser optantes obrigatórios do regime do FGTS, acabando
a denominada estabilidade decenal.

Não obstante a Constituição Federal, algumas leis infraconstitucionais
mantiveram em seu bojo algumas hipóteses em que o obreiro alcança a denominada
estabilidade provisória, como no caso do dirigente sindical, da gestante, do cipeiro, do
empregado membro da comissão de conciliação prévia, do acidentado etc.

Objetivando facilitar o seu estudo, preparamos um quadro apontando as
principais hipóteses de estabilidade provisória, com indicação do respectivo período e
fundamento legal. Vejamos:

 



Impende destacar que a Lei 11.324, de 19 de julho de 2006, acrescentou à Lei
5.859/1972, que dispõe sobre a profissão do empregado doméstico, o art. 4.º-A, que
estabelece que “é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada
doméstica gestante desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto”.
Portanto, agora, também a doméstica gestante tem direito à estabilidade no emprego
em função da gravidez.

ATENÇÃO: Conforme já mencionado anteriormente, a OAB costuma
exigir peças processuais que envolvam a reintegração de trabalhadores
portadores de estabilidade provisória, principalmente envolvendo o
dirigente sindical, a gestante, o cipeiro e o acidentado.

Em relação ao dirigente sindical, a CLT traz, de forma explícita, no art. 659, X, a
possibilidade de o magistrado conceder medida liminar em reclamação trabalhista que
vise reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo
empregador.

Vale ressaltar, ainda, quanto à estabilidade do dirigente sindical, as seguintes
Orientações Jurisprudenciais da SDI/I do TST:

“OJ 365 – Estabilidade Provisória. Membro de Conselho Fiscal de Sindicato.
Inexistência. DJ 20, 21 e 23.05.2008. Membro de conselho fiscal de sindicato não
tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3.º, da CLT e 8.º, VIII, da



CF/1988, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria
respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do
sindicato (art. 522, § 2.º, da CLT)”.

“OJ 369 – Estabilidade Provisória. Delegado Sindical. Inaplicável. O delegado
sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no art. 8.º, VIII, da
CF/1988, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem
cargos de direção nos sindicatos, submetidos a processo eletivo”.

Em relação às demais hipóteses de reintegração no emprego de trabalhador
portador de estabilidade, utilizaremos tão somente como fundamento da antecipação
de tutela os arts. 273 e 461 do CPC.

Vale frisar que, em alguns casos, mesmo o trabalhador sendo portador de
estabilidade provisória, caso cometa uma falta grave, não haverá necessidade de
investigação através de inquérito para apuração de falta grave, como nos casos da
gestante, empregado membro da CIPA, acidentado e empregado membro da comissão
de conciliação prévia. Logo, se tais trabalhadores cometerem falta grave, poderão ser
sumariamente dispensados, independentemente de inquérito.

Destacamos, ainda, a seguinte Orientação Jurisprudencial da SDI-I/TST:

“OJ 399 – Estabilidade provisória. Ação Trabalhista ajuizada após o término
do período de garantia no emprego. Abuso do exercício do direito de ação. Não
configuração. Indenização devida (DEJT divulgado em 02, 03 e 04.08.2010). O
ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego
não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido
apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7.º, XXIX, da CF/1988, sendo
devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período
estabilitário”.

Sobre a estabilidade provisória, finalmente, cumpre mencionar a inclusão do item
III na Súmula 378 do TST, segundo o qual “o empregado submetido a contrato de
trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego, decorrente
de acidente de trabalho, prevista no art. 118 da Lei n.º 8.213/91”.

2.22 ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETÊNCIA



2.22.1 Organização da Justiça do Trabalho

É importante para a prova da OAB que você tenha conhecimento do
funcionamento da Justiça do Trabalho quanto aos seus órgãos e competência.

O art. 111 da CF/1988 define como órgãos da Justiça do Trabalho:

• o Tribunal Superior do Trabalho (TST);

• os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs);

• os juízes do trabalho.

O Judiciário trabalhista, portanto, é dividido em três graus de jurisdição, quais
sejam: TST (terceiro grau de jurisdição), TRTs (segundo grau de jurisdição) e os
juízes do trabalho (primeiro grau de jurisdição, que exercem a jurisdição nas Varas do
Trabalho).

O Tribunal Superior do Trabalho é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho,
com sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional, sendo composto de 27
Ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados
pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado
Federal, sendo 1/5 de advogados com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de
efetivo exercício, observado o disposto no art. 94, e os demais juízes dos Tribunais
Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio
Tribunal Superior.

O TST editou a Resolução Administrativa 1.295/2008 (Regimento Interno do
TST), definindo, em seu art. 59, os órgãos que compõem o próprio TST, quais sejam:

• Tribunal Pleno;

• Órgão Especial;

• Seção Especializada em Dissídios Coletivos;

• Seção Especializada em Dissídios Individuais, dividida em duas subseções; e

• Turmas.

Outrossim, o Regimento Interno do TST também dispõe sobre as atribuições da
Presidência, da Corregedoria-Geral e do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do



Trabalho.
Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes,

recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da
República entre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo 1/5 advogados
com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto
no art. 94 da Constituição Federal, e os demais, mediante promoção de juízes do
trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.

Anteriormente, a Constituição da República previa que haveria pelo menos um
TRT em cada Estado, o que nunca chegou a ocorrer, visto que os Estados de
Tocantins, Roraima, Acre e Amapá nunca possuíram TRT. Foi excluída esta
obrigatoriedade da Carta Maior, apenas exigindo o atual art. 115 que os TRTs sejam
compostos de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, nas respectivas
regiões, e nomeados pelo Presidente da República, entre brasileiros com mais de 30 e
menos de 65 anos.

O Estado de São Paulo possui dois Tribunais do Trabalho, quais sejam: o da 2.ª
Região (SP/Capital) e o da 15.ª Região (Campinas).

Em função da extinção das Juntas de Conciliação e Julgamento (EC 24/1999), a
jurisdição trabalhista no primeiro grau passou a ser exercida por um juiz singular,
denominado juiz do trabalho, que exerce suas funções nas denominadas Varas do
Trabalho.

Estabelece o art. 112 da Carta Maior (com redação dada pela EC 45/2004) que “a
lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua
jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal
Regional do Trabalho”.

Por sua vez, determina o art. 113 da Carta Maior que a lei disporá sobre a
constituição, a investidura, a jurisdição, a competência, as garantias e as condições de
exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho.

2.22.2 Competência da Justiça do Trabalho

2.22.2.1 Competência em razão da matéria

O tema competência na seara trabalhista ganhou grande importância em função
da alteração introduzida pela EC 45/2004, a qual, ao modificar a redação do art. 114 da
CF/1988, elasteceu, consideravelmente, a competência material da Justiça do



Trabalho, razão pela qual procuraremos analisar, específica e exaustivamente, todas as
regras e peculiaridades envolvendo o tema.

A competência em razão da matéria é definida em função da natureza da lide
descrita na peça inaugural, ou seja, a competência é firmada em função dos pedidos
contidos na petição inicial.

No âmbito da Justiça laboral, a competência material e em razão da pessoa tem
como fundamento jurídico principal o art. 114 da Carta Maior, artigo este
recentemente alterado pela EC 45/2004, a qual ampliou, significativamente, a
competência material da Justiça do Trabalho.

Seguramente, a mais importante inovação trazida pela EC 45/2004 foi a
ampliação da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar
as ações oriundas das relações de trabalho (art. 114, I, da CF/1988).

Relação de trabalho corresponde a qualquer vínculo jurídico por meio do
qual uma pessoa natural executa obra ou serviços para outrem, mediante o
pagamento de uma contraprestação.

Podemos afirmar, portanto, que a relação de trabalho é gênero da qual a
relação de emprego é uma espécie. Em outras palavras, toda relação de
emprego corresponde a uma relação de trabalho, mas nem toda relação
de trabalho corresponde a uma relação de emprego.

Quando se fala, portanto, em relação de trabalho, incluem-se a relação
de emprego, a relação de trabalho autônomo, eventual, avulso, voluntário,
estágio e a relação de trabalho institucional.

Portanto, após a EC 45/2004, passou a Justiça do Trabalho a ter competência para
processar e julgar qualquer relação de trabalho e não só a relação de emprego.

Nesta esteira, um pedreiro, um pintor, um marceneiro, ou qualquer outro
profissional autônomo que não receber pelos serviços prestados, embora não seja
empregado do tomador de serviços em função da ausência de subordinação, ajuizará
eventual demanda perante a Justiça laboral.

Logo, o Poder Judiciário Trabalhista passa a ter competência para análise de
todos os conflitos decorrentes da relação de trabalho em sentido amplo.

Em relação às ações acidentárias (previdenciárias) decorrentes de acidente de
trabalho, embora envolvam situações decorrentes da relação de trabalho, não se
encontram na esfera de competência material da Justiça do Trabalho, sendo a Justiça
Ordinária (Varas de Acidente de Trabalho) competente para processar e julgar ação
acidentária proposta pelo empregado (acidentado segurado) em face do INSS



(seguradora), conforme previsto no art. 643, § 2.º, da CLT.
Quanto à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações

oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, o
Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há que se falar em “imunidade de
jurisdição”, possuindo a Justiça laboral competência para processar e julgar demanda
envolvendo entes de direito público externo.

Todavia, permanece o entendimento da Suprema Corte de que o ente de direito
público externo possui “imunidade de execução”, ou seja, embora tenha a Justiça
laboral competência para processar e julgar demanda envolvendo ente estrangeiro,
não possui competência para executar seus julgados, devendo socorrer-se aos apelos
diplomáticos, mediante a denominada carta rogatória.

Em relação à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações
envolvendo servidores públicos estatutários, o Min. Nelson Jobim concedeu liminar
para interpretar o citado dispositivo constitucional suspendendo toda e qualquer
interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF na redação dada pela EC 45/2004, que
inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam
instauradas entre seus servidores e o Poder Público, a este vinculados por típica
relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.

Vale mencionar que o posicionamento adotado pelo Ministro Nelson Jobim foi
referendado pelo Plenário do STF no dia 05.04.2006, no julgamento da já mencionada
Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395-6. Portanto, em face da interpretação
manifestada pelo Supremo Tribunal Federal, temos que a Justiça do Trabalho é
incompetente para conciliar e julgar as ações envolvendo servidores públicos
estatutários, sendo competente a Justiça Federal (no caso de ações que envolvam
servidores públicos federais) ou a Justiça Estadual (na hipótese de ações que
envolvam servidores públicos estaduais ou municipais).

Contudo, se o servidor da administração pública direta, indireta, autárquica ou
fundacional for regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, será a Justiça laboral
competente para conciliar e julgar os dissídios entre o denominado “empregado
público” e a administração pública.

A empresa pública e a sociedade de economia mista que, nos termos do art. 173,
§ 1.º, II, da CF/1988, explorem atividade econômica, serão submetidas ao regime
próprio das empresas privadas, constituindo-se em pessoas jurídicas de direito
privado, com empregados regidos pela norma consolidada.

O novo inciso II do art. 114 da CF/1988 assegurou à Justiça do Trabalho
competência para processar e julgar as ações que envolvam o exercício do direito de
greve, havendo a possibilidade do manejo, nessa hipótese, de ações individuais e/ou



coletivas.
Sobre o tema, o STF aprovou, no último dia 02.12.2009, a Súmula Vinculante 23,

estabelecendo que “a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as
ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve pelos
trabalhadores da iniciativa privada”.

O inciso III do novo art. 114 da CF/1988 atribui competência à Justiça do
Trabalho para processar e julgar ações sobre representação sindical, entre sindicatos,
entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores.

Com a inovação trazida pela EC 45, passaram as lides intersindicais envolvendo
disputa de base territorial a ser julgadas pela Justiça do Trabalho e não mais pela
Justiça Estadual, como era anteriormente.

Assim, quando dois ou mais sindicatos disputarem base territorial de
representação de categoria, tal matéria estará afeta à seara trabalhista.

O novo art. 114, IV, da CF/1988 estabeleceu como competência da Justiça do
Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data,
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição.

Uma das grandes novidades é a possibilidade de impetração de mandado de
segurança perante a Vara do Trabalho (primeiro grau de jurisdição), evidentemente
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição.

Agora, por exemplo, um mandado de segurança proposto em face de ato de
auditor fiscal do trabalho (como na hipótese de interdição ou embargos de obras) será
processado perante a Justiça do Trabalho e não mais perante a Justiça Federal, como
era anteriormente, tendo em vista que o ato questionado envolve matéria sujeita à
jurisdição trabalhista (no caso, medicina e segurança do trabalho).

O habeas corpus, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição
trabalhista, passa a ser julgado pela Justiça laboral.

Anteriormente, o tema era polêmico, pois o Supremo Tribunal Federal entendia
que cabia ao Tribunal Regional Federal – TRF processar e julgar o habeas corpus em
face de ato praticado por juiz do trabalho.

Exemplificativamente, temos que, após a edição da EC 45/2004, determinada a
prisão de depositário infiel pelo magistrado do trabalho, eventual habeas corpus será
processado pela Justiça do Trabalho (essa talvez seja a única hipótese de utilização do
habeas corpus na esfera trabalhista).

ATENÇÃO: o habeas corpus é uma novidade na Justiça do Trabalho, o
que significa dizer que, eventualmente, pode o examinador da OAB exigir o



conhecimento dessa peça processual. Em função disso, mais adiante,
voltaremos a abordar este assunto, fornecendo um modelo de habeas
corpus.

A nova redação do art. 114, V, da CF confere alçada para a Justiça do Trabalho
examinar os conflitos de competência apenas entre órgãos com jurisdição trabalhista,
ressalvando o disposto no art. 102, I, o, da Carta Maior, que impõe ao Supremo
Tribunal Federal o julgamento dos conflitos entre o Superior Tribunal de Justiça e
quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal.

Os conflitos de competência serão resolvidos:

• pelos TRTs, quando suscitado entre Varas do Trabalho da mesma região,
entre juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista da mesma região, ou
entre Varas do Trabalho e juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista
(na mesma região) – art. 808 da CLT;

• pelo TST, quando suscitado entre TRTs, entre Varas do Trabalho e juízes de
direito investidos na jurisdição trabalhista, sujeitos à jurisdição de Tribunais
Regionais diferentes – art. 808 da CLT;

• pelo Superior Tribunal de Justiça, quando suscitado entre Vara do Trabalho e
juiz de direito não investido na jurisdição trabalhista – art. 105, I, d, CF/1988;

• pelo Supremo Tribunal Federal, quando suscitado entre o TST e órgãos de
outros ramos do Judiciário – art. 102, I, o, CF/1988.

Vale mencionar que, em virtude da hierarquia, não se configura conflito de
competência entre o TRT e a Vara do Trabalho a ele vinculada (Súmula 420 do TST).

A Carta Maior estipulou no inciso VI do art. 114 a competência material da
Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou
patrimonial decorrentes da relação de trabalho.

Portanto, o novo art. 114, VI, da CF/1988 consagra definitivamente o
entendimento de que qualquer ação de dano moral ou patrimonial proposta pelo
empregado em face do empregador ou vice-versa, quando decorrente da relação de
trabalho, será de competência material da Justiça do Trabalho, posicionamento este
que já era adotado pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da EC 45.

O TST, em relação ao dano moral, também adotou semelhante posicionamento,
consubstanciado na Súmula 392.



Convém ressaltar que em relação às ações acidentárias, ou seja, lides
previdenciárias derivadas de acidente de trabalho promovidas pelo trabalhador
segurado em face da seguradora INSS, a competência será da Justiça Comum (Varas
de Acidente de Trabalho) e não da Justiça do Trabalho.

Sobre o tema, o STF aprovou, no dia 02.12.2009, a Súmula Vinculante 22,
estabelecendo que “a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as
causas relativas a indenizações por danos morais e patrimoniais decorrentes de
acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, alcançando-se,
inclusive, as demandas que ainda não possuíam, quando da promulgação da EC
45/2004, sentença de mérito em primeiro grau”.

Por outro lado, o art. 120 da Lei 8.213/1991 determina que, em caso de acidente
de trabalho causado por negligência do responsável pelo cumprimento das normas de
segurança e saúde no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva dos
segurados (empregador), ajuizará a Previdência Social ação regressiva em face de tal
empregador perante a Justiça Federal (art. 109, I, da CF/1988). Nessa hipótese, o
empregador não se exime de sua responsabilidade pelo fato de a Previdência Social
ter honrado prestações decorrentes da incapacidade gerada pelo acidente de trabalho.

Em relação às ações promovidas pelo empregado em face do
empregador em busca de indenização pelos danos morais e/ou
patrimoniais causados pelo acidente de trabalho, o Supremo Tribunal
Federal, em recente julgado (Conflito Negativo de Competência 7.204-1-
MG, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 29.06.2005), entendeu que tais ações
devem ser processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho.

Logo, as ações promovidas pelo empregado em face do empregador
postulando indenização pelos danos morais e materiais sofridos em
decorrência do acidente de trabalho serão processadas e julgadas pela
Justiça do Trabalho, visto que decorrem da relação de trabalho existente
entre empregado e empregador.

Uma outra inovação trazida pela EC 45/2004 repousa no art. 114, VII, da
Carta Maior, atribuindo competência material à Justiça do Trabalho para
processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de
trabalho, cuja competência anterior era da Justiça Federal.

Com efeito, a competência em destaque refere-se a qualquer ação, seja a lide
intentada pelo empregador objetivando invalidar sanção administrativa imposta pelas
Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (autos de infração), seja também



as execuções dos títulos extrajudiciais oriundas dos autos de infração lavrados pelos
auditores fiscais do trabalho, propostas pela Fazenda Pública Federal em face do
infrator.

A redação anterior do art. 114, § 3.º, da CF/1988, fruto da EC 20/1998, já havia
ampliado a competência material da Justiça do Trabalho para também executar, de
ofício, as contribuições previdenciárias devidas em decorrência das decisões
proferidas pelos juízes e tribunais do trabalho, resultantes de condenação ou
homologação de acordo.

Destaque-se que, posteriormente à EC 20/1998, a Lei 10.035/2000 acrescentou
diversos artigos à Consolidação das Leis do Trabalho sobre a matéria.

Portanto, o novo art. 114, VIII, nada acrescentou à competência material da
Justiça laboral.

2.22.2.2 Competência territorial das Varas do Trabalho

A competência territorial das Varas do Trabalho (competência em razão do lugar)
está disciplinada no art. 651 da CLT.

Vejamos:

“Art. 651. A competência das Varas do Trabalho é determinada pela
localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao
empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.

§ 1.º Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a
competência será da Vara da localidade em que a empresa tenha agência ou filial
e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a Vara da
Localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima.

§ 2.º A competência das Varas do Trabalho, estabelecida neste artigo,
estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que
o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em
contrário.

§ 3.º Em se tratando de empregador que promova realização de atividades
fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar
reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos
serviços”.

Portanto, em regra, a demanda trabalhista deve ser proposta na localidade em que



o empregado efetivamente tenha prestado seus serviços, independentemente do local
da contratação.

Nesse contexto, contratado o trabalhador no Paraná para laborar na Bahia, terá
competência territorial para processar e julgar eventual reclamação trabalhista uma das
Varas do Trabalho do local da prestação de serviços, qual seja Bahia.

Quanto ao agente ou viajante comercial, o § 1.º do art. 651 da CLT contempla
uma exceção à regra geral, devendo o obreiro viajante propor sua ação trabalhista:

• na Vara da localidade em que a empresa tenha agência ou filial, ao qual o
trabalhador esteja subordinado;

• não existindo agência ou filial, na Vara localizada onde o empregado tenha
domicílio ou na localidade mais próxima.

Outra exceção à regra geral da competência territorial estabelecida no diploma
consolidado é o § 2.º do art. 651 da CLT, o qual atribui competência às Varas do
Trabalho para processar e julgar lides ocorridas em agência ou filial situada no
estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional
em contrário.

A empresa estrangeira deverá ter sede, filial ou representante no Brasil, sob pena
de impossibilidade da propositura da ação, pois restaria inviabilizada a notificação da
empresa para a audiência.

Em relação à Vara do Trabalho competente nesta hipótese (art. 651, § 2.º, da
CLT), doutrina e jurisprudência divergem, alguns sustentando que será a da sede ou
filial da empresa existente no Brasil, e outros defendendo a tese de que a demanda
deverá ser proposta no local da contratação antes de o obreiro ir para o estrangeiro.

Outrossim, em relação aos dissídios ocorridos no exterior, a regra de direito
processual a ser aplicada é a brasileira, tendo em vista que a demanda será submetida
à Justiça do Trabalho brasileira.

No entanto, a regra de direito material a ser aplicada será a do país onde o
empregado efetivamente prestou os seus serviços, ou seja, os direitos a que o
trabalhador fará jus serão os previstos na legislação estrangeira.

Nesse contexto, a relação de emprego será regida segundo a lei do país em que o
serviço tenha sido prestado, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 207
do TST.

O art. 651, § 3.º, da CLT, por último, menciona que em relação às empresas que
promovam atividades fora do lugar da celebração do contrato (exemplos: atividades



circenses, feiras agropecuárias, motoristas de ônibus de linhas intermunicipais etc.),
será assegurado ao obreiro apresentar reclamação trabalhista no foro da celebração do
contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.

ATENÇÃO: Ao elaborar uma defesa trabalhista na qualidade de patrono
do reclamado, fique atento, pois, dependendo dos dados do problema, o
examinador não deseja que você elabore uma contestação, mas tão
somente uma exceção de incompetência em razão do lugar.

Em função disso, voltaremos a abordar o assunto exceção de incompetência
ainda neste trabalho, na parte referente à defesa trabalhista.

2.23 TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Em relação à terminação do contrato do trabalho, você não pode esquecer que:

• quando o trabalhador for dispensado sem justa causa, fará jus aos
seguintes direitos: aviso-prévio (trabalhado ou indenizado), multa de 40% do
FGTS (para os contratos por prazo indeterminado), levantamento do saldo
existente na conta vinculada do FGTS, saldo de salários, indenização de férias
integrais, simples ou em dobro, acrescidas do terço constitucional (caso não
tenha gozado as férias), indenização de férias proporcionais, acrescidas do
terço constitucional, 13.º salário, guias de seguro-desemprego e indenização
adicional no valor de um salário mensal do obreiro, prevista no art. 9.º da Lei
7.238/1984, quando dispensado nos 30 dias que antecedem a data-base de sua
categoria;

• quando o trabalhador pedir demissão, fará jus aos seguintes direitos: saldo
de salários, indenização de férias integrais, simples ou em dobro, acrescidas do
terço constitucional (caso não tenha gozado as férias), indenização de férias
proporcionais, acrescidas do terço constitucional, 13.º salário. Vale destacar
que o trabalhador não terá direito ao aviso-prévio, mas sim obrigação de
conceder aviso-prévio ao empregador, sob pena de ter descontado, na
rescisão, um mês de salário;

• quando o trabalhador for dispensado por justa causa (em face de ter
cometido uma das faltas graves previstas no art. 482 da CLT), somente fará jus



aos seguintes direitos: saldo de salários e férias integrais, simples ou em dobro,
acrescidas do terço constitucional (caso não as tenha gozado);

• no caso de rescisão indireta (também chamada de despedida indireta –
art. 483 da CLT – que ocorre quando o empregador comete falta grave
justificadora da ruptura contratual brusca), o obreiro fará jus a todos os
direitos provenientes da dispensa sem justa causa, inclusive aviso-prévio;

• no caso de culpa recíproca (art. 484 da CLT – situação em que tanto o
empregado como o empregador cometem falta grave), o trabalhador
receberá metade da indenização devida (nos contratos por prazo
indeterminado, por exemplo, receberá apenas 20% da multa do FGTS), além
de receber, também pela metade, o aviso-prévio, férias proporcionais e o 13.º
salário;

É fundamental que você saiba exatamente quais são os direitos do
trabalhador, dependendo da hipótese de terminação do contrato de
trabalho.

Por exemplo: você não pode alegar numa contestação,
exemplificativamente, que o trabalhador foi dispensado por justa causa e
que a multa de 40% do FGTS, o 13.º salário e as férias proporcionais
foram pagas, pois a dispensa por justa causa exclui o direito à percepção
dessas parcelas.

2.24 TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS

O aluno deverá ficar atento ao tema transferência de empregados, uma vez que a
OAB costuma exigir este assunto no exame de ordem, seja em questões subjetivas,
seja na própria peça profissional.

A regra para transferência do empregado definitivamente de uma localidade para
outra dentro do território brasileiro é que haja o consentimento do obreiro, conforme
se depreende da análise do art. 469, caput, consolidado.

Todavia, os §§ 1.º, 2.º e 3.º do art. 469 da CLT estipulam exceções, nas quais o
obreiro pode ser transferido de uma localidade para outra de forma unilateral pelo
empregador.

O art. 469 é claro ao afirmar que não se considera transferência a que não
acarretar necessariamente a mudança de domicílio do obreiro.



Logo, não haverá transferência se o empregado continuar residindo no mesmo
local, embora trabalhando em Município diferente.

Devemos diferenciar transferência de remoção. Na transferência, há mudança de
domicílio, sendo a anuência do obreiro obrigatória. Na remoção, o empregado é
removido de um estabelecimento para outro, sem alteração do seu domicílio, podendo
ser feita unilateralmente pelo empregador, sem a anuência do trabalhador.

Os empregados que exerçam cargo de confiança ou que tenham nos seus
contratos condição implícita de transferência (trabalhadores de circo, os que laboram
em feiras ou exposições agropecuárias etc.) ou explícita (aeronauta, atleta profissional,
vendedor viajante etc.), desde que haja a real necessidade de serviço, podem ser
transferidos unilateralmente pelo empregador.

Será considerada lícita a transferência quando do estabelecimento em que
trabalhar o empregado for extinto.

A transferência provisória depende da real necessidade do serviço. É
imprescindível que o serviço a ser executado seja necessário, ou seja, que o trabalho
do operário não possa ser executado por outro empregado na localidade. Nesse
contexto, o § 3.º do art. 469 consolidado determina a transferência provisória
independentemente da vontade do empregado, constituindo um ato unilateral do
empregador, sendo apenas exigido que este comprove a necessidade do serviço, com
vistas a coibir transferências determinadas por motivos pessoais, de perseguição ao
empregado etc.

O adicional de transferência (25% dos salários) somente será devido na
transferência provisória, sendo mantido apenas enquanto durar essa situação, devendo
o referido adicional ser suprimido ao término da transferência provisória, ou mesmo
quando a transferência se estabeleça definitivamente, com a anuência do empregado.

O adicional de transferência também é devido nas transferências provisórias dos
empregados que ocupam cargo de confiança, ou mesmo para aqueles em que exista
previsão contratual de transferência.

ATENÇÃO: Na peça profissional, o aluno deverá ficar atento, pois os
dados da questão poderão indicar que a transferência do obreiro foi
abusiva, como nas hipóteses: não demonstração da necessidade de
serviço, transferência punitiva, transferência do dirigente sindical com o
intuito de inviabilizar o exercício do mandato sindical pelo obreiro,
transferência imposta unilateralmente pelo empregador, apesar de obreiro
não ocupar cargo de confiança e não haver condição implícita ou explícita
possibilitando a transferência etc.



Nestas hipóteses, você deverá propor reclamação trabalhista com pedido
de liminar, com fundamento no art. 659, IX, da CLT, requerendo
concessão de liminar que vise a tornar sem efeito a transferência abusiva,
arbitrária, ilegal.

Outrossim, pode ser que os dados fornecidos para resolução da peça
profissional indiquem que o empregado foi transferido provisoriamente,
mas não recebeu o adicional de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento)
dos salários. Neste caso, entre os pleitos, não se esqueça de incluir o
pedido de pagamento do adicional de transferência em relação ao período
em que ocorreu a transferência provisória.

Numa eventual contestação o aluno deverá basear sua defesa também
no próprio art. 469 da CLT. Exemplos:

A – o reclamante ajuíza ação trabalhista requerendo liminar impeditiva de
transferência (art. 659, IX, da CLT). Dependendo dos dados fornecidos,
você deverá alegar:

• que havia a necessidade de serviço a justificar a transferência
provisória;

• que o trabalhador ocupava cargo de confiança ou existia no pacto de
emprego condição implícita ou explícita possibilitando a transferência;

• que houve a extinção do estabelecimento onde laborava o empregado,
justificando, assim, a sua transferência para outro estabelecimento da
empresa;

• que não houve transferência, mas simples remoção de uma localidade
para outra, sem a necessidade de mudança de domicílio do obreiro.

B – o reclamante postula o pagamento do adicional de 25%. Dependendo
dos dados fornecidos, você poderá alegar:

• que houve o pagamento do adicional de transferência de 25%, enquanto
perdurou a transferência provisória;

• que o empregado não foi transferido provisoriamente, mas sim
definitivamente;

• que não houve transferência, mas simples remoção de uma localidade
para outra, sem a necessidade de mudança de domicílio do obreiro.

2.25 EQUIPARAÇÃO SALARIAL

A CF/1988, no art. 7.º, XXX, proíbe qualquer diferença de salários, de exercício
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.



Logo, o exercício da mesma função na empresa, atendidos os requisitos impostos
pelo art. 461 e parágrafos da CLT, gera a necessária igualdade de salários, podendo o
trabalhador prejudicado ou discriminado postular no Judiciário trabalhista a
equiparação salarial com o modelo ou paradigma.

O art. 461 da CLT prevê alguns requisitos obrigatórios para a configuração da
equiparação salarial. Vejamos:

• Identidade de funções: para configuração da equiparação salarial, o
requerente da equiparação e o paradigma têm de exercer a mesma função.

• Trabalho de igual valor:  é o que for feito com igual produtividade e com a
mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço na
função não seja superior a dois anos. O elemento quantitativo é medido pela
produtividade; o elemento qualitativo é medido pela perfeição técnica.

• Mesmo empregador: o trabalho realizado pelo requerente da equiparação
salarial e paradigma deve ser prestado ao mesmo empregador. Embora o
subscritor do presente trabalho tenha um posicionamento divergente, o TST,
em diversos julgados, tem considerado como mesmo empregador, para efeitos
de equiparação salarial, empresas que pertençam ao mesmo grupo econômico.
Nesse diapasão, o empregado poderá indicar como paradigma obreiro que
labore em empresa do mesmo grupo econômico e que realize as mesmas
funções do requerente da equiparação salarial.

• Mesma localidade: o requerente da equiparação salarial e o paradigma
devem laborar no mesmo Município ou em Municípios distintos que,
comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana.

• Simultaneidade na prestação de serviços (contemporaneidade): é mister
que haja simultaneidade na prestação de serviços entre o equiparando e o
paradigma. Inexistindo simultaneidade na prestação de serviços, mas
sucessividade, ou seja, quando um empregado sucede a outro na empresa, no
desempenho das funções, não há falar em isonomia salarial. Frise-se que,
havendo substituição temporária de um obreiro pelo outro no desempenho das
funções, o TST entende que deve haver igualdade de salários entre o substituto
e o substituído, durante o interregno da substituição, conforme previsto na
Súmula 159 do TST.

• Inexistência de quadro organizado em carreira: a adoção pelo
empregador de quadro organizado em carreira, em que as promoções são feitas



por antiguidade e merecimento, alternadamente, excluem o direito à
equiparação salarial. O quadro de carreira deve ser homologado pelo
Ministério do Trabalho, salvo quando se tratar de quadro de carreira
organizado por pessoa jurídica de Direito Público interno, quando a simples
aprovação do ato administrativo pela autoridade competente já é suficiente
para validar o quadro;

Vale destacar que o trabalhador readaptado em nova função, por motivo de
deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social,
jamais servirá de paradigma para efeitos de equiparação salarial.

ATENÇÃO:
• Em eventual reclamação trabalhista que envolver equiparação salarial,

caso esteja atuando como advogado do reclamante e requeira
equiparação salarial, você deverá indicar o paradigma e demonstrar a
identidade de funções (fato constitutivo do direito).

• Em eventual contestação, havendo pedido na petição inicial envolvendo
equiparação salarial, caso esteja atuando como advogado do reclamado,
você deverá demonstrar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do
direito do reclamante, como, por exemplo, provar que o requerente da
equiparação salarial e o paradigma executavam funções diversas, que o
trabalho não era exercido com igual produtividade e mesma perfeição
técnica, que não prestavam serviços ao mesmo empregador, que não
laboravam na mesma localidade, que o paradigma é trabalhador
readaptado etc.

A SDI-I, do TST, editou a OJ 353 ( DOU 14.03.2008), estabelecendo que à
sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista no art.
37, XIII, da CF/1988, pois, ao contratar empregados sob o regime da CLT, equipara-
se a empregador privado, conforme disposto no art. 173, § 1.º, II, da CF/1988.

Por último, cabe destacar a Súmula 6 do TST, com redação dada pela Res.
185/2012, DJ, 25, 26 e 27.09.2012, in verbis:

“Súmula 6 do TST – Equiparação salarial. Art. 461 da CLT.
I – Para os fins previstos no § 2.º do art. 461 da CLT, só é válido o quadro de

pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho,
excluindo-se, apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entidades de
direito público da administração direta, autárquica e fundacional aprovado por



ato administrativo da autoridade competente.
II – Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se

o tempo de serviço na função e não no emprego.
III – A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma

exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando
se os cargos têm, ou não, a mesma denominação.

IV – É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial,
reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o
pedido se relacione com situação pretérita.

V – A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora
exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde
pelos salários do paradigma e do reclamante.

VI – Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a
circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que
beneficiou o paradigma, exceto se decorrente de vantagem pessoal, de tese
jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior ou, na hipótese de
equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir
prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à
equiparação salarial em relação ao paradigma remoto.

VII – Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, é possível a
equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua
perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos.

VIII – É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou
extintivo da equiparação salarial.

IX – Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as
diferenças salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos que precedeu o
ajuizamento.

X – O conceito de ‘mesma localidade’ de que trata o art. 461 da CLT refere-
se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos que,
comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana”.

2.26 GRUPO ECONÔMICO, DONO DE OBRA E SUBEMPREITADA

2.26.1 Grupo econômico



A CLT, em seu art. 2.º, § 2.º, dispõe que:

“Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas”
(grifo nosso).

A formação do grupo econômico depende da presença de, no mínimo, duas
empresas, as quais estejam sob direção única, existindo sempre uma empresa
principal, controladora das demais, muito comum nas holdings. Todas as empresas do
grupo deverão exercer atividade econômica, mas não necessariamente a mesma
atividade, podendo, exemplificativamente, haver, no mesmo grupo econômico, uma
padaria, uma farmácia, uma indústria e um posto de gasolina.

Ademais, o grupo econômico, para efeito trabalhista, não necessita revestir-se das
formalidades jurídicas específicas contidas na legislação comercial, sendo
desnecessária a formalização do grupo por meio de registros em cartórios, bastando
tão somente que restem evidenciadas as características do grupo de empresas descritas
na CLT (art. 2.º) e na Lei de Trabalho Rural (art. 3.º).

Prevaleceu na doutrina a teoria do empregador único para definir a
responsabilidade solidária do grupo de empresas pelo adimplemento das obrigações
trabalhistas. Portanto, se, por exemplo, quatro empresas formam um grupo
econômico, todas elas serão solidariamente responsáveis pelo adimplemento das
obrigações decorrentes do contrato de trabalho celebrado pelo empregado com
qualquer uma delas.

Comprovada a existência do grupo de empresas, e a consequente
responsabilidade passiva solidária, o obreiro credor de alguma verba trabalhista
poderá exigi-la do seu empregador direto, ou mesmo de todas ou de algumas
empresas do grupo.

O grupo econômico normalmente é formado por pessoas jurídicas, nada
impedindo, no entanto, que pessoas físicas o integrem. Porém, o Estado não pode
integrar grupo de empresas, visto desempenhar atividade pública, de gerenciamento e
administração dos bens e serviços públicos, incompatível com as finalidades privadas
do grupo de empresas.

Considerando que prevaleceu a teoria do empregador único para configuração do
grupo de empresas, restou também consagrada na doutrina e na jurisprudência a



responsabilidade ativa solidária das empresas do grupo, podendo todas exigirem,
salvo o disposto em contrário, serviços do obreiro, durante o mesmo horário de
trabalho, sem que isso configure a existência de mais de um pacto de emprego,
conforme previsto na Súmula 129 do TST.

ATENÇÃO: É muito comum no exame de ordem existirem peças
profissionais envolvendo grupo econômico. Em eventual reclamação
trabalhista, caso esteja atuando como advogado do reclamante, você
deverá indicar no polo passivo da ação, além do empregador, todas as
empresas que compõem o grupo econômico, requerendo a condenação
solidária de todas as empresas, com fundamento no art. 2.º, § 2.º, da
CLT.

Por último, vale destacar a seguinte orientação jurisprudencial da SDI-I/TST:

“OJ 411 – Sucessão trabalhista. Aquisição de empresa pertencente a grupo
econômico. Responsabilidade solidária do sucessor por débitos trabalhistas de
empresa não adquirida. Inexistência. O sucessor não responde solidariamente por
débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo
econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era
solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na
sucessão”.

2.26.2 Dono de obra

Prevalece o entendimento na jurisprudência de que o dono da obra, por não
exercer uma atividade econômica, e estar apenas construindo ou reformando seu
imóvel, sem qualquer intenção de lucro, não pode ser considerado empregador do
obreiro que lhe presta serviços nessas condições.

Logo, o dono da obra não assume qualquer responsabilidade, seja direta,
solidária ou subsidiária, pelos contratos de trabalho firmados entre o empreiteiro e os
empregados contratados para executar a obra.

Por outro lado, se o dono da obra é uma construtora ou uma imobiliária, ou
mesmo uma incorporadora, que constrói com o fim de obter lucro, poderá ser
reconhecida a responsabilidade subsidiária do dono da obra nas obrigações
trabalhistas contraídas pelo empreiteiro (OJ/SDI-I/TST 191).



CUIDADO: Atenção para a OJ 191, da SDI-I/TST, pois a mesma poderá
ser utilizada tanto pelo reclamante como pelo reclamado.

Exemplos:
• Caso o reclamante tenha trabalhado na execução de uma obra como

empregado de um empreiteiro e o dono da obra seja uma construtora ou
incorporadora, deverá na petição inicial incluir no polo passivo o
empreiteiro (seu empregador) e a construtora ou incorporadora dona da
obra (responsável subsidiária), com base na própria OJ 191.

• O reclamado, na qualidade de dono da obra, em eventual contestação,
poderá arguir a OJ 191, demonstrando que não é uma construtora ou
incorporadora, que não está construindo ou reformando o imóvel com o
objetivo de lucro, requerendo, por consequência, sua exclusão da lide, por
não ter qualquer responsabilidade direta, subsidiária ou solidária.

2.26.3 Contratos de subempreitada

O art. 455 da CLT dispõe que:

“Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas
obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos
empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro”.

Particularmente, entendemos que, não recebendo o empregado as verbas
trabalhistas do subempreiteiro, poderá o obreiro ajuizar ação trabalhista em face do
empreiteiro principal, tratando-se de responsabilidade subsidiária e não de
responsabilidade solidária, como alguns defendem, uma vez que a responsabilidade
solidária não se presume, derivando do contrato ou da lei.

O parágrafo único do mesmo art. 455 consolidado legitima o empreiteiro
principal demandado a propor a ação regressiva, na Justiça comum, além de facultar-
lhe a reter importâncias devidas para garantia da dívida.

Todavia, o TST tem entendido que a responsabilidade do empreiteiro principal é
solidária, cabendo destacar a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA.



EMPREITEIRO PRINCIPAL. A decisão do Tribunal Regional que reconheceu a
responsabilidade solidária da empreiteira principal pelos encargos trabalhistas
oriundos do contrato de trabalho está conforme o disposto no art. 455 da CLT,
sendo certo que o dispositivo assegura ao empregado o direito de acionar em
juízo o empregador (subempreiteiro) ou o empreiteiro principal. Agravo de
instrumento a que se nega provimento”. (TST, AIRR 42371/2002-900-02-00, 7.ª
Turma, DJ 07.03.2008)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CONTRATO
DE SUBEMPREITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não é necessário,
para a responsabilização do empreiteiro principal, que se acione primeiro o
subempreiteiro para, depois, se ficar comprovada a sua insuficiência econômica,
ajuizar nova reclamação contra o empreiteiro principal. Inteligência do art. 455 da
CLT. Agravo de instrumento desprovido”. (TST, AIRR 1630/1999-007-17-00, 1.ª
Turma, DJ 14.12.2007)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. Firmada a
premissa de que, em realidade, tratou-se de um contrato de subempreitada, em
que a empresa COMLURB, responsável pelos serviços de utilidade pública,
transferiu para a associação de moradores, que deveria ser beneficiária desses
serviços, os encargos trabalhistas dos trabalhadores, não há como se concluir por
outro tipo de responsabilidade, a não ser a solidária. Agravo de instrumento
desprovido”. (TST, AIRR, 2058/1996-001-01-40, 1.ª Turma, DJ 30.11.2007)

“RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONTRATO DE
SUBEMPREITADA. ART. 455 DA CLT. 1. Consoante o disposto no art. 455 da
CLT, nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas
obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos
empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. 2. In casu, o
Regional registrou tratar-se de contrato de empreitada firmado entre a dona da
obra e o Consórcio Cigla Sade, empreiteiro principal, que subempreitou parte da
obra a terceira empresa. Dessa forma, condenou o Consórcio-Reclamado a
responder solidariamente pelos pedidos deferidos ao Autor na sentença de
origem. 3. Observa-se, portanto, que a Corte de origem decidiu a controvérsia em
harmonia com a diretriz do art. 455 Consolidado, não havendo que se falar,
assim, em violação dos arts. 265, do CC, e 2.º, § 2.º, da CLT. Agravo de
instrumento desprovido”. (TST, AIRR 178/2006-046-24-40, 4.ª Turma, DJ
28.09.2007)



“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CONTRATO
DE EMPREITADA E SUBEMPREITADA. RESPONSABILIDADE. Os débitos
trabalhistas decorrentes do inadimplemento do subempreiteiro-empregador
devem ser suportados solidariamente pelo empreiteiro principal, em face do que
dispõe o art. 455 da CLT. Agravo de instrumento não provido”. (TST, AIRR
83154/2003-900-02-00, 6.ª Turma, DJ 24.08.2007)

ATENÇÃO: Atuando como advogado do reclamante, e configurada a
existência de subempreitada, você deverá indicar no polo passivo de
eventual reclamação trabalhista tanto o subempreiteiro como o empreiteiro
principal, requerendo a condenação do empregador (subempreiteiro) e a
responsabilidade solidária do empreiteiro principal.

Por último, cabe destacar que o parágrafo único do mesmo art. 455 consolidado
legitima o empreiteiro principal demandado a propor a ação regressiva, na Justiça
comum, além de facultar-lhe reter importâncias devidas para garantia da dívida.

2.27 INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

2.27.1 Insalubridade

São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes
nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos (art. 189 da CLT).

O quadro de atividades e operações insalubres será aprovado pelo Ministério do
Trabalho, o qual adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade,
os limites de tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção e o tempo
máximo de exposição do empregado a esses agentes (art. 190 da CLT). Portanto, para
se configurar a existência do direito ao adicional de insalubridade, não basta a perícia
constatar que o ambiente de trabalho é agressivo à saúde do empregado, sendo
indispensável o enquadramento da atividade ou operação entre as insalubres pelo
Ministério do Trabalho.

Não há direito adquirido ao recebimento do adicional de insalubridade, sendo
que a Súmula 80 do TST menciona que a eliminação da insalubridade pelo
fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder



Executivo exclui a percepção do adicional respectivo.
O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime

do pagamento do adicional de insalubridade, devendo além disso tomar as medidas
que conduzam à diminuição ou à eliminação da nocividade, entre as quais as relativas
ao uso efetivo dos equipamentos de proteção individual – EPIs, pelo empregado.

O adicional de insalubridade é devido ao empregado que presta serviços em
atividades insalubres, e era calculado, em função do contido no art. 192 da CLT, à
razão de 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo, respectivamente para os graus
mínimo, médio e máximo.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 4 ( DO
09.05.2008), passando a estabelecer que, salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem
de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Posteriormente, considerando a Súmula Vinculante editada pelo STF, o Tribunal
Superior do Trabalho cancelou a Súmula 17 e alterou a redação da Súmula 228 (Res.
148/2008, DJ 08, 09 e 10.07.2008), passando a estabelecer que a partir de 9 de maio de
2008, data da publicação da Súmula Vinculante 4, do Supremo Tribunal Federal, o
adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais
vantajoso fixado em instrumento coletivo.

Vejamos o inteiro teor da Súmula Vinculante 4 do STF e da nova redação da
Súmula 228 do TST:

“Súmula Vinculante 4 do STF – DO 09.05.2008 – Salvo nos casos previstos
na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser
substituído por decisão judicial”.

“Súmula 228 do TST – Adicional de insalubridade. Base de cálculo (redação
alterada na sessão do Tribunal Pleno em 26.06.2008) – Res. 148/2008, DJ 04 e
07.07.2008 – republicada no DJ 08, 09 e 10.07.2008 – A partir de 9 de maio de
2008, data da publicação da Súmula Vinculante 4, do Supremo Tribunal Federal,
o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério
mais vantajoso fixado em instrumento coletivo”.

Ocorre que, em 15 de julho de 2008, o Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Gilmar Mendes concedeu liminar na Medida Cautelar em Reclamação
ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI (Rcl. 6.266-MC/DF), em face



da edição da nova redação da Súmula 228 do TST, suspendendo a sua aplicação na
parte em que permite a utilização do salário básico para calcular o adicional de
insalubridade. Vejamos a transcrição parcial da decisão do Presidente do STF:

“O art. 7.º da Lei n. 11.417, de 19 de dezembro de 2006, dispõe que ‘da
decisão judicial ou ato administrativo que contrariar enunciado da súmula
vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao
Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios
admissíveis de impugnação’.

À primeira vista, a pretensão do reclamante afigura-se plausível no sentido de
que a decisão reclamada teria afrontado a Súmula Vinculante n. 4 desta Corte:

‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de
empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.

Com efeito, no julgamento que deu origem à mencionada Súmula Vinculante
n. 4 (RE 565-714/SP, Rel. Min. Cármem Lúcia, sessão de 30.04.2008 –
Informativo n. 510/STF), esta Corte entendeu que o adicional de insalubridade
deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não
superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva.

Dessa forma, com base no que ficou decidido no RE 565-714/SP e fixado na
Súmula Vinculante n. 4, este Tribunal entendeu que não é possível a substituição
do salário mínimo, seja como base de cálculo, seja como indexador, antes da
edição de lei ou celebração de convenção coletiva que regule o adicional de
insalubridade.

Logo, à primeira vista, a nova redação estabelecida para a Súmula n. 228/TST
revela aplicação indevida da Súmula Vinculante n. 4, porquanto permite a
substituição do salário mínimo pelo salário básico no cálculo do adicional de
insalubridade sem base normativa.

Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender a aplicação da
Súmula n. 228/TST na parte em que permite a utilização do salário básico para
calcular o adicional de insalubridade”.

Em função do exposto, quatro correntes se formaram para estabelecer a nova
base de cálculo do adicional de insalubridade:

PRIMEIRA CORRENTE – a base de cálculo do adicional de insalubridade



passa a ser o valor, em reais, do salário mínimo na data da edição da Súmula
Vinculante 4 do STF, qual seja, R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), e
somente pode ser fixado novo valor por meio de lei ou norma coletiva
(observe-se que, nesta hipótese, mesmo que o salário mínimo venha a ser
reajustado, a base de cálculo continuaria a ser de R$ 415,00, até que surgisse lei
específica dispondo sobre a matéria ou mesmo norma coletiva);

SEGUNDA CORRENTE – o adicional de insalubridade deve continuar sendo
calculado sobre o salário mínimo enquanto não superada a
inconstitucionalidade por meio de lei ou norma coletiva;

TERCEIRA CORRENTE – a base de cálculo do adicional de insalubridade
passa a ser a remuneração do empregado, tendo em vista que o art. 7.º, XXIII,
da CF/1988 estabelece dentre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei”.

QUARTA CORRENTE – a base de cálculo do adicional de insalubridade passa
a ser o salário básico do empregado, como já ocorre com o adicional de
periculosidade.

Vale salientar que a ministra Cármen Lúcia, relatora do processo no STF,
entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base
no salário mínimo, “enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou
convenção coletiva”. Ela lembrou manifestação do ministro Cezar Peluso na
Reclamação 8.656/SP: “(...) bem distintos os conceitos de base de cálculo e de
indexador. (...) O que está expressamente vedado é o uso do salário mínimo como
indexador (fator de reajuste real ou de correção da moeda), até que legislação
superveniente decida o índice ou o critério que corrigirá esse valor certo do adicional
de insalubridade”. Segundo a citação do ministro, não é admissível que o Poder
Judiciário substitua o legislador na definição de base de cálculo e seu indexador.
(Disponível em: <http://www.lex.com.br/noticias/noticias/noticias_texto.asp?
acesso=2&ID=10241929>. Acesso em 23 set. 2010).

Observe-se que, durante a 2.ª Semana do TST, realizada de 10 a 14 de setembro
de 2012, o Pleno decidiu introduzir uma ressalva à Súmula 228, para informar ao
público que a referida Súmula encontra-se suspensa em razão das mencionadas
decisões do STF.

Considerando que o tema “base de cálculo do adicional de insalubridade”
encontra-se em aberto, sendo ainda objeto de discussão pelo TST e pelo próprio STF

http://www.lex.com.br/noticias/noticias/noticias_texto.asp?acesso%3D2%26ID%3D10241929


(a decisão concedida liminarmente pelo Presidente do STF na Rcl. 6.266-MC/DF terá
de ser ratificada pelo Tribunal), solicitamos ao leitor que prestará o exame de ordem
que verifique, na época da realização do certame, se já houve definição sobre qual
base de cálculo deve ser utilizada para o cálculo do adicional de insalubridade.

Impende destacar que o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou
de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física
(art. 194 da CLT), não havendo que se falar em direito adquirido. Da mesma forma,
caso o empregado seja removido do setor ou passe a laborar em outro
estabelecimento, perderá o direito ao adicional de insalubridade.

A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade serão
feitas por meio de perícia, a cargo do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho,
registrados no Ministério do Trabalho.

O sindicato profissional ou o próprio trabalhador interessado podem ajuizar ação
diretamente, postulando a insalubridade ou periculosidade devida. Frise-se que,
mesmo que a empresa não compareça à audiência e ocorra a revelia, havendo na
petição inicial pedido relacionado com o pagamento de adicional de insalubridade ou
periculosidade, o magistrado deverá determinar, obrigatoriamente (por força do
disposto no art. 195, § 2.º, da CLT), a realização de prova pericial.

ATENÇÃO: Não obstante o art. 195, § 2.º, da CLT determinar a
realização de perícia para a aferição de insalubridade no local de trabalho,
caso a empresa esteja desativada e o local não ofereça possibilidade de
reprodução das condições ambientais imperantes quando em atividade,
poderá a prova pericial ser suprida pela juntada de laudos emprestados de
outros processos (prova emprestada), desde que estabelecida perfeita
correspondência entre a situação periciada e o caso sub judice.

2.27.2 Periculosidade

O art. 193 da CLT considerou como atividades ou operações perigosas as que,
por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem contato permanente com
inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado.

O adicional de periculosidade consistirá no percentual de 30% (trinta por cento),
calculado sobre o salário-base, sem os acréscimos resultantes de gratificações,
prêmios etc.

O empregado que exerce atividade no setor de energia elétrica em condições de



periculosidade também recebe adicional de periculosidade, conforme dispõe o art. 1.º
da Lei 7.369/1985, em percentual de 30%, calculado sobre todas as parcelas de
natureza salarial.

Vale mencionar que o TST, por meio da Orientação Jurisprudencial 345 da SDI-
I, publicada no DJ de 22.06.2005, considerou como devido o adicional de
periculosidade ao empregado exposto a radiação ionizante ou a substância radioativa.

Não há direito adquirido ao recebimento do adicional de periculosidade.
Portanto, eliminado o risco à saúde ou integridade física do trabalhador, cessa o
pagamento do atinente adicional.

O TST, em relação ao adicional de periculosidade, por meio da Súmula 364,
esclarece que se a exposição à atividade perigosa é permanente ou intermitente (não
diária, mas que ocorra com certa regularidade), o trabalhador fará jus ao adicional de
periculosidade. Todavia, se a exposição for eventual ou ocasional (esporádica, em
raras situações ou por tempo extremamente reduzido), o obreiro não fará jus ao
respectivo adicional de periculosidade.

Destaque-se que, conforme o entendimento materializado na Súmula 364, o TST
permitia que o adicional de periculosidade fosse fixado em percentual inferior ao legal
(30%) e proporcional ao tempo de exposição ao risco, desde que pactuado em
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Todavia, deve-se atentar que o
item II da referida Súmula foi revogado pela Resolução 174/2011.

Nada impede que atuando como advogado do reclamante você requeira
insalubridade ou periculosidade numa demanda submetida ao
procedimento sumaríssimo. Em tal hipótese, você deverá liquidar também
esse pedido.

Destacamos, ainda, as seguintes orientações jurisprudenciais da SDI-I/TST:



“OJ 385 – Adicional de periculosidade. Devido. Armazenamento de líquido
inflamável no prédio. Construção vertical (DEJT divulgado em 09, 10 E
11.06.2010). É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado
que desenvolve suas atividades em edifício (construção vertical), seja em
pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para
armazenamento de líquido inflamável, em quantidade acima do limite legal,
considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical”.

“OJ 406 – Adicional de periculosidade. Pagamento espontâneo.
Caracterização de fato incontroverso. Desnecessária a perícia de que trata o art.
195 da CLT. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera
liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição
ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a
realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa
a existência do trabalho em condições perigosas”.

2.28 ASSINATURA DE CTPS

Estabelece o art. 29 da CLT que a Carteira de Trabalho e Previdência Social será
obrigatoriamente apresentada, contra recibo pelo trabalhador ao empregador que o
admitir, o qual terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para nela anotar,
especificamente, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se
houver. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário,
qualquer que seja sua forma de pagamento, seja em dinheiro ou em utilidade, bem
como a estimativa da gorjeta.

Infelizmente, é muito comum o empregador admitir e manter trabalhadores sem o
registro da CTPS (os chamados trabalhadores clandestinos ou “não fichados”),
utilizando-se, muitas vezes, de mecanismos para burlar a relação de emprego
(cooperativas fraudulentas, simulação de trabalho autônomo, constituição de pessoas
jurídicas pelo obreiro etc.).

Na elaboração de uma inicial trabalhista, caso os dados para resolução
da peça profissional indiquem que não foi assinada a CTPS do obreiro,
você deverá, entre os pleitos, requerer que seja assinada e dada baixa na
CTPS do obreiro, indicando a data de admissão e dispensa.

Embora o art. 39, § 1.º, da CLT permita à Secretaria da Vara do Trabalho



proceder às anotações na CTPS, caso a reclamada não atenda ao comando sentencial,
tal procedimento acaba sendo evitado na prática, pois o trabalhador corre o risco de
ser discriminado ao buscar novo emprego (o novo empregador poderá evitar a
contratação do trabalhador pelo fato de o mesmo ter ajuizado ação trabalhista em face
do antigo empregador).

Por isso, é comum nos pedidos de anotação da CTPS, também ser requerida a
fixação de multa diária pelo atraso na assinatura e baixa da CTPS do obreiro.

No que atine à prova da existência ou não da relação de emprego para a
distribuição do ônus da prova, o candidato deverá considerar as seguintes
situações:

• se o reclamante requerer em juízo o reconhecimento do vínculo de
emprego e a reclamada negar a prestação de tais serviços, é do
empregado o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito;

• se o reclamante requerer em juízo o reconhecimento do vínculo de
emprego e a reclamada, na defesa, admitir a prestação de serviços do
obreiro, não como empregado, mas como trabalhador autônomo (por
exemplo), será do empregador o ônus de comprovar que a relação havida
não era de emprego (fato obstativo do direito do autor – Súmula 212 do
TST).



PETIÇÃO INICIAL TRABALHISTA

Sumário: 3.1 Identificação do rito – 3.2 Requisitos da petição inicial trabalhista
– 3.3 Cumulação de pedidos – 3.4 Esboço da reclamação trabalhista
(procedimento comum ou sumaríssimo) – 3.5 Distribuição da ação, autuação e
notificação do reclamado – 3.6 Audiência – 3.7 Principais petições iniciais
trabalhistas: 3.7.1 Reclamação trabalhista – procedimento comum; 3.7.2
Reclamação trabalhista – procedimento sumaríssimo; 3.7.3 Ação de
consignação em pagamento; 3.7.4 Mandado de segurança; 3.7.5 Ação
rescisória; 3.7.6 Inquérito para apuração de falta grave; 3.7.7 Habeas corpus;
3.7.8 Ação cautelar – 3.8 Antecipação de tutela.

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO RITO

A primeira preocupação que o aluno deve ter ao se deparar no exame de ordem
com um problema envolvendo uma inicial trabalhista é observar o rito (também
chamado de procedimento).

Na seara trabalhista existe o rito ordinário (comum), o rito sumaríssimo e o rito
sumário.

No rito ordinário, não há necessidade de identificação de valores na inicial. Logo,
desde que o valor da causa ultrapasse a 40 salários mínimos, a demanda será
submetida ao procedimento ordinário, não havendo necessidade de identificação dos
valores das parcelas pleiteadas (salários, férias, 13.º salários, horas extras, FGTS etc.).

Já no rito sumaríssimo, utilizado para as demandas que não ultrapassam a 40
(quarenta) salários mínimos, todos os pedidos deverão ser líquidos e certos, indicando
o valor correspondente (art. 852-B, I, da CLT). Portanto, cada parcela postulada pelo
obreiro (salários, horas extras, férias acrescidas do terço constitucional, 13.º salário
etc.) deverá ser liquidada, sob pena de a reclamação trabalhista ser arquivada e o
reclamante ser condenado ao pagamento das custas judiciais (art.
852-B, § 1.º, da CLT). Lembre-se de que o procedimento sumaríssimo não se aplica à
administração pública direta, autárquica e fundacional.

Por sua vez, a Lei 5.584/1970, no art. 2.º, §§ 3.º e 4.º, instituiu o dissídio de
alçada, também conhecido como procedimento ou rito sumário, para as causas cujo



valor não exceda a dois salários mínimos, estabelecendo que não caberá recurso da
sentença proferida nas demandas submetidas ao rito sumário, salvo se versarem sobre
matéria constitucional.

Todavia, mesmo nas causas de até dois salários mínimos (rito sumário) também
os pedidos deverão ser líquidos e certos, sob pena de arquivamento da reclamação
trabalhista e pagamento das custas judiciais.

3.2 REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL TRABALHISTA

O § 1.º do art. 840 da CLT estabelece os requisitos da petição inicial trabalhista,
ao dispor que:

“Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1.º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do presidente da

Vara, ou do juiz de Direito, a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e
do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido,
a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante”.

Comparando-se os requisitos exigidos para a petição inicial no processo civil (art.
282 do CPC) com os requisitos da petição inicial trabalhista (art. 840, § 1.º, da CLT),
verificamos que nos domínios do processo do trabalho impera o princípio da
simplicidade, não estabelecendo a norma consolidada alguns requisitos impostos pelo
Código de Processo Civil, como o valor da causa, as provas com que o reclamante
pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e o requerimento de citação do réu.

Em relação ao valor da causa, doutrina e jurisprudência divergem quanto à sua
obrigatoriedade nos domínios do processo laboral.

Nesta esteira, parte dos operadores do direito considera o valor da causa requisito
essencial da petição inicial da ação trabalhista, possibilitando identificar o tipo de
procedimento a ser adotado (ordinário, sumaríssimo ou sumário). Outros defendem a
desnecessidade da indicação do valor da causa na petição inicial, uma vez que o
magistrado pode, de ofício, estabelecer tal valor, quando omissa a petição inicial a
respeito (Lei 5.584/1970, art. 2.º).

Entendemos que, após a edição da Lei 9.957/2000, que instituiu o procedimento
sumaríssimo, tornou-se obrigatória a inclusão na petição inicial do correspondente
valor da causa, para se definir se a demanda será submetida ao procedimento comum



(ordinário), sumaríssimo (para as causas de até 40 salários mínimos), ou sumário
(para as causas que não ultrapassem dois salários mínimos).

ATENÇÃO: No exame de ordem, não esqueça de identificar o valor da
causa na inicial trabalhista. As bancas examinadoras têm exigido esse
requisito.

Quanto à especificação obrigatória das provas na peça inaugural, embora o art.
840, § 1.º, da CLT não o relacione como requisito essencial da petição inicial
trabalhista, principalmente pelo fato de as provas serem produzidas em audiência, é
comum nas iniciais trabalhistas, nos requerimentos finais, o protesto do autor
pela produção de todos os meios de provas em direito admitidos.

EXEMPLO: Protesta o reclamante provar o alegado por todos os meios
de prova em direito admitidos, em especial prova documental, testemunhal
e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas da lei.

Por último, é desnecessário o requerimento de citação do réu, visto que, nos
domínios do processo do trabalho, não há citação do reclamado, mas simples
notificação para comparecimento à audiência, ato automático realizado pelo servidor
da Vara do Trabalho (art. 841 da CLT), independentemente de pedido autoral.

Logo, na inicial trabalhista, o examinado requererá a notificação da
reclamada no endereço constante da peça vestibular para, querendo,
comparecer à audiência designada pelo juízo e contestar os termos da
reclamação trabalhista, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria
fática.

3.3 CUMULAÇÃO DE PEDIDOS

A cumulação de pedidos possibilita ao autor formular dois ou mais pedidos no
processo, e pode assumir a modalidade de cumulação própria (simples) ou cumulação
sucessiva, também dividida em imprópria e própria.

O grande objetivo da cumulação de pedidos prevista no art. 292 do CPC é a
economia processual, evitando a proliferação de inúmeras ações perante juízos
diversos que abarrotam a já assoberbada Justiça do nosso país.



Na cumulação própria (simples) permite-se ao autor a formulação de vários
pedidos contra o réu, tendo aquele interesse na procedência de todos, indistintamente.
É o que ocorre nas reclamações trabalhistas, em que o autor postula pagamento de
horas extras, férias, 13.º salário, adicional noturno, adicional de insalubridade etc.
Nesta hipótese, não há preferência pelo autor por qualquer parcela, mas sim pretensão
a todas elas.

Numa reclamação trabalhista comum, onde o obreiro requer o pagamento de
parcelas não adimplidas durante a vigência do contrato de trabalho, os pedidos
(cumulados) mais comuns formulados pelo reclamante são:

• Saldo de salários;

• Salários atrasados;

• Aviso-prévio;

• Assinatura, baixa e/ou retificação da CTPS;

• Férias integrais simples ou em dobro, acrescidas do terço constitucional;

• Férias proporcionais acrescidas do terço constitucional;

• 13.º salário proporcional;

• FGTS não recolhido;

• Adicional noturno;

• Adicional de insalubridade;

• Adicional de periculosidade;

• Horas extras e repercussões nas férias, no 13.º salário, no FGTS, no repouso
semanal remunerado e na indenização compensatória de 40% do FGTS;

• Indenização compensatória de 40% do FGTS;

• Multa do art. 477, § 8.º, da CLT;

• Multa do art. 467 da CLT, caso as parcelas incontroversas não sejam pagas
em audiência;

• Pagamento das dobras efetuadas nos domingos e feriados;

• Devolução de descontos indevidos feitos no salário do reclamante;

• Pagamento da multa fixada no art. 71, § 4.º, da CLT, pela não concessão do



intervalo intrajornada;

• Liberação das guias do FGTS;

• Liberação das guias do seguro-desemprego, sob pena de pagamento de
indenização substitutiva nos moldes da Súmula 389 do TST;

• Condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% incidente
sobre o valor da condenação.

Em relação à cumulação sucessiva imprópria (art. 289 do CPC), embora sejam
formulados dois ou mais pedidos pelo autor, sua pretensão não é a de que sejam
acolhidos todos os pleitos conjuntamente. A pretensão é externada em ordem
sucessiva, de sorte que, não se acolhendo o primeiro, denominado principal, admita o
magistrado o seguinte, chamado subsidiário.

Ilustrativamente, imaginemos a hipótese de um trabalhador portador de
estabilidade provisória ser dispensado imotivadamente (sem justa causa), sem também
receber suas verbas rescisórias. Nesta hipótese, o pedido principal será a reintegração
no emprego, com pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas durante o
transcurso da lide. Sucessivamente, caso o magistrado não entenda pela reintegração,
o pedido subsidiário será o de conversão da obrigação de reintegrar em obrigação de
indenizar o trabalhador, além do pagamento de todas as verbas rescisórias decorrentes
da dispensa sem justa causa.

Quanto à cumulação sucessiva própria, temos que o acolhimento do pedido
secundário apenas ocorrerá caso seja acolhido o pedido principal, como na hipótese
de condenação da empresa nos reflexos das horas extraordinárias prestadas e não
pagas (reflexo nas férias, no FGTS, no 13.º salário, no repouso semanal remunerado
etc. – pedido secundário), o que somente acontecerá se reconhecida pelo juízo a
realização de horas suplementares pelo obreiro e consequente condenação ao
respectivo pagamento (pedido principal).

Por último, os pedidos também podem ser alternativos. Estabelece o art. 252 do
CC que nas obrigações alternativas a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se
estipulou. Portanto, na hipótese de pedidos alternativos, relativos a obrigações
também alternativas, deverá o juiz, ao proferir a sentença, garantir ao devedor o
direito de escolha, podendo este preterir a obrigação que lhe seja mais gravosa.

3.4 ESBOÇO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (PROCEDIMENTO



COMUM OU SUMARÍSSIMO)

Objetivando facilitar o estudo do leitor, elaboramos, ordenadamente, o seguinte
esboço de uma inicial trabalhista:

1 – Endereçamento (sempre por extenso – sem abreviaturas)
Ex.: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Titular da Vara do Trabalho de

.....

 
2 – Qualificação completa do Reclamante e endereço do escritório

profissional do advogado onde o causídico receberá intimações (art. 39 do
CPC)

 
3 – Identificação da Peça Processual

Ex.: Reclamação Trabalhista nos moldes do Procedimento Sumaríssimo,
ou Reclamação Trabalhista com pedido de Antecipação de Tutela

 
4 – Qualificação completa do Reclamado, com endereço para

notificação

 
5 – Preliminares: requerimento de gratuidade de justiça, preliminar

justificando a submissão ou não da demanda previamente à Comissão de
Conciliação Prévia etc.

 
6 – Breve exposição dos fatos e fundamentação jurídica

 
7 – Antecipação de Tutela (se for o caso)

 
8 – Pedidos



Obs.: se o rito for o sumaríssimo, os pedidos deverão ser líquidos e
certos.

 
9 – Requerimentos finais

Ex.: Notificação do reclamado para comparecer à audiência, protesto
pela produção de provas etc.

 
10 – Valor da causa

 
11 – Encerramento

Ex.: Termos em que,
E. Deferimento.
Local e data
...........................................................
Advogado OAB/...
ATENÇÃO: Jamais assine a peça. Coloque apenas um traço e escreva

“Advogado OAB/...”.

Ainda sobre o esboço da reclamação trabalhista, é importante que o examinado
fique atento para as seguintes observações:

• Ao redigir a petição inicial, não se esqueça de fixar margens à esquerda e à
direita (um espaço maior do lado esquerdo). Também não se esqueça de
utilizar corretamente os parágrafos;

• No endereçamento, primeiramente, deve o candidato atentar para a
competência originária para a apreciação da ação trabalhista (art. 114 da
CF/1988), objetivando verificar se a ação é de competência material da Justiça
do Trabalho. Em caso afirmativo, deve o examinado verificar qual o juízo
competente, quais sejam: Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho ou
Tribunal Superior do Trabalho;

• Não se esqueça de que algumas ações podem ser iniciadas perante a segunda
instância trabalhista (TRT), como pode ocorrer (não obrigatoriamente) em



relação ao mandado de segurança, à ação rescisória, ao dissídio coletivo, à
ação anulatória, ao habeas corpus etc.;

• Normalmente, na maioria das iniciais trabalhistas o juízo competente é a Vara
do Trabalho. Não esquecer, neste caso, de endereçar a reclamação trabalhista
ao Juiz Titular da localidade onde a ação deve ser distribuída. Portanto, você
deverá observar a competência territorial das Varas do Trabalho (art. 651 da
CLT – local da prestação de serviços pelo obreiro);

• Entre o endereçamento e a qualificação completa do Reclamante,
aconselhamos que o examinado não deixe espaço, ou seja, não pule linhas, já
que há um limite para elas na prova.

• Na qualificação das partes, não invente dados. É muito comum o enunciado
da questão trazer uma qualificação incompleta das partes. Nesta hipótese, caso
o enunciado da peça processual não traga dados suficientes para qualificação
do reclamante ou do reclamado (não identificar o nome do reclamante ou do
reclamado, a sua identidade, o número da CTPS, o CNPJ da empresa
reclamada, o endereço do reclamado etc.), não invente dados. Apenas,
coloque, entre vírgulas, qualificação e endereço completo, conforme modelo
abaixo:

EXEMPLO:
a – Reclamante, qualificação e endereço completo...
b – Reclamado, qualificação e endereço completo...

• Cuidado, pois muitas vezes a questão poderá abordar dados que indiquem a
formação de um litisconsórcio passivo (existência de mais de um reclamado no
polo passivo da ação), como nos casos de terceirização (responsabilidade
subsidiária do tomador de serviços – Súmula 331 do TST), grupo econômico
(responsabilidade solidária das empresas que compõem o grupo – art. 2.º, §
2.º, da CLT), subempreitada (art. 455 da CLT) etc. Nesse caso, você deverá
qualificar, por completo, ambos os reclamados litisconsortes.

• Ainda na qualificação das partes, caso a ação trabalhista seja proposta em
face da massa falida, a petição inicial deverá indicar o nome do administrador
judicial e o endereço onde receberá as notificações (é comum o reclamante
juntar a certidão do juízo cível onde constam a habilitação e dados do
administrador judicial). Na qualificação do reclamado, deverá constar a razão



social da empresa precedida da expressão MASSA FALIDA DE.

• Caso o reclamado pessoa natural tenha falecido, sem que tenha quitado os
haveres trabalhistas do trabalhador reclamante, a petição inicial deverá revelar
o falecimento (com cópia da certidão de óbito), sendo precedido o nome do
reclamado da expressão ESPÓLIO DE.

• Na breve exposição dos fatos, você deverá mencionar, em regra, os dados
contratuais indispensáveis, tais como a data de admissão do reclamante,
identificar se houve ou não assinatura da CTPS, a função exercida pelo
obreiro, o salário, a jornada (inclusive se houve excesso de jornada sem o
pagamento das horas extras), a data e o motivo da dispensa, bem como elencar
as parcelas contratuais que não foram adimplidas pela reclamada.

• Em síntese, nos fatos, o examinado descreverá um breve histórico da
admissão, do trabalho realizado pelo obreiro, do horário que cumpria, dos
salários, da forma como foi dispensado da empresa e dos direitos que não
foram adimplidos pelo reclamado.

• Na fundamentação jurídica, que deve ser simples e direta, em face do
princípio da simplicidade que impera no processo do trabalho, você deverá
expor os motivos relevantes e essenciais à pretensão do reclamante. O
examinado também poderá citar doutrina e jurisprudência na peça processual
(caso haja tempo e espaço para isso. Não se esqueça de que algumas bancas
impõem limite de linhas para confecção da peça processual).

• Nos pedidos, não esquecer de que no procedimento sumaríssimo todos os
pedidos deverão ser líquidos e certos. Atenção também para que os seus
pedidos não estejam em desacordo com os fatos narrados na inicial.
Exemplificativamente, se na exposição dos fatos foi relatado que o reclamante
trabalhava em condições insalubres e não recebeu o respectivo adicional,
evidentemente, por uma conclusão lógica, o examinado deverá requerer o
pagamento do respectivo adicional de insalubridade e não, ao revés, requerer o
pagamento de adicional noturno.

• Não esquecer de colocar o valor da causa.

• No encerramento, jamais assine a peça processual.

3.5 DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO



RECLAMADO

Nas localidades onde houver mais de uma Vara do Trabalho ou mais de um
Juízo, a reclamação trabalhista será, preliminarmente, submetida à distribuição,
conforme determina o art. 838 da CLT.

Por outro lado, nas localidades em que houver apenas uma Vara do Trabalho ou
Juízo, a reclamação será apresentada diretamente à secretaria da Vara ou cartório do
Juízo (art. 837 da CLT).

A distribuição deverá obedecer à ordem rigorosa de sua apresentação ao
distribuidor, quando houver (art. 783 da CLT).

Estabelece o art. 841 da CLT que, recebida e protocolada a reclamação, o
escrivão ou chefe de secretaria, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição
ou do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à
audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 dias.

Logo, recebida a reclamação trabalhista pela Vara do Trabalho, o escrivão ou
chefe de secretaria, no prazo de 48 horas, notificará, por via postal, o reclamado, para
comparecer à audiência, presumindo-se o recebimento da atinente notificação pelo réu
também no prazo de 48 horas (contados da postagem nos correios).

Na Justiça do Trabalho, ao contrário do que ocorre na Justiça Comum e na
Justiça Federal, o reclamado não é citado para apresentar de imediato a resposta, mas
sim para comparecer à audiência, onde apresentará sua defesa.

Entre o recebimento da notificação postal e a realização da audiência, o art. 841
consolidado exige um decurso mínimo de cinco dias, tempo necessário para o
reclamado preparar sua defesa e os documentos que serão apresentados.

Não respeitado o quinquídio legal previsto no art. 841 consolidado, o reclamado,
comparecendo em juízo, poderá requerer a designação de nova data para realização da
audiência.

Em relação às pessoas jurídicas de direito público, a notificação para
comparecimento à audiência será postal, além de o Decreto-lei 779/1969 (art. 1.º, II)
assegurar aos entes públicos o quádruplo do prazo fixado no art. 841 consolidado (20
dias entre o recebimento da notificação postal e a realização da audiência).

O § 1.º do art. 841 da CLT informa que, se o reclamado criar embaraços ao seu
recebimento, ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital.

No entanto, tendo em vista o alto custo da notificação por edital, na prática,
quando o reclamado cria embaraços ao seu recebimento ou não é encontrado, o juiz
do trabalho determina a notificação do reclamado por intermédio de oficial de justiça.



O reclamante será notificado da audiência no ato da distribuição da reclamação
ou poderá ser notificado, por via postal, da data designada para a realização da
audiência (art. 841, § 2.º, da CLT).

3.6 AUDIÊNCIA

Estabelece o art. 813 da CLT que as audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho
serão públicas e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em dias úteis previamente
fixados entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar cinco horas seguidas, salvo
quando houver matéria urgente.

O art. 849 da CLT determina que a audiência de julgamento será contínua, única,
em observância ao princípio da celeridade processual.

Todavia, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo
dia, o juiz marcará sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente
de nova notificação.

Em verdade, os juízes do trabalho, com base nos arts. 765 (ampla liberdade na
direção do processo) e 849 da CLT, vêm adotando a praxe de dividir a audiência em
três sessões, quais sejam:

• Audiência de conciliação – também chamada de audiência inaugural,
objetiva buscar a conciliação e, não sendo esta possível, a apresentação da
defesa pela reclamada;

• Audiência de instrução – também chamada de audiência em
prosseguimento, com o objetivo de colher as provas;

• Audiência de julgamento – com o único objetivo de dar ciência da sentença
às partes, mediante sua publicação em audiência.

Não obstante, ainda existem alguns juízes que, mesmo no procedimento comum,
realizam sessão única, concentrando todos os atos processuais em um só momento.

Na audiência deverão estar presentes o reclamante e o reclamado,
independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de
reclamatórias plúrimas (ação trabalhista com vários autores) ou de ações de
cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo Sindicato de
sua categoria (art. 843 da CLT).



Em verdade, a presença do advogado na audiência trabalhista (quando a
demanda envolva relação de emprego) é dispensável, uma vez que na Justiça do
Trabalho permanece o chamado jus postulandi da parte, em que o trabalhador e o
empregador poderão propor e acompanhar seus processos, em regra, sem a presença
de advogado.

Nesse sentido, o TST editou a Súmula 425: “O jus postulandi das partes,
estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais
Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado
de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho”.

Salvo as exceções legais previstas no art. 843 da CLT, o empregado deverá
comparecer pessoalmente à audiência.

Outrossim, se por doença ou qualquer outro motivo ponderoso, devidamente
comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-
se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, pelo sindicato
profissional ou mesmo pelo advogado, os quais apenas justificarão sua ausência,
evitando, assim, o arquivamento da reclamação trabalhista, sendo designada nova data
de audiência (art. 843, § 2.º, da CLT). Nessa hipótese, o representante presente não
poderá confessar, transigir, renunciar ao direito em que se funda a ação, recorrer etc.

Já ao empregador é facultado fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro
preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o preponente.

O preposto deverá estar munido de regular instrumento de mandato: “OJ-SDI1-
373 Representação. Pessoa Jurídica. Procuração. Invalidade. Identificação do
outorgante e de seu representante – É inválido o instrumento de mandato firmado em
nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome da entidade
outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que
os individualizam. Art. 654, § 1.º, do Código Civil – Não se reveste de validade o
instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica em que não haja a sua
identificação e a de seu representante legal, o que, a teor do art. 654, § 1.º, do Código
Civil, acarreta, para a parte que o apresenta, os efeitos processuais da inexistência de
poderes nos autos”.

A respeito da representação processual da União, Estados, Municípios e DF, suas
autarquias e fundações, veja-se a seguinte Súmula do TST:

“Súmula 436 – Representação processual. Procurador da União, Estados,
Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. Juntada de
instrumento de mandato (conversão da Orientação Jurisprudencial n.º 52 da
SBDI-I e inserção do item II à redação)



I – A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e
fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por
seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de
comprovação do ato de nomeação.

II – Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos
declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do
número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil”.

O Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula 377, firmou entendimento
de que o preposto deverá ser empregado da empresa, salvo na reclamação movida por
empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário, sob pena de ser
decretada a revelia da empresa.

O advogado não poderá acumular a função de preposto, sendo decretada a
revelia da empresa se o preposto não comparecer, mesmo que o advogado esteja
presente, munido de procuração e defesa, conforme se verifica pelo inteiro teor da
Súmula 122 do TST, com redação dada pela Res. 129/2005, DJ 20.04.2005.

O art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB proíbe que o advogado
funcione no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do
empregador ou cliente.

O não comparecimento do reclamante à audiência de conciliação importa o
arquivamento da reclamação trabalhista (extinção do processo sem resolução do
mérito).

Se o reclamante der causa a dois arquivamentos seguidos, por não ter
comparecido à audiência, nos termos dos arts. 731 e 732 da CLT, ficará
impossibilitado, pelo prazo de seis meses, de propor nova reclamação trabalhista em
face do mesmo empregador envolvendo o mesmo objeto.

O não comparecimento do reclamado à audiência de conciliação importa revelia,
além de confissão, quanto à matéria de fato.

Vale destacar que, caso o reclamante não compareça à audiência de instrução
(audiência de prosseguimento), realizada posteriormente à audiência de conciliação, o
processo não será arquivado (Súmula 9 do TST), podendo haver, no entanto,
confissão quanto à matéria fática, se o autor, expressamente intimado para prestar
depoimento pessoal, não comparecer à audiência de instrução (Súmula 74 do TST).

Da mesma forma, caso o reclamado não compareça à audiência de instrução,
realizada posteriormente à audiência de conciliação, não será decretada a revelia do
réu, podendo haver, no entanto, confissão quanto à matéria de fato, se o reclamado,



expressamente intimado para prestar depoimento pessoal não comparecer à audiência
de instrução (Súmula 74 do TST).

Não é necessário que o preposto tenha presenciado os fatos, mas apenas que
tenha conhecimento deles, sob pena de, em eventual depoimento pessoal do preposto,
seu silêncio ou incerteza sobre os mesmos ensejar a confissão da reclamada.

Determina o art. 846 consolidado que, aberta a audiência, o juiz proporá,
obrigatoriamente, a conciliação, constituindo-se na primeira tentativa de conciliação.

Convém destacar que no procedimento sumaríssimo não há a obrigatoriedade de
propostas de conciliação, apenas dispondo o art. 852-E da CLT que, aberta a sessão, o
juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios
adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da
audiência.

Havendo acordo, será lavrado o respectivo termo de conciliação, sendo
normalmente fixada uma multa pelo seu descumprimento (indenização convencionada
– art. 846, § 2.º, da CLT).

Impende destacar que é lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao
processo, mesmo que encerrado o juízo conciliatório (art. 764, § 3.º, da CLT).

Outrossim, firmada a conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão
irrecorrível (somente atacável por ação rescisória – Súmula 259 do TST), salvo para a
Previdência Social, quanto às contribuições que lhe forem devidas (art. 831, parágrafo
único, da CLT).

Não havendo acordo, estipula o art. 847 da CLT que o reclamado terá 20 minutos
para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada
por ambas as partes.

A possibilidade de apresentação de defesa verbal (em 20 minutos) materializa o
princípio da oralidade, muito embora, na prática, seja mais comum a apresentação de
defesa escrita.

A defesa do réu consistirá na apresentação de contestação, reconvenção e
exceções (art. 297 do CPC).

Evidentemente, a contestação apresentada não poderá ser genérica, devendo
todos os pedidos da petição inicial ser contestados individualmente (princípio da
impugnação específica dos pedidos), sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos
alegados pelo reclamante.

Conforme já explicitado, a maioria dos juízes costuma dividir a audiência, que é
única, em três sessões.

Portanto, encerrada a “audiência de conciliação”, o juiz designa nova data,



quando será realizada a “audiência de instrução” (também chamada de audiência de
prosseguimento), ocasião em que serão produzidas as provas.

Após a apresentação da defesa pelo réu, inicia-se a instrução do processo, com a
apresentação das provas, começando pelo interrogatório das partes (art. 848 da CLT).

Os meios de prova mais utilizados na Justiça do Trabalho são: depoimento
pessoal, documentos, testemunhas e perícias.

O art. 850 da CLT esclarece que, terminada a instrução, poderão as partes aduzir
razões finais em prazo não excedente de dez minutos para cada uma.

As razões finais consistem na faculdade que têm as partes de se manifestarem
oralmente nos autos antes da prolação da sentença, assumindo papel importante tanto
na arguição de nulidades como também para fortalecimento do convencimento do
magistrado.

Frise-se que no procedimento sumaríssimo as partes não apresentam razões
finais.

Aduzidas as razões finais, determina o art. 850 consolidado que o juiz renovará a
proposta de conciliação, sendo esta considerada a segunda tentativa de conciliação,
também obrigatória.

Após razões finais, o juiz proferirá a sentença, sendo, na prática, determinada
nova audiência, designada “audiência de julgamento”, em que o magistrado fará a
publicação da decisão.

Os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata, na
qual constará, na íntegra, a decisão.

As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que for proferida
(art. 852 da CLT), salvo no caso de revelia, pois o revel será intimado nos moldes
previstos no art. 841, § 1.º, consolidado (notificação postal, exceto se o revel não for
encontrado ou opuser resistência ao recebimento do mandado, quando a notificação
será feita por edital).

A ata de julgamento, devidamente assinada pelo juiz, será juntada ao processo no
prazo improrrogável de 48 horas, contado da audiência de julgamento, conforme
previsto no art. 851, § 2.º, da CLT.

Frise-se que o prazo para interposição do recurso pela parte que, intimada, não
comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de
sua publicação, a teor da Súmula 197 do TST.

Todavia, quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contados da
audiência de julgamento (art. 851, § 2.º, da CLT), o prazo para interposição do
recurso será contado a partir do momento em que a parte for intimada da sentença,



conforme entendimento consubstanciado na Súmula 30 do TST.

3.7 PRINCIPAIS PETIÇÕES INICIAIS TRABALHISTAS

Objetivando facilitar o estudo do aluno do exame de ordem, destacamos, abaixo,
as principais iniciais trabalhistas que podem ser cobradas no certame da OAB, com as
observações pertinentes:

3.7.1 Reclamação trabalhista – procedimento comum

A inicial trabalhista, procedimento comum (utilizada para as demandas acima de
40 salários mínimos) constitui a inicial mais cobrada em certame da OAB.

Por isso, é importante que você estude com bastante atenção todas as
observações já contidas neste livro quanto à técnica para elaboração da peça vestibular
trabalhista submetida ao rito ordinário.

3.7.2 Reclamação trabalhista – procedimento sumaríssimo

Também já abordamos nesta obra, exaustivamente, os requisitos de uma inicial
trabalhista submetida ao procedimento sumaríssimo (demandas que não ultrapassem a
40 salários mínimos).

Evidentemente, como todos os pedidos deverão ser líquidos e certos, você
deverá elaborar os cálculos. Logo, será necessário que o examinado assista a algumas
aulas de cálculos e exercite um pouco.

Ainda neste trabalho, resolveremos juntos algumas iniciais de procedimento
sumaríssimo.

Os cálculos não costumam ser muitos complexos, e as bancas examinadoras não
têm o hábito de exigir cálculos exatos, mas apenas aproximados. Não são exigidos
cálculos que impliquem correção monetária e juros, pois, nesta hipótese, haveria
necessidade de utilização de tabela de atualização, o que não é permitido no dia do
exame.

3.7.3 Ação de consignação em pagamento



A ação de consignação em pagamento é o instrumento processual apto para que o
devedor ou terceiro de uma obrigação de pagar quantia certa ou dar coisa em favor do
credor obtenha a extinção da obrigação.

Com a edição da Lei 8.951/1994, o Código de Processo Civil passou a dispor
sobre dois procedimentos alusivos à consignação em pagamento: um de natureza
extrajudicial e outro de natureza judicial.

Neste estudo, evidentemente, somente nos interessa a consignação judicial.
A consignação judicial é o instrumento processual hábil para que o autor

(consignante) obtenha o reconhecimento, por sentença, do adimplemento da
obrigação perante o réu (consignado).

Em função da omissão da norma consolidada, não há dúvida de que a
consignação judicial, prevista no digesto processual civil, tem aplicação subsidiária ao
processo do trabalho.

Com efeito, estabelece o art. 891 que “requerer-se-á a consignação no lugar do
pagamento, cessando para o devedor, tanto que se efetue o depósito, os juros e os
riscos, salvo se for julgada improcedente”.

No entanto, essa regra de competência territorial deve ser adaptada ao processo
do trabalho em função do disposto no art. 651 da CLT, que fixa a localidade da
prestação dos serviços do empregado, seja ele reclamante ou reclamado, como
determinante para a fixação da competência.

Assim, a ação de consignação em pagamento proposta no âmbito da Justiça do
Trabalho deverá ser distribuída perante a Vara do Trabalho situada na localidade da
prestação de serviços dos empregados, ainda que estes tenham sido contratados
noutro local ou no estrangeiro.

No polo ativo da ação de consignação em pagamento, conforme dispõe o art. 890
do CPC, podem figurar tanto o devedor como o terceiro interessado.

Frise-se que, no âmbito trabalhista, o devedor tanto pode ser o empregador (mais
comum) quanto o empregado.

Contudo, em regra, a consignação é proposta pelo empregador, normalmente
para depósito de salários, verbas rescisórias, comissões, percentagens etc., figurando o
empregado, na maioria das vezes, no polo passivo. Também é utilizada a ação
consignatória em caso de morte do empregado, quando há dúvidas sobre quem deva
legitimamente receber as verbas trabalhistas do obreiro falecido.

As partes na ação de consignação em pagamento são denominadas de
consignante (autor da ação e devedor) e consignado (réu da ação e credor).

Quanto ao procedimento para a ação de consignação, os arts. 893 a 895 do CPC



dispõem:

“Art. 893. O autor, na petição inicial requererá:
I – o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5

(cinco) dias, contados do deferimento, ressalvada a hipóteses do § 3.º do art. 890;
II – a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer a resposta.
Art. 894. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber

ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 (cinco) dias, se outro
prazo não constar de lei ou de contrato, ou para aceitar que o devedor o faça,
devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se
fará a entrega, sob pena de depósito.

Art. 895. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o
pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos que o disputam para
provarem o seu direito”.

Adaptando as regras contidas no Código de Processo Civil ao processo do
trabalho, o consignante trabalhista deverá propor a ação de consignação em
pagamento, requerendo, desde logo, na inicial, o depósito da quantia devida no prazo
de cinco dias, contados a partir do deferimento pelo magistrado, passando, a partir do
depósito judicial, os juros e correção monetária a correrem por conta do banco
depositário.

ATENÇÃO: Na ação de consignação em pagamento o consignante
deverá especificar, de forma líquida e certa, cada parcela consignada.

Ex.: A empresa propõe uma Ação de Consignação em pagamento
objetivando quitar as verbas rescisórias de um empregado que foi
dispensado por justa causa (no caso, saldo de salários e férias adquiridas
acrescidas do terço constitucional).

Logo, na inicial, após a breve exposição dos fatos, atuando como patrono
do consignante, você abrirá um tópico na inicial chamado “DO CRÉDITO
DEVIDO AO CONSIGNADO”, apresentando, a seguir, as parcelas
consignadas, acompanhadas dos respectivos valores. Vejamos:

“DO CRÉDITO DEVIDO AO CONSIGNADO
Pelo exposto, considerando que o consignado foi dispensado por justa

causa, tem direito o obreiro reclamado às seguintes parcelas ora
consignadas:



– saldo de 10 dias de salários .................................... R$
.......................

– férias adquiridas do ano ......,
acrescidas do terço constitucional .......................... R$ ......................
total das verbas devidas........................................... R$ ....................”.

Evidentemente, caso o consignante não realize o depósito judicial no quinquídio
legal, o processo será extinto sem resolução do mérito.

ATENÇÃO: Nas localidades onde exista mais de uma Vara do Trabalho e
a ação de consignação em pagamento seja previamente submetida à
distribuição, o depósito judicial somente poderá ser feito após a
distribuição da peça vestibular e a identificação do juízo competente.

Isto constará no pedido. Vejamos um exemplo:

“DO PEDIDO
Por todo o exposto, nos termos do art. 890 e seguintes do CPC, a

consignante requer o depósito das verbas rescisórias devidas ao
reclamado no valor de R$ ................., depósito este a ser efetivado tão
logo seja distribuída esta ação à Vara competente, requerendo,
outrossim, a notificação do consignado para conhecer da presente ação,
comparecendo à audiência designada por este juízo e promovendo o
levantamento do quantum correspondente aos títulos a que faz jus, e, por
consequência, outorgando à consignante, em relação às mencionadas
obrigações, o efeito liberatório almejado ou, alternativamente, que o
consignado responda aos termos da presente ação, sob pena de revelia e
confissão quanto à matéria fática”.

Alguns doutrinadores entendem que o depósito deverá ser realizado, sempre que
possível, na conta vinculada do FGTS do trabalhador.

Tratando-se de prestações periódicas, consignada a primeira delas, poderá o
consignante continuar a depositar, no mesmo processo, as parcelas vincendas,
devendo os depósitos ser realizados até cinco dias antes da data do vencimento de
cada nova prestação (art. 892 do CPC).

Realizado o depósito, será designada audiência, sendo o consignado notificado
para vir levantá-lo ou oferecer defesa.

Caso o consignado, em audiência, concorde com o pedido, os valores
consignados serão liberados em seu favor, sendo considerada extinta a obrigação do



consignante. Se não comparecer, será declarada a revelia do reclamado consignado,
sendo o pedido consignatório julgado procedente, com a consequente extinção da
obrigação, respondendo o réu pelo pagamento das custas (art. 897 do CPC).

Na hipótese de comparecimento do consignado à audiência e recusa ao
recebimento dos valores consignados, o mesmo somente poderá alegar na contestação
as matérias previstas no art. 896, in verbis:

“Art. 896. Na contestação, o réu poderá alegar que:
I – não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida;
II – foi justa a recusa;
III – o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;
IV – o depósito não é integral.
Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação será admissível se o réu

indicar o montante que entende devido”.

Em caso de alegação de insuficiência de depósito, é facultado ao autor, nos
termos do art. 899 do CPC, complementá-lo, no prazo de 10 dias, sendo,
posteriormente, intimado o consignado a proceder ao levantamento, sendo julgado
procedente o pedido, com a consequente extinção da obrigação.

Por outro lado, alegada a insuficiência de depósito, poderá o reclamado levantar,
desde logo, a quantia ou coisa depositada, ficando o autor parcialmente liberado da
obrigação, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida (art. 899, § 1.º, do
CPC).

Apresentada contestação pelo consignado, o processo, como qualquer outra
reclamação trabalhista, será regularmente instruído, e, posteriormente, rejeitada a
segunda proposta de conciliação, será proferida a sentença.

Julgado procedente o pedido, o depósito será reputado subsistente, liberando o
consignante da obrigação, sendo a sentença considerada de cunho declaratório. Ao
revés, julgado improcedente o pedido, o depósito será tido por insubsistente,
continuando o devedor consignante em mora.

A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que
possível, o montante devido, e valerá, então, como título executivo, facultado ao
credor promover-lhe a execução nos mesmos autos (art. 899, § 2.º, do CPC). Nesse
caso, a sentença, além do efeito declaratório, também terá natureza condenatória.

Portanto, em face do art. 899, § 2.º, do CPC (parágrafo acrescentado pela Lei



8.951/1994), não há mais a necessidade de utilização da reconvenção em caso de
insuficiência de depósito, tendo em vista a natureza dúplice da sentença proferida na
ação de consignação em pagamento.

Por último, o valor fixado à causa será o valor a ser consignado.
Objetivando facilitar o estudo do leitor, preparamos o seguinte esboço da petição

inicial da Ação de Consignação em Pagamento:

1 – Endereçamento

 
2 – Qualificação do consignante

 
3 – Identificação da peça processual

(Ação de Consignação em Pagamento)

 
4 – Qualificação do consignado

 
5 – Dos fatos

 
6 – Do crédito devido ao consignado

(o consignante deverá especificar, de forma líquida e certa, cada parcela
consignada)

 
7 – Do pedido

“o depósito das verbas rescisórias devidas ao reclamado no valor de R$
................., depósito este a ser efetivado tão logo seja distribuída
esta ação à Vara competente, requerendo, outrossim, a notificação do
consignado para conhecer da presente ação, comparecendo à audiência
designada por este juízo e promovendo o levantamento do quantum
correspondente aos títulos que faz jus, e, por consequência, outorgando à
consignante, em relação às mencionadas obrigações, o efeito liberatório



almejado ou, alternativamente, que o consignado responda aos termos da
presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática”.

 
8 – Requerimentos finais

(protesto pela produção de provas etc.)

 
9 – Valor da causa

(valor a ser consignado)

 
10 – Encerramento

(Termos em que e. deferimento. Local e Data. Advogado OAB/...)

3.7.4 Mandado de segurança

O mandado de segurança está regulamentado pela Lei 12.016/2009 e pela própria
CF/1988, art. 5.º, LXIX e LXX.

O art. 114 da CF/1988, com redação dada pela EC 45/2004, também estipula que
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança quando o
ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição.

Uma das grandes novidades é a possibilidade de impetração de mandado de
segurança perante a Vara do Trabalho (primeiro grau de jurisdição), evidentemente,
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição.

Nessa linha, por exemplo, um mandado de segurança proposto em face de ato de
auditor fiscal do trabalho (como na hipótese de interdição ou embargos de obras) será
processado perante a Justiça do Trabalho, e não mais perante a Justiça Federal, como
era anteriormente, tendo em vista que o ato questionado envolve matéria sujeita à
jurisdição trabalhista (no caso, medicina e segurança do trabalho).

Por outro lado, eventuais mandados de segurança envolvendo a atuação de
membros do Ministério Público do Trabalho, como na hipótese de atos praticados na
condução de procedimentos administrativos investigatórios, serão apreciados também
pela Justiça do Trabalho.

A competência originária para julgamento do mandado de segurança,



dependendo da hipótese, poderá também ser dos Tribunais Regionais do Trabalho ou
do Tribunal Superior do Trabalho, conforme a autoridade envolvida.

Nesse contexto, caberá ao Tribunal Regional do Trabalho o julgamento do
mandado de segurança, quando a autoridade coatora for:

• juiz da Vara do Trabalho, titular ou suplente, diretor de secretaria e demais
funcionários;

• juiz de Direito investido na jurisdição trabalhista;

• juízes e funcionários do próprio Tribunal Regional do Trabalho.

Em relação ao Tribunal Superior do Trabalho, a Lei 7.701/1988 e o Regimento
Interno do TST (Res. Adm. 1.295/2008) fixaram a competência para julgar o
mandamus, conforme abaixo identificado:

• SDC – julga originariamente os mandados de segurança contra os atos
praticados pelo Presidente do Tribunal ou por qualquer dos Ministros
integrantes da seção especializada em processo de dissídio coletivo (art. 2.º, I,
d, Lei 7.701/1988);

• SDI – julga os mandados de segurança de sua competência originária (art.
3.º, I, b, Lei 7.701/1988), na forma da lei; o Regimento Interno do TST prevê a
sua competência para julgar originariamente os mandados de segurança contra
os atos praticados pelo Presidente do Tribunal, ou por qualquer dos Ministros
integrantes da Seção Especializada em Dissídios Individuais, nos processos de
sua competência (art. 71, III, a, 2, da Resolução Administrativa 1.295/2008).

• Órgão Especial – julga mandado de segurança impetrado contra atos do
Presidente ou de qualquer Ministro do Tribunal, ressalvada a competência das
Seções Especializadas (art. 69, I, b, do Regimento Interno aprovado pela
Resolução Administrativa 1.295/2008).

Outrossim, compete aos Tribunais do Trabalho julgar o mandado de segurança
contra os seus próprios atos administrativos, como, por exemplo, os atos de
nomeação, exoneração, punição, promoção ou reclassificação de funcionários.

Conforme previsto no art. 23 da nova Lei do Mandado de Segurança, o direito de
requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da
ciência, pelo interessado, do ato impugnado (prazo decadencial).



O mandamus deve ser proposto com toda a prova documental (prova pré-
constituída), sob pena de indeferimento da inicial, sendo a autoridade coatora
intimada para prestar informações no prazo de 10 dias (art. 7.º, I, Lei 12.016/2009).

O writ para ser admitido deve atender condições específicas, quais sejam:
demonstração de direito líquido e certo, ilegalidade ou abuso de poder e ato praticado
por autoridade pública.

O direito líquido e certo que autoriza o Mandado de Segurança diz respeito aos
fatos, que devem ser provados de plano mediante prova exclusivamente documental
no momento da impetração do mandamus. Nessa fase, o direito líquido e certo é
analisado como condição da ação.

Ultrapassada essa fase, segue-se a “fase do acertamento”, concernente ao mérito
d o mandamus, onde o Tribunal verificará a possibilidade ou não de incidência da
norma objetiva invocada pelo impetrante sobre os fatos articulados e provados por
documentos que acompanham a petição inicial.

O conceito de autoridade pública abrange não apenas os agentes da
administração direta e indireta (dirigentes de empresas públicas, sociedades de
economia mista, autarquias e fundações públicas), como também os agentes dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Não se considera autoridade coatora o dirigente de empresa pública que pratica
determinado ato trabalhista (transferência ilegal de empregado, por exemplo) na
condição de representante legal daquela, pois, nesse caso, ele apenas representa o
empregador.

As principais hipóteses de utilização do Mandado de Segurança são:

• liminar deferida em ação cautelar de reintegração no emprego;

• liminar deferida em reclamação trabalhista para tornar sem efeito
transferência ilegal de empregado;

• liminar deferida em reclamação trabalhista que visa reintegrar dirigente
sindical;

• tutela antecipada em reclamação trabalhista;

• penhora de crédito do devedor;

• proposta pelo membro do MPT – quando o Magistrado nega assento à direita
ao membro do Ministério Público do Trabalho;

• cerceio do direito de defesa;



• antecipação de honorários periciais;

• inadmissibilidade de agravo de instrumento pelo primeiro juízo de
admissibilidade;

• proibição de retirada dos autos pelo advogado, sem que exista impedimento
ou incompatibilidade;

• liberação de penhora de bem público, em face do art. 100 da CF/1988;

• para desfazer arrematação, quando desrespeitado o direito de preferência do
devedor (remição) ou do credor (adjudicação).

NO EXAME DE ORDEM, CASO A PEÇA VESTIBULAR SEJA UM
MANDADO DE SEGURANÇA, O CANDIDATO DEVERÁ FICAR ATENTO
PARA O SEGUINTE:

• no mandado de segurança todas as provas são pré-constituídas. Logo,
não haverá protesto por produção de provas em direito admitidas;

• em regra, no mandado de segurança, haverá pedido de liminar em
caráter de urgência;

• o mandado de segurança é sempre impetrado em face de ato de
autoridade coatora, que será uma autoridade pública ou um agente no
exercício de atribuições do Poder Público;

• o candidato deverá demonstrar que a autoridade coatora agiu com
abuso de poder ou ilegalidade, violando direito líquido e certo do
impetrante;

• o examinado deverá demonstrar, de forma irrefutável, para obtenção de
liminar em caráter de urgência, a fumaça do bom direito (fumus boni iuris)
e o perigo na demora no provimento final (periculum in mora);

• a autoridade coatora será sempre intimada para prestar informações no
prazo de 10 (dez) dias;

• o examinado deverá sempre requerer a intimação do Ministério Público
do Trabalho para opinar sobre o feito;

• o mandado de segurança comporta valor da causa. Indique-a na peça
vestibular do writ;

• caso o mandado de segurança seja em face de um ato praticado por
um Juiz nos autos de uma ação judicial em andamento em que o
impetrante seja parte neste processo, requererá a intimação da parte
contrária para integrar a lide como litisconsorte passivo;

• da mesma forma, caso o mandado de segurança seja em face de um
ato praticado por um Juiz nos autos de uma ação judicial em andamento,



em que o impetrante não seja parte no processo (seja terceiro interessado
ou prejudicado), requererá a intimação dos litigantes do processo originário
para integrar a lide como litisconsortes passivos.

Objetivando facilitar o estudo do leitor, preparamos o seguinte esboço da petição
inicial do mandado de segurança:

1 – Endereçamento

 
2 – Qualificação do impetrante

 
3 – Identificação da peça processual

(Mandado de Segurança com pedido de liminar)

 
4 – Identificação do impetrado

(autoridade coatora)

 
5 – Dos fatos

 
6 – Do direito líquido e certo do impetrante e do abuso de poder e

ilegalidade perpetrados

 
7 – Da liminar em caráter de urgência

(abordar o fumus boni iuris e o periculum in mora)

 
8 – Dos pedidos

(concessão de liminar e concessão de segurança em definitivo)



 
9 – Requerimentos finais

(A – intimação da autoridade coatora para prestar informações no prazo
de 10 dias; B – intimação da parte contrária ou dos litigantes no processo

originário para integrarem a lide como litisconsortes passivos (se for o
caso); C – intimação do MPT para opinar sobre o feito)

 
10 – Valor da causa

 
11 – Encerramento

(Termos em que e. deferimento. Local e Data. Advogado OAB/...)

3.7.5 Ação rescisória

A ação rescisória é uma ação autônoma que visa desconstituir ou anular sentença
judicial transitada em julgado (ou acórdão) em função de vícios insanáveis.

No Código de Processo Civil, a ação rescisória está regulada nos arts. 485 e ss.
O art. 836 da CLT previa a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória no

âmbito da Justiça do Trabalho, determinando a aplicação dos dispositivos do Código
de Processo Civil, ressalvando, apenas, a dispensa do depósito prévio exigido no art.
488, II, do digesto processual civil.

Todavia, a Lei 11.495/2007, publicada no DOU em 25.06.2007, modificou a
redação do art. 836 da CLT, passando a estabelecer que a propositura da ação
rescisória está sujeita ao depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de
miserabilidade jurídica do autor. Vejamos a nova redação do art. 836 da CLT:

“Art. 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões
já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação
rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX
da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, sujeita ao
depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de
miserabilidade jurídica do autor.”



Dois são os requisitos para a propositura da ação rescisória, a saber:

• Sentença de mérito;

• Trânsito em julgado da decisão.

ATENÇÃO: Somente a sentença de mérito, porque sujeita à coisa
julgada material, poderá ser objeto de ação rescisória, entendendo-se o
termo “sentença” no sentido genérico, ou seja, abrangendo a sentença e o
acórdão.

Logo, quando o processo é extinto sem resolução do mérito (sentença
terminativa), como nas hipóteses de carência de ação ou ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não caberá ajuizamento
de ação rescisória, visto que a sentença não é de mérito, ensejando, apenas, a coisa
julgada formal.

Pela mesma razão, por não apreciarem o mérito da causa, as decisões
interlocutórias e os despachos de mero expediente também não serão submetidos ao
corte rescisório.

O corte rescisório não pode ser utilizado antes do trânsito em julgado da sentença
ou acórdão, visto não ser admissível ação rescisória preventiva, conforme
entendimento consubstanciado na Súmula 299 do TST.

A Súmula 401 do STJ trata do tema nos seguintes termos: “O prazo decadencial
da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último
pronunciamento judicial”.

A ação rescisória será sempre julgada pelos tribunais, no âmbito laboral, pelo
Tribunal Regional do Trabalho respectivo ou pelo Tribunal Superior do Trabalho,
dependendo da sentença ou acórdão a ser rescindido.

O art. 487 do CPC estabelece os legitimados a propor ação rescisória. Vejamos:

“Art. 487. Tem legitimidade para propor a ação:
I – quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou

singular;
II – o terceiro juridicamente interessado;
III – o Ministério Público:

a) se não foi ouvido no processo, em que lhe era obrigatória a intervenção;



b) quando a sentença é o efeito de colusão das partes, a fim de fraudar a lei”.

ATENÇÃO: Na qualidade de advogado do autor da ação rescisória você
deverá, na maioria das hipóteses, cumular ao pedido principal de rescisão
do julgado o pleito de novo julgamento da causa pelo mesmo tribunal que
apreciou a rescisória. Com efeito, em várias hipóteses previstas no art.
485 do CPC, o tribunal exercerá também, além do juízo rescindente, o
juízo rescisório (iudicium rescissorium), proferindo novo julgamento da
causa.

Apenas em poucas situações o tribunal exercerá somente o chamado
juízo rescindente (iudicium rescindens), limitando-se a atuação da Corte
Trabalhista a rescindir o julgado, como nas hipóteses do art. 485, II e IV,
do CPC.

Portanto, não esqueça que o art. 488, I, do CPC elenca como requisito
obrigatório da petição inicial a cumulação ao pedido de rescisão, se for o
caso, de novo julgamento da causa, não sendo possível considerar
implícito o pedido de novo julgamento.

As hipóteses de cabimento da ação rescisória estão previstas no art. 485 do CPC,
a seguir elencadas:

“Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando:

I – se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do
juiz;

II – proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;
III – resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou

de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV – ofender a coisa julgada;
V – violar literal disposição de lei;
VI – se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo

criminal ou seja provada na própria ação rescisória;
VII – depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência

ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar
pronunciamento favorável;

VIII – houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação,



em que se baseou a sentença;
IX – fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa;
X – indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta

flagrantemente superior ou manifestamente inferior ao preço de mercado objeto
da ação judicial”.

Estabelece o art. 488 do CPC que a petição inicial será elaborada com
observância dos requisitos essenciais do art. 282 do próprio CPC (requisitos da
petição inicial), devendo o autor cumular ao pedido de rescisão, quando for o caso, o
de novo julgamento da causa.

Como documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, podemos
destacar a decisão rescindenda e a sua prova do trânsito em julgado, conforme
demonstram a Súmula 299 e a OJ 84 da SDI-II, ambas do TST.

Considerando que a antiga redação do art. 489 do CPC, determinava que a ação
rescisória não suspendia a execução da sentença rescindenda, discutia-se na doutrina
acerca da possibilidade ou não da concessão de antecipação de tutela em ação
rescisória objetivando suspender a execução da sentença rescindenda.

Todavia, a Lei 11.280, de 16 de fevereiro de 2006 modificou a redação do art.
489 do CPC, estabelecendo que “O ajuizamento da ação rescisória não impede o
cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso
imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza
cautelar ou antecipatória de tutela”.

Logo, com a modificação do art. 489 do CPC, imposta pela Lei 11.280/2006,
passou a ser plenamente possível, desde que preenchidos os pressupostos previstos
em lei, a concessão de antecipação de tutela suspendendo o cumprimento da sentença.

Estabelece o art. 495 do CPC que o direito de propor ação rescisória se extingue
em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

Objetivando facilitar o estudo do leitor, preparamos o seguinte esboço da petição
inicial da Ação Rescisória:

1 – Endereçamento

 
2 – Qualificação do autor



 
3 – Identificação da peça processual

(Ação rescisória com pedido de antecipação de tutela, se for o caso)

 
4 – Qualificação do réu

 
5 – Dos fatos

(Não esquecer de fazer menção à prova do trânsito em julgado da
decisão – certidão de trânsito em julgado – e à tempestividade da ação

rescisória)

 
6 – Do cabimento da ação rescisória

(fundamentar a ação rescisória em um dos incisos do art. 485 do CPC)

 
7 – Da antecipação de tutela

(para obter a suspensão da execução do julgado no processo originário,
se for o caso)

 
8 – Dos pedidos

(cumular ao pedido principal de rescisão do julgado o pleito de novo
julgamento da causa pelo mesmo tribunal que apreciou a rescisória, se for

o caso)

 
9 – Requerimentos finais

 
10 – Valor da causa

 



11 – Encerramento
(Termos em que e. deferimento. Local e Data. Advogado OAB/...)

3.7.6 Inquérito para apuração de falta grave

O inquérito para apuração de falta grave é uma ação de natureza constitutivo-
negativa promovida pelo empregador, para resolução de contrato de trabalho de
empregado estável, em função da prática de falta grave pelo obreiro.

O art. 494 da CLT estabelece que o empregado estável acusado de falta grave
poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida somente se tornará efetiva
após o inquérito em que se verifique a procedência da acusação.

A legislação pátria estabeleceu alguns casos de estabilidade provisória em que o
empregado beneficiado somente poderá ser dispensado se cometer falta grave, prévia
e regularmente apurada pela ação denominada inquérito para apuração de falta grave.

Vejamos:

• dirigente sindical – art. 8.º, VIII, da CF/1988 e art. 543, § 3.º, da CLT;

• empregados membros do Conselho Nacional de Previdência Social – Lei
8.213/1991, art. 3.º, § 7.º;

• empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas – art. 55 da Lei
5.764/1971.

Em relação ao dirigente sindical, a Súmula 379 do TST e a Súmula 197 do STF
também apontam a necessidade de inquérito para apuração de falta grave para
dispensa por justa causa do dirigente sindical.

O procedimento do inquérito para apuração de falta grave está previsto nos arts.
853 a 855 da CLT, que dispõem:

“Art. 853. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra
empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por
escrito à Vara ou Juízo de Direito, dentro de 30 dias, contados da data da
suspensão do empregado.

Art. 854. O processo do inquérito perante a Vara ou Juízo obedecerá às
normas estabelecidas no presente Capítulo, observadas as disposições desta



Seção.
Art. 855. Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do

empregado, o julgamento do inquérito pela Vara ou Juízo não prejudicará a
execução para pagamento dos salários devidos aos empregado, até a data da
instauração do mesmo inquérito”.

O inquérito judicial deve ser proposto obrigatoriamente por escrito à Vara do
Trabalho ou ao Juízo de Direito (art. 853 da CLT), cabendo a cada parte apresentar até
seis testemunhas, conforme previsto no art. 821 consolidado.

No inquérito, o empregador, na qualidade de autor, recebe o nome de requerente
e o empregado, na qualidade de réu, chama-se requerido.

Havendo a suspensão do empregado estável pelo empregador para a propositura
de inquérito para apuração de falta grave, a suspensão perdurará até decisão final do
processo (art. 494, parágrafo único, da CLT).

O prazo para o empregador propor o inquérito é de 30 dias, contados da
suspensão do empregado, tendo a jurisprudência adotado o entendimento de que esse
prazo é decadencial.

Portanto, não proposto o inquérito judicial no prazo decadencial de 30 dias,
contados da suspensão do empregado estável, não mais poderá o empregador fazê-lo,
pois consuma-se a decadência.

Provada a falta grave no correspondente inquérito judicial, a sentença terá caráter
constitutivo-negativo, autorizando a resolução contratual. Nesta hipótese, caso o
empregado tenha sido suspenso anteriormente ao ajuizamento do inquérito, os efeitos
da sentença serão retroativos, considerando-se o contrato rompido na data da
suspensão contratual, restando claro que, nos termos do art. 855 da CLT, se tiver
havido prévio reconhecimento da estabilidade, o julgamento não prejudicará a
execução para pagamento dos salários devidos até a instauração do inquérito, ou seja,
não ficará prejudicado o pagamento dos salários do empregado no período
correspondente entre a suspensão e o ajuizamento do inquérito.

Objetivando facilitar o estudo do leitor, preparamos o seguinte esboço da petição
inicial do Inquérito para Apuração de Falta Grave:

1 – Endereçamento

 
2 – Qualificação do autor



 
3 – Identificação da peça processual

 
4 – Qualificação do réu

 
5 – Dos fatos

(descrever os fatos sem esquecer de mencionar a falta grave cometida
pelo empregado capitulada no art. 482 da CLT. Também não esquecer de
fazer menção aos arts. 494 e 853 da CLT, que tratam do Inquérito para

apuração de falta grave)

 
6 – Dos pedidos

(requerer a procedência do pedido com a consequente resolução do
contrato de trabalho do requerido, com data retroativa à suspensão

contratual, em face da falta grave cometida pelo obreiro)

 
7 – Requerimentos finais

 
8 – Valor da causa

 
9 – Encerramento

(Termos em que espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB...)

3.7.7 Habeas corpus

A Constituição Federal de 1988 disciplina o habeas corpus no art. 5.º, LXVIII,
estabelecendo:

“Art. 5.º (...)



LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder”.

Na ação constitucional denominada habeas corpus, podemos identificar as
seguintes partes:

• impetrante – autor da ação (qualquer pessoa física ou jurídica) em favor de
terceiro ou em sua própria defesa;

• paciente – pessoa física em favor da qual se impetra o habeas corpus,
podendo ser o próprio impetrante;

• impetrado – também chamada de autoridade coatora, ou seja, a autoridade
que pratica a ilegalidade ou o abuso de poder.

O habeas corpus pode ser formulado por qualquer pessoa, sem a necessidade de
ser subscrito por advogado, não dependendo de qualquer formalidade processual,
sendo de natureza gratuita.

Existem duas espécies de habeas corpus, quais sejam: o preventivo e o
liberatório.

O habeas corpus será preventivo quando a pessoa se achar ameaçada de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder. Nesta hipótese, como a restrição à locomoção ainda não se consumou, poderá
o paciente obter um salvo-conduto para garantir o livre trânsito de ir e vir.

Por outro lado, o habeas corpus será liberatório, também chamado de
repressivo, quando a restrição ao direito de locomoção já estiver consumada, sendo o
remédio constitucional utilizado para cessar tal violência.

Na seara trabalhista a hipótese mais comum de impetração de habeas corpus
ocorre no caso de prisão de depositário infiel de bens que foram penhorados pela
Justiça do Trabalho.

Vale mencionar que o STF editou a Súmula Vinculante 25, estabelecendo que é
ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.
Logo, não é mais possível que o magistrado determine a prisão do depositário infiel.
Todavia, caso o juiz, agindo de forma arbitrária e ilegal, determine a prisão do
depositário infiel, poderá haver a impetração de habeas corpus.

Havia muita discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito da competência ou



não da Justiça do Trabalho para julgar eventual habeas corpus quando a autoridade
coatora fosse juiz do trabalho, em face da determinação de prisão de depositário infiel.

No entanto, essas discussões perderam seu objeto em função da nova redação
dada pela EC 45/2004 ao art. 114 da Constituição Federal de 1988, cujo inciso IV
conferiu à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar habeas corpus,
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição.

Em última análise, sempre que o ato questionado envolver matéria sujeita à sua
jurisdição, a competência para julgamento de eventual habeas corpus será da Justiça
do Trabalho.

Logo, determinada a prisão de um depositário infiel pelo juiz do trabalho, o
habeas corpus deverá ser impetrado perante o Tribunal Regional do Trabalho ao qual
esteja subordinado o magistrado.

Objetivando facilitar o estudo do leitor, preparamos o seguinte esboço da petição
inicial do habeas corpus:

1 – Endereçamento

 
2 – Qualificação do impetrante

 
3 – Identificação da peça processual

(habeas corpus)

 
4 – Identificação da autoridade coatora?

 
5 – Dos fatos

(descrever o ato ilegal da autoridade coatora informando se o impetrante
se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, ou mesmo se já foi restringido o seu direito de locomoção)

 
6 – Do pedido



(Exemplo: o deferimento urgente do presente habeas corpus com a
imediata cassação liminar do decreto de prisão do Impetrante

................................. e consequente expedição da ordem de soltura do
paciente, com a concessão de medida liminar para o mesmo fim)

 
7 – Requerimentos finais

 
8 – Valor da causa

 
9 – Encerramento

(Termos em que e. deferimento. Local e Data. Advogado OAB/...)

Destacamos, ainda, a seguinte Orientação Jurisprudencial da SDI-II/TST:

“OJ 156 – ‘Habeas Corpus’ originário no TST. Substitutivo de recurso
ordinário em ‘Habeas Corpus’. Cabimento contra decisão definitiva proferida por
Tribunal Regional do Trabalho. É cabível ajuizamento de ‘habeas corpus’
originário no Tribunal Superior do Trabalho, em substituição de recurso
ordinário em ‘habeas corpus’, de decisão definitiva proferida por Tribunal
Regional do Trabalho, uma vez que o órgão colegiado passa a ser a autoridade
coatora no momento em que examina o mérito do ‘habeas corpus’ impetrado no
âmbito da Corte local”.

3.7.8 Ação cautelar

O principal objetivo do processo cautelar é a obtenção de uma medida de
urgência (medida liminar) que possa tutelar a situação jurídica em conflito, garantindo
a efetividade do processo principal, evitando os prejuízos em função da demora em
obter a solução final da lide, ou ainda em função de atos praticados pela parte
adversa.

A ação cautelar, como qualquer outra, deverá preencher as condições genéricas
para sua apreciação, quais sejam a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das
partes e o interesse processual.



Além disso, a concessão da tutela jurisdicional cautelar exige a presença de dois
requisitos específicos, tais como: o periculum in mora e o fumus boni iuris.

A fumaça do bom direito (fumus boni iuris) consiste no juízo de probabilidade e
verossimilhança do direito cautelar, sendo a tutela jurisdicional prestada com base em
cognição sumária (não exauriente). O fumus boni iuris funda-se, portanto, na
probabilidade da existência do direito pleiteado pelo autor da ação cautelar.

Caberá ao magistrado verificar a probabilidade da existência do direito vindicado
pelo demandante, para que conceda ou não a medida cautelar. Em outras palavras, a
“fumaça do bom direito” estará presente toda vez que o juiz considerar provável que
as alegações de fato feitas pelo autor venham a ser confirmadas no processo principal.

O periculum in mora (perigo na demora), por sua vez, também deverá existir
para a concessão da medida liminar.

Deverá também demonstrar o autor da ação cautelar que o perigo na demora da
solução da lide poderá causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, impondo-
se a concessão da medida liminar.

Dessa forma, poderá o juiz conceder a medida liminar que julgar adequada
quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause
ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

As ações cautelares classificam-se em:

• nominadas – também chamadas de típicas ou específicas, as quais estão
previstas, especificamente, no Código de Processo Civil, como o arresto, o
sequestro, a busca e apreensão etc.;

• inominadas – também chamadas de atípicas ou inespecíficas, que são as
demais cautelares que, por exclusão, podem ser ajuizadas com base nos arts.
796 a 812 do CPC;

• preparatórias – também chamadas de antecedentes, que são aquelas
ajuizadas antes da propositura da ação principal;

• incidentais – que são ajuizadas após a propositura da ação principal;

• de natureza jurisdicional – exigem a prestação jurisdicional por meio da
sentença cautelar;

• de natureza não jurisdicional – também denominadas de natureza
administrativa, em que não há lide, mas simples interessados, não havendo a
prolação de sentença, como nas hipóteses de protesto, interpelação e



notificação.

A norma consolidada apenas trouxe no seu bojo duas hipóteses de cabimento de
“medida liminar” na Justiça do Trabalho, que são as previstas no art. 659, IX e X,
concedidas para obstar transferência indevida de empregado ou para reintegrar
dirigente sindical arbitrariamente dispensado ou afastado de suas funções.

Em função disso, até a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 1973,
havia certa resistência da doutrina e jurisprudência em aceitar ações cautelares no
âmbito da Justiça do Trabalho que não as previstas no art. 659, IX e X, consolidado.

Posteriormente, já com a vigência do Código de Processo Civil atual (1973) e
com o aumento considerável de litígios submetidos à Justiça laboral, doutrina e
jurisprudência passaram a admitir largamente o uso de cautelares, principalmente em
função da omissão do diploma consolidado sobre a matéria, abrindo-se as portas para
a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 769 da CLT).

Quanto às ações cautelares inespecíficas ou inominadas, o procedimento é o
previsto nos arts. 801 a 813 do CPC.

Com efeito, o procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do
processo principal, e deste é sempre acessório.

As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa e, quando preparatórias,
ao juiz competente para conhecer da ação principal.

As ações cautelares específicas (nominadas) possuem pressupostos, condições e
procedimentos determinados nos arts. 813 a 887 do CPC.

O arresto constitui-se numa medida cautelar nominada, de natureza jurisdicional,
que objetiva a apreensão judicial dos bens integrantes do patrimônio do devedor,
suficientes para o pagamento da dívida.

Estabelece o art. 813 do CPC que o arresto tem lugar quando:

• o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que
possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado;

• o devedor, que tem domicílio, se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

• o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar
bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta
pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício
fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores;

• o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los



em anticrese, sem ficar com algum ou alguns livres e desembargados,
equivalentes às dívidas;

• nos demais casos expressos em lei.

Para concessão do arresto é essencial que o requerente demonstre a prova literal
da dívida líquida e certa, equiparando-se à mesma a sentença, líquida ou ilíquida,
pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de
prestação que em dinheiro possa converter-se.

Vale ressaltar que os bens considerados impenhoráveis não poderão ser objeto de
arresto.

Na seara trabalhista, a hipótese mais comum de utilização do arresto ocorre
quando o empregador está se desfazendo dos bens que possui, objetivando cair em
insolvência e, com isso, não honrar as dívidas trabalhistas contraídas com os
empregados.

Caso entenda necessário, o juiz poderá determinar a justificação prévia pelo
requerente, que será realizada em segredo de justiça, reduzindo-se a termo o
depoimento das testemunhas (art. 815 do CPC).

No processo do trabalho, não será exigível prévia caução pelo empregado para
concessão do arresto, em face da incompatibilidade com as disposições contidas no
texto consolidado, principalmente considerando a hipossuficiência do obreiro.

O sequestro também é uma medida cautelar nominada, ajuizada antes ou no
curso da ação principal, cujo objetivo consiste em garantir a execução para a entrega
de determinado bem litigioso, mediante a apreensão judicial deste e sua guarda por
depositário, para que venha ser entregue, em bom estado de conservação, a quem for
determinado pelo juiz no final do julgamento do processo principal.

Com efeito, estabelece o art. 822 do CPC:

“Art. 822. O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o sequestro:
I – de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando lhes for disputada a

propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações;
II – dos frutos e rendimentos do imóvel reivindicando, se o réu, depois de

condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dissipar;
III – dos bens do casal, nas ações de desquite e de anulação de casamento, se

o cônjuge os estiver dilapidando;
IV – nos demais casos expressos em lei”.



O sequestro não incide sobre bens para garantir a dívida, mas sim sobre o bem
litigioso, objetivando evitar o desaparecimento ou perecimento do bem.

Outrossim, na seara trabalhista somente é possível o sequestro de bens e não o de
pessoas.

Incumbe ao juiz nomear o depositário dos bens sequestrados, podendo a escolha
recair em pessoa indicada, de comum acordo, pelas partes ou em uma das partes,
desde que ofereça maiores garantias e preste caução idônea (art. 824, I e II, do CPC).

Esclarece o art. 823 do CPC que se aplica ao sequestro, no que couber, o que o
Código estatui acerca do arresto.

Na esfera laboral, podemos citar algumas hipóteses de cabimento desta medida
cautelar, como o sequestro de ferramentas do obreiro que ficaram retidas pelo
empregador ou do veículo que ficava em poder do empregado vendedor viajante. O
sequestro nestas hipóteses garantiria, sem o receio de perecimento ou desaparecimento
do bem, a discussão da propriedade no processo principal.

A busca e apreensão é uma espécie de medida cautelar nominada, destinada, no
âmbito laboral, à busca e apreensão de coisas, em caráter incidental ou antecedente ao
processo principal.

Na seara trabalhista, somente é possível a busca e apreensão de coisas, como nas
hipóteses de retenção indevida da CTPS ou de ferramentas de trabalho do obreiro,
bem como de outros bens que estiverem sendo objeto de arresto ou sequestro.

Na petição inicial, o requerente deverá expor as razões justificativas da medida e
da ciência de estar a coisa no lugar designado (art. 840 do CPC).

A medida liminar de busca e apreensão poderá ser deferida sem a oitiva da parte
contrária, sendo facultado ao juiz determinar a justificativa prévia, esta realizada em
segredo de justiça, conforme previsto no art. 841 do CPC.

Objetivando facilitar o estudo do leitor, preparamos o seguinte esboço da petição
inicial da Ação Cautelar:

1 – Endereçamento

 
2 – Qualificação do requerente

 
3 – Identificação da peça processual



(Ex.: Ação cautelar inominada com pedido de liminar, ou Ação cautelar
de arresto com pedido de liminar, ou Ação cautelar de sequestro com

pedido de liminar)

 
4 – Identificação do requerido

 
5 – Dos fatos

 
6 – Da liminar em caráter de urgência

(não esquecer de demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora e
a necessidade urgente da concessão de liminar)

 
7 – Do pedido

(concessão de liminar até decisão final da lide)

 
8 – Requerimentos finais

 
9 – Valor da causa

 
10 – Encerramento

(Termos em que e. deferimento. Local e Data. Advogado OAB/...)

3.8 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

O candidato deve ter muita atenção na leitura da questão envolvendo a
peça profissional, pois é comum o enunciado do problema descrever uma
situação em que o examinado deverá requerer a antecipação de tutela,



como ocorre na hipótese de um trabalhador portador de estabilidade
provisória que tenha sido imotivadamente dispensado (dirigente sindical,
gestante, cipeiro etc.).

Por isso, é importante que o candidato absorva os fundamentos da
antecipação de tutela abaixo descritos.

Podemos conceituar a tutela antecipada como instrumento processual que
permite ao autor, mediante postulação expressa, desde que no processo se encontrem
presentes os requisitos de natureza objetiva que a autorizem, adiantar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela jurisdicional que lhe seria apenas conferida por
ocasião da sentença final.

Com efeito, assim dispõem os artigos do CPC que tratam da antecipação da
tutela:

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que,
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II – fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito

protelatório do réu”.
“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer

ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente
o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático
equivalente ao do adimplemento.

(...)
§ 3.º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio

de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente
ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser
revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada”.

“Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao
conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

(...)
§ 3.º Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1.º a 6.º do art.

461”.

Frise-se que a tutela antecipada não é uma ação, mas sim um pedido formulado



pelo autor de forma incidental na ação de cognição, seja no bojo da petição inicial ou
por meio de petição autônoma, não havendo distribuição ou pagamento de custas.

A antecipação de tutela pode ser concedida em qualquer ação de conhecimento,
seja declaratória, constitutiva ou mandamental, desde que presentes os requisitos e
pressupostos legais.

Os requisitos para concessão da tutela antecipada são os seguintes:

• prova inequívoca da verossimilhança das alegações – Como requisito da
antecipação de tutela, deverá o autor demonstrar a verossimilhança das
alegações mediante prova inequívoca, ou seja, os fatos devem estar
demonstrados no processo de tal forma que conduza o magistrado a um
convencimento certo e induvidoso de que as razões apresentadas pelo autor
são verdadeiras, ou pelo menos de que há grande probabilidade de veracidade
das alegações;

• fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação – Deverá
demonstrar o autor que a demora natural do processo causará dano irreparável
ou de difícil reparação, fazendo que o requerente veja o seu direito perecer,
total ou parcialmente, caso a tutela não seja antecipada;

• caracterização do abuso de direito de defesa ou do manifesto propósito
protelatório do réu – Deverá demonstrar o autor que o réu assumiu na
demanda comportamento processual ou extraprocessual com o evidente
propósito de retardar o andamento do processo, evitando a solução da lide,
como nas hipóteses em que o réu interpõe recursos manifestamente
infundados, retira reiteradamente os autos do cartório, permanecendo com o
processo por meses, ou arrola, objetivando protelar o feito, testemunhas
residentes e domiciliadas em outras comarcas, solicitando expedição de cartas
precatórias.

Ressalte-se que, havendo prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o
autor poderá demonstrar, alternativamente, o fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação, ou ainda a caracterização do abuso de direito de defesa ou do
manifesto propósito protelatório do réu.

A antecipação da tutela é largamente aceita nos domínios do processo do
trabalho, em função da omissão da norma consolidada, nascendo, em função disso, a
possibilidade da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, a teor do art. 769
da CLT.



Com efeito, a Consolidação das Leis do Trabalho nada traz sobre o instituto da
antecipação de tutela, apenas permitindo ao juiz a possibilidade de concessão de
liminar nas hipóteses do art. 659, IX e X (transferência irregular de empregado ou
dispensa arbitrária de dirigente sindical).

Objetivando facilitar o estudo do leitor, transcrevemos, abaixo, um pedido de
antecipação de tutela numa reclamação trabalhista envolvendo um dirigente sindical
imotivadamente dispensado:

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXEMPLO: “Seja concedida
antecipação de tutela nos termos dos arts. 273 e 461 do CPC e do art.
659, X, da CLT, sem oitiva da parte contrária, para reintegrar
imediatamente no emprego o Reclamante dirigente sindical, na mesma
função até então exercida, com o respectivo pagamento de salários e
demais vantagens, vencidos até ..........................., e vincendos, até
decisão final da lide, requerendo, ao final, a confirmação da antecipação
dos efeitos da tutela, reintegrando definitivamente o Reclamante”.



DEFESA TRABALHISTA

Sumário: 4.1 Contestação: 4.1.1 Defesa processual; 4.1.2 Defesa indireta de
mérito; 4.1.3 Defesa direta de mérito; 4.1.4 Orientações ao elaborar uma
contestação; 4.1.5 Esboço da contestação – 4.2 Exceção: 4.2.1 Incompetência
relativa; 4.2.2 Suspeição e impedimento – 4.3 Reconvenção: 4.3.1
Reconvenção e aplicação ao processo do trabalho; 4.3.2 Reconvenção e ações
dúplices.

Nos domínios do processo do trabalho, a defesa do reclamado será apresentada
em audiência. Com efeito, na Justiça do Trabalho, proposta a inicial trabalhista, o
reclamado será notificado, via postal, para comparecer à audiência, onde, querendo,
apresentará sua defesa.

Aberta a audiência e não havendo acordo, estabelece o art. 847 consolidado que
o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação,
quando esta não for dispensada por ambas as partes.

A defesa do reclamado pode tanto ser apresentada verbalmente como por escrito,
sendo mais comum que a peça de resistência seja exposta na forma escrita.

Conforme previsto no Código de Processo Civil (art. 297), três são as
modalidades de resposta do réu: contestação, exceção e reconvenção.

Logo, o reclamado poderá, na audiência para a qual foi notificado, apresentar,
simultaneamente, contestação, exceção e reconvenção, ou mesmo oferecer uma ou
duas espécies de resposta, ou até nenhuma.

No exame de ordem, uma peça muito comum que costuma ser cobrada
pela banca examinadora é a contestação. Não obstante, também é
importante que o examinado tenha uma noção de todas as hipóteses de
defesa possíveis de serem apresentadas pelo reclamado.

Pelo exposto, passamos a elencar, abaixo, as hipóteses de defesa do reclamado.



4.1 CONTESTAÇÃO

Podemos conceituar a contestação, também chamada de “peça de resistência” ou
“peça de bloqueio”, como uma das modalidades de resposta do réu, pela qual o réu
exerce o seu direito constitucionalmente assegurado de defesa, insurgindo-se contra a
pretensão deduzida pelo autor na petição inicial.

A Consolidação das Leis do Trabalho utilizou o termo “defesa”, não se referindo,
especificamente, à contestação (arts. 847 e 848).

A redação da contestação não exige requisitos específicos, como ocorre na
petição inicial, sendo conferida ao reclamado liberdade na elaboração da “peça de
bloqueio” quanto à sua forma.

Todavia, o art. 300 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho,
dispõe que compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo
as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor.

Esse dispositivo legal consagra, em verdade, dois princípios que devem ser
seguidos pelo reclamado ao se defender: princípio da impugnação especificada e
princípio da eventualidade.

O princípio da impugnação especificada, portanto, impede que o réu apresente
contestação genérica, em que o demandado se limita a indicar que os argumentos do
autor não merecem guarida, requerendo, simplesmente, a improcedência dos pedidos
contidos na peça vestibular, sem especificar as razões que subsidiam essa conclusão.

Em outras palavras, o réu deverá impugnar, individual e especificamente, todos
os pedidos postulados pelo autor, sendo considerada a contestação por negação geral
ineficaz, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial.

No que atine ao princípio da eventualidade, deverá o réu incluir no bojo da “peça
de resistência” todas as matérias de irresignação, vedando-se a denominada
“contestação por etapas”. Em outras palavras, o princípio da eventualidade determina
que todos os meios de defesa sejam apresentados em uma única oportunidade
processual, possibilitando ao magistrado, caso não aceite um deles, conhecer dos
posteriores. Logo, toda matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de
preclusão.

Nessa esteira, após a apresentação da contestação, não se admite que o réu
complemente a sua defesa, salvo se versarem sobre direito superveniente (matéria
surgida após a apresentação da contestação), se se tratar de questões de ordem pública
(as quais o juiz pode conhecer de ofício, como as hipóteses previstas no art. 301 do
CPC, exceto compromisso arbitral) ou em caso de matérias que a lei permita serem
conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, hipóteses em que não se opera a



preclusão consumativa, conforme previsto no art. 303 do CPC.
A ausência de contestação importa na revelia, presumindo-se verdadeiros os

fatos alegados pelo demandante (efeito material da revelia), fatos estes que não mais
precisarão ser provados, impondo-se o julgamento imediato do mérito da demanda
(efeito processual da revelia).

A contestação deverá vir, desde logo, acompanhada dos documentos com os
quais a reclamada pretenda provar o alegado na peça de resistência, sob pena de
preclusão. Ademais, os documentos devem ser apresentados no original ou em cópia
autenticada.

Permite-se ao próprio advogado autenticar os documentos, sob sua
responsabilidade pessoal (art. 830 da CLT).

Na contestação, o reclamado poderá apresentar, nesta ordem, as seguintes
defesas em face da peça vestibular:

• defesa processual (peremptórias e dilatórias);

• defesa indireta de mérito;

• defesa direta de mérito.

4.1.1 Defesa processual

Na defesa processual (que será sempre indireta), não há a abordagem
de questões meritórias, mas apenas de questões processuais, de vícios
verificados na inicial, no exercício do direito de ação (condições da ação)
ou na própria existência ou no desenvolvimento válido e regular do
processo (pressupostos processuais).

A defesa processual, conhecida nos domínios jurídicos como “preliminares”, é
classificada pela doutrina em “peremptórias” e “dilatórias”.

A defesa processual peremptória, uma vez acolhida, põe fim ao processo. As
dilatórias apenas suspendem ou dilatam o curso do processo, sem extingui-lo,
retomando o processo o curso normal após saneado o vício.

O art. 301 do CPC estabelece as hipóteses de defesa processual do réu, quais
sejam: inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta, inépcia da petição
inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte,
defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, carência de



ação, falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como preliminar.
Em relação à perempção (inciso IV) e à falta de caução (inciso XI), estes não são

aplicados nos domínios do processo do trabalho. Também quanto à convenção de
arbitragem (inciso IX), não temos dúvida em afirmar que esta não se aplica aos
dissídios individuais trabalhistas.

Na contestação trabalhista, você deve ficar atento, conforme já
mencionado anteriormente neste livro, para duas preliminares (defesa
processual), quais sejam:

• preliminar de não submissão da demanda ao procedimento
sumaríssimo;

Ambas, se acolhidas, resultarão na extinção do processo sem resolução
do mérito.

4.1.2 Defesa indireta de mérito

Na contestação indireta do mérito, também denominada “exceção substancial”, o
réu reconhece o fato constitutivo do direito, mas alega um fato extintivo, impeditivo
ou modificativo do direito do autor.

A alegação de fato impeditivo pelo réu é o que provoca a ineficácia dos fatos
alegados pelo demandante. A título de exemplo podemos mencionar a hipótese em
que o reclamante na inicial requeira o pagamento da indenização compensatória de
40% do FGTS não honrada pelo empregador em função da dispensa imotivada do
obreiro. Caso o reclamado na contestação alegue que a dispensa ocorreu por justa
causa, em função de falta grave cometida pelo trabalhador, sendo a indenização
indevida, estará alegando um fato impeditivo do direito do autor.

Já o fato modificativo provoca a alteração dos fatos alegados pelo demandante.
Exemplificativamente, imaginemos que o reclamante postule ação trabalhista
requerendo o depósito, relativo a todo o período do contrato de trabalho, dos valores
atinentes ao FGTS. Nessa hipótese, caso o reclamado demonstre que houve
recolhimento parcial dos depósitos fundiários, estará arguindo um fato modificativo
do direito do autor.

Por último, o fato extintivo extingue a obrigação assumida pelo demandado, não
podendo mais esta ser exigida do réu. A renúncia, a transação, a decadência e a
prescrição são exemplos típicos de fatos extintivos do direito do autor alegados pelo
réu.



Nesta esteira, a alegação de prescrição pelo reclamado surge como uma
“prejudicial de mérito”, sendo arguida como defesa indireta de mérito. Com efeito,
estabelece o art. 269, IV, do CPC que o processo será extinto com resolução do mérito
quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição.

ATENÇÃO – INSISTIMOS NESTA RECOMENDAÇÃO:
Mesmo após a modificação implementada pela Lei 11.280/2006, pela

qual a prescrição poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado
trabalhista, você não pode esquecer de que os seus conhecimentos
estarão sendo testados no exame de ordem.

Nesta linha, você deverá arguir, na peça de resistência (dependendo dos
dados fornecidos pela questão), como defesa indireta de mérito (fato
extintivo do direito do autor), a prescrição prevista no art. 7.º, XXIX, da
CF/1988, seja a prescrição quinquenal (no curso da relação empregatícia),
seja a prescrição bienal (após a extinção do contrato).

4.1.3 Defesa direta de mérito

A defesa direta de mérito ocorre com a negação do fato constitutivo do direito do
autor.

No âmbito do processo do trabalho, podemos apresentar vários exemplos de
defesa direta do mérito, entre eles:

• o reclamante postula reconhecimento de vínculo de emprego, o qual é
negado pelo reclamado;

• o reclamante postula o adicional de transferência, e o reclamado contesta
alegando que não houve transferência do empregado, uma vez que não houve
mudança de domicílio;

• o reclamante postula horas extras e o reclamado junta cartões de ponto
afirmando que o obreiro não laborou em jornada suplementar;

• o reclamante alega que foi dispensado pela empresa, a qual nega o
despedimento do obreiro.

ATENÇÃO: Ao elaborar a contestação, você deverá esgotar todas as
espécies de defesa, apresentando, na ordem, a defesa processual (caso



exista alguma preliminar a ser arguida, como por exemplo, a incompetência
absoluta, falta de condições de ação, ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo etc.), a defesa
indireta de mérito (ex.: prescrição) e a defesa direta de mérito (negativa
do fato constitutivo do direito do autor).

4.1.4 Orientações ao elaborar uma contestação

• Cuidado ao endereçar a contestação, pois deverá encaminhá-la ao juízo onde
tramita a reclamação trabalhista, indicando o número da Vara do Trabalho e a
localidade. Caso o problema não traga essas informações, não invente dados.
Opte por deixar “em branco” o espaço destinado a essas informações.

Exemplo: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da ...... Vara do Trabalho de
......................

• Não se esqueça de indicar, abaixo do endereçamento, o número do processo,
caso o problema tenha fornecido este dado. Na hipótese da questão não ter
trazido esse dado, deixe “em branco” o espaço destinado a essas informações;

Exemplo: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da ...... Vara do Trabalho de
...............

Processo n.º ...........................

• Ao elaborar a contestação, sugerimos que haja qualificação do contestante,
pois, na prática, muitas vezes, a qualificação contida na peça vestibular contém
dados incompletos ou errados. Novamente, alertamos, não invente dados.
Caso o problema não forneça os dados para correta e completa qualificação do
contestante, coloque, entre vírgulas, qualificação e endereço completo
conforme modelo abaixo.

Exemplo: “Contestante”, qualificação e endereço completo.

• Após a qualificação da reclamada contestante, não se esqueça de indicar o
nome e endereço do advogado subscritor da peça de bloqueio, informando,



assim, o lugar onde o causídico receberá intimações. Também não se esqueça
de indicar o nome da parte contrária, a espécie de defesa e o fundamento legal.

Exemplo: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da ...... Vara do Trabalho de
...............

Processo n.º ...........................
“Contestante”, qualificação e endereço completo, nos autos da

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em epígrafe, movida por .........................
vem, por seu advogado infrafirmado (instrumento de mandato em anexo),
que receberá intimações no escritório profissional na
Rua.........................., com fundamento no art. 847 da CLT c/c art. 300 do
CPC apresentar sua

CONTESTAÇÃO
Pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

• Lembre-se: ao elaborar a contestação, você deverá esgotar todas as espécies
de defesa, apresentando, na ordem, a defesa processual, a defesa indireta e
direta de mérito.

• Não se esqueça: ao elaborar uma contestação, verifique se a hipótese desafia
a arguição de preliminar de não submissão da demanda ao procedimento
sumaríssimo.

• Atenção para a prescrição. Mesmo a lei determinando que o juiz decretará de
ofício a prescrição, você deverá, se for o caso, alegar a prescrição bienal e/ou
quinquenal, conforme já exposto exaustivamente neste livro.

• Leia atentamente o enunciado da questão, preparando um roteiro de pontos a
serem questionados. Lembre-se, você deverá impugnar todos os pedidos.

• Não esqueça de requerer, ao final, em caso de eventual condenação, a
compensação das verbas pagas pelos mesmos títulos no decorrer do contrato,
evitando, assim, o enriquecimento sem causa do reclamante.

• Também não se esqueça, ao final, de protestar pela produção de todas as
provas em direito admitidas.

4.1.5 Esboço da contestação



Para orientar o examinado, preparamos o seguinte esboço de uma contestação:

1 – Endereçamento
�

2 – Identificação do n.º do processo
�

3 – Qualificação da reclamada, nome e endereço do advogado, nome da
parte contrária, espécie de defesa e fundamento legal

�
4 – Defesa processual (preliminares)

�
5 – Defesa de mérito (indireta e direta)

�
6 – Pedidos

(acolhimento de eventuais preliminares processuais e/ou defesas
indiretas de mérito arguidas, e de improcedência meritória dos pedidos

elencados pelo reclamante)
�

7 – Requerimentos finais
(requerer compensação das verbas pagas pelos mesmos títulos no

decorrer do contrato, protesto pela produção de todas as provas em
direito admitidas etc.)

�
8 – Encerramento

(Termos em que e. deferimento. Local e Data)

4.2 EXCEÇÃO

As exceções processuais constituem-se em espécie de defesa do reclamado (art.
297 do CPC) que objetiva resolver determinada questão pendente, sem operar a
extinção do processo com ou sem a resolução do mérito. Com efeito, objetivam as
exceções processuais atacar a imparcialidade do magistrado ou a competência do juízo
a ele vinculado para processar e julgar a demanda.

Nessa esteira, conforme previsto no art. 304 do CPC, é lícito a quaisquer das
partes arguir, por meio de exceção, a incompetência relativa, o impedimento e a



suspeição do magistrado.
As exceções, a teor do art. 299 do CPC, deverão ser processadas em apenso aos

autos principais. Todavia, na seara trabalhista, considerando o princípio da
simplicidade que informa o processo do trabalho e o jus postulandi das partes,
admite-se que as exceções sejam processadas nos próprios autos da reclamação
trabalhista. Além disso, considerando que a decisão que julga a exceção é de cunho
interlocutório, não admitindo recurso de imediato salvo quando terminativa do feito
(art. 799, § 2.º, da CLT), de fato torna-se desnecessária a autuação da exceção em
separado.

Nada impede que seja arguida mais de uma exceção ao mesmo tempo, devendo a
exceção de impedimento e a de suspeição do juiz serem apreciadas antes da exceção
de incompetência (primeiramente julga-se o impedimento do juiz, depois a suspeição
e, por último, a incompetência), uma vez que o magistrado impedido ou suspeito não
poderá sequer declarar a incompetência ou competência do juízo.

O oferecimento de quaisquer das espécies de exceção acarreta a suspensão do
processo até que a questão seja decidida (arts. 306 e 265, III, ambos do CPC e art. 799
da CLT).

Nas exceções, quem apresenta a exceção é chamado de excipiente e quem
responde é chamado de exceto ou excepto.

Analisemos as hipóteses de exceção.

4.2.1 Incompetência relativa

Estabelece o art. 112 do CPC que a incompetência relativa argui-se por meio de
exceção.

A exceção de incompetência relativa é a espécie de defesa processual que
objetiva o reconhecimento da incompetência relativa do juízo vinculado ao magistrado
que conduz a demanda, em razão do valor ou do território (lugar).

Nos domínios do processo do trabalho, o valor da causa é irrelevante para a
fixação da competência territorial do magistrado, tendo em vista que o mesmo juiz da
Vara que julga uma demanda submetida ao procedimento sumaríssimo também julga
uma ação sujeita ao rito ordinário.

A fixação da competência territorial das Varas do Trabalho (onde é proposta a
maioria esmagadora dos dissídios individuais) dá-se nos moldes do art. 651 da CLT,
ou seja, é fixada em razão do local da prestação de serviços pelo obreiro,
independentemente do local da contratação.



Portanto, a exceção de incompetência relativa no âmbito da Justiça do Trabalho
ocorre com certa frequência, sendo comum o reclamado, com base nos arts. 651
consolidado e 112 do CPC, requerer, por meio de exceção, o deslocamento da
competência territorial, objetivando que a demanda seja apreciada e julgada por Vara
do Trabalho de outra localidade.

Impende destacar que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
(Súmula 33 do STJ), significando dizer que, se o reclamado não invocar a
incompetência em razão do lugar (territorial) no prazo da defesa, que na Justiça do
Trabalho é apresentada em audiência, será materializado o fenômeno da prorrogação
da competência, tornando-se o juízo competente em face da inércia do promovido,
operando-se a preclusão temporal.

Logo, proposta a ação trabalhista pelo reclamante perante a Vara do Trabalho
incompetente (em razão do lugar) e não oposta pelo reclamado, na defesa, a exceção
declinatória do foro, prorroga-se a competência da atinente Vara do Trabalho.

O art. 800 da CLT estabelece que, apresentada exceção de incompetência, abrir-
se-á vista dos autos ao exceto, por 24 horas improrrogáveis, devendo a decisão ser
proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir.

O art. 799, § 2.º, da CLT dispõe que “das decisões sobre exceções de suspeição e
incompetência, salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso,
podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão
final”.

Interpretando o art. 799, § 2.º, da CLT, admite o Tribunal Superior do Trabalho a
interposição de recurso ordinário da decisão interlocutória que, acolhendo exceção de
incompetência em razão do lugar (relativa), remete os autos para Tribunal Regional
distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado (que proferiu a decisão
interlocutória), conforme previsto na Súmula 214 do TST.

4.2.2 Suspeição e impedimento

A imparcialidade do juiz, um dos sustentáculos do princípio do juiz natural,
consistente na inexistência de impedimento ou suspeição para julgamento da demanda
pelo magistrado, apresenta-se como pressuposto de desenvolvimento válido e regular
do processo.

Nos domínios do processo do trabalho, a oportunidade para opor exceção de
suspeição ou impedimento é a primeira vez em que o excipiente terá de falar nos autos
ou em audiência (art. 795 da CLT), após a ciência pela parte do fundamento legal



ensejador da suspeição ou impedimento.
O art. 799 da CLT determina que, nas causas da jurisdição da Justiça do

Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de
suspeição ou incompetência, não se referindo o texto consolidado à figura do
impedimento.

A omissão da Consolidação das Leis do Trabalho a respeito da exceção de
impedimento ocorreu porque o texto consolidado foi promulgado em 1943, ainda sob
a égide do Código de Processo Civil de 1939, o qual não se referia à figura do
impedimento, espécie de exceção introduzida a partir do digesto processual civil de
1973.

Nesse contexto, e sob a influência do Código de Processo Civil de 1939, o art.
801 da CLT, ao estabelecer as hipóteses de suspeição arguíveis no âmbito laboral, em
verdade acabou incluindo em seu rol situações que não ensejam a suspeição do
magistrado, mas sim o próprio impedimento do juiz para processar e julgar o feito.

Entendemos que as hipóteses previstas no art. 801 da CLT são meramente
exemplificativas, aplicando-se, de forma subsidiária, os arts. 134 e 135 do CPC, que
elencam várias hipóteses de impedimento e suspeição.

4.3 RECONVENÇÃO

4.3.1 Reconvenção e aplicação ao processo do trabalho

A reconvenção é uma modalidade de resposta do réu, concernente não a uma
defesa (como ocorre na contestação e na exceção), mas sim a uma manifestação de
ataque contra o autor.

Em outras palavras, a reconvenção constitui-se num contra-ataque do réu em
face do autor dentro do mesmo processo. Com efeito, estabelece o art. 315 do CPC
que:

“Art. 315. O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a
reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”.

Assume a reconvenção natureza jurídica de ação autônoma proposta pelo réu em
face do autor, aproveitando-se do mesmo processo. O processo será único, mas
englobando duas demandas: a demanda original e a demanda reconvencional.



Não obstante, a reconvenção não é obrigatória, mas sim facultativa, significando
dizer que a sua não apresentação não retira do réu a possibilidade de ver reconhecido
o seu direito em ação autônoma.

A reconvenção pode ser utilizada como medida de economia processual, pois,
por meio de um único processo, duas relações jurídicas serão solucionadas,
envolvendo a ação principal e a ação reconvencional.

Na reconvenção, que deve ser apresentada em peça distinta, o réu passa a se
chamar reconvinte e o autor reconvindo.

A doutrina majoritária admite a reconvenção nos domínios do processo do
trabalho, principalmente em função de sua compatibilidade com os dispositivos
consolidados, bem como em função dos princípios da celeridade e da economia
processual, tão defendidos na seara laboral.

A lei impõe requisitos para a admissibilidade da reconvenção, quais sejam:

• que o juízo da causa principal seja competente para apreciar a demanda
reconvencional;

• haver compatibilidade entre os procedimentos aplicáveis à causa principal e à
reconvenção;

• estar pendente o processo da causa principal;

• haver conexão entre a reconvenção e a ação principal.

4.3.2 Reconvenção e ações dúplices

A contestação, como regra, se qualifica como peça de defesa do réu, utilizada
como instrumento processual apto a resistir à pretensão do autor. No entanto, algumas
ações, por exceção, permitem ao demandado, além de se defender, contra-atacar os
argumentos autorais no bojo da própria peça de bloqueio, a qual passa a exercer a
dupla função de peça de resistência e ataque, simultaneamente.

A esse tipo de ação atípica foi dada pela doutrina a nomenclatura “dúplice”. Em
relação a tais ações, não se admite a apresentação da reconvenção, uma vez que o
mesmo resultado prático pode ser alcançado no próprio bojo da contestação, em
consonância com os princípios da economia processual e da celeridade.

Como exemplos de ações dúplices podemos destacar a de consignação em
pagamento, a de prestação de contas, as ações possessórias, o inquérito para apuração



de falta grave (arts. 494, 495 e 853 da CLT) etc., em que no próprio bojo da
contestação faculta-se ao demandado se defender e contra-atacar os argumentos do
autor, de forma simultânea, tornando-se desnecessária a reconvenção.

Nessas hipóteses, portanto, em regra, não será admitida a reconvenção, impondo-
se sua rejeição liminar por falta de interesse processual (art. 267, VI, do CPC), visto
que o direito material pleiteado na reconvenção pode ser reconhecido no bojo da
própria contestação.

Logo, ajuizada na Justiça do Trabalho, por exemplo, uma ação de inquérito para
apuração de falta grave pelo empregador, descabe a reconvenção pelo empregado,
uma vez que o art. 495 da CLT já estabelece que, reconhecida a inexistência de falta
grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço
e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão.

O mesmo se pode dizer em relação à ação de consignação em pagamento
proposta pelo empregador que alega que o obreiro foi dispensado por justa causa e
não compareceu para receber seus haveres rescisórios. Nessa hipótese, a reconvenção
objetivando discutir valores a serem recebidos pelo trabalhador é desnecessária, tendo
em vista que o art. 899, §§ 1.º e 2.º, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do
trabalho, permite que na própria sentença da ação de consignação em pagamento seja
fixada condenação em face do autor (empregador), em caso de insuficiência dos
valores consignados.



RECURSOS

Sumário: 5.1 Conceito – 5.2 Efeitos dos recursos – 5.3 Prazo – 5.4 Juízos de
admissibilidade – 5.5 Pressupostos recursais objetivos e subjetivos: 5.5.1
Objetivos; 5.5.2 Subjetivos – 5.6 Dicas para a elaboração do recurso – 5.7
Recursos em espécie: 5.7.1 Recurso ordinário; 5.7.2 Embargos de declaração;
5.7.3 Agravo de petição; 5.7.4 Agravo de instrumento; 5.7.5 Recurso de
revista; 5.7.6 Agravo regimental; 5.7.7 Embargos; 5.7.8 Recurso adesivo; 5.7.9
Recurso extraordinário; 5.7.10 Pedido de revisão.

5.1 CONCEITO

Recurso é a provocação do reexame de determinada decisão pela autoridade
hierarquicamente superior, em regra, ou pela própria autoridade prolatora da decisão,
objetivando a reforma ou modificação do julgado.

Em outras palavras, recurso é o remédio processual concedido às partes, ao
terceiro prejudicado ou ao Ministério Público objetivando que a decisão judicial
impugnada seja submetida a novo julgamento, ordinariamente, pela autoridade
hierarquicamente superior àquela que proferiu a decisão.

5.2 EFEITOS DOS RECURSOS

No processo do trabalho, os recursos, ordinariamente, são dotados apenas de
efeito devolutivo, ou seja, não possuem efeito suspensivo, permitindo-se ao credor a
extração de carta de sentença para realização da execução provisória (art. 899 da
CLT).

5.3 PRAZO

O art. 6.º da Lei 5.584/1970 estabelece que será de oito dias o prazo para interpor
e contra-arrazoar qualquer recurso trabalhista.



No entanto, alguns recursos possuem prazos diferenciados.
Os embargos de declaração serão interpostos no prazo de cinco dias (art. 897-A

da CLT).
O prazo para interposição e contrarrazões do recurso extraordinário é de quinze

dias (Lei 8.038/1990, art. 26).
O pedido de revisão previsto na Lei 5.584/1970 (art. 2.º, § 2.º) é interposto no

prazo de 48 horas.
Em relação ao agravo regimental, o prazo será fixado nos regimentos internos

dos Tribunais, tendo os Tribunais Regionais do Trabalho fixado, em regra, o prazo de
cinco dias, enquanto o Tribunal Superior do Trabalho fixou o prazo em oito dias para
interposição do recurso (agravo regimental).

As pessoas jurídicas de direito público possuem o prazo em dobro para recorrer,
conforme dispõe o art. 1.º, III, do Decreto-lei 779/1969, não sendo tal privilégio
extensível às empresas públicas e sociedades de economia mista, em função do
previsto no art. 173, § 1.º, da CF (são consideradas pessoas jurídicas de direito
privado).

O Ministério Público do Trabalho também possui prazo em dobro para recorrer,
em função do art. 188 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho (art.
769 da CLT).

Objetivando facilitar o estudo do aluno da OAB, preparamos um quadro com a
indicação do recurso e o respectivo prazo. Vejamos:



5.4 JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

Em regra, interposto um recurso, o apelo é submetido à análise de dois juízos de
admissibilidade, quais sejam:

• juízo a quo – prolator da decisão impugnada;

• juízo ad quem – competente para julgar o recurso.

O objetivo principal dos juízos de admissibilidade é verificar a presença dos
pressupostos recursais, também chamados de requisitos de admissibilidade recursal,
os quais serão objetos de análise adiante.

Estando presentes todos os pressupostos recursais, o recurso será conhecido.
No entanto, a ausência de apenas um requisito de admissibilidade recursal leva ao

não conhecimento do apelo.



O despacho exarado pelo juízo de admissibilidade a quo não vincula o juízo ad
quem, não havendo que se falar em coisa julgada ou mesmo em preclusão.

Em outras palavras, o juízo ad quem pode conhecer de um recurso que não foi
conhecido pelo juízo a quo e vice-versa.

ATENÇÃO: O recurso denominado embargos de declaração (art. 897-A
da CLT) somente possui um juízo de admissibilidade, tendo em vista que
esse recurso é julgado pela própria autoridade que proferiu a decisão
recorrida.

5.5 PRESSUPOSTOS RECURSAIS OBJETIVOS E SUBJETIVOS

Os pressupostos recursais, também chamados de requisitos de admissibilidade
recursal, classificam-se em objetivos (extrínsecos) e subjetivos (intrínsecos).

Passemos à análise individualizada dos pressupostos recursais objetivos e
subjetivos.

5.5.1 Objetivos

• Recorribilidade do ato – o ato deve ser recorrível. Caso a decisão judicial
não seja passível de impugnação via recurso (como ocorre em relação aos
despachos de mero expediente ou relativamente às decisões interlocutórias), o
recurso não será conhecido em face da ausência deste pressuposto.

• Adequação – a parte deve utilizar o recurso adequado. Logo, não basta
simplesmente recorrer, mas sim impugnar a decisão, utilizando o recurso
cabível à espécie.

• Tempestividade – o recurso deve ser interposto no prazo legal, sob pena de
não conhecimento do apelo.

Vale destacar que a SDI-I, do TST, em 14.03.2008, editou a OJ 357,
estabelecendo que é extemporâneo o recurso interposto antes de publicado o acórdão
impugnado.

• Preparo – no processo do trabalho, para fins recursais, exige-se que o



recorrente recolha as custas e realize o depósito recursal. Portanto, não
efetuado o pagamento das custas processuais e do depósito recursal, o recurso
será considerado deserto.

Consistem as custas processuais no reembolso ao Estado das despesas efetuadas
com a movimentação da máquina do Judiciário na prestação da tutela jurisdicional.

As custas são sempre fixadas por ocasião da sentença ou do acórdão, não
havendo depósito prévio no momento da apresentação da peça vestibular.

A s custas sempre serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da
decisão. Outrossim, em caso de recurso, as custas deverão ser pagas, e comprovado o
seu recolhimento dentro do prazo recursal (art. 789, § 1.º, da CLT), sob pena de não
conhecimento do recurso por deserção.

O recolhimento das custas dar-se-á por meio da guia denominada “DARF”.
O empregado que ajuizar a reclamação trabalhista somente será responsável pelo

pagamento das custas judiciais se o processo for extinto sem resolução do mérito ou
se os pedidos forem julgados totalmente improcedentes, caso não seja o obreiro
beneficiário da justiça gratuita.

Em caso de acordo judicial, se de outra forma não for convencionado, o
pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes.

O valor das custas incidirá à base de 2%, com valor mínimo de R$ 10,64, e serão
calculadas:

• quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor;

• quando houver extinção do processo, sem resolução do mérito, ou julgado
totalmente improcedente o pedido, sobre o valor da causa;

• no caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação
constitutiva, sobre o valor da causa;

• quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar.

Quanto aos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente
pelo pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão, ou pelo
presidente do tribunal.

Por sua vez, o art. 790-A da CLT determina que são isentos de custas a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações
públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica,



bem como o Ministério Público do Trabalho.
Vale destacar que, após a EC 45/2004, a Justiça do Trabalho passou a ter

competência para processar e julgar todas as ações oriundas da relação de trabalho.
Nesse contexto, objetivando disciplinar normas procedimentais aplicáveis ao processo
do trabalho em decorrência da ampliação de competência mencionada, o Tribunal
Superior do Trabalho editou a IN 27/2005, determinando que as ações ajuizadas
perante a Justiça do Trabalho, derivadas seja da relação de emprego seja da relação de
trabalho lato sensu, obedecerão, quanto às custas, aos dispositivos legais previstos na
norma consolidada.

Todavia, estabeleceu a IN 27/2005 que, salvo nas lides decorrentes da relação de
emprego, é aplicável o princípio da sucumbência recíproca relativamente às custas.

Portanto, nas lides que envolvam relação de trabalho distinta da relação de
emprego aplica-se o art. 21 do CPC, que estabelece que, “se cada litigante for em parte
vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os
honorários e as despesas”. Todavia, se um litigante decair de parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (art. 21, parágrafo único,
do CPC).

Por outro lado, o art. 789-A da CLT determina que no processo de execução são
devidas custas quando da interposição de recursos, sempre de responsabilidade do
executado e pagas ao final, conforme quadro abaixo:

ATENÇÃO: As custas dos recursos na fase de execução serão sempre
suportadas pelo executado, ainda que seja interposto o recurso pela outra
parte. Logo, caso elabore um recurso na fase executiva na qualidade de
patrono do exequente ou mesmo promova contrarrazões a recurso
interposto pelo executado no curso da execução, não se esqueça de
protestar pelo pagamento das atinentes custas, ao final, às expensas do
executado.

Em relação ao depósito recursal, temos que o mesmo objetiva garantir o juízo



para o pagamento de futura execução a ser movida pelo empregado.
Por consequência, vencida a empresa, mesmo que parcialmente, é necessário que

esta efetue o depósito recursal, garantindo o juízo, não se exigindo o depósito recursal
por parte do empregado, em caso de eventual recurso.

ATENÇÃO: o recolhimento do depósito recursal somente é obrigatório
em relação ao empregador que, vencido numa demanda trabalhista, opte
por recorrer do julgado.

Transitada em julgado a decisão recorrida, o juiz ordenará o levantamento
imediato do depósito recursal em favor da parte vencedora.

Outrossim, a Resolução TST 168/2010 alterou o item II da IN TST 03/1993,
passando a prever os seguintes valores para os depósitos recursais:

“II – No processo de conhecimento dos dissídios individuais o valor do
depósito é limitado a R$ 5.889,50 (cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e
cinquenta centavos), ou novo valor corrigido, para o recurso ordinário, e a  R$
11.779,02 (onze mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos), ou novo
valor corrigido, para cada um dos recursos subsequentes, isto é, de revista, de
embargos (ditos impropriamente infringentes) e extraordinário, para o Supremo
Tribunal Federal, observando-se o seguinte:

a) para o recurso de agravo de instrumento, o valor do ‘depósito recursal
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao
qual se pretende destrancar’”.

O depósito recursal é efetuado na própria conta vinculada do FGTS do
empregado (art. 899, § 4.º, da CLT). Quando o obreiro não possuir conta do FGTS, o
recorrente deverá providenciar sua abertura.

Somente haverá depósito recursal quando houver decisão condenatória em que a
empresa tenha sido condenada a pagar certa quantia (Súmula 161, TST), sendo devido
também em caso de interposição de recurso adesivo.

As pessoas jurídicas de direito público (art. 1.º, IV, do Decreto-lei 779/1969 e
item X da IN 3/1993 do TST) e o Ministério Público do Trabalho não são obrigados a
efetuar depósito recursal.

Vale ressaltar que a Lei 1.060/1950, art. 3.º, VII (com redação dada pela Lei
Complementar 132/2009), passou a estabelecer que a assistência judiciária



compreende a isenção dos depósitos previstos em lei para interposição de recursos,
ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa
e do contraditório.

Todavia, em relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista, em
caso de recurso, deverá ser recolhido o respectivo depósito recursal.

A comprovação do depósito recursal deverá ser feita dentro do prazo para
interposição do recurso, sob pena de ser este considerado deserto (art. 7.º da Lei
5.584/1970). A interposição antecipada do recurso não altera a contagem do prazo
para comprovação do pagamento do depósito recursal. Em suma, mesmo que o
recorrente tenha ofertado o recurso no 3.º dia, ainda terá cinco dias para comprovar o
pagamento do depósito recursal (caso o prazo do recurso seja de oito dias).

Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal
efetuado por uma delas aproveita as demais, desde que a empresa que realizou o
depósito não pleiteie sua exclusão da lide (Súmula 128 do TST).

No dissídio coletivo não é exigido o depósito recursal, pois a natureza jurídica da
sentença no dissídio coletivo é constitutiva ou declaratória, e nunca condenatória.

A massa falida também não está sujeita ao pagamento de custas nem ao depósito
recursal (Súmula 86 do TST).

No entanto, em relação às empresas em liquidação extrajudicial, a Súmula 86 do
TST estabelece a obrigatoriedade do recolhimento das custas e depósito recursal.

Quanto à ação rescisória, estabelece a Súmula 99 do TST a obrigatoriedade de o
empregador vencido, em caso de recurso, efetuar o depósito recursal, sob pena de o
apelo não ser conhecido por falta de preparo (deserção).

Objetivando facilitar o estudo do leitor, preparamos um quadro sintético
indicando os recursos em que será obrigatório o depósito recursal por parte do
empregador recorrente e outros em que não haverá dito recolhimento. Vejamos:



Também visando facilitar o estudo do examinando, elaboramos outro quadro
sintético disciplinando o pagamento das custas judiciais e do depósito recursal
oriundos da interposição de recurso promovido em face de sentenças prolatadas no
bojo de reclamações trabalhistas intentadas pelo trabalhador:

• Regularidade de representação – em regra, o recurso deve ser subscrito
pela própria parte (jus postulandi) ou mesmo por advogado com procuração
nos autos ou portador de mandato tácito, sob pena de não conhecimento do
apelo em face da irregularidade de representação. Note-se que os recursos
dirigidos ao TST devem ser subscritos apenas por advogado, uma vez que esta
Corte inadmite o jus postulandi, salvo em caso de habeas corpus. Nesse
sentido, o TST editou a Súmula 425: “O jus postulandi das partes, estabelecido
no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais
do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de
segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho”.



5.5.2 Subjetivos

• Legitimidade – o art. 499 do CPC determina que o recurso pode ser
interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério
Público.

Logo, se o recurso for interposto por parte ilegítima, não será conhecido, por
ausência de pressuposto recursal subjetivo.

Cabe ressaltar que o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade recursal
nos processos em que figura como parte, bem como naqueles em que atua como fiscal
da lei (custos legis), conforme previsão no art. 83, VI, da LC 75/1993.

• Capacidade – além da legitimação, a parte deverá demonstrar no momento
da interposição do recurso que é plenamente capaz de praticar o ato
processual.

• Interesse – o recurso tem que ser útil e necessário à parte, sob pena de não
conhecimento.

5.6 DICAS PARA A ELABORAÇÃO DO RECURSO

Ao elaborar um recurso, o examinado deverá ficar atento para as seguintes
observações:

• os recursos, com exceção dos embargos de declaração, serão sempre
elaborados em duas peças, quais sejam: uma peça de encaminhamento e outra
contendo as razões do recurso;

• utilize sempre o termo recorrido e/ou recorrente;

• a peça de encaminhamento será sempre endereçada ao juiz ou Tribunal
Prolator da decisão recorrida (juízo a quo), fazendo-se menção à juntada do
comprovante de pagamento das custas e depósito recursal (quando for
necessário o preparo);

• na petição de encaminhamento, além do correto endereçamento, você deverá
indicar o número dos autos do processo objeto do recurso, identificar o
recorrente e recorrido, além de nominar o recurso interposto (apontando



também o fundamento legal do recurso). Vejamos um exemplo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA DE TRABALHO
DE ......

PROCESSO n.º .......................

......(Recorrente), já qualificado nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA em epígrafe, movida por ...... (Recorrido), vem,
inconformado com a r. sentença de fls., tempestivamente, com fundamento
no art. 895, I, da CLT, interpor

 
RECURSO ORDINÁRIO

 
conforme anexas razões, juntando, para tanto, comprovantes de

recolhimento das custas e depósito judicial, e requerendo, ademais, após
regular processamento do apelo e notificação do recorrido para apresentar
contrarrazões, sejam os autos remetidos ao Egrégio Tribunal Regional do
Trabalho da ... Região, para conhecimento e julgamento do recurso.

Termos em que
E. deferimento.

Local e data
Advogado OAB/.....

• Caso o recurso seja interposto, por exemplo, em face de um acórdão
proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, a petição de encaminhamento
deverá sempre ser dirigida ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA ... REGIÃO.

• Na peça contendo as razões recursais, você deverá elaborar um pequeno
cabeçalho, encaminhando ao Tribunal ad quem e identificando o recurso, o
recorrente, o recorrido, o n.º processo e a origem. Vejamos:



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR
DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ........ª
REGIÃO

 
RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: ...........................
RECORRIDO: .............................
ORIGEM: ........................
PROCESSO n.º .......................
Egrégia Turma,

• O mesmo raciocínio deve ser adotado em caso de apresentação de
contrarrazões ao recurso ordinário interposto, seja na peça de
encaminhamento, seja no cabeçalho das contrarrazões, a saber:

 

CONTRARRAZÕES – RO – PETIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA DE TRABALHO
DE ......

PROCESSO n.º .......................

...... (Recorrido), já qualificado nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA em epígrafe, que move em face de ...... (Recorrente),
vem, tempestivamente, com fundamento no art. 900 da CLT, apresentar
suas

CONTRARRAZÕES A RECURSO ORDINÁRIO

conforme arrazoado em anexo, requerendo seja acolhido e remetido ao
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da ... Região.

Termos em que,
E. Deferimento.



Local e data
Advogado OAB/.....

CONTRARRAZÕES – RO – CABEÇALHO:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR
DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA .....ª REGIÃO

CONTRARRAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE:...........................
RECORRIDO: .............................

ORIGEM: ........................
PROCESSO n.º .......................

Egrégia Turma,

• Nas razões recursais, você deverá abordar, necessariamente, os pressupostos
de admissibilidade recursal (tanto os objetivos como os subjetivos), conforme
exemplo abaixo:

 

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

O presente apelo deve ser conhecido, vez que é adequado, e foi
interposto pela parte legítima, processualmente interessada e
regularmente representada.

O recurso é tempestivo, vez que foi interposto no octídio legal previsto no
art. 895, I, da CLT, haja vista que a sentença, publicada em audiência, foi
exarada em ................

As custas judiciais, no valor de R$ ....... e o depósito recursal, no valor de
R$ ..........., foram realizados dentro do prazo recursal, conforme se
demonstra pelos anexos comprovantes de recolhimento.

Nesse contexto, impõe-se o conhecimento do presente Recurso
Ordinário, por restarem comprovados todos os pressupostos de



admissibilidade recursal.

• Ainda nas razões recursais, você deverá indicar os motivos justificadores da
reforma do julgado, apontando os equívocos da decisão objeto do recurso e
fundamentando-os na Lei, na doutrina e jurisprudência.

• Não se esqueça de que, dependendo da situação, você poderá requerer a
nulidade do julgado, como, por exemplo, na hipótese de cerceamento de
defesa, conforme modelo abaixo:

Esclarece o recorrente que na audiência realizada no dia ...... (fls....), o
juízo a quo, sem qualquer fundamento ou justificativa, indeferiu a produção
da sua prova testemunhal, proferindo sentença desfavorável aos
interesses do recorrente e incorrendo, ao arrepio da CF/1988, em
manifesto cerceamento defesa justificador da nulidade do julgado.

Pelo exposto, espera e confia que seja decretada a nulidade do julgado
por cerceamento de defesa, e a devolução dos autos à 1.ª instância e a
reabertura da instrução processual para oitiva das testemunhas do
recorrente.

• Por outro lado, mesmo que você argua a nulidade do julgado, torna-se
necessário que, no mérito, haja também requerimento da reforma do julgado,
uma vez que a preliminar do recurso (nulidade) pode não ser acolhida.

• Sempre o examinado requererá que o recurso seja conhecido e provido. Diz-
se que o recurso será conhecido quando presentes todos os pressupostos de
admissibilidade recursal (subjetivos e objetivos). O provimento do recurso diz
respeito ao mérito do apelo.

• Dependendo da situação, você deverá requerer a reforma parcial ou total do
julgado. O pedido de reforma parcial será manifestado quando as partes forem
vencidas reciprocamente (ou seja, os pedidos tiverem sido julgados
parcialmente procedentes) e uma delas se utilizar do recurso. Nessa hipótese, é
evidente que o examinado somente recorrerá da parte da decisão que for
desfavorável ao cliente. Vejamos alguns modelos de pedidos de reforma
(parcial e total) do julgado:

Isto posto, espera e confia o Recorrente seja conhecido e provido o
presente recurso para reformar parcialmente a sentença proferida pelo



Juízo a quo, excluindo da condenação as parcelas ............., requerendo,
outrossim, seja o recorrido condenado a ressarcir as custas processuais já
pagas, por ser de inteira JUSTIÇA!

Local e data
Advogado OAB/...

Isto posto, espera e confia o Recorrente seja conhecido e provido o
presente recurso para reformar totalmente a sentença proferida pelo
Juízo a quo, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados na
peça inaugural, requerendo, outrossim, seja o recorrido condenado a
ressarcir as custas processuais já pagas, por ser de inteira JUSTIÇA!

Local e Data
Advogado OAB/...

Isto posto, espera e confia o Recorrente seja conhecido e provido o
presente recurso, com a consequente decretação da nulidade do
julgado por cerceamento defesa, devolução dos autos à 1.ª instância e
reabertura da instrução processual para oitiva das testemunhas do
recorrente. Outrossim, caso não acolhida a preliminar arguida, o que
sinceramente não acredita, espera e confia o Recorrente, seja conhecido e
provido o presente recurso para, no mérito, reformar totalmente a
sentença proferida pelo Juízo a quo, julgando totalmente improcedente os
pedidos formulados na peça inaugural, requerendo, outrossim, seja o
recorrido condenado a ressarcir as custas processuais já pagas, por ser
de inteira JUSTIÇA!

Local e data
Advogado OAB/...

5.7 RECURSOS EM ESPÉCIE

5.7.1 Recurso ordinário

O recurso ordinário está previsto no art. 895 consolidado, cabendo, no prazo de
oito dias, as seguintes decisões:



• das sentenças terminativas ou definitivas prolatadas pela Vara do Trabalho ou
pelo juiz de direito no exercício da jurisdição trabalhista, cabendo ao TRT o
julgamento do recurso;

• das decisões terminativas ou definitivas prolatadas pelos Tribunais Regionais
do Trabalho em processos de sua competência originária, quer nos dissídios
individuais, quer nos dissídios coletivos, cabendo ao TST o julgamento do
recurso.

Portanto, tanto as sentenças definitivas (com resolução do mérito) como as
terminativas (sem exame do mérito) serão passíveis de recurso ordinário.

Outrossim, algumas decisões interlocutórias de natureza terminativa do feito
podem ser impugnadas mediante recurso ordinário, conforme previsto no art. 799, §
2.º, da CLT.

É o que ocorre quando o juiz declara a incompetência absoluta (em razão da
matéria) da Justiça do Trabalho e determina a remessa dos autos à Justiça Comum.

Outra hipótese de utilização de recurso ordinário em face de decisão
interlocutória de natureza terminativa do feito ocorre quando o magistrado acolhe
exceção de incompetência em razão do lugar e determina a remessa dos autos à Vara
do Trabalho submetida à jurisdição de outro Tribunal Regional do Trabalho,
conforme bem esclarece a Súmula 214 do TST.

No que atine às decisões prolatadas nos dissídios de alçada (que não ultrapassam
dois salários mínimos), não caberá qualquer recurso, salvo se versarem sobre matéria
constitucional (Lei 5.584/1970, art. 2.º, § 4.º), hipótese em que alguns doutrinadores
entendem que o recurso cabível seria o extraordinário (tendo em vista a decisão ter
sido proferida em única instância, ensejando a aplicação do art. 102, II, da CF/1988) e
não o ordinário.

Objetivando facilitar o estudo do candidato ao exame de ordem, preparamos o
seguinte quadro sintético:



5.7.2 Embargos de declaração

O recurso de embargos de declaração está previsto no art. 897-A da CLT, que
dispõe:

“Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no
prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou
sessão subsequente à sua apresentação, registrada na certidão, admitido efeito
modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e
manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso”.

Embora ainda existam divergências doutrinárias, prevalece o entendimento de
que os embargos de declaração possuem natureza jurídica de recurso.

A primeira observação importante é que o recurso denominado embargos de
declaração não está sujeito a dois juízos de admissibilidade recursal, mas tão somente
a um, visto que é julgado pela própria autoridade que proferiu a decisão embargada.



Por essa razão é que se utiliza a expressão “opor embargos” e não “interpor
embargos”.

O recurso de embargos de declaração pode, portanto, ser oposto com as
seguintes finalidades:

• sanar omissão, obscuridade ou contradição, mediante esclarecimento ou
complementação do julgado;

• obter efeito modificativo do julgado, em caso de omissão, contradição ou
manifesto equívoco no exame dos pressupostos de admissibilidade recursal;

• prequestionar determinada matéria não apreciada na decisão, objetivando
futura interposição de recurso de natureza extraordinária (recurso de revista,
embargos, recurso extraordinário).

A Súmula 333 do TST previa que “não ensejam recursos de revista ou de
embargos decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho”, contudo, alterada em 02.03.2009, passou a dispor apenas que
tais decisões não ensejam recurso de revista.

O prazo para oposição de embargos de declaração é de cinco dias, contados da
intimação da sentença ou do acórdão, não havendo a oposição de contrarrazões pelo
embargado, salvo se houver pedido de efeito modificativo do julgado pelo recorrente,
quando se torna obrigatória, sob pena de nulidade, a oitiva da parte contrária,
conforme demonstra a OJ 142 da SDI-I/TST.

O recurso embargos de declaração, no âmbito laboral, cabe, em regra, das
sentenças proferidas pelas Varas do Trabalho ou Juiz de Direito no exercício da
jurisdição trabalhista e dos acórdãos proferidos pelos tribunais, admitindo também o
Tribunal Superior do Trabalho sua oposição em face de decisão monocrática
prolatada pelo juiz-relator calcada no art. 557 do CPC, conforme se depreende pela
Súmula 421 do TST.

O art. 536 do CPC aponta um pressuposto específico dos embargos de
declaração, qual seja a obrigatoriedade, sob pena de não conhecimento do apelo, da
indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso.

Atente-se ainda para a OJ-SDI1-142: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EFEITO MODIFICATIVO. VISTA À PARTE CONTRÁRIA (inserido dispositivo) –
DEJT divulgado em 16, 17 e 18.11.2010. É passível de nulidade decisão que acolhe
embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida
oportunidade de manifestação prévia à parte contrária”.



As pessoas jurídicas de direito público possuem o prazo em dobro para oposição
de embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.º, III, do Decreto-lei 779/1969
e na OJ 192 da SDI-I/TST.

A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de
outros recursos por quaisquer das partes, conforme previsão explícita no art. 538 do
CPC.

Objetivando facilitar o estudo do candidato ao exame de ordem, preparamos o
seguinte quadro sintético:

5.7.3 Agravo de petição

O agravo de petição está previsto no art. 897, a, da CLT, sendo utilizado para
impugnar as decisões judiciais proferidas no curso do processo de execução.

Em regra, o agravo de petição será interposto em face das decisões definitivas ou
terminativas proferidas em processo de execução trabalhista, como na decisão que
julga eventuais embargos à execução ou embargos de terceiros, ou ainda que extingue,



total ou parcialmente, a execução.
O prazo para interposição e contrarrazões do agravo de petição é de oito dias,

sendo o recurso julgado pelo próprio tribunal presidido pela autoridade recorrida,
salvo se se tratar de decisão de juiz do trabalho de 1.ª instância ou de juiz de direito no
exercício da jurisdição trabalhista, quando o julgamento competirá a uma das turmas
do Tribunal Regional a que estiver subordinado o prolator da decisão (art. 897, § 3.º,
da CLT).

O art. 897, § 1.º, da CLT estabelece um pressuposto específico de admissibilidade
do agravo de petição, qual seja a delimitação, justificada, das matérias e valores
impugnados. Vejamos:

“Art. 897. (...)
§ 1.º O Agravo de Petição só será recebido quando o agravante delimitar,

justificadamente, as matérias e valores impugnados, permitida a execução
imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de
sentença”.

Portanto, não será admitido agravo de petição genérico, devendo ser indicado
pelo agravante, sob pena de não conhecimento do apelo, as matérias e valores
impugnados, bem como a fundamentação da irresignação.

As parcelas que não foram impugnadas mediante agravo de petição poderão, de
imediato, ser executadas definitivamente, não havendo qualquer efeito suspensivo.

A doutrina majoritária entende que não é necessário o depósito judicial para se
interpor agravo de petição, bastando que o juízo esteja previamente garantido com a
penhora ou nomeação de bens, conforme se verifica na Súmula 128 do TST.

Objetivando facilitar o estudo do candidato ao exame de ordem, preparamos o
seguinte quadro sintético:



5.7.4 Agravo de instrumento

O agravo de instrumento está previsto no art. 897, b, da CLT, sendo o recurso
adequado para impugnar os despachos que denegarem seguimento a recurso.

O prazo para interposição e contrarrazões do agravo de instrumento é de oito
dias, sendo que a Lei 12.275/2010 alterou a redação do inciso I do § 5.º do art. 897 e
acresceu o § 7.º ao art. 899, ambos da CLT, passando a se exigir o depósito recursal
para a interposição de agravo de instrumento.

O agravo de instrumento será julgado pelo tribunal que seria competente para
conhecer o recurso cuja interposição foi denegada, conforme previsão no art. 897, §
4.º, consolidado.

Vale destacar que o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho somente é
utilizado para destrancar recurso ao qual foi negado seguimento pelo 1.º juízo de
admissibilidade e não para recorrer de decisões interlocutórias, como acontece na
justiça comum.



Neste diapasão, sempre que o 1.º juízo de admissibilidade negar seguimento a
recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, recurso adesivo, recurso
extraordinário e ao próprio agravo de instrumento, caberá a interposição de agravo de
instrumento objetivando destrancar o apelo e fazer que o mesmo suba à instância
superior.

O agravo de instrumento é interposto perante o juízo que não conheceu o
recurso, admitindo o chamado juízo de retratação ou reconsideração.

Portanto, interposto o agravo de instrumento, o juiz poderá reconsiderar a
decisão agravada, conhecendo do recurso e ordenando sua remessa à
instância superior para julgamento do apelo.

Caso a decisão objeto do agravo de instrumento seja mantida, o agravado será
intimado para que, no octídio legal, ofereça razões de contrariedade ao agravo e ao
recurso principal, instruindo o agravo com as peças que entender necessárias ao seu
julgamento.

Atualmente, o agravo de instrumento será processado em autos apartados, sendo
as partes obrigadas a promover, sob pena de não conhecimento do apelo, a formação
do instrumento do agravo, instruindo o recurso com peças necessárias e facultativas
(nos exatos termos do § 5.º do art. 897 consolidado), de modo a permitir o imediato
julgamento do recurso denegado, em caso de provimento do agravo.

Conforme já mencionado anteriormente, a Lei 12.275/2010 alterou o inciso I do §
5.º do art. 897, que passou a ter a seguinte redação:

“Art. 897, § 5.º Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a
formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o
imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição:

I – obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e
do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito
recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do
recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere o § 7.º do art. 899
desta Consolidação;”

Sobre a representação processual no agravo de instrumento, confira-se:



“OJ-374 – Agravo de Instrumento. Representação processual. Regularidade.
Procuração ou substabelecimento com cláusula limitativa de poderes ao âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho (DJE divulgado em 19, 20 e 22.04.2010). É
regular a representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do
recurso de revista que detém mandato com poderes de representação limitados ao
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, pois, embora a apreciação desse
recurso seja realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a sua interposição é
ato praticado perante o Tribunal Regional do Trabalho, circunstância que legitima
a atuação do advogado no feito”.

Objetivando facilitar o estudo do candidato ao exame de ordem, preparamos o
seguinte quadro sintético:

5.7.5 Recurso de revista

O recurso de revista é um recurso eminentemente técnico, estando sua



admissibilidade subordinada ao atendimento de determinados pressupostos, não
objetivando o recurso em destaque corrigir a má apreciação da prova produzida, ou
até mesmo a injustiça da decisão, mas sim a interpretação correta da lei pelos tribunais
do trabalho.

Inicialmente, cabe destacar que o prazo para interposição e contrarrazões do
recurso de revista é de oito dias, sendo o mesmo julgado por uma das seis Turmas do
Tribunal Superior do Trabalho (art. 5.º, a, da Lei 7.701/1988).

O recurso de revista poderá ser utilizado para impugnar acórdão proferido pelo
Tribunal Regional do Trabalho em dissídios individuais, proferido em grau de recurso
ordinário.

Em outras palavras, para a utilização do recurso de revista, é imperioso que a
demanda tenha sido iniciada perante a Vara do Trabalho (ou perante o juiz de direito
no exercício da jurisdição trabalhista).

Proferida a sentença pela Vara do Trabalho, o processo deve chegar ao Tribunal
Regional do Trabalho mediante recurso ordinário. Das decisões proferidas nos
dissídios individuais pelo Tribunal Regional, em grau de recurso ordinário, é que será
utilizado o recurso de revista.

Por consequência, em relação aos dissídios coletivos, não há a possibilidade de
utilização do recurso de revista, haja vista que são processos de competência
originária dos tribunais (Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunal Superior do
Trabalho).

Nas reclamações trabalhistas submetidas ao procedimento sumaríssimo, ou seja,
nas causas que não ultrapassam 40 salários mínimos, o recurso de revista somente
poderá ser utilizado caso o acórdão do TRT contrarie a súmula do Tribunal Superior
do Trabalho e/ou viole a Constituição Federal de 1988 (art. 896, § 6.º, da CLT).

A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em
agravo de petição, na liquidação da sentença ou em processo incidente na execução,
inclusive embargos de terceiro, depende da demonstração inequívoca de violência
direta à Constituição Federal (Súmula 266 do TST).

O recurso de revista, a exemplo dos demais recursos trabalhistas, deve preencher
todos os requisitos de admissibilidade recursal (tempestividade, preparo, legitimidade,
capacidade etc.), sob pena de não conhecimento.

Nesse sentido, o próprio art. 896, § 5.º, segunda parte, da CLT também adverte
que “será denegado seguimento ao Recurso (de revista) nas hipóteses de
intempestividade, deserção, falta de alçada e ilegitimidade de representação”.

Por outro lado, estabelece o mesmo art. 896, § 5.º, primeira parte, da CLT que, se



a decisão impugnada estiver em consonância com súmula de jurisprudência uniforme
do Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro relator do processo, indicando a
referida súmula, poderá negar seguimento ao recurso de revista, cabendo agravo
regimental em face da decisão proferida de forma monocrática.

Entretanto, além da presença dos pressupostos genéricos de admissibilidade, o
recurso de revista somente poderá ser utilizado nas restritas hipóteses elencadas no art.
896, a, b e c.

Portanto, levando-se em consideração que o recurso de revista não se presta a
reexaminar matéria fática e probatória (Súmula 126 do TST), exsurge, em função do
art. 896 consolidado, a necessidade de o recorrente motivar as razões de
inconformismo em um dos seguintes fundamentos (nada impede que o recorrente
fundamente o recurso de revista em mais de um fundamento abaixo transcrito):

• Divergência jurisprudencial na interpretação de lei federal – Deverá o
recorrente fundamentar o recurso de revista utilizando-se de acórdão de outro
Tribunal Regional do Trabalho (seja do Pleno ou de Turma), ou de acórdão da
Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou mesmo
demonstrar que o acórdão impugnado contraria súmula do Tribunal Superior
do Trabalho ou orientação jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais
(conforme entendimento consubstanciado na OJ 219 da SDI-I/TST). Em
outras palavras, deverá demonstrar a divergência jurisprudencial entre
tribunais na interpretação de lei federal.

• Divergência jurisprudencial na interpretação de lei estadual, convenção
coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento de empresa
– Da mesma maneira que na hipótese anterior, o recorrente deverá
fundamentar o recurso de revista utilizando-se de acórdão de outro Tribunal
Regional (seja do Pleno ou de Turma), ou de acórdão da Seção de Dissídios
Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou mesmo demonstrar que o
acórdão impugnado contraria súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou
orientação jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais /Tribunal
Superior do Trabalho. Em outras palavras, deverá demonstrar a divergência
jurisprudencial entre tribunais na interpretação de lei estadual, convenção
coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento de empresa.

• Violação de literal dispositivo de lei federal ou da Constituição da
República – Deverá demonstrar o recorrente que o acórdão impugnado do
Tribunal Regional do Trabalho viola literal disposição de lei federal ou afronta



direta e literalmente a Constituição Federal.

A admissibilidade do recurso de revista pressupõe que a decisão recorrida tenha
se pronunciado, explicitamente, sobre a matéria veiculada no apelo, mesmo que diga
respeito à violação da CF/1988 ou de Lei Federal, nascendo o prequestionamento
como requisito específico de admissibilidade do recurso em comento.

Nessa esteira, se a decisão impugnada é omissa sobre a alegada violação à
CF/1988 ou à Lei Federal, incumbe ao recorrente interpor embargos de declaração
(objetivando prequestionar a matéria) para que o TRT se pronuncie explicitamente
sobre a tese (Súmula 297 do TST).

Outrossim, não há que se falar em prequestionamento quando a violação a literal
dispositivo de lei surge no próprio acórdão impugnado pelo recurso de revista.

Além disso, o recorrente deverá estar atento a algumas Súmulas que estabelecem
pressupostos específicos de admissibilidade do recurso de revista, como, por
exemplo, as Súmulas 221, 296, 297, 333 e 337.

Observe-se que a Súmula 337, item IV, do TST, com a redação alterada pela Res.
185, de 2012, dispõe que “IV – É válida para a comprovação da divergência
jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de repositório
oficial na internet, desde que o recorrente: a) transcreva o trecho divergente; b) aponte
o sítio de onde foi extraído; e c) decline o número do processo, o órgão prolator do
acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho”.

Objetivando facilitar o estudo do candidato ao exame de ordem, preparamos o
seguinte quadro sintético:



5.7.6 Agravo regimental

O agravo regimental é um recurso previsto no regimento interno dos tribunais,
havendo ligeira menção do recurso em comento no art. 709, § 1.º, da CLT.

Em verdade, o agravo regimental, em regra, é utilizado nas seguintes situações:

• reexame pelo tribunal das decisões monocráticas proferidas por seus próprios
juízes, como: decisões que concedem ou denegam medidas liminares; que
indeferem, de plano, petições iniciais de ações de competência originária dos
tribunais trabalhistas (mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo,
habeas corpus, ação cautelar etc.); proferidas pelo juiz corregedor em
reclamações correicionais; prolatadas pelo presidente do tribunal em matérias
administrativas etc.;

• impugnar decisão monocrática que denegue seguimento a recurso prolatada
pelo juiz-relator no exercício do segundo juízo de admissibilidade (juízo ad



quem);

• impugnar decisão monocrática do Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho que nega seguimento ao recurso de embargos no Tribunal Superior
do Trabalho.

O prazo do agravo regimental é fixado pelos próprios tribunais do trabalho, e os
Tribunais Regionais do Trabalho têm fixado, em regra, o prazo de cinco dias para o
agravo regimental.

O prazo do agravo regimental é contado em dobro, caso o agravante seja pessoa
jurídica de direito público ou mesmo o Ministério Público.

O Tribunal Superior do Trabalho, em seu regimento interno (art. 235), fixa o
prazo de oito dias para a interposição do agravo regimental, não havendo pagamento
de custas e depósito recursal, sendo recebido apenas no efeito devolutivo.

O agravo regimental é interposto perante o órgão judicial que proferiu a
decisão impugnada, havendo também a possibilidade do juízo de
reconsideração ou retratação.

Caso o relator (juiz que proferiu a decisão) não reconsidere sua decisão,
determinará a inclusão do feito em pauta para julgamento pelo Órgão Colegiado
(Turma, Seção ou Pleno, conforme a hipótese e disposição regimental), não sendo
possível apresentar razões de contrariedade nem sustentação oral.

O processamento do agravo regimental também depende do previsto no
regimento interno de cada tribunal.

Objetivando facilitar o estudo do candidato ao exame de ordem, preparamos o
seguinte quadro sintético:



5.7.7 Embargos

A Lei 7.701/1988 previa a existência de três tipos de embargos, os quais eram
interpostos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, quais sejam: embargos
infringentes, de divergência e de nulidade.

Todavia, a Lei 11.496/2007 (publicada no DOU em 25.06.2007) deu nova
redação ao art. 894 da CLT, passando a estabelecer que:

“Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8
(oito) dias;

I – de decisão não unânime de julgamento que:
a) conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que

excedam a competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e
estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho, nos
casos previstos em lei;



b) (VETADO)
II – das decisões das Turmas que divergirem entre si, ou das decisões

proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, salvo se a decisão recorrida
estiver em consonância com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal
Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal”.

Outrossim, a mesma Lei 11.496/2007 alterou a redação da alínea b do inciso III
do art. 3.º da Lei 7.701/1988, passando a estabelecer que compete à Seção de Dissídios
Individuais julgar, em última instância, os embargos das decisões das Turmas que
divergirem entre si, ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais
(também com entrada em vigor 90 dias após a sua publicação).

Na prática, com as modificações implementadas pela Lei 11.496/2007, eliminou-
se a figura dos embargos de nulidade previstos na Lei 7.701/1988, utilizados quando a
decisão do TST violava preceito de lei federal ou a Constituição da República,
permanecendo os recursos de embargos infringentes e de divergência, agora explícitos
no art. 894 da CLT.

5.7.8 Recurso adesivo

O recurso adesivo não tem previsão explícita na Consolidação das Leis do
Trabalho, sendo aplicável, subsidiariamente, o art. 500 do CPC, conforme
estabelecido na Súmula 283 do TST.

Podemos destacar as seguintes características do recurso adesivo:

• conforme previsto na Súmula 283 do TST, o recurso adesivo pode ser
interposto em face do recurso ordinário, recurso de revista, embargos e agravo
de petição, sempre no prazo de oito dias;

• embora a Súmula 283 do TST não mencione, também é possível a utilização
de recurso adesivo ao recurso extraordinário, nesse caso interposto no prazo
de quinze dias;

• o recurso adesivo é interposto no prazo das contrarrazões do recurso
principal, conforme previsto no art. 500, I, do CPC;

• o recurso adesivo é sempre dependente, subordinado ao recurso principal, de
forma que, se o recurso principal por qualquer motivo não for conhecido, o
julgamento do recurso adesivo restará prejudicado, também não sendo



conhecido (art. 500, III, do CPC);

• para utilização do recurso adesivo é preciso que tenha havido sucumbência
recíproca, ou seja, que reclamante e reclamado tenham sido vencedores e
vencidos parcialmente;

• em outras palavras, nasce a possibilidade de utilização do recurso adesivo
quando os pedidos forem julgados parcialmente procedentes, nos exatos
termos do art. 500 do CPC, que dispõe que, vencidos autor e réu, ao recurso
interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte;

• o recurso adesivo também deve preencher os demais pressupostos gerais e
específicos de admissibilidade exigidos dos recursos principais (inclusive com
pagamento de custas e recolhimento do depósito recursal, quando for o caso),
sendo recebido apenas no efeito devolutivo;

• conforme estabelecido na Súmula 283 do TST, não há necessidade de que a
matéria deduzida no recurso adesivo esteja relacionada com a do recurso
principal interposto pela parte contrária;

• em verdade, o recurso adesivo é usado pela parte que já estava conformada
com a decisão, mas que em função do recurso da parte contrária optou por
aderir ao recurso principal.

Objetivando facilitar o estudo do candidato ao exame de ordem, preparamos o
seguinte quadro sintético:



5.7.9 Recurso extraordinário

O recurso extraordinário encontra seu fundamento no art. 102, III, da CF/1988,
que estabelece:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:

(...)
III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou

última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta

Constituição;



d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal”.

A Consolidação das Leis do Trabalho apenas menciona a possibilidade de
utilização do recurso extraordinário no art. 893, § 2.º, quando dispõe que “a
interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução
do julgado”.

No âmbito da Justiça do Trabalho, o recurso extraordinário somente pode ser
interposto da última decisão prolatada no Tribunal Superior do Trabalho, em geral,
em sede de embargos, desde que haja violação ou ofensa direta à Constituição
Federal.

Frise-se que quando a Constituição menciona “causas decididas em última
instância”, no processo do trabalho, refere-se às decisões proferidas pelo Tribunal
Superior do Trabalho, quando já esgotados todos os recursos admissíveis.

Conforme já mencionado anteriormente nesta obra, em relação às decisões
prolatadas nos dissídios de alçada (que não ultrapassam dois salários mínimos) não
caberá recurso, salvo se versarem sobre matéria constitucional (Lei 5.584/1970, art.
2.º, § 4.º).

Alguns autores advogam a tese de que nos dissídios de alçada, em caso de
decisão que viole diretamente a Constituição Federal, o recurso cabível seria o próprio
recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que se trata
de causa decidida em única instância.

O prazo para interpor e contra-arrazoar o recurso extraordinário é de 15 dias (art.
26 da Lei 8.038/1990).

Também não se admite a interposição de recurso extraordinário para o simples
reexame de prova, conforme previsto na Súmula 279 do STF.

O recurso extraordinário submete-se aos dois juízos de admissibilidade (que
analisarão os pressupostos recursais objetivos e subjetivos), sendo o primeiro
exercido pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho ou pelo juiz da Vara (no
caso de recurso extraordinário interposto em função de dissídios de alçada), e o
segundo exercido pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

Além dos pressupostos gerais, o recurso extraordinário submete-se a
pressupostos específicos de admissibilidade, quais sejam: a) existência de uma causa;
b) que essa causa tenha sido decidida em última ou única instância; c) que a decisão
tenha envolvido, direta ou indiretamente, questão federal.

O recurso extraordinário também exige que a questão federal seja
prequestionada, de maneira explícita (por meio, normalmente, de embargos de



declaração), sob pena de não conhecimento do apelo.
O recurso extraordinário somente é dotado de efeito devolutivo (art. 542, § 2.º,

do CPC), podendo a parte se valer de medida cautelar para obter o efeito suspensivo
do recurso.

5.7.10 Pedido de revisão

O pedido de revisão está previsto no procedimento sumário, regulado pela Lei
5.584/1970.

Com efeito, a Lei 5.584/1970, no art. 2.º e seus parágrafos, prevê, nos chamados
dissídios de alçada (causas que não excedem a dois salários mínimos), o recurso
denominado pedido de revisão.

Nessa esteira, podemos assim ordenar os atos processuais que conduzem à
interposição do recurso denominado pedido de revisão:

• nas demandas que forem distribuídas à Justiça do Trabalho sem valor da
causa, o juiz, em audiência, fixará o seu valor para a determinação de alçada;

• não se conformando a parte com o valor fixado, ao aduzir razões finais,
poderá impugnar o valor da causa arbitrado pelo magistrado;

• mantido pelo juiz o valor anteriormente arbitrado, poderá a parte
inconformada valer-se do recurso denominado pedido de revisão, interposto
diretamente no Tribunal Regional do Trabalho respectivo, no prazo de 48
horas, encaminhado ao presidente do mesmo Tribunal;

• o pedido de revisão será instruído com cópias da petição inicial, da ata de
audiência e será julgado também no prazo de 48 horas, a partir do seu
recebimento, pelo presidente do Tribunal Regional.
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6.4.1 Modalidades; 6.4.2 Impugnação à sentença de liquidação – 6.5 Execução
por quantia certa contra devedor solvente – processamento: 6.5.1 Início da
execução; 6.5.2 Nomeação de bens à penhora; 6.5.3 Penhora; 6.5.4 Embargos
à execução; 6.5.5 Exceção de pré-executividade – 6.6 Embargos de terceiros –
6.7 Ação monitória.

6.1 NORMAS APLICÁVEIS

O processo de execução objetiva assegurar a satisfação do direito do credor
imposto no comando sentencial.

Em função da legislação vigente, a execução trabalhista encontra-se disciplinada
por quatro normas legais a serem aplicadas na seguinte ordem:

1 – Consolidação das Leis do Trabalho;

2 – Lei 5.584/1970;

3 – Lei 6.830/1980;

4 – Código de Processo Civil.

Portanto, primeiramente aplica-se a Consolidação das Leis do Trabalho, que
possui 20 artigos (arts. 876 ao 892) dedicados à execução trabalhista.

Na omissão da norma consolidada, utiliza-se a Lei 5.584/1970, que traz apenas
um artigo (art. 13) dedicado à execução trabalhista, especificamente disciplinando o
instituto da remição da execução pelo devedor.

Persistindo a omissão, determina o art. 889 da CLT a aplicação subsidiária, no
que não for incompatível com a norma consolidada, dos preceitos que regem o



processo dos executivos fiscais para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública
Federal, disciplinada na Lei 6.830/1980.

Por último, sendo também omissa a Lei 6.830/1980, utilizam-se, de forma
subsidiária à execução trabalhista, os preceitos contidos no Código de Processo Civil.

6.2 LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

6.2.1 Legitimidade ativa

O art. 878 da CLT dispõe que a execução poderá ser promovida por qualquer
interessado, ou ex officio pelo próprio juiz ou pelo presidente do tribunal competente.

Portanto, uma das singularidades da execução trabalhista é a possibilidade de a
execução ser promovida de ofício pelo magistrado trabalhista.

Por sua vez, dispõe o art. 877 consolidado que é competente para execução das
decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado
originariamente o dissídio.

Em relação à execução dos títulos executivos extrajudiciais, estabelece o art. 877-
A consolidado que será competente para a execução o juiz que teria competência para
o processo de conhecimento relativo à matéria.

Destaque-se que o art. 114, VIII, da CF/1988, com redação dada pela EC 45/2004,
bem como o parágrafo único do art. 876 da CLT atribuem competência à Justiça do
Trabalho para executar, de ofício, os créditos previdenciários devidos em decorrência
das sentenças ou acordos trabalhistas proferidos.

Em relação à expressão “qualquer interessado”, inserta no art. 878 consolidado,
temos que a execução poderá ser promovida pelo credor, pelo devedor, pelo
Ministério Público do Trabalho e pelos legitimados do art. 567 do CPC.

6.2.2 Legitimidade passiva

Normalmente, é o empregador (pessoa física ou jurídica) quem figura no polo
passivo da execução trabalhista.

Portanto, será o empregador devedor a pessoa legalmente legitimada a responder
pela execução.

Todavia, em alguns casos, o próprio trabalhador pode ser o sujeito passivo de



uma execução trabalhista, como nas hipóteses em que seja devedor de custas,
honorários periciais, indenização ao empregador em função de prejuízos causados,
devolução de materiais, ferramentas ou instrumentos de trabalho ao patrão etc.

A Lei 6.830/1980, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho (art. 889 da
CLT), legitima como sujeitos passivos da execução o devedor, o fiador, o espólio, a
massa, o responsável tributário e os sucessores a qualquer título.

6.2.3 Títulos executivos trabalhistas judiciais e extrajudiciais

O art. 876 da CLT disciplina os títulos executivos trabalhistas, dividindo-os em
judiciais e extrajudiciais, quais sejam:

a) judiciais:

• sentenças transitadas em julgado;

• sentenças sujeitas a recurso desprovido de efeito suspensivo;

• acordos judiciais não cumpridos;

b) extrajudiciais:

• termos de compromisso de ajustamento de conduta firmados perante o
Ministério Público do Trabalho;

• termos de conciliação firmados perante a comissão de conciliação prévia.

Os títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 876 consolidado dispensam o
processo de conhecimento, ensejando, diretamente, a ação executiva.

6.3 EXECUÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA

6.3.1 Execução provisória

A execução provisória é cabível toda vez que a decisão exarada ainda pender de
recurso desprovido de efeito suspensivo.

Em outras palavras, a execução provisória pode ser utilizada quando a sentença



condenatória ainda não tiver transitado em julgado, limitando-se esta a atos de
constrição e não de expropriação.

O art. 899 da CLT dispõe que:

“os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente
devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução
provisória até a penhora”.

Os títulos executivos extrajudiciais jamais darão ensejo à execução provisória,
mas tão somente à execução definitiva.

Outrossim, também não é possível a execução provisória ex officio, devendo ser
requerida diretamente pelo interessado.

6.3.2 Execução definitiva

Nos termos do art. 876 da CLT, teremos a execução definitiva nos seguintes
casos:

• trânsito em julgado da sentença condenatória;

• inadimplemento do acordo realizado em juízo;

• inadimplemento da conciliação firmada perante as Comissões de Conciliação
Prévia;

• inadimplemento dos Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta
firmados perante o Ministério Público do Trabalho.

6.4 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

6.4.1 Modalidades

A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo
e exigível, devendo ser realizada a liquidação quando a sentença não determinar o
valor ou não individualizar o objeto da condenação.

No processo do trabalho nem todas as decisões proferidas podem ser executadas



de imediato, dependendo algumas de prévia apuração dos respectivos valores
contidos no comando obrigacional.

As sentenças prolatadas no procedimento sumaríssimo (que não ultrapassem 40
salários mínimos) deverão ser proferidas líquidas, apenas havendo necessidade de
apurar os juros de mora e a correção monetária (parcelas acessórias).

No procedimento ordinário, vários são os fatores que levam o juiz a proferir uma
sentença ilíquida, entre os quais o número excessivo de pedidos postulados pelas
partes, a ausência de elementos suficientes nos autos, a natureza do pedido, a
insuficiência de tempo em face da grande quantidade de processos, muitos sendo
julgados na própria audiência etc.

O art. 879 da CLT dispõe sobre a liquidação da sentença na seara laboral,
estabelecendo que “sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a
sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos”.

Portanto, conforme disposto no art. 879 da CLT, a liquidação da sentença pode
ser realizada de três modos: por cálculo, por arbitramento e por artigos.

A liquidação por cálculo, sem dúvida, é a mais utilizada na Justiça do Trabalho, e
é realizada quando a determinação do valor da condenação depender apenas de
cálculo aritmético.

Diversas verbas podem ser liquidadas por simples cálculo, desde que sua
apuração dependa apenas de operações aritméticas, como as parcelas rescisórias, as
férias, a gratificação natalina, horas extras, saldo de salários etc.

Os juros de mora também são liquidados por meio de cálculos e são devidos a
partir do ajuizamento da ação (art. 883 da CLT) até o pagamento ou a efetivação do
depósito, incidindo sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente
(Súmula 200 do TST).

A liquidação será feita por arbitramento quando as partes o convencionarem
expressamente ou for determinado pela sentença, ou ainda quando o exigir a natureza
do objeto da liquidação. Vale frisar que o juiz não se encontra adstrito ao laudo do
árbitro, podendo formar livremente o seu convencimento sobre a matéria, sendo o
árbitro apenas um auxiliar do magistrado.

Já a liquidação por artigos será feita quando houver necessidade de provar fatos
novos que devam servir de base para fixar o quantum da condenação.

A liquidação da sentença trabalhista pelo método de artigos é feita quando sua
liquidez depender da comprovação de fatos ainda não esclarecidos suficientemente no
processo de conhecimento, de modo a permitir valoração imediata do título executivo.

Como exemplo de liquidação por artigos, podemos citar a sentença que



reconhece a realização de horas extras pelo obreiro, mas não as quantifica, tornando-
se necessária, por conseguinte, a realização da liquidação por artigos, objetivando
apurar, por meio das provas articuladas pelas partes, o número de horas
suplementares efetivamente prestadas.

6.4.2 Impugnação à sentença de liquidação

ATENÇÃO: participante do certame da OAB: Cuidado com o tema
impugnação à sentença de liquidação, que é muito explorado,
principalmente em questões subjetivas.

A impugnação da sentença de liquidação era regida exclusivamente pelo art. 884,
§ 3.º, da CLT, in verbis:

“Art. 884. (...)
§ 3.º Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a

sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo”.

Portanto, garantido o juízo, somente no prazo dos embargos à execução é que o
exequente e o executado poderiam impugnar a sentença de liquidação.

Todavia, a Lei 8.432/1992 alterou a redação do § 2.º do art. 879, conferindo ao
juiz a faculdade de abrir prazo para as partes impugnarem a sentença de liquidação tão
logo elaborados os cálculos. Vejamos:

“Art. 879. (...)
§ 2.º Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz poderá abrir às partes prazo

sucessivo de 10 (dez) dias para impugnação fundamentada com a indicação dos
itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão”.

Com efeito, após a elaboração dos cálculos, o magistrado pode adotar as
seguintes opções:

• homologar os cálculos sem a oitiva das partes e determinar a expedição
imediata do mandado de citação, penhora e avaliação, somente permitindo a
impugnação dos cálculos, seja pelo executado seja pelo exequente, no prazo



dos embargos à execução (art. 884, § 3.º, da CLT);

• conceder prazo sucessivo de 10 dias para ambas as partes para impugnação,
tão logo sejam elaborados os cálculos.

Permitiu-se ao juiz da execução, portanto, a possibilidade de optar pela
liquidação da sentença pelo rito antigo da Consolidação das Leis do Trabalho (efetua-
se a constrição de bens, para posterior exercício do direito de defesa por meio da
impugnação à sentença de liquidação – art. 884, § 3.º, da CLT) ou pelo novo rito
introduzido pela Lei 8.432/1992 (possibilita-se o exercício do direito de defesa por
meio da impugnação à sentença de liquidação sem a prévia constrição de bens – art.
879, § 2.º, da CLT).

Na primeira hipótese, qual seja quando o juiz homologar os cálculos por sentença
sem oitiva das partes (art. 884, § 3.º, da CLT), será expedido mandado executivo
(mandado de citação, penhora e avaliação) em face do devedor, iniciando-se, após a
garantia do juízo, o prazo para o executado apresentar os embargos à execução e a
impugnação à sentença de liquidação.

Quanto ao exequente, terá o prazo também de cinco dias para responder aos
embargos à execução propostos e/ou impugnar a sentença de liquidação.

Esclarece o art. 884, § 4.º, da CLT que serão julgados na mesma sentença os
embargos e as impugnações à liquidação apresentados pelos credores trabalhista e
previdenciário.

Frise-se que, mesmo deixando o executado de apresentar embargos à
execução, deverá o magistrado conceder prazo para o exequente
impugnar a sentença de liquidação, evitando, assim, no futuro, que seja
arguida pelo credor (na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos
ou em audiência) a nulidade do processo, a partir do momento em que a
providência judicial não foi adotada (error in procedendo).

Na segunda hipótese, qual seja quando o juiz, após a elaboração dos cálculos,
utilizar da faculdade prevista no § 2.º do art. 879 consolidado, abrirá prazo de 10 dias
sucessivos para as partes impugnarem a sentença de liquidação, sob pena de preclusão
(não mais haverá possibilidade de discutir a sentença de liquidação, nem no momento
da apresentação dos embargos à execução).

Por outro lado, se apesar da impugnação o juiz mantiver a sentença de
liquidação, não caberá recurso de imediato, assistindo o direito às partes de renovar a
impugnação nos embargos à execução e em eventual agravo de petição posterior.



Cabe destacar que as impugnações aos cálculos não podem ser genéricas, mas
devem sim ser especificados todos os pontos de divergência.

Outrossim, combinando-se os §§ 1.º-B e 3.º, ambos do art. 879 da CLT, chega-se
à conclusão de que os cálculos poderão ser elaborados pelos órgãos auxiliares da
Justiça do Trabalho (contador judicial) ou pelas próprias partes, a critério do juiz.

Caso o magistrado tenha determinado a apresentação dos cálculos pelas próprias
partes, em geral pelo credor exequente, nos termos do art. 879, § 1.º-B, da CLT, e não
pelo servidor encarregado (contador judicial), não haverá prazo sucessivo para
impugnação, mas sim a concessão de prazo simples de 10 dias para manifestação da
outra parte.

6.5 EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE –
PROCESSAMENTO

6.5.1 Início da execução

Tornada a dívida líquida e certa, com a respectiva homologação dos cálculos,
inicia-se a execução trabalhista.

O objetivo da execução por quantia certa é expropriar bens do devedor a fim de
satisfazer o direito do credor, respondendo o executado com seu patrimônio, presente
ou futuro, para o cumprimento das obrigações.

Nesse contexto, achando-se a dívida já com seu valor líquido e certo, será
expedido o mandado executivo, denominado mandado de citação, penhora e
avaliação (CPA), a ser cumprido pelo oficial de justiça.

Nos termos do art. 880 da CLT, o executado será citado para em 48 horas pagar a
dívida ou mesmo garantir a execução.

Vale destacar que a citação do devedor na execução trabalhista, ao contrário do
que ocorre no processo de cognição, é pessoal, sendo realizada pelos oficiais de
justiça, estando a validade do ato subordinada à sua realização na pessoa do
executado, ou de quem possua poderes expressos para recebê-la.

Realizada a citação, o oficial de justiça, de posse do mandado, aguardará o
decurso do prazo de 48 horas, podendo o executado nesse interregno adotar três
posicionamentos, quais sejam:



• efetuar o pagamento do valor da execução, conforme previsto no art. 881 da
CLT;

• depositar em juízo o valor da execução, objetivando a garantia do juízo e a
oposição de embargos à execução (art. 882, 1.ª parte, da CLT);

• nomear bens à penhora, objetivando a garantia do juízo e a oposição de
embargos à execução (art. 882, 2.ª parte, da CLT).

• se o executado não for encontrado, será realizada a citação por edital.
Esgotado o prazo do edital, não cumprida a obrigação pelo devedor no prazo
de 48 horas, eventual arresto será convertido em penhora (art. 654, 2.ª parte,
do CPC).

6.5.2 Nomeação de bens à penhora

Estabelece o art. 882 consolidado que “o executado que não pagar a importância
reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da mesma, atualizada e
acrescida das despesas processuais, ou nomeando bens à penhora, observada a
ordem preferencial estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil”.

Portanto, uma das alternativas do executado, no intervalo de 48 horas após a
citação, é nomear bens à penhora objetivando garantir o juízo e possibilitando a este
embargar a execução.

A gradação legal para nomeação de bens prevista no art. 655 do CPC, com
redação alterada pela Lei 11.382/2006, é a seguinte: dinheiro, em espécie ou em
depósito ou aplicação em instituição financeira; veículos de via terrestre; bens móveis
em geral; bens imóveis; navios e aeronaves; ações e quotas de sociedades empresárias;
percentual do faturamento de empresa devedora; pedras e metais preciosos; títulos da
dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado; títulos e
valores mobiliários com cotação em mercado; outros direitos.

Vale ressaltar que o executado deverá nomear os bens dentro do prazo de 48
horas, sob pena de preclusão, mesmo que a penhora ainda não tenha sido realizada.

Outrossim, a gradação legal prevista no art. 655 do CPC deve ser observada tão
somente pelo devedor que nomeia bens à penhora e não, necessariamente, pelo
credor, pelo juiz ou pelo oficial de justiça que realizar a penhora em caso de inércia do
devedor, não estando o meirinho adstrito à ordem prevista no digesto processual civil,
podendo penhorar qualquer bem, desde que seja de maior e/ou melhor liquidez na
praça ou leilão.



O exequente será notificado para manifestar ou não sua aceitação aos bens
nomeados à penhora, devendo eventual impugnação pelo credor ser fundamentada,
indicando a existência de outros bens penhoráveis sobre os quais deverá incidir a
penhora.

Aceita a nomeação, cumpre ao devedor, dentro de prazo razoável assinado pelo
juiz, exibir a prova de propriedade dos bens e, quando for o caso, a certidão negativa
de ônus (art. 656, parágrafo único, do CPC).

Caso o credor concorde com a estimativa de valor dos bens feita pelo devedor
nomeante, não será realizada a avaliação de bens pelo oficial de justiça.

Cumpridas as exigências legais, a nomeação será reduzida a termo, havendo-se
por penhorados os bens, intimando-se o executado para vir assiná-lo como
depositário, salvo se o exequente não concordar em que os bens fiquem sob a guarda
do executado (Lei 6.830/1980, art. 11, § 3.º).

Nesse caso, os bens serão removidos para o depósito público (se existir), ou
ainda deverá o exequente indicar depositário particular, providenciando meios de
transporte para a remoção dos bens.

6.5.3 Penhora

Reza o art. 883 da CLT que se o executado não pagar a dívida, não efetuar o
depósito judicial para apresentação de embargos à execução ou não nomear bens à
penhora, no prazo de 48 horas contados da citação, o oficial de justiça retornará ao
local da execução e penhorará tantos bens quantos bastem para satisfazer o julgado,
inclusive custas, juros de mora, correção monetária e a contribuição previdenciária
(executada simultaneamente com o crédito trabalhista).

Com a penhora, será materializada a apreensão judicial dos bens do executado,
para que sejam levados a hasta pública para a satisfação da condenação imposta.

A penhora será realizada onde se encontrarem os bens, ainda que sob a posse,
detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1.º, do CPC, com redação dada pela Lei
11.382/2006).

No ato da penhora, já será feita pelo Oficial de Justiça a avaliação, não sendo
mais aplicado o art. 888 da CLT, neste particular.

6.5.4 Embargos à execução



6.5.4.1 Matéria arguível

Inicialmente, cabe destacar que os embargos à execução não se constituem num
recurso, mas sim, numa ação incidental ao processo de execução promovida pelo
executado, objetivando a extinção total ou parcial da execução.

O art. 884, § 1.º, da CLT determina que a matéria de defesa nos embargos à
execução será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação
ou prescrição da dívida (fatos estes ocorridos posteriores à sentença).

Não obstante, percebe-se que a Consolidação das Leis do Trabalho (art. 884, §
1.º) não esgotou todas as matérias possíveis de arguição via embargos, fato este que
motivou grande parte da doutrina a aceitar a aplicação subsidiária do art. 741 do CPC,
o qual elenca outras hipóteses de matéria de defesa nos embargos à execução.

Vale destacar que a Lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005, alterou o CPC,
criando o novo Capítulo X, no Livro I, Título VIII, denominado “Do cumprimento da
sentença”, determinando que o devedor poderá apresentar impugnação à execução, no
prazo de 15 dias, estabelecendo o art. 475-L que:

“Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:
I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia;
II – inexigibilidade do título;
III – penhora incorreta ou avaliação errônea;
IV – ilegitimidade das partes;
V – excesso de execução;
VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
superveniente à sentença”.

Entendemos que o art. 475-L do CPC é aplicado subsidiariamente ao processo do
trabalho, tendo em vista que, conforme já mencionado anteriormente, uma vez que o
art. 884, § 1.º, da CLT não esgotou todas as hipóteses possíveis de serem arguidas nos
embargos à execução.

6.5.4.2 Prazo e procedimento

A possibilidade de o executado opor embargos à execução está condicionada à



garantia prévia do juízo, conforme se depreende do inteiro teor dos arts. 884 da CLT e
16, § 1.º, da Lei 6.830/1980.

Logo, a garantia do juízo, por meio de depósito ou nomeação de bens à penhora
ou após a penhora coativa, representa requisito indispensável ao regular exercício do
direito do devedor de oferecer embargos à execução.

Caso o juízo não esteja totalmente garantido, os embargos não serão admitidos.
Somente a Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do CPC, estará dispensada de

garantir previamente o juízo para opor embargos à execução.
Com efeito, determina o art. 884 da CLT que, garantida a execução ou

penhorados os bens, terá o executado cinco dias para apresentar embargos, cabendo
igual prazo ao exequente para impugnação.

Em relação à Fazenda Pública, a MP 2.180-35, de 24.08.2001, acrescentou à Lei
9.494/1997 o art. 1.º-B, alterando o prazo previsto nos arts. 730 do CPC e 884 da CLT
para 30 dias.

Os embargos à execução no processo do trabalho são processados nos mesmos
autos da execução, sendo sempre recebidos com efeito suspensivo, ficando a
execução suspensa até o julgamento dos embargos.

Outrossim, havendo vários executados no mesmo processo, os embargos à
execução apresentados por um dos devedores não suspende a execução em relação
aos demais, quando o fato e o fundamento apresentados disserem respeito,
exclusivamente, ao devedor embargante.

Da mesma forma, havendo vários executados no mesmo processo, somente
deverão ser aceitos os embargos à execução individualmente oferecidos, daqueles
executados que garantirem, previamente, a execução.

O juiz, nos termos do art. 739 do CPC (com redação dada pela Lei 11.382/2006),
poderá rejeitar liminarmente os embargos nas seguintes hipóteses:

• quando intempestivos;

• quando inepta a petição (art. 295); ou

• quando manifestamente protelatórios.

Caso considere necessário, o juiz poderá designar audiência para produção de
provas, com oitiva de testemunhas arroladas pelo embargante, a qual será realizada
dentro de cinco dias (art. 884, § 2.º, da CLT).

Não tendo sido arroladas testemunhas nos embargos, o juiz proferirá a decisão,



dentro de cinco dias, julgando subsistente ou insubsistente a penhora (art. 885 da
CLT).

Caso tenham sido arroladas testemunhas, finda a sua inquirição em audiência, o
processo será concluso ao juiz no prazo de 48 horas, e este proferirá sua decisão no
prazo de cinco dias.

Impende destacar que embargos à execução constituem gênero do qual, os
embargos à penhora, os embargos à arrematação e os embargos à adjudicação são
espécies.

Com efeito, se o exequente ou o executado não concordarem, por exemplo, com
o valor da arrematação do bem indicado como garantia do juízo ou mesmo penhorado
pelo oficial de justiça, poderão utilizar-se do meio impugnativo denominado de
embargos à arrematação.

Por outro lado, caso o bem seja adjudicado pelo credor exequente (quando os
bens são transferidos diretamente para o exequente como satisfação da dívida, total ou
parcialmente) e o executado não concordar com a adjudicação efetivada, poderá o
mesmo opor embargos à adjudicação.

6.5.5 Exceção de pré-executividade

Já vimos que a possibilidade de o executado opor embargos à execução está
condicionada à garantia prévia do juízo (arts. 884 da CLT e 16, § 1.º, da Lei
6.830/1980).

Modernamente, doutos do processo civil têm defendido a possibilidade da
utilização da figura denominada “exceção de pré-executividade”, que consiste, em
síntese, na possibilidade de o devedor alegar determinadas matérias, sem que, para
isso, necessite efetuar a garantia patrimonial da execução.

A utilização da objeção de pré-executividade, portanto, destina-se a impedir que a
exigência de prévia garantia patrimonial da execução possa representar, em situações
especiais, obstáculo intransponível à defesa do executado.

Cabe destacar que o direito processual não contempla no ordenamento jurídico
vigente a figura da exceção de pré-executividade, nascendo esta da construção
doutrinária e jurisprudencial.

Convém lembrar que os embargos à execução continuam sendo o principal meio
de defesa do devedor, somente admitindo-se a exceção de pré-executividade na
Justiça do Trabalho para se atacar o próprio título executivo, invocar matérias de
ordem pública ou temas relevantes.



Passamos a citar, abaixo, algumas hipóteses em que seria possível a utilização da
exceção de pré-executividade:

• nulidade ou inexigibilidade do título executivo;

• excesso de execução;

• novação, transação ou quitação da dívida;

• incompetência absoluta do juízo da execução;

• ausência de citação no processo de conhecimento;

• prescrição intercorrente;

• nas hipóteses dos arts. 267, IV, V e VI, e 301, ambos do CPC.

Com efeito, as alegações contidas na exceção de pré-executividade deverão ser
comprovadas perante o juiz do trabalho por meio de prova documental pré-
constituída (salvo se a matéria arguida for exclusivamente de direito), como ocorre na
ação de mandado de segurança, evitando que esse remédio jurídico seja utilizado
como expediente artificioso pelo devedor, retardando a prestação jurisdicional ou
atropelando o andamento do processo de execução.

A exceção de pré-executividade poderá ser apresentada mediante simples petição
nos autos da execução, tão logo o devedor seja citado, ou mesmo já na fase de
liquidação.

6.6 EMBARGOS DE TERCEIROS

No curso da execução trabalhista, muitas vezes o juiz, objetivando dar efetividade
ao julgado, determina a apreensão de bens pertencentes a terceiros, os quais, não
integrando o processo, também não estariam obrigados a adimplir a obrigação
derivada do título executivo, não restando outra alternativa aos atingidos pela
constrição judicial senão utilizarem-se da ação denominada embargos de terceiro.

A Consolidação das Leis do Trabalho é omissa sobre os embargos de terceiro,
impondo-se, por conseguinte, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil,
arts. 1.046 a 1.054.

Conforme estabelece o art. 1.046 do CPC, quem, não sendo parte no processo,
sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em



casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação,
arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhes sejam manutenidos ou
restituídos por meio de embargos de terceiro.

Os embargos em comento podem ser de terceiro senhor e possuidor ou apenas
de possuidor.

Com efeito, os embargos de terceiro objetivam proteger a posse ou a propriedade
de bens de terceiros estranhos ao processo (em regra) em função da ameaça
(turbação) ou efetiva constrição judicial (esbulho).

Impende destacar que a lei (art. 1.046, § 2.º, do CPC) equipara a terceiro a parte
que, posto figure no processo, defende bens que, pelo título de sua aquisição ou pela
qualidade em que possuídos, não possam ser atingidos pela apreensão judicial.

Em outras palavras, o devedor (parte no processo) também pode,
excepcionalmente, oferecer embargos de terceiro, sempre que for necessário
resguardar determinados bens que possui na qualidade, por exemplo, de locatário,
arrendatário, comodatário etc.

Considera-se também terceiro o cônjuge que defende a posse de bens dotais,
próprios, reservados ou de sua meação (art. 1.046, § 3.º, do CPC), bem como o
credor hipotecário, pignoratício ou anticrético, os quais, embora não sejam
possuidores ou proprietários, são detentores de direito real sobre bens alheios (art.
1.047, II, do CPC).

Em caso de desconsideração da personalidade jurídica da empresa e de ingresso
no patrimônio pessoal dos sócios de empresas executadas, estes não serão
considerados terceiros, mas sim parte, devendo-se valer, em caso de penhora de bens,
dos embargos do devedor.

Os embargos de terceiro possuem natureza jurídica de ação incidental utilizada
tanto no processo cognitivo como também no processo de execução.

Neste contexto, dispõe o art. 1.048 do CPC que os embargos de terceiro podem
ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada
em julgado a sentença.

Todavia, no processo de execução, os embargos de terceiro somente podem ser
opostos até cinco dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre
antes da assinatura da respectiva carta.

A distribuição dos embargos de terceiro será sempre por dependência aos autos
do processo de conhecimento ou execução, conforme o caso, devendo os embargos
ser processados em autos apartados, conforme exigência do art. 1.049 do CPC.



Na peça vestibular dos embargos de terceiro (petição inicial) deverão ser
observados os seguintes requisitos (art. 1.050 do CPC):

• observância do art. 282 do CPC (requisitos da petição inicial);
• o embargante deverá apresentar a prova sumária da posse do bem;
• o embargante deverá demonstrar a qualidade ou a condição de terceiro;
• a inicial deverá ser acompanhada dos documentos que demonstrem o

alegado;
• a inicial deverá indicar o rol de testemunhas.
Obs.: Com relação ao depósito do rol de testemunhas, muito embora o

art. 1.050 do CPC assim o determine, entendemos que tal exigência é
inaplicável ao processo do trabalho, em função de o art. 825 da CLT
determinar que as testemunhas comparecerão à audiência
independentemente de intimação.

Julgando suficientemente provada a posse, o juiz deferirá liminarmente os
embargos de terceiro, ordenando a expedição de mandado de manutenção ou de
restituição em favor do embargante (conforme a hipótese de turbação ou esbulho), o
qual somente receberá os bens depois de prestar caução de os devolver com seus
rendimentos, caso a sentença, a final, rejeitar o pedido sobre o qual versa a ação (art.
1.051 do CPC).

Caso os embargos de terceiro versem sobre todos os bens, o juiz determinará a
suspensão do curso do processo principal.

Todavia, se os embargos de terceiro versarem sobre parte dos bens, o processo
principal prosseguirá em relação aos bens não embargados (art. 1.052 do CPC).

Os embargos poderão ser contestados no prazo de 10 dias, findo o qual
proceder-se-á de acordo com o disposto no art. 803 do CPC (art. 1.053 do CPC).

Apresentada resposta aos embargos, o juiz realizará a instrução, se necessário
(inclusive ouvindo testemunhas), proferindo, posteriormente, a sentença.

O recurso cabível em face da sentença proferida nos embargos de terceiro é o
agravo de petição.

6.7 AÇÃO MONITÓRIA

Ação monitória é o instrumento processual que pode ser utilizado pelo credor de
quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel, demonstrada em prova escrita sem
eficácia de título executivo judicial, com o intuito de obter judicialmente a imediata



expedição de mandado judicial de pagamento ou entrega dos atinentes créditos.
A Lei 9.079/1995 criou o instituto da ação monitória, acrescentando ao Código de

Processo Civil os arts. 1.102a, 1.102b e 1.102c, objetivando facilitar o acesso do
jurisdicionado ao Poder Judiciário para satisfação de créditos materializados em prova
documental desprovida de eficácia executiva.

Em verdade, o procedimento de injunção surgiu com o propósito de acelerar a
prestação da tutela jurisdicional, prestigiando o princípio da celeridade por meio da
submissão ao magistrado de prova escrita que demonstre o direito ao recebimento de
determinada quantia, coisa fungível ou um bem móvel, obtendo o título executivo
sem a lentidão do processo de conhecimento.

Conforme se extrai do conceito previsto no art. 1.102a do CPC, a ação monitória
deve ser acompanhada de prova escrita desprovida de eficácia executiva, como cartas,
bilhetes, memorandos, anotações, nota promissória, cheque, duplicata, telegramas,
pareceres, circulares, ofícios etc.

A doutrina não é uníssona a respeito do cabimento da ação monitória no âmbito
do processo do trabalho, havendo duas posições opostas: uma pelo não cabimento do
procedimento de injunção na seara trabalhista e outra que defende a ação monitória
no âmbito laboral.

Entretanto, entendemos que a ação monitória é compatível com o processo do
trabalho, principalmente em função do princípio da economia processual e da
celeridade, tão almejados na Justiça do Trabalho.

Ora, se a demanda decorrer da relação de trabalho, não vemos como não admitir
a ação monitória no âmbito da Justiça do Trabalho, principalmente em função da
omissão da norma consolidada e da perfeita compatibilidade do instituto da injunção
com as normas processuais do trabalho.

Logo, portando documento escrito que contenha reconhecimento de dívida de
natureza trabalhista, tais como termo de rescisão de contrato de trabalho não quitado,
acordo extrajudicial para pagamento parcelado de verbas rescisórias, confissão de
dívida etc., o empregado poderá ajuizar a correspondente ação monitória,
determinando o magistrado a expedição do mandado monitório para pagamento ou
entrega da coisa no prazo de 15 dias, conforme previsto no art. 1.102b do CPC.

A ação monitória deverá ser proposta perante a Vara do Trabalho ou Juiz de
Direito investido na jurisdição trabalhista (nas localidades não abrangidas por
jurisdição da Vara do Trabalho), observada a regra de competência estabelecida no
art. 651 da CLT (lugar da prestação de serviços pelo obreiro) e preenchidos os
requisitos do art. 840, § 1.º, da CLT (requisitos da petição inicial trabalhista).



Frise-se que a inicial deverá, desde logo, ser acompanhada da prova escrita que a
fundamente, sob pena de indeferimento da petição inicial, decisão esta, para nós,
sujeita a recurso ordinário, considerando a natureza da ação monitória como de
processo de conhecimento.

Caso o reclamante não possua a prova escrita, deverá propor uma reclamação
trabalhista comum, não sendo possível o manejo da ação monitória.

Estando a inicial devidamente instruída, o juiz, sem designar audiência,
determinará a expedição de mandado monitório, para que o reclamado, no prazo de
15 dias, efetue o pagamento, a entrega da coisa fungível ou do bem móvel.

Recebido o mandado monitório, o reclamado poderá adotar três procedimentos:

• quitar o débito ou entregar a coisa em juízo;

• embargar o pedido monitório no prazo de 15 dias;

• permanecer silente, não satisfazendo a obrigação nem a embargando.

Satisfeita a obrigação pleiteada no procedimento de injunção, o processo será
extinto com resolução do mérito em função do reconhecimento do direito vindicado
pelo reclamante, ficando o reclamado isento do pagamento de custas e honorários de
advogado (art. 1.102c, § 1.º, do CPC).

Apresentados embargos monitórios que dispensam a prévia segurança do juízo,
os mesmos serão dotados de efeito suspensivo em relação ao mandado inicial (art.
1.102c do CPC), assumindo a natureza de defesa pelo réu.

Nesta hipótese (apresentação de embargos monitórios), entendemos necessária a
realização de audiência de conciliação e julgamento, compatibilizando-se, assim, a
norma do Código de Processo Civil com os dispositivos consolidados.

Não ocorrendo apresentação dos embargos monitórios ou em caso de rejeição
destes, o juiz proferirá sentença reconhecendo a executoriedade do título (prova
escrita), convertendo o mandado inicial em mandado executivo, e determinando,
posteriormente, nos moldes do art. 880 da CLT, a citação do executado para satisfazer
a obrigação no prazo de 48 horas.



MODELOS – INICIAIS TRABALHISTAS

Sumário: 7.1 Modelos de reclamação trabalhista – Procedimento comum: 7.1.1
Modelo 1; 7.1.2 Modelo 2 – 7.2 Modelos de reclamação trabalhista – Rescisão
indireta: 7.2.1 Modelo 1; 7.2.2 Modelo 2 – 7.3 Modelo de reclamação
trabalhista – Reenquadramento funcional – 7.4 Modelos de reclamação
trabalhista com pedido de antecipação de tutela: 7.4.1 Modelo 1; 7.4.2 Modelo
2 – 7.5 Modelos de reclamações trabalhistas – Procedimento sumaríssimo:
7.5.1 Modelo 1; 7.5.2 Modelo 2; 7.5.3 Modelo 3 – sumaríssimo – antecipação
de tutela – reintegração; 7.5.4 Modelo 4 – 7.6 Modelos de inicial de ação de
consignação em pagamento: 7.6.1 Modelo 1; 7.6.2 Modelo 2 – 7.7 Modelo de
inicial de mandado de segurança – 7.8 Modelo de inicial de ação rescisória –
7.9 Modelo de inicial de inquérito para apuração de falta grave – 7.10 Modelo
de inicial de habeas corpus – 7.11 Modelo de inicial de ação de reintegração de
posse.

7.1 MODELOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PROCEDIMENTO
COMUM

7.1.1 Modelo 1

QUESTÃO APRESENTADA PELO AUTOR

João da Silva, brasileiro, foi contratado pela Empresa 171 Ltda. no
dia 01.04.2004, na função de contador, percebendo como última
remuneração o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Trabalhava de
segunda a sábado, das 8 até as 20 horas, com uma hora de intervalo,
sem nunca ter recebido o pagamento de qualquer hora extra em razão
do serviço suplementar. O repouso semanal remunerado era sempre
concedido aos domingos e o Reclamante não laborava nos feriados.
Nunca gozou férias nem recebeu a gratificação natalina durante o
pacto laboral. Em 01.08.2006, foi dispensado sem justa causa, sem
perceber o aviso-prévio e as verbas rescisórias respectivas.



Na qualidade de patrono de João, elabore uma reclamação
trabalhista nos moldes do procedimento comum (ordinário).

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

JOÃO DA SILVA, brasileiro, contador, qualificação e endereço completo, por seu
advogado abaixo assinado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá
intimações no endereço profissional situado na Rua .............., vem, com fundamento no art.
840, § 1.º, da CLT, propor a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

em face de EMPRESA 171 Ltda., qualificação e endereço completo, pelos seguintes
motivos de fato e de direito adiante transcritos:

I – DOS FATOS

O Reclamante foi admitido na Empresa Reclamada em 01.04.2004, na função de
contador, percebendo como última remuneração mensal o valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais).

O Reclamante laborava de segunda a sábado, com uma hora de intervalo, no horário das
8 às 20 horas, não laborando aos domingos (repouso semanal remunerado) e nos feriados.

Todavia, apesar de sua jornada extrapolar a 8 horas diárias e 44 horas semanais
imposta pela Carta Maior (art. 7.º, XIII), o autor jamais recebeu a remuneração das horas
suplementares efetivamente prestadas. Logo, impõe-se o pagamento das horas extras
laboradas com sua integração ao salário, além de sua repercussão nas férias, nos repousos
semanais remunerados, na gratificação natalina, no FGTS + 40% e no aviso-prévio, conforme
entendimento pacífico dos Tribunais, em especial, consubstanciado nas Súmulas correlatas
do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.

O Reclamante jamais gozou as férias adquiridas como também nunca percebeu a
gratificação natalina imposta na Constituição Federal de 1988, sendo o mesmo credor de tais
parcelas.

O Reclamante foi dispensado imotivadamente em 01.08.2006, sem aviso-prévio e sem
receber qualquer verba rescisória proveniente da dispensa injusta.



II – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer o Reclamante que sejam julgados procedentes os pedidos abaixo
elencados:

a) aviso-prévio, com sua integração ao tempo de serviço para todos os efeitos legais;

b) 13.º salário proporcional do ano de 2004 (9/12);

c) 13.º salário integral do ano de 2005;

d) 13.º salário proporcional de 2006 (8/12);

e) férias integrais 2004/2005, em dobro, acrescidas de 1/3 constitucional;

f) férias integrais simples 2005/2006, acrescidas de 1/3 constitucional;

g) férias proporcionais 2006 (5/12), acrescidas de 1/3 constitucional;

h) indenização compensatória de 40% do FGTS;

i) horas extras de todo o período laborado, acrescidas do adicional de 50%, com sua
integração ao salário para todos os efeitos legais;

j) repercussão das horas extras no repouso semanal remunerado;

k) repercussão das horas extras nas férias;

l) repercussão das horas extras na gratificação natalina;

m) repercussão das horas extras no FGTS + 40%;

n) repercussão das horas extras no aviso-prévio;

o) multa prevista no art. 477, § 8.º, da CLT;

p) liberação das guias do FGTS.

Outrossim, requer a liberação das guias de seguro-desemprego, sob pena de fixação de
indenização substitutiva por este Juízo, nos moldes da Súmula 389 do TST.

Requer também condenação da Reclamada em honorários advocatícios, em face do art.
133 da CF, art. 20 do CPC e art. 22 da Lei 8.906/1994, no percentual de 20% incidente sobre
o valor da condenação, requerendo, ademais, que as parcelas incontroversas sejam quitadas
na audiência, sob as penas do art. 467 da CLT.

Por último, requer a notificação da Reclamada, no endereço constante desta peça
vestibular para, querendo, comparecer à audiência designada por este Juízo e contestar os
termos da presente reclamação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas
da lei, dando valor à causa de ..................



Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. .............

7.1.2 Modelo 2

QUESTÃO APRESENTADA:
(CESPE – EXAME DE ORDEM 2008.3)

Obs.: Peça profissional.

Sob a alegação de que os empregados estariam subtraindo produtos
farmacêuticos de uma de suas fábricas, a diretoria da empresa Delta
Indústria Farmacêutica Ltda. determinou realização de revista íntima
diária em todos os empregados, inclusive das mulheres. Maria,
empregada na empresa há cinco anos, recusou-se a despir-se diante
à supervisora do setor, que era, naquele momento, responsável pela
revista íntima das mulheres. Visando a não favorecer movimento
generalizado dos trabalhadores contra deliberação da empresa, a
empresa resolveu, como medida educativa, demitir Maria por justa
causa, arguindo ato de indisciplina e de insubordinação. Segundo
argumentou a empresa, o procedimento de revista íntima encontraria
suporte no poder diretivo e fiscalizador da empresa, além de constituir
medida eficaz contra o desvio de medicamentos para consumo sem o
devido controle sanitário. Considerando a situação hipotética
apresentada, na qualidade de advogado constituído por Maria, redija a
medida judicial mais apropriada para defender os interesses de sua
cliente. Fundamente a peça processual com toda argumentação que
entenda cabível.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

Maria, qualificação e endereço completo, vem, por seu advogado abaixo assinado,
conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá intimações no endereço na Rua ...,
com fundamento no art. 840, § 1.º, da CLT, art. 5.º, X, e art. 114, VI, ambos da CF/1988,
propor a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS

em face da empresa Delta Indústria Farmacêutica Ltda., qualificação e endereço
completo, pelos seguintes motivos de fato e de direito adiante transcritos:

I – DOS FATOS

Inicialmente, cabe esclarecer que a Reclamante era empregada da empresa demandada
há cinco anos. Ocorre que a Diretoria da empresa reclamada, sob a alegação de que os
empregados estariam subtraindo produtos farmacêuticos de uma de suas fábricas, determinou
realização de revista íntima diária em todos os empregados, inclusive das mulheres, dentre
elas a demandante.

A Reclamante, com respaldo na CF/1988 (art. 5.º, X) e na CLT (art. 373-A, VI)
recusou-se a despir-se diante da supervisora do setor, a qual era, naquele momento,
responsável pela revista íntima das mulheres.

Em represália à atitude da Reclamante, a empresa reclamada resolveu dispensar por
justa causa a autora, arguindo ato de indisciplina e insubordinação, tentando evitar, assim, um
movimento generalizado de trabalhadores em oposição à deliberação patronal.

Absurdamente, alegou a reclamada que o procedimento de revista íntima encontrava
suporte no poder diretivo e fiscalizador da empresa, além de constituir medida eficaz contra
o desvio de medicamentos para consumo sem o devido controle sanitário.

Pelo exposto, não restou outra alternativa à Reclamante a não ser propor a presente
reclamação trabalhista, objetivando a conversão da dispensa por justa causa em dispensa
imotivada, com a consequente condenação da demandada ao pagamento de todas as parcelas
provenientes da dispensa sem justa causa, além de sua condenação em danos morais, por ter
exposto a autora a uma situação vexatória e humilhante (art. 5.º, X, da CF/1988).

Ademais, por se tratar de uma demanda oriunda da relação de emprego existente entre
as partes, resta claro que a demandante e o demandado possuem legitimidade para integrar,
respectivamente, o polo ativo e passivo da demanda, sendo também patente a competência da



Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação (art. 114, I e VI, da CF/1988, e
Súmula 392 do TST).

II – DA REVISTA ÍNTIMA E DO DANO MORAL

Ora, no caso em tela, não resta balda de dúvidas de que a exposição dos empregados à
revista íntima fere o direito à intimidade do trabalhador, sendo certo que o poder de direção
patronal encontra limites na Constituição Federal de 1988, em especial no art. 5.º, X, da
Carta Maior que esclarece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral
decorrente de sua violação.

Por outro lado, vale mencionar que o art. 373-A, VI, da CLT estabelece que é vedado
proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.

Portanto, é evidente que a Reclamante não praticou qualquer ato de insubordinação ou
indisciplina (art. 482, h, da CLT), restando claro que a dispensa efetivada pela reclamada foi
ilegal e arbitrária.

Ressalte-se, ainda, que a dor, a angústia, o vexame, a humilhação, a vergonha
experimentadas pela Reclamante, por envolverem direitos da personalidade, não dependem
de prova, surgindo a responsabilidade de reparação tão logo verificado o fato da violação.

III – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer a Reclamante:
a) a conversão da dispensa por justa causa efetivada de forma ilegal e arbitrária pela

empresa demandada em dispensa imotivada, com a consequente condenação da
Reclamada ao pagamento de aviso-prévio e sua integração para todos os fins (art. 487, §
4.º, da CLT), bem como pagamento das verbas rescisórias, a seguir especificadas:
férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional; 13.º salário proporcional;
indenização compensatória de 40% do FGTS e saldo de salários;

b) liberação das guias de seguro-desemprego, sob pena de pagamento de indenização
substitutiva, nos moldes da Súmula 389 do TST, bem como liberação das guias para
saque do FGTS;

c) fixação de indenização pelos danos morais experimentados pela autora em função do
assédio moral praticado pela empresa Reclamada, no importe de R$ 100.000,00 (cem
mil reais);

d) a condenação da Reclamada em honorários advocatícios, em face do art. 133 da
Constituição Federal, art. 20 do Código de Processo Civil e art. 22 da Lei 8.906/1994,
no percentual de 20% incidente sobre o valor da condenação, requerendo, ademais, que
as parcelas incontroversas sejam quitadas na audiência, sob as penas do art. 467 da



CLT.

Por último, requer a notificação da reclamada, no endereço constante desta peça
vestibular para, querendo, contestar os termos da presente reclamação, sob pena de revelia e
confissão quanto à matéria fática.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial prova documental, testemunhal e depoimento pessoal da reclamada, sob as penas da
lei, dando valor à causa de R$ ...........

Termos em que,

E. deferimento.

Local e data,

Advogado/OAB n. ...........

OBS.: Não concordamos com a adequação da peça apresentada pela banca
examinadora, qual seja, Reclamação Trabalhista cumulada com Ação de Indenização por
Danos Morais. Entendemos que a indenização por danos morais é apenas um pedido da
Reclamação Trabalhista. Nosso entendimento é no sentido de que o nome correto da peça
seria apenas reclamação trabalhista.

ESPELHO DE CORREÇÃO:

1 – Apresentação, estrutura textual e correção gramatical
0,00

a
0,40

2 – Fundamentação e Consistência

2.1. Adequação da peça – reclamação trabalhista cumulada com ação de indenização
por danos morais

0,00
a

0,40

2.2. Legitimidade ativa e passiva/competência da Justiça do Trabalho
0,00

a
0,40

2.3. Mérito: não incidência de demissão por justa causa (CLT, art. 482, h), revista íntima
vedada pela CLT (art. 373-A, VI)

0,00
a

1,20



2.4. Fundamento da indenização por dano moral (art. 5.º, X, da CF) / Poder de direção
patronal sujeito a limites constitucionais

0,00
a

1,20

2.5. Pedidos: pagamento de verbas rescisórias e indenização por danos morais
0,00

a
0,80

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao problema, técnica
profissional demonstrada, capacidade de interpretação e exposição

0,00
a

0,60

7.1.3 Modelo 3

QUESTÃO APRESENTADA:
(CESPE – OAB 2009.3)

Obs.: Peça profissional:

Aldair procurou assistência de profissional da advocacia, relatando
que fora contratado, em 1.º/10/2008, para trabalhar como frentista no
Posto Régis e Irmãos, em Camboriú – SC, e imotivadamente demitido,
em 26/2/2010, sem prévio aviso. Afirmou estar desempregado desde
então. Relatou que recebia remuneração mensal no valor de R$
650,00, equivalente ao piso da categoria, acrescido do adicional de
periculosidade, legalmente previsto. Afirmou ter usufruído férias pelo
primeiro período aquisitivo e acusou recebimento de décimos terceiros
salários relativos a 2008 e 2009. Salientou o empregado que laborava
de segunda a sexta-feira, das 22h00min às 7h00min, com uma hora
de intervalo intrajornada. Informou, ainda, o trabalhador que, no dia de
seu desligamento, o representante legal da empresa chamara-o, aos
berros, de “moleque”, sem qualquer motivo, na presença de diversos
colegas de trabalho e clientes. Relatou Aldair que tal conduta patronal
o constrangera sobremaneira, alegando que, até então, nunca havia
passado por tamanha vergonha e humilhação. Pontuou também que as
verbas rescisórias não foram pagas, apesar de a CTPS ter sido
devidamente anotada no ato de sua admissão e demissão. Informou
que o posto fora fechado em 1.º/3/2010, estando seus proprietários



em local incerto e não sabido. Em face dessa situação hipotética, na
condição de advogado(a) constituído(a) por Aldair, redija a peça
processual cabível à defesa dos interesses de seu cliente,
apresentando toda a matéria de fato e de direito pertinente ao caso.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA .... VARA DO TRABALHO DE
CAMBORIÚ/SC

Aldair, qualificação e endereço completo, por seu advogado infrafirmado, conforme
instrumento de mandato em anexo, que receberá intimações no endereço da Rua...., vem, com
fundamento no artigo 840, § 1.º da CLT, art. 5.º, X e art. 114, VI, ambos da CF/1988, propor
a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

em face de Posto Regis e Irmãos, qualificação e endereço completo, pelos seguintes
motivos de fato e de direito adiante transcritos:

I – DO RITO ADOTADO

Inicialmente, cabe destacar que a empresa reclamada deverá ser notificada por edital,
tendo em vista que o posto encontra-se fechado e os sócios em local incerto e não sabido,
tramitando assim a referida ação nos moldes do procedimento comum (ordinário), uma vez
que o artigo 852-B, inciso II, determina que não se fará a citação por edital no procedimento
sumaríssimo.

II – DOS FATOS

O reclamante foi contratado pela empresa demandada em 1.º/10/2008, para trabalhar
como frentista de posto de gasolina.

Percebia o reclamante a remuneração mensal de R$ 650,00, equivalente ao piso da
categoria, acrescido do adicional de periculosidade legalmente previsto.

Durante o pacto laboral, o reclamante usufruiu das férias atinente ao primeiro período
aquisitivo, tendo também recebido os décimos terceiros salários dos anos de 2008 e 2009.

O reclamante laborava de segunda a sexta-feira, das 22 às 7h00 horas, com uma hora de



intervalo intrajornada.

O obreiro reclamante foi imotivadamente dispensado em 26/02/2010, sem prévio aviso,
sendo que no dia de seu desligamento, o representante legal da empresa ofendeu o autor,
chamando-o, aos berros, de “moleque”, sem qualquer motivo, na presença de diversos
colegas de trabalho e clientes.

Vale salientar que tal conduta patronal constrangeu sobremaneira o reclamante, sendo
certo que nunca havia passado por tamanha vergonha e humilhação.

Frise-se que as verbas rescisórias devidas ao reclamante não foram pagas, apesar de a
CTPS ter sido devidamente anotada no ato de sua admissão e demissão.

Por último, impende destacar que o posto encerrou suas atividades em 1.º/3/2010,
estando seus proprietários em local incerto e não sabido.

Pelo exposto, não restou outra alternativa ao reclamante a não ser propor a presente
reclamação trabalhista objetivando a consequente condenação da demandada ao pagamento
de todas as parcelas provenientes da dispensa sem justa causa, horas extras e adicional
noturno, além de sua condenação em danos morais, por ter exposto a autora a uma situação
vexatória e humilhante (art. 5.º, X, da CF/1988).

III – DO DANO MORAL

Conforme já exposto anteriormente, o representante legal da empresa demandada
ofendeu o reclamante, chamando-o, aos berros, de “moleque”, sem qualquer motivo, na
presença de diversos colegas de trabalho e clientes, constrangendo o autor sobremaneira,
sendo certo que o reclamante nunca havia passado por tamanha vergonha e humilhação,
impondo-se, por conseguinte, a necessária reparação através da indenização pecuniária pelos
danos morais sofridos.

Ressalte-se, ainda, que a dor, a angústia, o vexame, a humilhação, a vergonha
experimentada pelo reclamante, por envolverem direitos da personalidade, não dependem de
prova, surgindo a responsabilidade de reparação tão logo verificado o fato da violação.

Ademais, não resta dúvida que a Justiça do Trabalho é competente para processar e
julgar ação envolvendo pedido de dano moral decorrente da relação de trabalho,
especialmente em face do disposto nos arts. 5.º, X, e 114, VI, ambos da CF/1988 e da
Súmula 392 do TST.

Pelo exposto, espera e confia o reclamante que a empresa demandada seja condenada a
indenizar o autor pelos danos morais sofridos, conforme pedido adiante transcrito.

IV – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer o reclamante a condenação da empresa reclamada nas seguintes
parcelas e obrigações:



a) indenização do aviso-prévio, com sua integração ao tempo de serviço para todos os
efeitos legais, inclusive com retificação da data da baixa da CTPS;

b) saldo de salários de 26 dias trabalhados no mês de fevereiro de 2010;

c) indenização das férias proporcionais 2009/2010 (6/12), acrescidas do terço
constitucional;

d) 13.º salário proporcional do ano de 2010 (3/12);

e) horas extras atinentes a todo o contrato de trabalho, acrescidas do adicional de 50%,
com a sua integração ao salário para todos os efeitos legais;

f) repercussão das horas extras sobre férias, 13.º salário, recesso semanal remunerado
(RSR), aviso-prévio, FGTS e indenização compensatória de 40% do FGTS;

g) reflexo do adicional de periculosidade para efeito de cálculo das horas extras;

h) adicional noturno atinente a todo o contrato de trabalho;

i) indenização compensatória de 40% do FGTS;

j) a liberação das guias de seguro-desemprego, sob pena de pagamento de indenização
substitutiva, nos moldes da Súmula 389 do TST, bem como liberação das guias para saque do
FGTS;

k) a fixação de indenização pelos danos morais experimentados pelo autor no importe
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

l) multa do art. 477, § 8.º da CLT, no valor de um salário contratual, tendo em vista que
as verbas rescisórias não foram pagas no prazo legal;

m) a condenação da Reclamada em honorários advocatícios, em face do art. 133 da CF,
art. 20 do CPC e art. 22 da Lei 8.906/1994, no percentual de 20% incidente sobre o valor da
condenação, requerendo, ademais, que as parcelas incontroversas sejam quitadas na
audiência, sob as penas do art. 467 da CLT.

Por último, requer a notificação da Reclamada, por edital para, querendo, contestar os
termos da presente reclamação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas
da lei, dando valor à causa de R$ ..............

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e data,



Advogado/OAB n. ..............

ESPELHO DE CORREÇÃO:

Discursiva – Direito do Trabalho – Peça

Quesito avaliado
Faixa
de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,40

2. Fundamentação e consistência

2.1. Peça dirigida ao juiz do trabalho de Camboriú – SC 0,00 a
0,20

2.2. Ação proposta sob o rito ordinário (em razão do fato de a
empresa estar fechada e seus representantes em local incerto e não
sabido)

0,00 a
0,40

2.3. Horas extras (0,30) + reflexos (0,30) 0,00 a
0,60

2.4. Reflexo do adicional de periculosidade para efeito de cálculo das
horas extras (0,30) e adicional noturno (0,30)

0,00 a
0,60

2.5. Verbas rescisórias: férias proporcionais no importe de 6/12,
acrescidos do terço constitucional (0,20); 13.º salário relativo ao ano
de 2010 no importe de 3/12 (0,20); saldo de salário equivalente a
vinte e seis dias trabalhados no mês de fevereiro de 2010 (0,20);
aviso-prévio indenizado (0,20); liberação dos depósitos do FGTS
acrescidos da multa rescisória no importe de 40% (0,20)

0,00 a
1,00

2.6. Danos morais ante a humilhação sofrida pelo empregado 0,00 a
0,80

2.7. Multa prevista no § 8.º do art. 477 da CLT pelo atraso no
pagamento das verbas rescisórias (0,20) e liberação dos formulários
do seguro-desemprego (0,20)

0,00 a
0,40



3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,60

7.2 MODELOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – RESCISÃO
INDIRETA

7.2.1 Modelo 1

QUESTÃO APRESENTADA
(CESPE – OAB/ES – EXAME DE ORDEM – 29.08.2004)

Alberto foi contratado por uma empresa de prestação de serviços de
informática, na função de técnico, para trabalhar em favor de um
grande banco privado. Depois de dois anos, ao verificar que seu
salário não recebera o mesmo reajuste concedido a um colega
admitido na mesma data, procurou um advogado para dar início a
ação na justiça do trabalho com o objetivo de cobrar as diferenças
salariais resultantes da aplicação do índice de reajuste concedido ao
colega, além de seus reflexos. Antes mesmo de ingressar em juízo, a
intenção de Alberto chegou ao conhecimento do empregador, que o
convocou para uma reunião, realizada na presença de outros
empregados. Ao ser inquirido acerca de sua intenção de processar a
empresa, Alberto confirmou seu propósito e alegou que se sentia
preterido e injustiçado, já que sempre cumprira suas funções com o
mesmo ânimo que o colega beneficiado. Após o encerramento da
reunião, Alberto, firme em sua decisão de ingressar com reclamação
trabalhista, o que fez logo na semana seguinte, passou a ser alvo de
desprezo por parte de seus superiores, que começaram a ignorá-lo e
a reduzir substancialmente suas atribuições, a ponto de o deixarem
sem qualquer atividade durante mais de dois meses. Nesse período,
comparecia diariamente ao trabalho, ali permanecendo sem executar
nenhuma tarefa, o que passou a chamar a atenção de todos. Essa
situação permaneceu inalterada por mais um mês, quando Alberto não
mais suportou e procurou seu advogado para que fossem adotadas as



medidas legais cabíveis.
Em face do relato hipotético acima, redija, na condição de advogado

legalmente constituído de Alberto, a petição inicial da ação
correspondente, manifestando-se, necessariamente, acerca dos
seguintes pontos:

• Rescisão indireta: critérios e efeitos pecuniários;
• Dano moral: competência jurisdicional e critérios para o seu

reconhecimento.

Obs.: Peça profissional com limites de linha.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

ALBERTO .............., brasileiro, técnico, qualificação e endereço completo, vem, por
seu advogado abaixo assinado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá
intimações no endereço da Rua .............., com fundamento no art. 840, § 1.º, da CLT, propor
a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

em face da empresa .............., qualificação e endereço completo, pelos seguintes
motivos de fato e de direito adiante transcritos:

I – DOS FATOS

Esclarece o Reclamante que foi contratado pela Empresa de prestação de serviços de
informática denominada .............. em .............., na função de técnico, para exercer seu labor
em proveito do banco .............. Após anos de labor, percebeu o autor que não tinha recebido
o mesmo reajuste salarial concedido ao colega também empregado, apesar de admitidos na
mesma data.

Neste contexto, o Reclamante procurou um advogado para promover ação na Justiça do
Trabalho objetivando obter a equiparação salarial e, por consequência, auferir as diferenças
salariais resultantes da aplicação do índice de reajuste concedido ao colega.



Ocorre que a Empresa, conhecedora da intenção do Reclamante, antes mesmo de o
Autor ingressar em juízo, convocou o postulante para uma reunião, realizada na presença de
outros empregados, em que o requerente confirmou sua intenção de buscar amparo no
Judiciário Trabalhista, visto que se sentia preterido e injustiçado, uma vez que sempre
cumpriu suas funções com o mesmo ânimo que o colega beneficiado.

O Reclamante, na semana seguinte à reunião, precisamente no dia ............., ajuizou
reclamação trabalhista postulando a equiparação salarial com o paradigma e consequente
pagamento das diferenças salariais. A partir desta data, o Autor passou a ser alvo de
desprezo por parte de seus superiores, que começaram a ignorá-lo e a reduzir
substancialmente suas atribuições, deixando-o sem qualquer atividade durante mais de três
meses. Frise-se que, nesse período, o Reclamante comparecia diariamente ao trabalho, ali
permanecendo sem executar nenhuma tarefa, despertando a atenção de todos os demais
empregados.

Neste contexto, em face do tratamento humilhante e vexatório praticado pela Empresa
demandada, constituindo-se em verdadeiro assédio moral, em função do profundo abalo
psíquico sofrido, não restou outra alternativa ao Reclamante a não ser deixar o emprego no
dia .............. e propor a presente reclamação trabalhista, pleiteando a rescisão indireta  do
contrato de trabalho, com pagamento de todas as verbas rescisórias e condenação do
demandado em indenizar o autor em face do dano moral experimentado.

II – DA RESCISÃO INDIRETA – ASSÉDIO MORAL – DANO MORAL

O art. 483 da CLT elenca diversas hipóteses de faltas graves cometidas pelo
empregador, o que, uma vez configuradas, conduzem à denominada rescisão indireta do
contrato de trabalho, com o consequente pagamento ao empregado de todas as verbas
rescisórias provenientes da dispensa imotivada, inclusive aviso-prévio.

No caso em tela, a Reclamada submeteu o autor à intensa tortura psicológica, pois,
adotando verdadeira “técnica de isolamento”, isolou o obreiro sem qualquer atividade,
exatamente para evitar que o Autor mantivesse contato com colegas de trabalho e conseguisse
a solidariedade ou mesmo manifestação de apoio.

A atitude da Reclamada consistia em humilhar o requerente, golpeando-lhe a autoestima,
expondo-o ao ridículo, à humilhação e ao descrédito em relação aos demais trabalhadores,
com o objetivo de forçar sua demissão. No caso em tela, o assédio foi além, porque a
empresa transformou o contrato de atividade em contrato de inação, quebrando o caráter
sinalagmático do pacto de emprego, e, por consequência, descumprindo uma de suas
principais obrigações, que é a de fornecer o trabalho, justificando a rescisão indireta do
contrato do trabalho, com base no art. 483, d, do diploma consolidado.

Evidentemente, a atitude discriminatória e prolongada da Reclamada minou a saúde
física e mental do Reclamante, abalando a autoestima do obreiro e constituindo ofensa à
própria dignidade da pessoa humana, resultando em verdadeiro assédio moral praticado, cujo



efeito é o direito à indenização em face do dano moral experimentado. Ressalte-se, ainda,
que a dor, a angústia, o vexame, a humilhação, a vergonha experimentada pelo Reclamante,
por envolverem direitos da personalidade, não dependem de prova, surgindo a
responsabilidade de reparação tão logo verificado o fato da violação.

Ademais, não resta dúvida que a Justiça do Trabalho é competente para processar e
julgar ação envolvendo pedido de dano moral decorrente da relação de trabalho,
especialmente em face do disposto nos arts. 5.º, X, e 114, VI, ambos da CF/1988 e da
Súmula 392 do TST.

III – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer o Reclamante:

a) a declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho, em face da falta grave
praticada pelo empregador, com o consequente pagamento de aviso-prévio e sua
integração para todos os fins (art. 487, § 4.º, da CLT), bem como pagamento das verbas
rescisórias, a seguir especificadas: férias proporcionais, acrescidas do terço
constitucional; 13.º salário proporcional; indenização compensatória de 40% do FGTS
e saldo de salários;

b) a liberação das guias de seguro-desemprego, sob pena de pagamento de indenização
substitutiva, nos moldes da Súmula 389 do TST, bem como liberação das guias para
saque do FGTS;

c) a fixação de indenização pelos danos morais experimentados pelo autor em função do
assédio moral praticado pela Empresa Reclamada, no importe de R$ 100.000,00 (cem
mil reais);

d) a condenação da Reclamada em honorários advocatícios, em face do art. 133 da CF, art.
20 do CPC e art. 22 da Lei 8.906/1994, no percentual de 20% incidente sobre o valor
da condenação, requerendo, ademais, que as parcelas incontroversas sejam quitadas na
audiência, sob as penas do art. 467 da CLT.

Por último, requer a notificação da Reclamada, no endereço constante desta peça
vestibular para, querendo, contestar os termos da presente reclamação, sob pena de revelia e
confissão quanto à matéria fática.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas
da lei, dando valor à causa de R$ ..............

Termos em que,

E. Deferimento.



Local e data,

Advogado/OAB n. ..............

7.2.2 Modelo 2

QUESTÃO APRESENTADA
(CESPE – EXAME DE ORDEM OAB/PE – 2006.3)

Ana foi admitida na empresa Delta no dia 1.º de julho de 2004, para
exercer as funções de assistente administrativo, recebendo um salário
mensal de R$ 1.200,00. Apesar de todo o zelo profissional que Ana
emprega ao desenvolver suas funções, a proprietária da empresa
Delta, Senhora Maria, em diversas situações, acusa-a de ser incapaz,
chamando-a de burra e incompetente. Tais acusações são feitas em
alta voz e na presença de outros empregados e de clientes da
empresa. Inicialmente, Ana, com receio de perder o emprego,
desconsiderou as ofensas, mas elas se intensificaram. Ana já não
suporta a situação, mas não quer simplesmente pedir demissão e
ceder às pressões feitas por Maria. Ana gozou férias nos meses de
agosto de 2005 e agosto de 2006.

Questão: Considerando a situação hipotética apresentada e com
base no ordenamento jurídico vigente, elabore uma reclamação
trabalhista, abordando os direitos cabíveis a Ana e a melhor forma de
se rescindir o contrato de trabalho dela.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

Ana, assistente administrativo, qualificação e endereço completo, vem, por seu
advogado abaixo assinado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá



intimações no endereço na rua ..., com fundamento no art. 840, § 1.º, da CLT, propor a
presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

em face da empresa Delta, qualificação e endereço completo, pelos seguintes motivos
de fato e de direito adiante transcritos:

I – DOS FATOS:

Esclarece a reclamante que foi contratada pela empresa demandada no dia 1.o de julho
de 2004, para exercer a função de assistente administrativo, percebendo, mensalmente, o
salário de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Vale ressaltar que a reclamante sempre exerceu o seu trabalho com responsabilidade,
zelo e dedicação, sempre cumprindo corretamente suas obrigações contratuais.

Todavia, a proprietária da Empresa Delta, Sra. Maria, em diversas situações, passou a
acusar a reclamante de incapaz, ofendendo-a de burra e incompetente. Frise-se que tais
ofensas eram realizadas em alta voz e na presença e testemunho de outros empregados e
clientes da empresa demandada.

Inicialmente, a reclamante, com receio de perder o emprego, desconsiderou as ofensas.
Todavia, as ofensas e o assédio moral se intensificaram, não tendo a autora mais suportado
tanta humilhação.

Neste contexto, em face do tratamento humilhante e vexatório praticado pela empresa
demandada, constituindo-se em verdadeiro assédio moral, em função do profundo abalo
psíquico sofrido, não restou alternativa à reclamante, a não ser deixar o emprego no dia ..... e
propor a presente reclamação trabalhista, pleiteando a RESCISÃO INDIRETA do contrato
de trabalho, com pagamento de todas as verbas rescisórias e condenação da demandada em
indenizar a autora em face do dano moral experimentado.

II – DA RESCISÃO INDIRETA – ASSÉDIO MORAL – DANO MORAL:

O art. 483 da CLT elenca diversas hipóteses de faltas graves cometidas pelo
empregador, as quais, uma vez configuradas, conduzem à denominada rescisão indireta do
contrato de trabalho, com o consequente pagamento ao empregado de todas as verbas
rescisórias provenientes da dispensa imotivada, inclusive aviso-prévio.

A atitude da reclamada consistia em humilhar e ofender a requerente, golpeando-lhe a
autoestima, expondo-a ao ridículo, à humilhação e ao descrédito em relação aos demais
trabalhadores, com o objetivo de forçar sua demissão, justificando a rescisão indireta do
contrato do trabalho, com base no art. 483, alínea e, do diploma consolidado.



Evidentemente, as ofensas prolongadas por parte da reclamada minaram a saúde física e
mental da reclamante, abalando a sua autoestima e constituindo ofensa à própria dignidade da
pessoa humana, resultando em verdadeiro assédio moral praticado, cujo efeito é o direito à
indenização em face do dano moral experimentado.

Ressalte-se, ainda, que a dor, a angústia, o vexame, a humilhação, a vergonha
experimentada pela reclamante, por envolverem direitos da personalidade, não dependem de
prova, surgindo a responsabilidade de reparação tão logo verificado o fato da violação.

Ademais, não resta dúvida que a Justiça do Trabalho é competente para processar e
julgar ação envolvendo pedido de dano moral decorrente da relação de trabalho,
especialmente em face do disposto nos arts. 5.º, X, e 114, VI, ambos da CF/1988 e da
Súmula 392 do TST.

III – DOS PEDIDOS:

Isto posto, requer a reclamante:

a) a declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho, em face da falta grave
praticada pelo empregador, com o consequente pagamento de aviso-prévio e sua
integração para todos os fins (art. 487, § 4.º, da CLT), bem como pagamento das verbas
rescisórias, a seguir especificadas: férias proporcionais, acrescidas do terço
constitucional; 13.º salário proporcional; indenização compensatória de 40% do FGTS
e saldo de salários;

b) liberação das guias de seguro-desemprego, sob pena de pagamento de indenização
substitutiva, nos moldes da Súmula 389 do TST, bem como liberação das guias para
saque do FGTS;

c) fixação de indenização pelos danos morais experimentados pela autora em função do
assédio moral praticado pela empresa reclamada, no importe de R$ 100.000,00 (cem
mil reais);

d) a condenação da reclamada em honorários advocatícios, em face do art. 133 da
Constituição Federal, art. 20 do Código de Processo Civil e art. 22 da Lei 8.906/1994,
no percentual de 20% incidente sobre o valor da condenação, requerendo, ademais, que
as parcelas incontroversas sejam quitadas na audiência, sob as penas do art. 467 da
CLT.

Por último, requer a notificação da reclamada, no endereço constante desta peça
vestibular para, querendo, contestar os termos da presente reclamação, sob pena de revelia e
confissão quanto à matéria fática.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial prova documental, testemunhal e depoimento pessoal da reclamada, sob as penas da
lei, dando valor à causa de R$ ....



Termos em que,

E. deferimento.

Local e data,

Advogado/OAB n...........

7.3 MODELO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM N. 2006.1/PE – CESPE – ABRIL/MAIO/2006)

Fábio trabalhava desde agosto de 1997 para a pessoa jurídica Zeta,
exercendo a função de auxiliar administrativo, no cargo de supervisor
de contas, nível 1. Atendendo a interesses da empresa, Fábio foi
remanejado para o cargo de encarregado de recebimento de
mercadorias, com a mesma remuneração. Nessa função, Fábio
passou a auxiliar na carga e descarga de caminhões dos
fornecedores da Zeta.

É importante ressaltar que o cargo de supervisor de contas possui
plano de carreira, para o qual o empregado sobe um nível a cada cinco
anos de tempo de serviço na função, com acréscimo de 50% do valor
total da remuneração do cargo anterior, enquanto o cargo de
encarregado de recebimento de mercadorias não possui plano de
carreira.

Em 8 de janeiro de 2006, Fábio foi demitido sem justa causa,
recebendo todos os seus direitos trabalhistas, com base na
remuneração de encarregado de recebimento de mercadorias, tendo
sido o termo de rescisão de contrato de trabalho devidamente
homologado no respectivo sindicato da categoria.

Considerando a situação hipotética apresentada, elabore uma
reclamação trabalhista em que Fábio pleiteie seu direito a



reenquadramento funcional, informando a legislação aplicável e os
direitos advindos desse reenquadramento (relativos às verbas
rescisórias e retroativos).

Obs.: Não há necessidade de apresentação de cálculos nem de
especificação de valores. A ação tramitará no rito ordinário. O valor
da causa será meramente estimativo.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ......

FÁBIO, brasileiro, auxiliar administrativo, qualificação e endereço completo, vem, por
seu advogado infrafirmado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá
intimações no endereço da Rua .............., com fundamento no art. 840 e respectivo § 1.º da
CLT, propor a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

em face da empresa ZETA, qualificação e endereço completo, pelos seguintes motivos
de fato e de direito adiante transcritos:

I – DOS FATOS

O Reclamante foi contratado pela Empresa Reclamada em ... de agosto de 1997, para
exercer a função de auxiliar administrativo, no cargo de supervisor de contas, nível 1.

Vale destacar que o cargo de supervisor de contas possui plano de carreira, para o qual
o empregado sobe um nível a cada cinco anos de tempo de serviço na função, com acréscimo
de 50% do valor total da remuneração do cargo anterior.

Atendendo a interesses da empresa, em .............o Reclamante foi remanejado para o
cargo de encarregado de recebimento de mercadorias, com a mesma remuneração do cargo
anteriormente ocupado.

Ressalte-se que, nesta função, o Autor passou a auxiliar na carga e descarga de
caminhões dos fornecedores da Reclamada, sendo que o novo cargo ocupado, qual seja
encarregado de recebimento de mercadorias, não possuía plano de carreira.



Em 8 de janeiro de 2006, o Autor foi dispensado sem justa causa pela empresa,
recebendo todos os seus direitos trabalhistas, com base na remuneração de encarregado de
recebimento de mercadorias, sendo que a sua rescisão trabalhista foi homologada pelo
sindicato profissional da sua categoria.

Impende destacar, entretanto, que a alteração de cargo realizada pela empresa resultou
prejuízos ao trabalhador, pois o cargo inicialmente ocupado (supervisor de contas – nível 1)
possuía plano de carreira, o que lhe garantiria um reajuste na mudança de nível, decorridos
cinco anos, de 50% do valor total da remuneração do cargo anteriormente ocupado.

Logo, o remanejamento para outro cargo desprovido de plano de carreira empreendida
de forma unilateral pela Reclamada causou prejuízo salarial ao autor quando da mudança de
nível, sendo completamente ilícita a alteração contratual celebrada, a teor do art. 468 da
CLT.

Neste contexto, com amparo nas Súmulas 19 e 127 do TST, impõe-se o
reenquadramento funcional do Reclamante na função de auxiliar administrativo, no cargo de
supervisor de contas, no nível 2, com eficácia retroativa a agosto de 2002, com a
consequente condenação da empresa Reclamada ao pagamento das diferenças salariais
mensais derivadas do reenquadramento de nível, no percentual de 50% (cinquenta por cento)
do valor total da remuneração do cargo anterior.

Em decorrência do reenquadramento funcional, também deverá ser condenada a empresa
Reclamada às diferenças de pagamentos, a partir de agosto de 2002, das parcelas de férias
acrescidas do terço constitucional, 13.º salários, recolhimentos fundiários, bem como
diferenças oriundas das verbas rescisórias pagas e indenização compensatória de 40% do
FGTS, visto que somente foi levada em consideração para quitação destas parcelas
enumeradas a remuneração de encarregado de recebimento de mercadorias.

II – DO PEDIDO

Isto posto, requer o Autor que seja a empresa Reclamada condenada: a reenquadrar o
Reclamante na função de auxiliar administrativo, no cargo de supervisor de contas, no nível
2, com eficácia retroativa a agosto de 2002, com a consequente condenação, a partir desta
data até o término da relação contratual, ao pagamento das diferenças salariais mensais
derivadas do reenquadramento de nível, no percentual 50% (cinquenta por cento) do valor
total

da remuneração do cargo anterior, bem como seja condenada a demandada nas
diferenças de pagamentos, também a partir de agosto de 2002, das parcelas de férias
acrescidas do terço constitucional, 13.º salários, recolhimentos fundiários, diferenças
oriundas das verbas rescisórias pagas, indenização compensatória de 40% do FGTS e multa
do art. 477, § 8.º, da CLT.

Outrossim, requer a condenação da empresa Reclamada em honorários advocatícios, em
face do art. 133 da CF, art. 20 do CPC e art. 22 da Lei 8.906/1994, calculadas no percentual



de 20% incidente sobre o valor da condenação.

Requer a notificação da empresa Reclamada, no endereço constante desta peça
vestibular para, querendo, contestar os termos da presente reclamação, sob pena de revelia e
confissão quanto à matéria fática, requerendo, outrossim, que as parcelas incontroversas
sejam pagas na audiência, sob as penas do art. 467 da CLT.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas da
lei, dando valor à causa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Termos em que,

Espera Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

7.4 MODELOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

7.4.1 Modelo 1

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM N. 130/2003 – OAB/PE)

Roberval da Silva foi contratado pela Ponto a Ponto Ltda., empresa
comercial, em 14.03.1994, exercendo as funções de vendedor,
percebendo remuneração à base de comissão, remunerado por
unidade obra. Foi eleito dirigente sindical em 01.10.2002. Trabalhava
das 8 às 22h30, com uma hora de intervalo para refeição e descanso,
de segunda a segunda-feira, com uma folga semanal que coincidia
com o domingo, no máximo na sétima semana. O ambiente de trabalho
expunha os empregados a ruído acima dos limites de tolerância,
expondo-os a agentes insalutíferos. O Roberval levantou o saldo do



FGTS em março de 1999, para compra de sua casa própria. A
empresa pagava ao Roberval apenas as comissões e o 13.º salário e
depositou o FGTS somente até novembro de 2001 e, com relação às
férias, recebia a paga e não as gozava. A empresa demitiu o Roberval
em 10.03.2003, sem justa causa, não lhe pagando os haveres
rescisórios. A média das comissões atingiu o valor de R$ 852,00.

Questão: Como advogado de Roberval, elabore uma Reclamação
Trabalhista com base no caso aqui exposto.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

ROBERVAL DA SILVA, brasileiro, vendedor, qualificação e endereço completo, vem,
por seu advogado abaixo assinado, conforme instrumento procuratório em anexo, que
receberá intimação no seu escritório profissional situado na Rua .............., com fundamento
nos arts. 659, X, e 840, § 1.º, ambos da CLT, c/c os arts. 273 e 461 do CPC, propor a
presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face da empresa Ponto a Ponto Ltda., qualificação e endereço completo, inscrita no
CNPJ sob o n. .............., pelos seguintes motivos de fato e de direito adiante transcritos:

I – DOS FATOS

O Reclamante foi admitido na Empresa Reclamada em 14.03.1994, na função de
vendedor, percebendo remuneração à base de comissão (por unidade de obra), sendo que a
média das comissões atingiu, por último, o valor de R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois
reais).

O Autor laborava de segunda a segunda-feira, no horário de 8 às 22h30, com uma hora
de intervalo para refeição e descanso, gozando uma folga semanal que coincidia com o
domingo, no máximo na sétima semana.

Ressalte-se que, apesar de sua jornada extrapolar a oito horas diárias e 44 semanais



imposta pela Carta Maior (art. 7.º, XIII), a Reclamada somente pagava ao postulante as
comissões pelas vendas efetuadas, não tendo o autor percebido o pagamento do adicional de
50% (cinquenta por cento) calculado sobre as comissões auferidas em razão das horas
suplementares efetivamente laboradas no período, impondo-se, por conseguinte, o pagamento
do respectivo adicional

pelas horas extras trabalhadas, além de sua repercussão nas férias, nos repousos
semanais remunerados, gratificação natalina e FGTS, conforme entendimento pacífico dos
Tribunais, em especial consubstanciado nas Súmulas correlatas do Colendo Tribunal
Superior do Trabalho.

Impende destacar que o Reclamante laborava em ambiente insalubre, ficando exposto a
ruídos no local de trabalho acima dos limites de tolerância, razão pela qual deve a empresa
Reclamada ser condenada no pagamento do adicional de insalubridade referente a todo o
período trabalhado, no percentual máximo de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Com relação ao FGTS, esclarece o Reclamante que a empresa Reclamada somente
efetuou os depósitos fundiários até novembro de 2001, sendo inadimplente desde então.

Esclarece também o Reclamante que apesar de receber a remuneração das férias
adquiridas jamais as gozou, sempre tendo trabalhado no período em que deveria estar
gozando as respectivas férias.

O Reclamante foi eleito dirigente sindical em 01.10.2002, sendo portador de
estabilidade provisória nos termos do art. 8.º, VIII, da Constituição da República e art. 543,
§ 3.º, do diploma consolidado. No entanto, em 10.03.2003, o autor foi ilegal e
arbitrariamente dispensado, sem receber qualquer verba rescisória proveniente da dispensa
injusta.

Neste contexto, outra alternativa não restou ao Reclamante a não ser propor a presente
ação trabalhista objetivando sua reintegração no emprego, com o pagamento e garantia de
todas as parcelas e direitos advindos do pacto laboral, ou sucessivamente, caso este Juízo
entenda pela não reintegração do autor, ao pagamento de todas as verbas rescisórias e
parcelas inadimplidas do respectivo contrato de trabalho, bem como indenização dos
salários do período da estabilidade.

II – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Dispõe o art. 8.º, VIII, da Constituição da República de 1988 que:

“é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a
cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o
final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei”.

A disposição constitucional acima transcrita, em verdade, emprestou maior eficácia à
norma contida no art. 543, § 3.º, consolidado, que igualmente veda a dispensa do



empregado sindicalizado ou associado “a partir do momento do registro de sua candidatura
a cargo de direção ou representação em entidade sindical ou de associação profissional, até
um ano após o final de seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se
cometer falta grave devidamente apurada”.

Torna-se evidente, portanto, que a única limitação à dispensa do empregado
sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical
e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato está no cometimento de
falta grave, prévia e devidamente apurada por meio da ação denominada Inquérito para
Apuração de Falta Grave, prevista no art. 853 do diploma consolidado.

No caso em tela, cabe destacar que o requerente não cometeu qualquer falta capitulada
como grave no art. 482 da CLT. E mesmo que tivesse cometido falta grave, o que
efetivamente não ocorreu, sua dispensa, em função da legislação acima transcrita, não
prescinde de prévia apuração pela autoridade judicial.

O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária no processo do trabalho, prevê
nos arts. 273 e 461 a possibilidade de antecipação de tutela sempre que diante da prova
inequívoca se convença o magistrado da verossimilhança das alegações do postulante.

Por sua vez, o art. 659, X, da CLT confere competência aos Juízes das Varas,
privativamente, para “conceder medida liminar, até decisão final do processo, em
reclamações trabalhistas que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afastado,
suspenso ou dispensado pelo empregador”.

À vista desses dispositivos legais, não se pode deixar de louvar a clareza e profunda
sensibilidade social com que se revestira o legislador, ao evitar que trabalhadores fossem
condenados à morte por inanição, juntamente com seus familiares, diante de abrupta
supressão do seu principal meio de sobrevivência, no caso o salário, de caráter
essencialmente alimentar.

Devendo ser ponderado ainda, na hipótese de uma liminar reintegração funcional à
empresa, que nenhum prejuízo poderá remanescer às partes: de um lado, porque passa o
empregador a contar com a prestação laboral do trabalhador; do outro, porque passa o
obreiro a ter uma contraprestação salarial, necessária a sua manutenção e a dos familiares.

O mestre Arnaldo Sussekind salienta que “a estabilidade sindical tem por finalidade
proteger o trabalhador, como empregado, contra possíveis atos do seu empregador, que
possam impedir ou dificultar o exercício de seus direitos sindicais e, bem assim, dos
praticados como represália pelas atitudes por ele adotadas na defesa de seus representados”.

Nesse contexto, afigura-se que a estabilidade sindical não é garantia pessoal do
empregado, mas sim uma prerrogativa da categoria para possibilitar o exercício da
representação sindical. Com a estabilidade sindical, o que está sendo diretamente protegido
não é o direito individual patrimonial do dirigente sindical, mas o direito não patrimonial da
categoria profissional relacionado com o exercício da liberdade sindical.

Por todo o exposto, e sabedor que o simples decurso do tempo se encarrega de tornar



ilusório o reconhecimento judicial da pretensão perseguida pelo requerente, é que espera e
confia o Reclamante pela concessão da antecipação de tutela por este Juízo, para que seja
imediatamente reintegrado no emprego, até julgamento final da presente ação.

III – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer o Reclamante:

a) seja concedida antecipação de tutela nos termos dos arts. 273 e 461 do CPC e art. 659,
X, da CLT, sem oitiva da parte contrária, para reintegrar imediatamente no emprego o
reclamante dirigente sindical, na mesma função até então exercida, com o respectivo
pagamento de salários e demais vantagens, vencidos até 10.03.2003, e vincendos, até
decisão final da lide, requerendo, ao final, a confirmação da antecipação dos efeitos da
tutela, reintegrando definitivamente o Reclamante, sob pena de multa diária a ser fixada
por este juízo;

b) seja a empresa Reclamada condenada no pagamento do adicional de 50% sobre as
comissões auferidas em função das horas extras laboradas acima da jornada diária e
semanal permitidas durante todo o contrato de trabalho, nos termos da Súmula 340 do
TST, além de sua repercussão nas férias, nos repousos semanais remunerados,
gratificação natalina e FGTS;

c) seja a empresa Reclamada condenada ao pagamento das dobras efetuadas nos feriados
laborados de todo o período do contrato de trabalho, conforme previsto na Súmula 146
do TST;

d) a fixação por este Juízo do gozo de todas as férias vencidas no curso do contrato de
trabalho, nos exatos termos do art. 137, § 1.º, da CLT;

e) seja a empresa Reclamada condenada a efetuar os recolhimentos fundiários mensais
inadimplidos desde dezembro de 2001 (art. 15 da Lei 8.036/1990), na conta vinculada
do Reclamante, acrescidos de juros e mora legal;

f) seja a empresa Reclamada condenada a pagar o adicional de insalubridade, no
percentual máximo (40% do salário mínimo), em função do ruído excessivo e acima dos
limites de tolerância suportados pelo Reclamante em seu local de trabalho, além de sua
repercussão nas demais verbas salariais;

g) seja a empresa condenada a pagar o adicional noturno no percentual de 20% (vinte por
cento) para a jornada laborada após as 22 horas, além de sua repercussão nas demais
verbas.

Outrossim, sucessivamente, caso este Juízo entenda pela não reintegração do
Reclamante, o que sinceramente não acredita, em função da dispensa imotivada e não
pagamento dos haveres rescisórios, requer o Autor seja a empresa Reclamada condenada no
pagamento das seguintes parcelas abaixo descritas:



a.1) aviso-prévio e sua integração para todos os efeitos;

b.1) férias simples períodos 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999,
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003;

c.1) férias proporcionais 2003 (1/12), acrescidas de 1/3 constitucional;

d.1) adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as comissões auferidas em função das
horas extras laboradas acima da jornada diária e semanal permitidas durante todo o
contrato de trabalho, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 340 do TST,
além de sua repercussão nas férias, nos repousos semanais remunerados, gratificação
natalina, FGTS, indenização compensatória de 40% do FGTS e aviso-prévio;

e.1) dobras efetuadas nos feriados laborados de todo o período do contrato de trabalho,
conforme a Súmula 146 do TST;

f.1) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não depositado desde dezembro de
2001, bem como liberação das guias para levantamento do saldo existente na conta
vinculada do FGTS;

g.1) indenização compensatória de 40% do FGTS;

h.1) multa do art. 477, § 8.º, da CLT;

i.1) liberação das guias de seguro-desemprego ou pagamento de indenização
compensatória, nos moldes da Súmula 389 do TST;

j.1) 13.º salário proporcional do ano de 2003 (3/12);

k.1) adicional noturno no percentual de 20% (vinte por cento) para a jornada laborada
após as 22 horas, além de sua repercussão nas demais verbas;

l.1) adicional de insalubridade no percentual máximo (40% do salário mínimo) em função
do ruído excessivo acima dos limites de tolerância suportados pelo Reclamante no local
do trabalho, além de sua repercussão nas demais verbas;

m.1) saldo de salários de 10 dias atinente ao mês de março de 2003;

n.1) indenização dos salários do período de estabilidade, conforme previsto na Súmula
396 do TST;

o.1) pagamento das parcelas incontroversas na 1.ª audiência, sob as penas do art. 467 da
CLT.

Outrossim, requer a condenação da empresa Reclamada em honorários advocatícios, em
face do art. 133 da CF, art. 20 do CPC e art. 22 da Lei 8.906/1994, calculados no percentual
de 20% incidente sobre o valor da condenação.

Requer a notificação da empresa Reclamada, no endereço constante desta peça
vestibular para, querendo, contestar os termos da presente reclamação, sob pena de revelia e
confissão quanto à matéria fática.



Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas
da lei, dando valor à causa de R$ ..............

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

Observação: O adicional de insalubridade é devido ao empregado que presta serviços em
atividades insalubres, e era calculado, em função do contido no art. 192 da CLT, à razão de
10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo, respectivamente para os graus mínimo, médio e
máximo. Todavia, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 4 ( DO 09.05.2008),
passando a estabelecer que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não
pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de
empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Posteriormente, considerando a Súmula Vinculante editada pelo STF, o Tribunal Superior
do Trabalho cancelou a Súmula 17 e alterou a redação da Súmula 228 (Res. 148/2008, DJ 08,
09 e 10.07.2008), passando a estabelecer que a partir de 9 de maio de 2008, data da publicação
da Súmula Vinculante 4, do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será
calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo.
Ocorre que em 15 de julho de 2008, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Gilmar Mendes concedeu liminar na Medida Cautelar em Reclamação ajuizada pela
Confederação Nacional da Indústria – CNI (Rcl 6.266-MC/DF), em face da edição da nova
redação da Súmula 228 do TST, suspendendo a sua aplicação na parte em que permite a
utilização do salário básico para calcular o adicional de insalubridade.

Observe-se que, durante a 2.ª Semana do TST, realizada de 10 a 14 de setembro de 2012, o
Pleno decidiu introduzir uma ressalva à Súmula 228, para informar ao público que a referida
Súmula encontra-se suspensa em razão das mencionadas decisões do STF.

Considerando que o tema “base de cálculo do adicional de insalubridade” encontra-se em
aberto, sendo ainda objeto de discussão pelo TST e pelo próprio STF (a decisão concedida
liminarmente pelo Presidente do STF na Rcl 6.266-MC/DF terá de ser ratificada pelo Tribunal),
solicitamos ao leitor que verifique, posteriormente, se já houve definição sobre qual base deve
ser utilizada para o cálculo do adicional de insalubridade.



7.4.2 Modelo 2

QUESTÃO APRESENTADA
(CRIADA PELO AUTOR)

João foi contratado pela empresa Rei dos Guindastes Ltda., em
02.03.2005, para exercer a função de operador de guindaste na sede
da empresa situada no Recife. Em 15.09.2007, João recebeu a
comunicação de que seria transferido definitivamente pela empresa
para Belém, onde o empregador possui uma filial. Alegou a empresa
que o trabalhador que exercia a atividade de operador de guindaste
em Belém havia falecido, sendo imprescindível que João fosse
substituí-lo, em caráter definitivo. Inconformado, João protestou
perante a empresa, quando recebeu a ameaça de que, caso não se
apresentasse na nova localidade, seria dispensado por justa causa.

Revoltado, João procurou seu escritório profissional, informando que
pretende continuar trabalhando para a empresa, mas que não quer ser
transferido para Belém.

Elabore, na qualidade de advogado de João, a peça adequada
objetivando defender os seus interesses.

(extensão máxima 150 linhas)

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE RECIFE/PE

João, operador de guindaste, qualificação e endereço completo, vem, por seu advogado
abaixo assinado, conforme instrumento procuratório em anexo, que receberá intimação no seu
escritório profissional situado na Rua ................................., com fundamento no art. 840, §
1.º, e art. 659, IX, ambos da CLT c/c arts. 273 e 461 do CPC , propor a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face da empresa Rei dos Guindastes Ltda., qualificação e endereço completo, pelos



seguintes motivos de fato e de direito adiante transcritos:

I – DOS FATOS

O reclamante foi admitido na empresa reclamada em 02.03.2005, na função de operador
de guindaste, na sede da empresa, situada no Recife.

Ocorre que, em 15.09.2007, o Reclamante recebeu a comunicação de que seria
transferido definitivamente pela empresa para Belém, onde a reclamada possui uma filial.

Para motivar o ato unilateral de transferência, absurdamente, alegou a empresa
reclamada que o obreiro que exercia a atividade de operador de guindaste em Belém faleceu,
sendo imprescindível que o Reclamante fosse substituí-lo, em caráter definitivo.

Inconformado com a transferência arbitrária e abusiva, o Reclamante protestou perante a
empresa demandada, ocasião em que recebeu ameaças da Reclamada de que, caso não se
apresentasse na nova localidade, seria dispensado por justa causa.

Pelo exposto, não restou outra alternativa ao demandante a não ser ajuizar a presente
reclamação trabalhista para que este juízo impeça a transferência unilateral e abusiva
imposta pela empresa demandada.

II – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

O art. 469 da CLT dispõe que é vedado ao empregador transferir o empregado, sem a
sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato.

No caso em tela, a transferência definitiva da Cidade de Recife para Belém implica na
mudança de domicílio do Reclamante, o que, a teor do artigo consolidado acima descrito,
não pode ser unilateralmente imposto pela empresa.

Ressalte-se que a conduta ilegal e arbitrária cometida pela empresa reclamada foi
acompanhada, inclusive, de ameaças de dispensa motivada, caso o autor não se apresentasse
à nova localidade.

Em última análise, a teor do art. 469 da CLT, o Reclamante somente poderia ser
transferido definitivamente para Belém se houvesse sua prévia concordância, o que
efetivamente não ocorreu, sendo a conduta patronal ofensiva ao direito do obreiro postulante.

O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária no processo do trabalho, prevê
nos arts. 273 e 461 a possibilidade de antecipação de tutela sempre que diante da prova
inequívoca se convença o magistrado da verossimilhança das alegações do postulante.

Por sua vez, o art. 659, inciso IX, da CLT, confere competência aos Juízes das Varas,
privativamente, para “conceder medida liminar, até decisão final do processo, em
reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos
parágrafos do art. 469 desta Consolidação”.



Por todo o exposto, e sabedor de que o simples decurso do tempo se encarrega de tornar
ilusório o reconhecimento judicial da pretensão perseguida pelo Requerente, é que espera e
confia o autor pela concessão da antecipação de tutela por este Juízo, para que seja
imediatamente suspensa a determinação da empresa reclamada de transferência do
reclamante, permanecendo o postulante a laborar na Cidade do Recife, conforme previsto no
contrato de trabalho.

III – DO PEDIDO

Isto posto, requer o Reclamante:

a) seja concedida antecipação de tutela nos termos dos arts. 273 e 461 do CPC e art. 659,
IX, da CLT, sem oitiva da parte contrária, para que seja imediatamente suspensa a
determinação da empresa reclamada de transferência do Reclamante, permanecendo o
autor a laborar na Cidade do Recife (conforme previsto no contrato de trabalho) até
decisão final deste Juízo;

b) a confirmação da tutela antecipada, declarando este Juízo, definitivamente, a ilegalidade
do ato praticado pela Reclamada, tornando a transferência de localidade sem efeito e
determinando, por consequência, que o reclamante continue a exercer seu labor na
Cidade de Recife.

Outrossim, requer a condenação da empresa Reclamada em honorários advocatícios, em
face do art. 133 da Constituição Federal, art. 20 do Código de Processo Civil e art. 22 da Lei
8.906/1994, calculadas no percentual de 20% incidente sobre o valor da causa.

Requer, ainda, a notificação da empresa reclamada, no endereço constante desta peça
vestibular para, querendo, contestar os termos da presente reclamação, sob pena de revelia e
confissão quanto a matéria fática.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas
da lei, dando valor à causa de R$ .............

Termos em que,

E. deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..........



7.5 MODELOS DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS – PROCEDIMENTO
SUMARÍSSIMO

7.5.1 Modelo 1

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM N. 127 – OAB/PE)

Elabore uma reclamação trabalhista de procedimento sumaríssimo
(Lei 9.957/2000, DOU 13.01.2000), considerando que o Reclamante
foi admitido em 07.01.1998, na função de frentista de um posto de
combustíveis, mas só teve a sua Carteira Profissional assinada em
01.03.1998. Foi demitido sem motivo em 30.08.2001. A sua última
remuneração foi de R$ 260,00 por mês, sendo R$ 200,00 de salário-
base e 30% de adicional de periculosidade. Trabalhava no horário das
13 às 21 horas, sem intervalo, todos os dias, de Domingo a Domingo,
inclusive nos feriados. Tinha uma folga por quinzena ou duas por mês.
O Reclamante sofria descontos salariais pelos cheques que
recebesse e fossem devolvidos sem fundos e por vales de clientes
que não honravam seus compromissos, no que foi descontado em R$
320,00, embora os vales fossem autorizados pela gerência do Posto.

Ao ser demitido, sem prévio aviso e sem motivo, não recebeu
qualquer direito rescisório. Não houve, portanto, homologação da
mesma rescisão. Jamais recebeu horas extras. O FGTS não foi
depositado regularmente.

Nota: Observar que se não for possível quantificar todos os pedidos,
ainda assim, devem ser atendidas as disposições do art. 852-A e B,
mediante “arbitramento” compatível com os valores dos mesmos, haja
vista a exigência legal.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO



TRABALHO DE ....

RECLAMANTE, brasileiro, frentista, qualificação e endereço completo, por seu
advogado abaixo assinado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá
intimações no endereço profissional situado na Rua .............., vem, nos termos da Lei
9.957/2000, que instituiu o denominado Procedimento Sumaríssimo, propor a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

em face de (RECLAMADA), qualificação e endereço completo, pelos seguintes motivos
de fato e de direito adiante transcritos:

I – DOS FATOS

O Reclamante foi admitido na Empresa Reclamada em 07.01.1998, na função de
frentista de posto de combustível, muito embora sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) somente tenha sido assinada em 01.03.1998, percebendo como última
remuneração mensal o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), sendo R$ 200,00
(duzentos reais) de salário-base e R$ 60,00 (sessenta reais) a título de adicional de
periculosidade (30% do salário básico).

O Reclamante laborava de domingo a domingo, sem intervalo, no horário das 13 às 21
horas, inclusive feriados, somente gozando duas folgas por mês, não tendo recebido, no
entanto, o pagamento das horas suplementares laboradas no período, apesar de sua jornada
extrapolar a 44 (quarenta e quatro) horas semanais imposta pela Carta Maior (art. 7.º, XIII).
Logo, impõe-se o pagamento das horas extras laboradas com sua integração ao salário,
acrescidas do adicional de 50%, além de sua repercussão nas férias, nos repousos semanais
remunerados, na gratificação natalina, no FGTS e no aviso-prévio, conforme entendimento
pacífico dos Tribunais, em especial, consubstanciado nas Súmulas correlatas do Colendo
Tribunal Superior do Trabalho.

Outrossim, apesar da jornada diária de trabalho extrapolar seis horas, o Reclamante não
gozava do intervalo intrajornada para descanso, fazendo jus, portanto, à multa prevista no art.
71, § 4.º, da CLT.

Impende ressaltar que a empresa Reclamada tem como hábito proceder o desconto no
salário dos empregados do valor constante nos cheques recebidos dos clientes e devolvidos
sem provisão de fundos, bem como dos vales fornecidos aos clientes, após autorização da
gerência do Posto, e não honrados pelos mesmos.

Nesse diapasão, esclarece o Reclamante que sofreu desconto indevido, no valor total de
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), em função de cheques recebidos de clientes e que foram
devolvidos sem provisão de fundos, bem como oriundos de vales fornecidos aos usuários do
Posto. Frise-se que o Reclamante, ao receber os cheques, cumpriu todas as cautelas para



recebimento destes, sendo o desconto ilícito, a teor do art. 462, § 1.º, da CLT, uma vez que o
autor não agiu com dolo ou culpa, cumprindo todas as formalidades para recebimento de
cheques. Entendimento em contrário seria aceitar que o empregado assumisse os riscos da
atividade econômica, o que não se coaduna com o art. 2.º do texto consolidado, o qual impõe
o risco do negócio, exclusivamente ao empregador.

Em relação aos vales fornecidos aos clientes e não honrados, impende ressaltar que
foram os mesmos autorizados pela gerência do Posto, não havendo como se transferir esta
responsabilidade ao Reclamante.

O Reclamante foi dispensado imotivadamente em 30.08.2001, sem aviso-prévio e sem
receber qualquer verba rescisória proveniente da dispensa injusta.

Esclarece também o Reclamante que o seu FGTS (fundo de garantia por tempo de
serviço) não foi depositado regularmente, uma vez que não foram consideradas, nos
recolhimentos mensais, as horas suplementares habitualmente prestadas, sendo recolhido
mensalmente o percentual de 8%, calculado apenas sobre o montante de R$ 260,00.
Outrossim, não houve recolhimento da indenização compensatória de 40% (quarenta por
cento) em função da dispensa sem justa causa do autor.

Relativamente às férias, esclarece que as gozou nos períodos aquisitivos de 1998, 1999
e 2000, não tendo sido indenizado, porém, das férias proporcionais de 2001 (9/12),
acrescidas de 1/3 constitucional.

Quanto ao 13.º salário, esclarece que não recebeu a gratificação natalina proporcional
do ano de 2001 (9/12).

Por fim, considerando que a CTPS do autor somente foi assinada em 01.03.1998,
embora sua admissão tenha sido em 07.01.1998, esclarece o Reclamante que não houve
recolhimento dos depósitos do FGTS dos meses de janeiro e fevereiro de 1998, sendo o
postulante credor de tal verba.

II – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer o Reclamante que sejam julgados procedentes os pedidos abaixo
elencados:



Outrossim, requer a liberação das guias de seguro-desemprego, sob pena de fixação de
indenização substitutiva por este Juízo, nos moldes da Súmula 389 do TST.

Requer também condenação da Reclamada em honorários advocatícios, em face do art.
133 da CF, art. 20 do CPC e art. 22 da Lei 8.906/1994, no percentual de 20% incidente sobre
o valor da condenação, requerendo, ademais, que as parcelas incontroversas sejam quitadas
na audiência, sob as penas do art. 467 da CLT.

Por último, requer a notificação da Reclamada, no endereço constante desta peça
vestibular para, querendo, comparecer à audiência designada por este Juízo e contestar os
termos da presente reclamação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas da
lei, dando valor à causa de R$ 6.811,18.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,



Advogado/OAB n. ..............

Atenção: Os cálculos ora apresentados são meramente estimativos, elaborados com o
único propósito de facilitar o estudo do leitor. Conforme mencionamos anteriormente,
aconselhamos o leitor a participar de aulas práticas sobre cálculos trabalhistas.

7.5.2 Modelo 2

QUESTÃO APRESENTADA – CRIADA PELO AUTOR

Na qualidade de advogado(a) do Reclamante, elabore uma
reclamação trabalhista, nos moldes do procedimento sumaríssimo,
levando em consideração os seguintes dados:

• O Reclamante, Manoel Mané da Silva, brasileiro, casado, foi
admitido pela empresa Reclamada, Fênix Ltda., em 02.01.2002, na
função de servente, percebendo o salário de R$ 300,00 (trezentos
reais), sendo imotivadamente dispensado em 30.03.2003, sem
receber as verbas rescisórias devidas, como também não recebeu o
salário do mês de março de 2003;

• O Reclamante laborava de segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas, com uma hora de intervalo para repouso e alimentação e aos
sábados das 8 às 12 horas, não laborando em jornada suplementar;

• O FGTS do Reclamante não foi depositado, nem recebeu a
indenização compensatória de 40% do FGTS;

• Não gozou nem recebeu indenização de férias;
• Não recebeu a gratificação natalina de 2002 nem a gratificação

natalina proporcional de 2003;
• Não recebeu as guias de seguro-desemprego;
• Não recebeu o salário família atinente ao filho de três anos;
• Que foram descontadas ilicitamente do seu salário três prestações

mensais de R$ 60,00 em face de ter danificado um computador,
embora não tenha agido com dolo ou culpa;

• Que foram descontados R$ 20,00, mensais de seu salário, durante
todo o pacto laboral, a título de mensalidade sindical, o que não foi



autorizado pelo Reclamante.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO ....

MANOEL MANÉ DA SILVA, brasileiro, casado, qualificação e endereço completo,
vem, por seu advogado abaixo assinado, conforme instrumento de mandato em anexo, que
receberá intimações no endereço da Rua .............., nos termos da Lei 9.957/2000, que
instituiu o denominado Procedimento Sumaríssimo propor a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

em face da Empresa Fênix Ltda., qualificação e endereço completo, pelos seguintes
motivos de fato e de direito adiante transcritos:

I – DOS FATOS

O Reclamante foi admitido na empresa Reclamada em 02.01.2002, na função de
servente, percebendo como última remuneração mensal o valor de R$ 300,00 (trezentos
reais).

O Autor laborava de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 17 horas, com uma hora
de intervalo para repouso e alimentação, e aos sábados das 8 às 12 horas, sempre folgando
ao domingos e feriados, não tendo laborado em jornada suplementar durante o pacto laboral.

O Reclamante foi imotivadamente dispensado em 30.03.2003, sem receber as verbas
rescisórias devidas em função da ruptura contratual imotivada.

Esclarece o Autor que a Reclamada durante o contrato de trabalho não procedeu aos
recolhimentos fundiários mensais na conta vinculada do laborante nem depositou a
indenização compensatória de 40% do FGTS.

Por outro lado, o Reclamante também não gozou as férias adquiridas (período de
2002/2003) nem foi indenizado das mesmas, também não recebendo a indenização das férias
proporcionais de 2003, a gratificação natalina de 2002 e a gratificação natalina proporcional
de 2003.

O postulante também não recebeu do empregador as guias de seguro-desemprego, nem o
salário família durante o contrato de trabalho, apesar de possuir um filho de três anos,
conforme se verifica pela certidão de nascimento juntada aos autos.



A Reclamada efetuou o desconto de três parcelas mensais de R$ 60,00 (sessenta reais)
no salário do Reclamante, com a alegação de que o laborante danificou um computador da
empresa, muito embora o Autor não tenha praticado qualquer ato que justificasse o desconto,
sendo este ilícito, a teor do art. 462, § 1.º, da CLT, uma vez que o demandante não agiu de
maneira dolosa ou culposa.

Esclarece o Reclamante que durante todo o pacto laboral foi descontado ilicitamente do
seu salário a quantia mensal de R$ 20,00 (vinte reais), a título de mensalidade sindical para
o seu sindicato profissional, o que não foi autorizado previamente e por escrito pelo Autor,
sendo tal desconto ilícito, a teor da Súmula 342 do TST.

Por fim, informa o Reclamante que não recebeu o salário do mês de março de 2003.

II – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer o Reclamante que a Reclamada seja condenada nas seguintes parcelas
e obrigações abaixo elencadas:



Outrossim, requer a liberação das guias de seguro-desemprego, sob pena de fixação de
indenização substitutiva por este Juízo, nos moldes da Súmula 389 do TST.

Requer também a condenação da Reclamada em honorários advocatícios, em face do
art. 133 da CF, art. 20 do CPC e art. 22 da Lei 8.906/1994, calculados no percentual de 20%
incidente sobre o valor da condenação.

Requer a notificação do reclamado, no endereço constante desta peça vestibular para,
querendo, comparecer à audiência designada por este Juízo e contestar os termos da presente
reclamação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática, requerendo, outrossim, o
pagamento das parcelas incontroversas na audiência, sob as penas do art. 467 da CLT.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas da
lei, dando valor à causa de R$ 3.216,05.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

Atenção: Os cálculos ora apresentados são meramente estimativos, elaborados com o
único propósito de facilitar o estudo do leitor. Conforme mencionamos anteriormente,
aconselhamos o leitor a participar de aulas práticas sobre cálculos trabalhistas.

7.5.3 Modelo 3 – sumaríssimo – antecipação de tutela – reintegração

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM N. 131 (AGOSTO/2003) – OAB/PE)

Marina José da Silva, brasileira, casada, residente na Av. Acre n.
320, Centro, nesta Capital, foi admitida como empregada das Casas
Ramos Ltda., estabelecida nesta Cidade, na Rua Libero Badaró n.
1.530, Centro, em 12 de março de 1998, no emprego de secretária,
com carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas.

Inobstante estar no quinto mês de gestação, teve seu contrato de



trabalho rescindido no dia 12 de agosto de 2003. Depois de dezoito
dias, recebeu as verbas rescisórias calculadas com base no salário
de R$ 400,00 (quatrocentos reais), maior remuneração por ela
percebida (aviso-prévio, férias integrais e proporcionais acrescidas de
um terço, décimo terceiro salário e 5/12 (cinco doze avos), FGTS com
multa de 50% (cinquenta por cento) e seguro desemprego).

Marina fazia, habitualmente, 20 (vinte) horas extras por mês, mas
nunca recebeu a contraprestação pecuniária correspondente. Seu
empregador a pré-avisou da dispensa no dia 12 de julho de 2003, mas
não reduziu sua carga horária durante o curso do aviso.

Você é o advogado contratado por MARINA para promover
reclamação trabalhista contra seu ex-empregador. Elabore a petição
inicial e reclame as verbas salariais que entender devidas,
identificando os valores respectivos, excetuados os do seguro-
desemprego e FGTS.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

MARINA JOSÉ DA SILVA, brasileira, casada, secretária, qualificação e endereço
completo, vem, por seu advogado abaixo assinado, conforme instrumento procuratório em
anexo, que receberá intimações no endereço da Rua .............., propor, nos moldes da Lei
9.957/2000, a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face da empresa Casa Ramos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, qualificação
e endereço completo, situada na Rua Líbero Badaró, n. 1.530, Centro, nesta Capital, CEP
.............., pelos seguintes motivos de fato e de direito adiante transcritos:

I – DOS FATOS

A Reclamante foi admitida na Empresa Reclamada em 12.03.1998, na função de
secretária, percebendo remuneração de R$ 400,00 (quatrocentos reais).



Esclarece a Reclamante que, embora contratada para laborar oito horas diárias e 44
semanais, prestava habitualmente 20 (vinte) horas extras por mês, nunca tendo recebido a
remuneração devida em função da jornada suplementar cumprida, impondo-se, por
conseguinte, o pagamento das horas suplementares laboradas, além de sua repercussão nas
férias, repousos semanais remunerados, gratificação natalina e FGTS, conforme entendimento
pacífico dos Tribunais, em especial consubstanciado nas Súmulas correlatas do Tribunal
Superior do Trabalho.

Outrossim, apesar de encontrar-se no 5.º mês de gravidez, foi, ao arrepio da legislação
vigente, imotivadamente dispensada em 12 de agosto de 2003, após ter cumprido o aviso-
prévio, sendo notificada do mesmo em 12.07.2003.

Em relação ao aviso-prévio, esclarece a Reclamante que a Reclamada não reduziu a sua
carga horária durante o curso do aviso, conforme previsto no art. 488 e respectivo parágrafo
único da CLT, impondo-se o pagamento de novo aviso-prévio a obreira.

Impende destacar que as verbas rescisórias (aviso-prévio, férias integrais e
proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário do ano em curso,
indenização compensatória e guias de seguro-desemprego) foram pagas 18 (dezoito) dias
após a extinção do contrato de trabalho, ou seja, em desacordo com o disposto no art. 477, §
6.º, a, da CLT, sendo a autora credora da multa prevista no mesmo art. 477, § 8.º, do diploma
consolidado.

Esclarece a Autora que, em relação à gratificação natalina do ano em curso (2003),
somente recebeu proporcionalmente 5/12 quando, em função da dispensa e integração do
aviso-prévio, deveria ter recebido 7/12.

Neste contexto, outra alternativa não restou à Reclamante a não ser propor a presente
ação trabalhista objetivando sua reintegração no emprego, com o pagamento e garantia de
todas as parcelas e direitos advindos do pacto laboral, ou, sucessivamente, caso este Juízo
entenda pela não reintegração da autora, ao pagamento de todas as verbas inadimplidas do
respectivo contrato de trabalho, além da indenização dos salários do período de estabilidade.

II – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Dispõe o art. 10, II, b, do ADCT que “fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa
causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o
parto”.

A gestante, portanto, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, tem
estabilidade no emprego, não podendo ser despedida arbitrariamente ou sem justa causa,
entendimento este também consubstanciado na Súmula 244 do TST.

Neste diapasão, a dispensa sumária e injusta da requerente, protegida pelo manto da
estabilidade provisória, constitui-se em ato arbitrário e ilegal da empresa, justificando a
propositura da presente ação.



O Código de Processo Civil, por sua vez, de aplicação subsidiária ao processo do
trabalho, prevê, nos arts. 273 e 461, a possibilidade de antecipação de tutela sempre que
diante da prova inequívoca se convença o magistrado da verossimilhança das alegações do
postulante.

À vista desses dispositivos legais, não se pode deixar de louvar a clareza e profunda
sensibilidade social com que se revestira o legislador, ao evitar que trabalhadores fossem
condenados à morte por inanição, juntamente com seus familiares, diante de abrupta
supressão do seu principal meio de sobrevivência, no caso o salário, de caráter
essencialmente alimentar.

Devendo ser ponderado ainda, na hipótese de uma liminar reintegração funcional à
empresa, que nenhum prejuízo poderá remanescer às partes: de um lado, porque passa o
empregador a contar com a prestação laboral do trabalhador; do outro, porque passa o
obreiro a ter uma contraprestação salarial, necessária a sua manutenção e a dos familiares.

Por todo o exposto, e sabedor que o simples decurso do tempo se encarregará de tornar
ilusório o reconhecimento judicial da pretensão perseguida pela requerente, é que espera e
confia a Reclamante pela concessão da antecipação de tutela por este Juízo, para que seja
imediatamente reintegrada no emprego, até julgamento final da presente ação.

III – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer a Reclamante que sejam julgados procedentes os pedidos abaixo
elencados:

a) seja concedida antecipação de tutela nos termos dos arts. 273 e 461 do CPC, sem oitiva da
parte contrária, para reintegrar imediatamente no emprego a Reclamante gestante, na mesma
função até então exercida, com o respectivo pagamento de salários e demais vantagens,
vencidos até 12.08.2003, e, vincendos, até decisão final da lide, compensando-se com os
valores recebidos a título de verbas rescisórias;

b) ao final, seja confirmada a antecipação de tutela deferida, ou mesmo, a procedência do pedido
para determinar, definitivamente, a reintegração no emprego da Reclamante;

c) pagamento das horas extras laboradas durante todo o contrato de
trabalho R$ 3.523,00

d) repercussão das horas extras no RSR R$ 587,160

e) repercussão das horas extras nas férias R$ 391,42

f) repercussão das no 13.º salário R$ 293,58



g) repercussão das horas extras no FGTS (sem identificação de valor)

Outrossim, sucessivamente, caso este Juízo entenda pela não reintegração da
Reclamante, o que sinceramente não acredita, em função da dispensa imotivada, requer a
Autora seja a empresa Reclamada condenada no pagamento das seguintes parcelas abaixo
descritas:

Requer também condenação da Reclamada em honorários advocatícios, em face do art.
133 da CF, art. 20 do CPC e art. 22 da Lei 8.906/1994, no percentual de 20% incidente sobre
o valor da condenação, requerendo, ademais, que as parcelas incontroversas sejam quitadas
na audiência, sob as penas do art.467 da CLT.

Por último, requer a notificação da Reclamada, no endereço constante desta peça
vestibular para, querendo, comparecer à audiência designada por este juízo e contestar os
termos da presente reclamação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas
da lei, dando valor à causa de R$ 9.438,14.

Termos em que,



E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

Atenção: Os cálculos ora apresentados são meramente estimativos, elaborados com o
único propósito de facilitar o estudo do leitor. Conforme mencionamos anteriormente,
aconselhamos o leitor a participar de aulas práticas sobre cálculos trabalhistas.

7.5.4 Modelo 4

QUESTÃO APRESENTADA
(CESPE – EXAME DE ORDEM 2007.2.)

Antenor Silva foi contratado como auxiliar de serviços gerais pela
empresa Mar Azul Ltda. Ao se pactuar o contrato de trabalho, ficou
estabelecido que Antenor cumpriria uma jornada de trabalho das 8h às
17h, com uma hora de intervalo, de segunda a sexta-feira, e das 8h às
12h aos sábados, e que receberia como remuneração a quantia de
R$ 700,00 mensais.

A realidade, contudo, mostrou-se completamente diferente do que
havia sido combinado no pacto do contrato de trabalho. Antenor
cumpria a seguinte jornada de trabalho: das 8h às 19h, com uma hora
de intervalo, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 13h aos sábados.
Seguindo orientações expressas da empresa, Antenor sempre marcou
na folha de ponto a jornada de trabalho acertada quando da
contratação, ou seja, das 8h às 17h, com uma hora de intervalo, de
segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h aos sábados.

A empresa jamais efetuou qualquer tipo de pagamento a título de
jornada extraordinária a Antenor. A empresa Mar Azul Ltda. é uma
empresa de pequeno porte que presta serviços à multinacional Estrela
Branca S.A., fornecendo-lhe a mão de obra de 20 pessoas para atuar
na área de serviços gerais. Antenor foi contratado no dia 2 de março
de 2006 e demitido sem justa causa no dia 5 de abril de 2007, tendo



recebido, na oportunidade, a título de verbas rescisórias, os seguintes
valores:

aviso-prévio — R$ 700,00;
férias integrais — R$ 700,00;
um terço de férias — R$ 233,33;
décimo terceiro salário proporcional (três doze avos) — R$ 175,00;
multa de 40% do FGTS — R$ 291,20.

Além disso, Antenor obteve a liberação das guias de FGTS e de
seguro-desemprego.

Com base nos fatos apresentados na situação hipotética acima,
elabore, de maneira fundamentada, uma reclamação trabalhista,
formulando pedido do que entender ser devido a Antenor.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA VARA DO TRABALHO
DE

ANTENOR DA SILVA, auxiliar de serviços gerais, qualificação e endereço completo,
vem, por seu advogado abaixo assinado, conforme instrumento de mandato em anexo, que
receberá intimações no endereço na rua ..., com fundamento no art. 840, § 1.º, da CLT e na
Lei 9.957/2000, que instituiu o denominado Procedimento Sumaríssimo, propor a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

em face da empresa Mar Azul Ltda., qualificação e endereço completo, e Estrela Branca
S.A., qualificação e endereço completo, pelos seguintes motivos de fato e de direito adiante
transcritos:

I – DOS FATOS

O reclamante foi contratado pela primeira reclamada no dia 2 de março de 2006, para
exercer a função de auxiliar de serviços gerais, percebendo, mensalmente, o salário de R$
700,00 (setecentos reais).



Esclarece o autor que, embora contratado pela Empresa Mar Azul Ltda., prestava o
mesmo serviço como auxiliar de serviços gerais para a Empresa Estrela Branca S.A.,
devendo, por consequência, responder a segunda reclamada de forma subsidiária pelas
obrigações derivadas do contrato de trabalho firmado entre o demandante e a primeira
reclamada, nos exatos termos do disposto na Súmula 331 do Colendo Tribunal Superior do
Trabalho.

Ao celebrar o contrato, restou acordado que o reclamante cumpriria jornada de trabalho
das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, com uma hora de intervalo, e das 8h às 12h aos
sábados.

Todavia, apesar da jornada pactuada, era o reclamante obrigado a cumprir a jornada de
trabalho das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, com uma hora de intervalo, e das 8h às 13h
aos sábados, sem, contudo, receber o correspondente pagamento pelas horas suplementares
efetivamente laboradas.

Frise-se que, seguindo orientações expressas da empresa, o reclamante sempre
consignou nos cartões de ponto a jornada de trabalho estabelecida originariamente no pacto
de emprego.

Logo, considerando que a jornada do autor extrapolava o limite imposto pela Carta
Maior (art. 7.º, inciso XIII), impõe-se a integração das horas suplementares ao salário, com
respectivo pagamento das horas extras laboradas, além de sua repercussão nas férias, nos
repousos semanais remunerados, no décimo terceiro salário, no FGTS, na indenização
compensatória de 40% e no aviso-prévio, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, em
especial, consubstanciado nas Súmulas correlatas do Colendo Tribunal Superior do
Trabalho.

O reclamante foi dispensado sem justa causa em 5 de abril de 2007, tendo recebido na
oportunidade, além das guias do FGTS e do seguro-desemprego, as seguintes verbas
rescisórias: aviso-prévio (R$ 700,00), férias integrais (R$ 700,00), um terço de férias (R$
233,33), décimo terceiro salário proporcional (3/12) (R$ 175,00) e indenização
compensatória de 40% do FGTS (R$ 291,20).

Outrossim, considerando a data de admissão (02.03.2006), a data da dispensa sem justa
causa (05.04.2007) e a projeção do aviso-prévio indenizado, é o reclamante também credor
do 13.º salário proporcional de 2007, na fração de 1/12 (pois deveria ter recebido 4/12 e
somente percebeu 3/12), além das férias proporcionais de 2007, na fração de 2/12,
acrescidas do terço constitucional, verbas estas que não foram quitadas pelos demandados.

Por último, é o reclamante credor do saldo de salários do mês de abril de 2007,
correspondente a 5 (cinco) dias, valor este que não foi quitado quando do pagamento das
verbas rescisórias.

Considerando que as verbas rescisórias foram pagas a menor, sem quitação, inclusive,
de verbas incontroversas (décimo terceiro salário proporcional, férias proporcionais de
2007 e saldo de salários), devem os reclamados ser condenados à multa do art. 477, § 8.º, da
CLT, nos exatos termos do contido na Orientação Jurisprudencial 351, da SDI-I, do Colendo



Tribunal Superior do Trabalho.

II – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer a reclamante a condenação da primeira reclamada e da segunda
demandada (esta de forma subsidiária) às seguintes parcelas:

A – a integração das horas suplementares ao salário, com respectivo pagamento das
horas extras laboradas durante todo o contrato de trabalho no valor de R$ 2.955,39;

B – repercussão das horas extras no repouso semanal remunerado no valor de R$
530,45;

C – repercussão das horas extras no décimo terceiro salário no valor de R$ 265,22;

D – repercussão das horas extras nas férias no valor de R$ 353,62;

E – repercussão das horas extras no aviso-prévio no valor de R$ 227,33;

F – repercussão das horas extras no FGTS no valor de R$ 254,61;

G – repercussão das horas extras na indenização compensatória de 40% do FGTS no
valor de R$ 158,86;

H – décimo terceiro salário proporcional de 2007, na fração de 1/12 no valor de R$
58,33;

I – férias proporcionais de 2007, na fração de 2/12, acrescidas do terço constitucional
no valor de R$ 155,54;

J – multa prevista no art. 477, § 8.º, da CLT, no valor de R$ 700,00;

K – saldo de salários atinente ao mês de abril de 2007, correspondente a 5 dias, no
valor de R$ 116,65;

L – a condenação da reclamada em honorários advocatícios, em face do art. 133 da
Constituição Federal, art. 20 do Código de Processo Civil e art. 22 da Lei 8.906/1994, no
percentual de 20% incidente sobre o valor da condenação, no valor de R$ 1.139,45.

Outrossim, requer o reclamante que as parcelas incontroversas sejam quitadas na
audiência, sob as penas do art. 467 da CLT.

Por último, requer a notificação das reclamadas, no endereço constante desta peça
vestibular para, querendo, contestarem os termos da presente reclamação, sob pena de
revelia e confissão quanto à matéria fática.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, prova documental, testemunhal e depoimento pessoal das reclamadas, sob as penas
da lei, dando valor à causa de R$ 6.953,35.

Termos em que



Espera deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n...........

Atenção: Os cálculos ora apresentados são meramente estimativos, elaborados com o
único propósito de facilitar o estudo do leitor. Conforme mencionamos anteriormente,
aconselhamos o leitor a participar de aulas práticas sobre cálculos trabalhistas.

7.6 MODELOS DE INICIAL DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO

7.6.1 Modelo 1

QUESTÃO APRESENTADA – CRIADA PELO AUTOR

JOÃO DA SILVA, brasileiro, foi admitido pela empresa 171 Ltda. em
02.01.2002, na função de telefonista, com remuneração fixada em R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais, e jornada de seis
horas diárias, de segunda a sexta-feira. Ocorre que, em 10.05.2003,
João da Silva foi flagrado pelo gerente da empresa furtando objetos da
empresa, o que foi presenciado por duas testemunhas, também
empregados, além de ter sido registrada na delegacia policial a
ocorrência. Neste contexto, João da Silva foi imediatamente
dispensado por justa causa, não tendo o mesmo comparecido no
prazo legal ao sindicato profissional para receber suas verbas
rescisórias. Considerando que João recebeu a gratificação natalina
de 2002, mas que não gozou as férias adquiridas, elabore, na
condição de advogado da empresa 171 Ltda. a peça processual
adequada capaz de evitar que a empresa responda pela mora em face
do não pagamento das verbas rescisórias a João.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

EMPRESA 171 Ltda., pessoa jurídica de direito privado, qualificação e endereço
completo, vem, por seu advogado infrafirmado (instrumento de mandato em anexo), que
receberá intimações no seu endereço profissional na Rua .............., com fundamento nos arts.
890 e seguintes do Digesto Processual Civil, propor a presente

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

em face de JOÃO DA SILVA, brasileiro, telefonista, qualificação e endereço completo,
pelos seguintes motivos de fato e direito adiante descritos:

I – DOS FATOS

O Reclamado consignado, João da Silva, foi admitido pela Empresa Consignante em
02.01.2002, na função de telefonista, percebendo por último a remuneração de R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), laborando de segunda a sexta-feira, cumprindo jornada de
seis horas diárias.

Ocorre que, em 10.05.2003, João da Silva foi flagrado pelo gerente da empresa
Consignante furtando objetos pertencentes à Empresa, fato este que foi presenciado por duas
testemunhas, também empregados da empresa, cabendo destacar que tal fato foi registrado
imediatamente na Delegacia Policial da localidade, conforme boletim de ocorrência em
anexo.

Neste contexto, não restou outra alternativa à Consignante a não ser dispensar por justa
causa o Reclamado, nos termos do art. 482, a, do diploma consolidado.

Ocorre que, efetivada a dispensa motivada, João da Silva não compareceu no dia
designado ao Sindicato Profissional para receber suas verbas rescisórias, não restando outra
alternativa à Consignante a não ser propor a presente ação de consignação em pagamento,
objetivando exonerar-se de qualquer mora no pagamento das verbas rescisórias devidas ao
reclamado, em especial a multa estabelecida no art. 477, § 8.º, do diploma consolidado.

II – DO CRÉDITO DEVIDO AO CONSIGNADO

Pelo exposto, considerando que o consignado foi dispensado por justa causa, tendo
recebido a gratificação natalina de 2002, mas não tendo gozado as férias adquiridas no curso
do contrato do trabalho, o reclamado é credor das seguintes verbas:



III – DO PEDIDO

Por todo o exposto, nos termos do art. 890 e seguintes do CPC, a consignante requer o
depósito das verbas rescisórias devidas ao Reclamado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), depósito este a ser efetivado tão logo seja distribuída esta ação à Vara competente,
requerendo, outrossim, a notificação do consignado para conhecer da presente ação,
comparecendo à audiência e promovendo o levantamento do quantum correspondente aos
títulos que faz jus, e, por consequência, outorgando à consignante, em relação às mencionadas
obrigações, o efeito liberatório almejado (quitação) ou, alternativamente, que o consignado
responda aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria
fática.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente pelo depoimento pessoal do consignado, oitiva de testemunhas, perícias,
juntada de novos documentos e demais provas que se fizerem necessárias.

Dá-se à causa o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

7.6.2 Modelo 2

QUESTÃO APRESENTADA
(OAB 2009.2 – CESPE)

Obs.: Peça profissional.



José, funcionário da Empresa LV, admitido em 11.05.2008, ocupava
o cargo de recepcionista, com salário mensal de R$ 465,00.

Em 19.06.2009, José afastou-se do trabalho mediante a concessão
de benefício previdenciário de auxílio-doença. Cessado o benefício
em 20.07.2009 e passados 10 dias sem que José tivesse retornado
ao trabalho, a empresa convocou-o por meio de notificação, recebida
por José mediante aviso de recebimento. José não atendeu à
notificação e, completados 30 dias de faltas, a Empresa LV expediu
edital de convocação, publicado em jornal de grande circulação, mas,
ainda assim, José não retornou ao trabalho.

Preocupada com a rescisão do contrato de trabalho, com a baixa da
CTPS, com o pagamento das parcelas decorrentes e para não
incorrer em mora, a Empresa procurou profissional de advocacia.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, na qualidade
de advogado da Empresa LV, elabore a peça profissional adequada a
satisfazer-lhe judicialmente o interesse.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

EMPRESA LV, qualificação e endereço completo, vem, por seu advogado infrafirmado
(instrumento de mandato em anexo), que receberá intimações no seu endereço profissional na
Rua .............., com fundamento nos arts. 890 e seguintes do Digesto Processual Civil, propor
a presente

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

em face de JOSÉ, qualificação e endereço completo, pelos seguintes motivos de fato e
direito adiante descritos:

I – DOS FATOS

O consignado foi admitido pela Empresa consignante em 11.05.2008, passando a ocupar
o cargo de recepcionista, com salário mensal de R$ 465,00.



Em 19.06.2009, o consignado afastou-se do trabalho mediante a concessão de benefício
previdenciário de auxílio-doença. Cessado o benefício em 20.07.2009 e passados 10 dias
sem que o demandado tivesse retornado ao trabalho, a Empresa consignante convocou-o por
meio de notificação, recebida pelo consignado mediante aviso de recebimento.

Todavia, o consignado não atendeu à notificação e, completados 30 dias de faltas, a
Empresa consignante expediu edital de convocação, publicado em jornal de grande
circulação, mas, ainda assim, o reclamado não retornou ao trabalho, caracterizando, assim, o
abandono de emprego, capitulado no art. 482, I, da CLT.

Frise-se que a Súmula 32 do TST estabelece que “presume-se o abandono de emprego
se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do
benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer”.

Neste contexto, configurado o abandono de emprego, não restou outra alternativa à
Consignante a não ser propor a presente ação de consignação em pagamento, objetivando o
depósito das verbas rescisórias provenientes da dispensa por justa causa e exoneração de
qualquer mora no pagamento das verbas rescisórias devidas ao reclamado, em especial a
exclusão da multa estabelecida no art. 477, § 8.º, do diploma consolidado.

II – DO CRÉDITO DEVIDO AO CONSIGNADO

Pelo exposto, considerando que o consignado foi dispensado por justa causa, é o mesmo
credor das seguintes verbas:

18 dias de salário R$ 279,00

Férias integrais + 1/3 R$ 620,00

TOTAL R$ 899,00

III – DO PEDIDO

Por todo o exposto, nos termos do art. 890 e seguintes do CPC, a Empresa consignante
requer o depósito das verbas rescisórias devidas ao Reclamado no valor de R$ 899,00
(oitocentos e noventa e nove reais), depósito este a ser efetivado tão logo seja distribuída
esta ação à Vara competente, requerendo, outrossim, a notificação do consignado para
conhecer da presente ação, comparecendo

à audiência e promovendo o levantamento do quantum correspondente aos títulos que
faz jus, e, por consequência, outorgando à consignante, em relação às mencionadas
obrigações, o efeito liberatório almejado (quitação), ou, alternativamente, que o consignado
responda aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria
fática.



Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente pelo depoimento pessoal do consignado, oitiva de testemunhas, perícias,
juntada de novos documentos e demais provas que se fizerem necessárias.

Dá-se à causa o valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).

Termos em que,

E. deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

ESPELHO DE CORREÇÃO:

QUESITO AVALIADO
Faixa
de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,40

2. Fundamentação e consistência

2.1. Opção 1: Ação de consignação em pagamento endereçada ao
juiz do trabalho
Opção 2: Reclamação Trabalhista cumulada com pedido de
consignação em pagamento

0,00 a
1,00

2.2. Opção 1: Fundamentação no art. 890 do CPC (cabimento)
Opção 2: art. 840 da CLT e/ou art. 890 do CPC

0,00 a
0,20

2.3. Fundamentação com base no abandono: art. 482 I, da CLT (0,50)
e Súmula 32 do TST (0,50)

0,00 a
1,00

2.4. Cálculo das parcelas rescisórias (férias vencidas e saldo de
salário) (0,40); exclusão da multa prevista no art. 477 § 8º, da CLT
(0,40)

0,00 a
0,80

2.5. Pedido de consignação em pagamento com efeito de quitação



(0,50) e da notificação do empregado para comparecer e receber os
valores consignados (0,50)

0,00 a
1,00

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,60

7.7 MODELO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA

QUESTÃO APRESENTADA – CRIADA PELO AUTOR

João, metalúrgico, membro do Conselho Fiscal do Sindicato dos
Metalúrgicos, foi dispensado sem justa causa pela Empresa 171 Ltda.,
em 05.10.2009, tendo recebido suas verbas rescisórias no dia
seguinte. No dia 13.10.2009, João ingressou com reclamação
trabalhista requerendo sua reintegração no emprego, alegando que
não poderia ter sido dispensado sem justa causa, por ser portador de
estabilidade (art. 8.º, VIII, CF/1988 e art. 543, § 3.º, CLT), uma vez que
exerce o cargo de membro do conselho fiscal de seu sindicato
profissional. O Juiz da Vara do Trabalho concedeu antecipação de
tutela, sem oitiva da parte contrária, determinando a imediata
reintegração no emprego do obreiro, determinando, outrossim, a
notificação da empresa dos termos da decisão, o que ocorreu no dia
seguinte. Na qualidade de advogado da Empresa 171 Ltda., promova a
medida judicial cabível para defender os interesses do seu cliente.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR FEDERAL
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO

EMPRESA 171 LTDA., qualificação e endereço completo, vem, por seu advogado
infrafirmado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá intimação no
endereço da Rua......, com fundamento no inciso LXIX do art. 5.º da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, do art. 114, IV, também da Carta Maior, combinado
com as disposições da Lei 12.016/2009, propor o presente



MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

em face de ato de lavra do Dr. ..... Juiz do Trabalho em exercício na Vara do Trabalho
de ....., pelos seguintes motivos de fato e de direito abaixo elencados:

I – DOS FATOS

O impetrante mantinha em seus quadros funcionais o Sr. João, metalúrgico, o qual foi
dispensado sem justa causa em 05.10.2009, tendo recebido suas verbas rescisórias no dia
seguinte.

Surpreendentemente, no 13.10.2009, o ex-funcionário João ingressou com reclamação
trabalhista perante a Vara do Trabalho, requerendo sua reintegração no emprego, alegando
que não poderia ter sido dispensado sem justa causa, por ser portador de estabilidade (art.
8.º, VIII, CF/1988 e art. 543, § 3.º, CLT), uma vez que exerce o cargo de membro do
conselho fiscal de seu sindicato profissional.

A autoridade coatora, ao arrepio da legislação vigente e do entendimento consolidado
do TST, concedeu antecipação de tutela, sem oitiva da parte contrária, determinando a
imediata reintegração no emprego do obreiro.

Neste diapasão, tendo que em vista que a antecipação de tutela irregularmente
concedida trata-se de uma decisão interlocutória não passível de recurso imediato (art. 893,
§ 1.º, da CLT c/c Súmula 214 do TST), não restou outra alternativa à impetrante a não ser
propor o remédio heroico denominado Mandado de Segurança, objetivando sustar o ato
arbitrário e ilegal praticado pela autoridade coatora.

II – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE E DO ABUSO DE PODER
E ILEGALIDADE PERPETRADOS

A Carta Magna de 1988, em seu art. 5.º, LXIX, destaca em letras de fogo que:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público”.

Por sua vez, o art. 1.º da Lei 12.016/2009 estabelece que conceder-se-á mandado de
segurança para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No presente mandamus, é evidente o direito líquido e certo do Impetrante a ensejar o
pronunciamento deste Egrégio Tribunal.



Impende destacar que, ao contrário do entendimento da autoridade coatora, não há que
se falar em estabilidade, devendo ser julgado improcedente o pedido de reintegração ao
emprego do ex-funcionário João, já que o mesmo era membro do conselho fiscal.

Vale destacar que o art. 8.º, VIII, da CF/1988 e o art. 543, § 3.º, da CLT não asseguram
estabilidade provisória aos membros do conselho fiscal, mas, tão somente aos membros,
titulares e suplentes, da diretoria, conforme também previsão na OJ 365, da SDI-I/TST, já
que os membros do conselho fiscal não representam ou atuam na defesa dos direitos da
categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do
sindicato.

Logo, evidente que o ato da autoridade judiciária coatora está eivado de ilegalidade,
merecendo imediata intervenção deste Egrégio Tribunal, concedendo, liminarmente, a
segurança ao Impetrante.

III – DA LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA

Configurado o direito líquido e certo do Impetrante e fartamente demonstrados por meio
da prova pré-constituída o abuso de poder e a ilegalidade praticados pela autoridade
coatora, nasce em função do fumus boni iuris e do periculum in mora a urgente necessidade
de concessão de liminar que suste imediatamente a ordem arbitrária e ilegal.

A fumaça do bom direito resta evidenciada pelo claro descumprimento da legislação
vigente, em especial o art. 8.º, VIII, CF/1988 e o art. 543, § 3.º, da CLT.

O periculum in mora também emerge cristalino, visto que a reintegração concedida já
está causando prejuízo irreparável ao impetrante, uma vez que está sendo obrigado a manter
em seus quadros empregado que, por lei, não tem direito à garantia ao emprego.

O mestre José Manuel de Arruda Alvim leciona que, “mesmo que o juiz, de início, não
se convença, plenamente, mas tenha como possíveis as consequências jurídicas objetivadas
pelo Impetrante; se os fatos estiverem provados incontroversamente, e se os fundamentos
jurídicos forem relevantes – e acima de tudo, se o ato administrativo, se for executado,
trouxer prejuízo irremediável ao impetrante, deverá então – pois estão presentes os
pressupostos legais – suspender tal ato concedendo a medida liminar”.

Neste diapasão, impõe-se a urgente necessidade de concessão de liminar para sustar o
ato da autoridade coatora, cassando-se, assim, a ordem de reintegração, restabelecendo,
desse modo, a ordem e a justiça.

IV – DO PEDIDO

Isto posto, evidenciado o direito líquido e certo, o ato arbitrário e ilegal da autoridade
coatora e a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer o Impetrante:



a) a concessão de liminar, sem oitiva da parte contrária, para sustar o ato arbitrário e
ilegal praticado pelo Excelentíssimo Juiz da Vara do Trabalho de ....., Dr. ....., cassando
imediatamente a ordem de reintegração do ex-funcionário João, até decisão final do
presente writ;

b) a concessão da segurança em definitivo para restaurar a legalidade no objeto desta
impetração, confirmando a liminar deferida, nos exatos termos acima expendidos;

c) a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias;

d) a intimação do Sr. João para integrar a lide como litisconsorte passivo;

e) a intimação do Ministério Público do Trabalho para opinar sobre o feito.

Dá-se à causa o valor de R$ .....

Termos em que,

E. deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

7.8 MODELO DE INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA

QUESTÃO APRESENTADA – CRIADA PELO AUTOR

Elabore, na qualidade de advogado(a) da empresa Reclamada a
medida judicial cabível para resguardar os interesses da empresa,
considerando os seguintes fatos:

• Transitou em julgado sentença proferida pela 5.ª Vara do Trabalho
de Recife/PE em 05.03.2003, onde houve a condenação da empresa
Risco Máximo Ltda., entre outras parcelas, ao pagamento do adicional
de periculosidade ao Reclamante, JOSÉ MANOEL DA SILVA, fixado
no percentual de 30% sobre a maior remuneração do empregado, que
era de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e não sobre o salário
básico, conforme determina o art. 193 da CLT;



• O Reclamante laborou para a empresa no período de 02.03.1999 a
02.09.2002;

• Frise-se que a sentença transitou em julgado em face da reclamada
ter interposto recurso ordinário fora do octídio legal previsto no art.
895, a, da CLT.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR FEDERAL
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO

RISCO MÁXIMO LTDA., qualificação e endereço completo, vem, por seu advogado
infrafirmado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá intimação na Rua
.............., com fundamento no art. 836 da CLT, combinado com o art. 485, V, do CPC, propor
a presente

AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face de JOSÉ MANOEL DA SILVA, qualificação e endereço completo, pelos
seguintes motivos de fato e direito abaixo expendidos:

I – PRELIMINARMENTE

DO DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DE 20% DO VALOR DA CAUSA:

Considerando a determinação contida no art. 836 da CLT, apresenta o autor, em anexo,
comprovante do recolhimento do depósito prévio no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e
trezentos reais), correspondente a 20% do valor da causa da presente ação rescisória.

II – DOS FATOS

O réu promoveu ação trabalhista em face da empresa autora, processo número ...........,
que tramitou perante a 5.ª Vara do Trabalho de Recife/PE, postulando diversas verbas
trabalhistas, dentre elas o pagamento do adicional de periculosidade de todo o período do
contrato de trabalho (02.03.1999 a 02.09.2002), no percentual de 30% incidente sobre a
maior remuneração do suplicado, qual seja de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e
não sobre o salário básico, conforme determina o art. 193 da CLT.

O Juiz da 5.ª Vara do Trabalho de Recife/PE acolheu todos os pedidos do réu, entre eles



o de periculosidade, após realização da perícia, fixando o adicional em 30% da maior
remuneração do réu.

O Autor interpôs Recurso Ordinário em face da sentença, não tendo sido o mesmo
conhecido, uma vez que foi intentado fora do octídio legal, tendo a sentença transitada em
julgado em 05.03.2003, conforme se verifica pela certidão de trânsito em julgado em anexo.

Neste diapasão, não restou à Empresa Autora outra alternativa a não ser propor a
presente ação rescisória, objetivando desconstituir a coisa julgada, em virtude da violação
literal de dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC), uma vez que o diploma consolidado
estabelece no art. 193 que o adicional de periculosidade tem como base de cálculo o salário
básico e não a maior remuneração do trabalhador.

III – DA VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI

O art. 485, V, do CPC estabelece o cabimento da ação rescisória em caso de violação
literal de disposição de lei.

Ora, no caso em tela é evidente que a sentença de mérito, ao fixar a condenação da
empresa autora no adicional de periculosidade calculado sobre a maior remuneração do réu e
não sobre o salário básico, violou literal disposição de lei, qual seja o art. 193 da CLT.

Portanto, não resta balda de dúvidas de que a sentença monocrática violou o art. 193 da
CLT, impondo-se a rescisão da sentença neste particular, e reformando a decisão atacada
para fixar o adicional de periculosidade devido ao réu no percentual de 30% do salário
básico, conforme determina o art. 193 da CLT.

IV – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Impende destacar que a Lei 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, modificou a redação do
art. 489 do CPC, estabelecendo que “O ajuizamento da ação rescisória não impede o
cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso
imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou
antecipatória de tutela”.

Logo, com a modificação do art. 489 do CPC, imposta pela Lei 11.280/2006, passou a
ser plenamente possível, desde que preenchidos os pressupostos previstos em lei, a
concessão de antecipação de tutela suspendendo o cumprimento da sentença.

O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária no processo do trabalho, prevê
nos arts. 273 e 461 a possibilidade de antecipação de tutela sempre que diante da prova
inequívoca se convença o magistrado da verossimilhança das alegações do postulante.

No caso em tela, não há qualquer dúvida de que a sentença monocrática violou o art.
192 da CLT, sendo imprescindível a concessão de antecipação da tutela para suspender o
cumprimento da sentença guerreada, evitando-se, assim, a ocorrência de prejuízos



irreparáveis ao ora demandante.

V – DO PEDIDO

Isto posto, requer a Empresa Autora:

a) a concessão de antecipação de tutela, com fundamento nos arts. 273, 461 e 489, todos
do CPC, para que seja suspenso o cumprimento da sentença objeto da presente ação
rescisória até julgamento final da presente demanda;

b) a procedência do pedido para rescindir a sentença anteriormente mencionada,
especificamente na condenação imposta à empresa suplicante no adicional de
periculosidade de 30% (trinta por cento) fixado sobre a maior remuneração do réu, e
reformando a decisão atacada neste particular para fixar o adicional de periculosidade
devido ao ora demandado no percentual de 30% do salário básico, conforme determina
o art. 193 da CLT;

c) a citação do réu para, querendo, contestar a presente demanda, sob pena de revelia e
confissão quanto à matéria fática.

Protesta a Empresa Autora por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial prova documental e pericial.

Dá-se à causa o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

7.9 MODELO DE INICIAL DE INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA
GRAVE

QUESTÃO APRESENTADA – CRIADA PELO AUTOR



JOÃO DA SILVA é empregado da empresa Devo e Não Nego Ltda.
desde 01.02.1998, exercendo, no Município de Recife (onde se
localiza a sede da empresa), a função de metalúrgico. Em 15.10.2004
foi eleito dirigente sindical, passando a acumular as funções na
empresa com o mandato sindical. Ocorre que, em 27.09.2005, João
da Silva foi flagrado furtando uma máquina de solda da empresa, fato
este que foi presenciado por duas testemunhas e registrada
ocorrência na Delegacia de Polícia, com a instauração de inquérito
policial.

Considerando que João da Silva é estável, na qualidade de advogado
da empresa Devo e Não Nego Ltda., elabore a medida judicial cabível
necessária para efetivação da dispensa por justa causa do obreiro.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE RECIFE/PE

EMPRESA DEVO E NÃO NEGO LTDA., qualificação e endereço completo, vem, por
seu advogado infrafirmado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá
intimações no endereço da Rua .............., com fundamento nos arts. 494 e 853, ambos da
CLT, apresentar RECLAMAÇÃO TRABALHISTA objetivando a INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE em face de JOÃO DA SILVA,
qualificação e endereço completo, pelos seguintes motivos de fato e direito adiante
transcritos:

I – DOS FATOS

A requerente contratou o requerido, JOÃO DA SILVA, como seu empregado no dia
01.02.1998, passando o mesmo a exercer, no Município de Recife, onde funciona a sede da
empresa, a função de metalúrgico.

Em 15.10.2004 o requerido foi eleito dirigente sindical, passando a acumular as funções
na empresa com o mandato sindical.

Ocorre que, em 27.09.2005, o requerido foi flagrado furtando uma máquina de solda da
empresa, fato este que foi presenciado por duas testemunhas e registrada ocorrência na
Delegacia de Polícia.

Neste contexto, considerando a quebra de confiança e a falta de honestidade manifestada



pelo requerido, o qual praticou ato de improbidade capitulado no art. 482, a, da CLT, sem
falar no ilícito penal (furto), não restou outra alternativa à requerente a não ser suspender o
empregado, o que efetivamente ocorreu no dia .............., e ajuizar a presente reclamação para
que, demonstrada a falta grave praticada pelo ora reclamado, seja julgado procedente o
pedido autoral, com a consequente resolução do contrato de trabalho do obreiro estável, em
face da falta grave praticada.

II – DO DIREITO

A Constituição Federal 1988, em seu art. 8.º, VIII, assegurou ao dirigente sindical a
estabilidade no emprego, desde o registro da candidatura e se eleito até um ano após o final
do mandato, somente podendo ser dispensado em caso de falta grave, previamente apurada
por meio do competente inquérito para apuração de falta grave.

No mesmo sentido, a norma consolidada, em seu art. 543, § 3.º, também assegurou a
estabilidade provisória ao dirigente sindical, somente autorizando sua dispensa, em caso de
falta grave, previamente apurada por meio de inquérito para apuração de falta grave.

Igualmente, estabelece o art. 494 da CLT que o empregado estável acusado de falta
grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o
inquérito em que se verifique a procedência da acusação.

Nessa esteira, determina o art. 853 da CLT que “Para a instauração do inquérito para
apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador
apresentará reclamação por escrito à Vara ou Juízo de Direito, dentro de 30 dias, contados
da data da suspensão do empregado”.

No caso em exame, resta evidenciado que o requerido praticou falta grave capitulada no
art. 482, a, da CLT (ato de improbidade), sendo flagrado furtando uma máquina de solda de
propriedade da requerente, o que foi presenciado por duas testemunhas que prestarão
depoimento perante esta Vara.

Frise-se que, inclusive, tal fato ensejou a lavratura de boletim de ocorrência, de n.
.............., com abertura do competente Inquérito Policial, em trâmite na .............. Delegacia
de Polícia de Pernambuco.

Logo, demonstrada a falta grave praticada por empregado estável, não restou outra
alternativa à empresa a não ser suspender o requerido e promover o presente inquérito para
apuração de falta grave, objetivando a rescisão do contrato de trabalho do obreiro por justa
causa.

III – DO PEDIDO

Isto posto, requer:



a) a procedência do pedido contido na presente reclamação trabalhista de inquérito para
apuração de falta grave, com a consequente resolução do contrato de trabalho do
requerido, com data retroativa à suspensão contratual, ocorrida em .............., em face da
falta grave cometida (art. 482, a, da CLT – ato de improbidade);

b) a notificação do requerido para, querendo, em audiência a ser designada por este juízo,
apresentar defesa, sob as penas da lei.

Protesta provar o alegado por todas as provas em direito admitidas, em especial prova
documental e testemunhal.

Dá-se à causa o valor de......

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

7.10 MODELO DE INICIAL DE HABEAS CORPUS

QUESTÃO APRESENTADA – CRIADA PELO AUTOR

RUBRONEGRO DA SILVA, brasileiro, trabalhava na Empresa
SPORT S/A, na função de servente. No dia 10.08.2005, por ordem do
empregador, atendeu um Oficial de Justiça da Justiça do Trabalho,
que realizou a penhora de um computador da empresa avaliado em R$
2.000,00 (dois mil reais).

Na ocasião, apesar da recusa de Rubronegro em assinar o Termo
de Compromisso no auto de penhora por não ser proprietário do bem,
o meirinho nomeou-o como depositário do bem, sem lhe entregar
qualquer cópia do auto de penhora ou colher sua assinatura no
documento de compromisso.

Dois meses depois, Rubronegro foi dispensado pela empresa
SPORT S/A, recebendo seus haveres rescisórios regularmente,



sendo que, a partir desta data, não mais pode ingressar nas
dependências da empresa, não tendo qualquer informação sobre o
processo e o bem penhorado.

Ocorre que, no dia 25 de abril de 2006, Rubronegro foi preso, por
decisão do Juiz do Trabalho da 1.ª Vara do Trabalho de Recife/PE, em
função de ter sido considerado depositário infiel do computador
penhorado, o qual foi retirado da empresa, não obstante a penhora
realizada pelo mesmo.

Na qualidade de advogado de RUBRONEGRO, redija a peça cabível
que o caso desafia.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR FEDERAL
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO

RUBRONEGRO DA SILVA, qualificação e endereço completo, vem, por seu advogado
abaixo assinado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá intimações no
endereço da Rua .............., com fundamento nos arts. 5.º, LXVIII, e 114, IV, da CF de 1988
c/c os arts. 647 a 667 do CPP, impetrar

HABEAS CORPUS

em face de ato do EXCELENTÍSSIMO JUIZ DO TRABALHO DA 1.ª VARA DO
TRABALHO DE RECIFE/PE, Dr. ..........., pelos seguintes motivos adiante expostos:

I – DOS FATOS

Tramita perante o juízo da autoridade coatora os autos da reclamação trabalhista
movida por .............. em face de SPORT S/A, feito autuado sob o n. ..............

O paciente foi empregado da empresa Sport S/A no período de .............. até ..............,
conforme se demonstra por meio da anexa documentação.

No dia 10.08.2005, por ordem do empregador, o paciente atendeu um Oficial de Justiça
da Justiça do Trabalho pertencente à jurisdição da autoridade coatora, o qual, munido de um
mandado de penhora, realizou a penhora de um computador da empresa avaliado em R$
2.000,00 (dois mil reais).



Na ocasião, apesar da recusa do paciente em assumir o encargo de fiel depositário visto
que não era proprietário do computador penhorado, o meirinho nomeou-o como depositário
do bem, sem lhe entregar qualquer cópia do auto de penhora ou colher sua assinatura no
documento de compromisso.

Dois meses depois, Rubronegro foi dispensado pela empresa SPORT S/A, recebendo
seus haveres rescisórios regularmente, sendo que, a partir desta data, não mais pode
ingressar nas dependências da empresa, não tendo qualquer informação sobre o processo e o
bem penhorado.

Ocorre que, no dia 25 de abril de 2006, Rubronegro foi preso, por decisão do Juiz do
Trabalho da 1.ª Vara do Trabalho de Recife/PE, em função de ter sido considerado
depositário infiel do computador penhorado, o qual foi retirado da empresa pelo empregador,
não obstante a penhora realizada.

Ora, resta nítido que a decretação da prisão pela autoridade coatora revela-se ilegal,
visto que o paciente em nenhum momento aceitou o encargo de fiel depositário, recusando-se,
inclusive, a assinar o Termo de Compromisso no auto de penhora.

Neste sentido, cabe destacar a Súmula 304 do STJ e a Orientação Jurisprudencial n. 89,
da SDI-II/TST, in verbis:

“Súmula 304 do STJ – É ilegal a decretação de prisão civil daquele que não assume
expressamente o encargo de depositário judicial”.

“OJ 89 da SDI-II/TST – ‘Habeas Corpus’ – Depositário – Termo de depósito não
assinado pelo paciente – Necessidade de aceitação do encargo – Impossibilidade de
prisão civil. A investidura do encargo de depositário depende da aceitação do nomeado, que
deve assinar Termo de Compromisso no auto de penhora, sem o que é inadmissível a
restrição do seu direito de liberdade”.

Pelo exposto, outra alternativa não restou ao paciente a não ser impetrar o remédio
heroico denominado habeas corpus, objetivando a imediata cassação do decreto de sua
prisão, com a consequente expedição liminar de ordem de soltura.

II – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer o paciente:

a) o deferimento urgente do presente habeas corpus com a imediata cassação liminar do
decreto de prisão do paciente RUBRONEGRO DA SILVA;

b) a expedição da ordem de soltura do paciente, com a concessão de medida liminar para
o mesmo fim.

Protesta o paciente por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente
prova documental, testemunhal e outras mais que se fizerem necessárias, esperando, ao final,



que sejam julgados procedentes os pedidos acima elencados.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

7.11 MODELO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

QUESTÃO APRESENTADA

João, José, Manoel, Renato, Joaquim, Pedro, todos trabalhadores da Empresa 171 LTDA.,
com o apoio do Presidente do Sindicato Profissional da categoria, resolveram paralisar suas
atividades laborais objetivando pressionar a empresa a conceder reajuste salarial de 15%. Para
tanto, invadiram a sede da empresa, acamparam no local e passaram a impedir que o
empregador e outros empregados que não aderiram à greve ingressassem no estabelecimento.
Outrossim, destruíram totalmente o automóvel da empresa avaliado em R$ 40.000,00. Na
qualidade de advogado da empresa 171 LTDA., promova a medida judicial cabível objetivando
garantir o acesso do empregador e demais empregados à empresa.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE ...

EMPRESA 171 LTDA., qualificação e endereço completo, por seu advogado
infrafirmado, que receberá notificações no endereço da Rua...., com fundamento no art. 840, §
1.º da CLT, art. 114, II, da CF/1988, da Súmula Vinculante do STF de n.º 23, nos artigos 920
e seguintes do CPC e nos artigos 1.210 e seguintes do Código Civil, propor a presente

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR

em face das pessoas físicas José, Manoel, Renato, Joaquim, Pedro, qualificação e
endereço completo, e do Sindicato..., qualificação e endereço completo, na pessoa do seu
presidente, Sr.., e pelos seguintes motivos de fato e de direito adiante descritos:



I – DOS FATOS

Inicialmente, informa a demandante que os reclamados João, José, Manoel, Renato,
Joaquim, Pedro, são empregados da Empresa autora. Ocorre que, com o apoio do Presidente
do Sindicato Profissional da categoria, os obreiros ora demandados resolveram paralisar
suas atividades laborais objetivando pressionar a empresa a conceder reajuste salarial de
15%.

Ocorre que os trabalhadores já mencionados invadiram no dia... a sede da empresa
(documentos que comprovam a sua posse em anexo) e acamparam no local, passando a
impedir que o representante legal da demandante e outros empregados que não aderiram à
greve ingressassem no estabelecimento, esbulhando a posse da autora.

Como se não bastasse, destruíram totalmente o automóvel da empresa avaliado em R$
40.000,00 (quarenta mil reais).

Ora, embora o movimento grevista seja garantido constitucionalmente (art. 9.º da
CF/1988) e previsto na Lei n.º 7.783/1989, estabelece a lei citada que o movimento deve ser
pacífico, sendo que os movimentos adotados pelos empregados não poderão violar ou
constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem (art. 6.º, § 1.º).

Por outro lado, estabelece o mesmo artigo 6.º, § 3.º, da Lei n.º 7.783/1989 que as
manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso
ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.

Neste diapasão, não restou outra alternativa à demandante a não ser ajuizar a presente
ação objetivando a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, sem oitiva da
parte contrária, a confirmação posterior da liminar concedida, a fixação de pena em caso de
novo esbulho possessório e a indenização pelo prejuízo causado em face da destruição do
veículo de propriedade da empresa.

II – DO DIREITO

Em primeiro lugar, resta cristalina a competência desta Justiça Especializada para
processar e julgar a presente ação, por se tratar de ação possessória decorrente do exercício,
diga-se de passagem, irregular, do direito de greve, conforme previsto no art. 114, II, da
CF/1988 e referendado pelo STF, através da Súmula Vinculante n.º 23, a qual estabelece que
a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em
decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

Por sua vez, o art. 926 do CPC estabelece que o possuidor tem o direito a ser mantido
na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Na mesma linha, o art. 1.210 do Código Civil estabelece que o possuidor tem direito a
ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência
iminente, se tiver justo receio de ser molestado.



Em última análise, os atos praticados pelos trabalhadores grevistas, incentivados pelo
Sindicato Profissional constituem abuso do direito de greve e flagrante esbulho possessório,
a ser imediatamente repelido por este juízo através da expedição do competente mandado
liminar de reintegração de posse, uma vez que a demandante vem sofrendo prejuízos
irreparáveis, seja pela destruição do seu patrimônio, seja pela impossibilidade de cumprir
seus compromissos e gerenciar a empresa, em face do ilegal esbulho praticado.

III – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer a autora:

a) a expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido imediatamente pelo
Sr. Oficial de Justiça, sem oitiva da parte contrária (art. 928 do CPC), para que a demandante
seja reintegrada liminarmente na posse, utilizando-se, inclusive, se necessária, a força
policial;

b) a confirmação posterior da liminar ora requerida com a reintegração definitiva da
autora na posse, bem como a fixação de pena em caso de novo esbulho possessório (art. 921
do CPC);

c) a condenação solidária dos demandados à indenização no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) em face dos mesmos terem destruído veículo da empresa (art. 921 do
CPC).

Ademais, requer a notificação dos demandados, no endereço constante desta peça
vestibular para contestar os termos da presente reclamação, sob pena de revelia e confissão
quanto à matéria fática.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, prova documental, testemunhal e depoimento pessoal dos demandados, sob as penas
da lei, dando valor à causa de ..................

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. .............



MODELOS – DEFESA TRABALHISTA

Sumário: 8.1 Modelos de contestação: 8.1.1 Modelo 1; 8.1.2 Modelo 2; 8.1.3
Modelo 3; 8.1.4 Modelo 4; 8.1.5 Modelo 5; 8.1.6 Modelo 6; 8.1.7 Modelo 7;
8.1.8 Modelo 8; 8.1.9 Modelo 9; 8.1.10 Modelo 10; 8.1.11 Modelo 11; 8.1.12
Modelo 12 – 8.2 Modelos de exceção: 8.2.1 Modelo de exceção de
incompetência; 8.2.2 Modelo de exceção de suspeição – 8.3 Modelo de
reconvenção.

8.1 MODELOS DE CONTESTAÇÃO

8.1.1 Modelo 1

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM N. 128 – OAB/PE)

Elabore resposta, contestação ou defesa, à reclamação trabalhista,
cuja petição inicial está transcrita, relativamente à primeira
Reclamada, apenas, observando as disposições legais pertinentes,
seja as previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sejam
as do processo comum (CPC) aplicáveis à espécie, como fonte
subsidiária do processo trabalhista.

a) Da petição inicial:

MARCOS MANOEL MOREIRA, brasileiro, casado, carpinteiro,
portador da CTPS n. 98.156/00010, CPF n. 315.992.394-34 e RG n.
9401968 SSP-PE, residente e domiciliado à Rua São Luiz s/n. – Chã
do Marinheiro – Goiana (PE), com instrumento procuratório anexo
(doc. 1) por meio de seus advogados in fine assinados, constituídos,
com endereço profissional sito na Rua Ariano Suassuna, n. 39, Centro



– Caapora – Pb, ora declinados para efeito das respectivas
intimações, vem ingressar com RECLAMAÇÃO TRABALHISTA contra
CONSTRUTORA SIGNAL, situada na Av. Beira Rio, 01, sala 701,
Madalena, Recife – PE e CIMENTO ZELY S/A, situada na Fazenda
Ipueiras, s/n., Zona Rural do Município de Goiana-PE, mediante as
razões e fundamentos que passa a expor a V.Exa da maneira
seguinte:

I – PRELIMINARMENTE

Ao autor seja concedido, em qualquer instância, os benefícios da
gratuidade da justiça, uma vez que é incapaz de custear as despesas
do presente processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua
família, tudo na forma das Leis 1.060/1950 e 7.510/1986.

II – MERITORIAMENTE

O Reclamante postula créditos trabalhistas decorrentes da sua
relação de emprego com a Reclamada, apontando a litisconsorte
como tomadora de serviço, e, portanto, responsável subsidiariamente.

De fato, o Reclamante não busca vínculo empregatício com a
litisconsorte, mas a sua responsabilidade subsidiária, residindo, no
entanto, na sua culpa in eligendo, por não ter diligenciado tomando os
cuidados necessários para evitar a inadimplência da 1.ª Reclamada,
quanto aos créditos postulados de cuja força de trabalho se
beneficiou.

O Reclamante teve o seguinte contrato com a 1.ª Reclamada: em
18.11.1999 a 15.09.2000, laborando na função de carpinteiro, com
jornada das 7 às 20 horas, de segunda a sexta, aos sábados e
domingos das 7 às 12 horas, com intervalo de uma hora para o
almoço, recebendo pelos seus préstimos laborais a importância de R$
500,00 (quinhentos reais) por mês.

O Reclamante prestou serviços para CIMENTO ZELY S/A na
construção do silo. A responsabilidade da SIGNAL é subsidiária, como
tomadora dos serviços, caso confirme mais uma vez o inadimplemento
das obrigações trabalhistas pela primeira Reclamada, como já
demonstrou em diversos acordos realizados em 2000 e 2001, nesta



Justiça Especializada.
Ao ser imotivadamente despedido, a Reclamada não lhe pagou as

verbas rescisórias (aviso-prévio, férias proporcionais + 1/3, 13.º
salário proporcional) e não entregou as guias para recebimento do
FGTS (até porque se tem notícia de que a Reclamada não recolheu os
depósitos devidos, e, por estar em atraso com as verbas rescisórias,
deve ser condenada à multa prevista do art. 477 da CLT).

A Reclamada não efetuou a liberação do FGTS e também não
efetuou os depósitos do FGTS, não pagando a multa de 50% sobre o
FGTS, pela despedida injusta.

A Reclamada não efetuou a liberação das guias CD para
recebimento do seguro-desemprego, devendo, portanto, o Reclamante
ser ressarcido em forma de indenização.

Na vigência do contrato de trabalho com a Reclamada, alega o
Reclamante que não recebeu corretamente as horas extras
trabalhadas, no percentual de 100% estabelecido nas CCTs, nem
repercussão dessas horas extras nos títulos trabalhistas.

A repercussão das horas extras sobre o repouso semanal
remunerado repercutirá sobre o aviso-prévio, 13.º salário e férias +
1/3.

Enquanto trabalhou para a Reclamada o Reclamante não recebeu a
cesta básica mensal que fazia jus, conforme cláusula 11.ª da CCT, no
valor aproximadamente entre R$ 25,00 a R$ 30,00 no que deve ser
ressarcido em dobro pela falta de seu fornecimento.

À Reclamada, por violar algumas cláusulas da CCT e descumprir
obrigações de fazer, como fornecimento de cestas básicas, deverá
ser aplicada a multa de 5% em favor do autor.

O Reclamante não recebeu o pagamento das dobras dos domingos,
feriados e dias santos trabalhados, porque nesses não havia repouso.

O autor nunca recebeu o pagamento das passagens que fora
prometido pelo proprietário da 1.ª Reclamada, em vista da despesa
que lhe era imposta pelo deslocamento de onde residia até o local do
trabalho.

Ao autor, mesmo fornecendo os registros de nascimento de seus
filhos, não foram pagas as cotas do salário-família.



Ex positis pede:
A condenação das Reclamadas nos títulos, para o autor de:

1. Pagamento do aviso-prévio e sua integração para fins de direito.
2. Pagamento de multa do art. 477 da CLT.
3. Pagamento das férias proporcionais + 1/3.
4. Pagamento do 13.º salário proporcional.
5. Liberação ou indenização do FGTS acrescido da multa fundiária

(50%).
6. Liberação das Guias do Seguro Desemprego ou indenização

substitutiva.
7. Pagamento das horas extras não pagas com adicional legal da

Cláusula Quinta das CCTs de 100% (cem por cento).
8. Repercussão das horas extras durante a vigência dos contratos

de trabalho no FGTS + 40%, nas Gratificações Natalinas (13.º
salários), férias + 1/3, RSM, verbas previdenciárias e rescisórias.

9. Pagamento do reflexo da repercussão das horas extras, do
adicional de horas extras no Repouso Semanal Remunerado, sobre o
aviso-prévio, 13.º salário e férias + 1/3.

10. Pagamento das cestas básicas, do período trabalhado, conforme
cláusula 11.ª da CCT, em dobro.

11. Pagamento da dobra dos domingos, feriados civis e santos,
trabalhados por todo contrato de trabalho.

12. Pagamento da multa pelo descumprimento das obrigações de
fazer em 5%, em favor do autor.

13. Pagamento das despesas efetuadas com passagem.
14. Pagamento das cotas do salário-família.
15. Pagamento de honorários advocatícios na base de 20%, nos

teores do art. 133 da Carta Magna Brasileira e arts. 20 e 22 e ss da
Lei 8.906, de 04.07.1994, apurados sobre o quantum debeantur ou
sobre a conciliação porventura havida entre as partes litigantes.

16. Juros e atualização monetária aplicada ao caso ad idem.

III – DO REQUERIMENTO



Requer a expedição de ofícios ao INSS e a DRT, para as
providências cabíveis, levantamento das contribuições previdenciárias
não recolhidas e aplicação da multa pelo não cumprimento das normas
de proteção ao trabalho. Requer, ainda, que seja determinada à
Reclamada a exibição dos controles de frequência, na forma do § 2.º
do art. 74 da CLT e comprovantes de pagamentos, tudo com escopo
no art. 355 do CPC, sob as penas do art. 359 do citado estatuto
processual e Enunciados do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.

Isto posto, requerem a NOTIFICAÇÃO CITATÓRIA das Reclamadas,
nos endereços indicados na inicial, por intermédio de seus
representantes legais, para, querendo, contestarem a presente
RECLAMATÓRIA, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia,
quanto à matéria de fato, julgando ao final por sua TOTAL
PROCEDÊNCIA, condenando o réu nos títulos ut supra. O
Reclamante requer e protesta provar todo o alegado mediante todos
os meios de prova em direito admitidos, prova testemunhal, perícia e
juntada posterior de documentos e, especialmente, depoimento
pessoal do representante da Reclamada, oitiva de testemunhas,
juntada posterior de documentos e perícia técnica.

Dá-se à causa o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Nota: O texto acima é a cópia fiel de uma petição inicial constante de

um feito trabalhista em andamento. Foram omitidos ou trocados nomes
e endereços e dados de documentação. No mais, não foi feita
qualquer correção. Adverte-se, por outro lado, que tal petição não se
constitui “exemplo” ou mesmo modelo dado ou aceito pelos membros
da comissão.

b) Da contestação:

A Reclamada deverá alegar:

• que as verbas rescisórias foram quitadas quando da rescisão
contratual homologada perante o Sindicato da categoria,
tempestivamente, sem qualquer ressalva, a teor do Enunciado 330 do
TST;

• que o Reclamante não juntou Convenção Coletiva de Trabalho;



• que não apresentou certidão de nascimento de filhos menores;
• que era transportado para o trabalho em veículo próprio da

empresa;
• que não trabalhava em domingos e feriados;
• que cumpria a jornada das 7 às 11 horas e das 12 às 16 horas, de

segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 7 às 11 horas. Folgava aos
domingos e nos feriados. Não faz jus a horas extras;

• que recebeu as guias do FGTS e do seguro-desemprego.

Na hipótese de condenação requer compensação das verbas pagas
pelos mesmos títulos no decorrer do contrato, para evitar
enriquecimento sem causa (art. 767 da CLT).

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE GOIANA/PE

Processo n. ...........

CONSTRUTORA SIGNAL, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Beira
Rio, n. 01, sala 701, Madalena, Recife/PE, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
em epígrafe, movida por MARCOS MANOEL MOREIRA em face da ora contestante e da
empresa CIMENTO ZELY S/A, vem, por seu advogado infrafirmado (instrumento de
mandato em anexo), que receberá intimações no escritório profissional na Rua ..........., com
fundamento no art. 847 da CLT c/c art. 300 do CPC, apresentar sua

CONTESTAÇÃO

pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

I – PRELIMINARMENTE

I.A – DA NÃO SUBMISSÃO DO DISSÍDIO AO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO –
DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO



O art. 852-A do diploma consolidado estabelece que: “Os dissídios individuais cujo
valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da
reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo”.

Nesse diapasão, o Reclamante requereu inúmeros pedidos em sua peça inaugural,
fixando como valor da causa o montante global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
valor este que não supera os 40 salários mínimos atuais. Logo, a demanda deveria ter sido
submetida ao procedimento sumaríssimo, com determinação líquida e certa dos pedidos,
conforme determina o art. 852-B da CLT, in verbis:

“Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo:

I – o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente”.

Em última análise, não tendo o Reclamante submetido a demanda ao procedimento
sumaríssimo, desrespeitando, por conseguinte, os arts. 852-A e 852-B, ambos da CLT, deve
o processo ser extinto sem resolução de mérito, arcando o autor com o pagamento das custas
processuais, tudo nos termos do art. 267, IV, do CPC, bem como no art. 852-B, § 1.º, do
diploma consolidado.

I.B – PEDIDO DE MULTA FUNDIÁRIA DE 50% – CARÊNCIA DE AÇÃO E
INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Impende ressaltar que a Reclamada efetuou regularmente os depósitos do FGTS na conta
vinculada do Reclamante, inclusive os 40% (quarenta por cento) incidentes sobre os
depósitos fundiários (conforme doc. em anexo), correspondentes à indenização
compensatória, não sendo verdadeiros os fatos articulados pelo Autor.

Por outro lado, equivoca-se Reclamante ao postular o pagamento de 50% (cinquenta por
cento) incidentes sobre os depósitos do FGTS, a título de indenização compensatória, uma
vez que a multa devida e já recolhida é de apenas 40% (quarenta por cento).

Ocorre que a Lei Complementar n. 110/2001, que instituiu contribuições sociais
objetivando cobrir o déficit oriundo dos expurgos financeiros, criou a contribuição social no
percentual de 10% (dez por cento), a ser paga pelo empregador, em caso de dispensa
imotivada do empregado, incidente sobre os depósitos efetuados na conta vinculada do
trabalhador.

Portanto, o percentual de 10%, de natureza tributária, tem como destinação final os
cofres públicos e não o Reclamante, não tendo o mesmo interesse e legitimidade para
postular referido recolhimento, também não tendo a Justiça do Trabalho competência
material para apreciar pedido envolvendo parcela de natureza fiscal.

Pelo exposto, quanto ao pedido do pagamento de multa de 10% (dez por cento)
incidente sobre os depósitos fundiários, além dos 40% (quarenta por cento) devidos e já
recolhidos, deve o Reclamante ser julgado carecedor de ação, com a consequente extinção do



processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do digesto processual civil,
sendo também declarada, nos termos do art. 114 da Carta Maior, a incompetência material da
Justiça do Trabalho para apreciar tal pedido.

II – DO MÉRITO

Caso ultrapassadas as preliminares arguidas, o que não acredita a Reclamada, passa a
requerida a esclarecer os fatos e repelir os pedidos contidos na peça vestibular.

O Reclamante foi admitido pela Reclamada em 18.11.1999, na função de carpinteiro,
percebendo como remuneração a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), exercendo seu
labor nas dependências da 2.ª Reclamada.

Cumpria o Autor a jornada das 7 às 11 horas e das 12 às 16 horas, de segunda a sexta-
feira, sendo que, aos sábados, laborava das 7 às 11 horas, sempre folgando aos domingos e
feriados, conforme cartões de ponto em anexo, não fazendo jus, portanto, ao pagamento de
qualquer hora extra ou mesmo ao pagamento de dobras de domingo, feriados civis e santos,
uma vez que o Reclamante não era submetido à jornada suplementar, também não laborando
nos domingos e feriados.

Neste diapasão, improcede o pedido de pagamento de horas extras supostamente
laboradas com o adicional legal da cláusula quinta das CCTs de 100%, pois o Reclamante
cumpria jornada diária de 8 horas e 44 semanais, sempre folgando aos domingos e feriados,
não tendo o Autor laborado em jornada suplementar.

Ademais, não foi juntado pelo autor a Convenção Coletiva de Trabalho que
determinasse o pagamento de horas extras com o adicional de 100% (cem por cento), sendo
também indevidas quaisquer repercussões ou pagamento de reflexos de horas extras durante a
vigência do contrato de trabalho no FGTS + 40%, nas gratificações natalinas (13.º salários),
férias + 1/3, RSM, verbas previdenciárias e rescisórias.

O Reclamante foi dispensado em 15.09.2000, sendo que as verbas rescisórias foram
quitadas no prazo legal, quando da homologação da rescisão contratual, esta operada perante
o sindicato profissional da categoria a qual pertence o autor, conforme documento em anexo.

Ressalte-se que a rescisão contratual, a teor da Súmula 330 do Tribunal Superior do
Trabalho, foi homologada pelo Sindicato profissional sem qualquer ressalva, conforme se
verifica pelo Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em anexo.

Considerando que as verbas rescisórias foram pagas no prazo legal (no ato da
homologação da rescisão contratual), são indevidos o pagamento de aviso-prévio, o
pagamento da multa do art. 477 da CLT, o pagamento de férias proporcionais + 1/3 e o
pagamento do 13.º salário proporcional do ano de 2000.

Esclareça-se que, no ato da rescisão, a Reclamada entregou ao Reclamante as guias do
FGTS e do seguro-desemprego, sendo inverídicas as afirmações em contrário intentadas pelo
Autor, conforme se verifica pelos recibos de entrega em anexo.



Relativamente ao não fornecimento de cestas básicas ao requerente, esclarece a
Reclamada que o Reclamante não juntou a Convenção Coletiva de Trabalho estabelecedora
da obrigação afirmada, devendo tal pleito, por consequência, ser extinto sem resolução de
mérito.

Outrossim, a Reclamada transportava o Reclamante para o trabalho em veículo próprio
da empresa, não merecendo prosperar o pedido de ressarcimento de despesas efetuadas com
passagens, uma vez inexistente tal despesa.

Também não pode prosperar o pedido de pagamento de multa pelo descumprimento das
obrigações de fazer em 5%, principalmente considerando que a Reclamada não descumpriu
qualquer obrigação de fazer, não havendo base legal que sustente tal pedido. Ademais, não
foi juntada a Convenção Coletiva de Trabalho que amparasse tal pleito.

Cabe destacar que o Reclamante não cumpriu o disposto no Decreto 3.048/1999, visto
que deixou de apresentar a certidão de nascimento dos filhos menores, não procedendo o
pedido autoral de pagamento das cotas de salário-família, em face de sua inércia, conforme
entendimento pacífico dos Tribunais, consubstanciado na Súmula 254 do Colendo Tribunal
Superior do Trabalho.

Indevido o pagamento de honorários advocatícios na base de 20%, pois não
preenchidos os requisitos do art. 16 da Lei 5.584/1970, uma vez que o Reclamante não está
assistido por seu Sindicato Profissional, mas por advogado particular, não fazendo jus assim,
a teor das Súmulas 219 e 329 do Tribunal Superior do Trabalho, ao recebimento de verba de
sucumbência.

Por último, não há que se falar em incidência de juros e atualização monetária, uma vez
que não existem parcelas inadimplidas pela Reclamada.

III – DO REQUERIMENTO FINAL

Por todo o exposto, espera e confia a Reclamada sejam acolhidas as preliminares
arguidas, em especial para que o processo seja extinto sem resolução de mérito, nos termos
do art. 267, IV, do CPC e do art. 852-B, § 1.º, da CLT, arcando o Reclamante com o
pagamento das custas judiciais atinentes, visto que, considerando o valor atribuído à causa
pelo Autor, a demanda deveria ter sido submetida ao procedimento sumaríssimo, com
pedidos líquidos e certos, o que efetivamente não ocorreu.

Superadas as preliminares, o que sinceramente não acredita a demandada, confia a
Reclamada, no mérito, que serão julgados improcedentes todos os pedidos formulados pelo
Reclamante, em face de toda a fundamentação supra, com a consequente condenação do autor
ao pagamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 789, II, da CLT, requerendo, por
cautela, em caso de eventual condenação, a compensação das verbas pagas pelos mesmos
títulos no decorrer do contrato, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do Autor.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova
documental, testemunhal e depoimento pessoal do Reclamante.



Termos em que,

Espera Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB

8.1.2 Modelo 2

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM 2004-1 – OAB/PE)

A Marcenaria João de Deus Ltda., aos 20 dias do mês de abril de
2004, por intermédio de seu representante legal, Sr. José Galdino,
procurou o seu escritório, trazendo o seguinte dilema:

No ano de 1995 iniciara suas atividades comerciais, porém em 20 de
março de 1998 resolveu encerrá-las, sem que houvesse sido dada
baixa no seu registro na Junta Comercial do Estado. Nessa mesma
data, rescindiu com todos os empregados os contratos de trabalho e
pagou todas as verbas rescisórias por meio de um acordo
extrajudicial, sem que houvesse sido feita a devida homologação nos
órgãos competentes (DRT e/ou sindicatos).

Acontece que passados três meses da rescisão sem a devida
homologação, os empregados demitidos em 20 de março de 1998
procuraram o Sr. José Galdino, a fim de que pudessem reabrir a
marcenaria.

Havendo a concordância, estabeleceu-se o compromisso dos
funcionários em manter os maquinários em bom estado de
conservação. Conquanto a matéria-prima e demais ônus para
manutenção da marcenaria ficassem sob total responsabilidade dos
empregados, ao final, quando fossem auferidos os lucros, seriam
destinados 30% (trinta por cento) ao proprietário da marcenaria.

Entretanto, em 19 de abril de 2004, o Sr. José Galdino recebeu
notificação da Justiça do Trabalho da propositura de uma ação



trabalhista na qual os mesmos empregados reclamavam o
recebimento de todos os seus direitos trabalhistas, compreendendo o
período laboral de 10 de março de 1995 até 18 de abril de 2004,
afirmando que foram dispensados sem motivação. Pleiteavam: aviso-
prévio indenizado, férias em dobro + 1/3, férias integrais simples + 1/3,
férias proporcionais + 1/3, 13.º salário integral e proporcional, FGTS
acrescido de multa, horas extraordinárias e suas repercussões,
multas dos arts. 467 e 477 da CLT, saldo de salário, bem como o
seguro-desemprego em face de não terem sido liberadas as guias em
tempo hábil.

Indignado, o Sr. José Galdino procurou o seu escritório para que o
defenda e assim elabore a defesa da empresa, usando todos os seus
conhecimentos sobre o caso, de acordo com a legislação, doutrina e
jurisprudência dominante.

Analise o caso e elabore a peça processual que concluir mais
adequada.

Dados dos Reclamantes:
– Marco Aurélio Silva, brasileiro, marceneiro, CTPS n. 3.889-7,

residente e domiciliado na Rua Trairi s/n.
– João do Barro, brasileiro, casado, auxiliar de marceneiro, CTPS n.

4.729-0, residente e domiciliado na Rua dos Anzóis s/n.

Valor do salário:
– Marceneiro R$ 800,00 (oitocentos reais)
– Auxiliar de marceneiro R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Dados do Reclamado:
– Marcenaria João de Deus Ltda., CNPJ n. 829.341/0001-07, sede e

foro na Avenida Café Filho, n. 17

Dados do Processo:
– 2.ª Vara do Trabalho
– Processo n. 250102223-1
O candidato deve ter como base a cidade em que está fazendo a



prova.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA 2.ª VARA DO
TRABALHO DE RECIFE/PE

Processo n. 250102223-1

MARCENARIA JOÃO DE DEUS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n. 829.341/0001-07, com sede e foro na Avenida Café

Filho, n. 17, Recife/PE, vem, por seu advogado infrafirmado, o qual receberá
intimações no endereço sito na Rua ..........., nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
em epígrafe, movida por MARCO AURÉLIO SILVA e JOÃO DO BARRO, devidamente
qualificados na inicial, com fundamento no art. 847 da CLT c/c art. 300 do CPC, apresentar
sua

CONTESTAÇÃO

Pelos motivos de fato e direito adiante descritos:

I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Conforme adiante se demonstrará, os Reclamantes somente laboraram para a empresa
contestante no período compreendido entre 10 de março de 1995 a 20 de março de 1998,
quando foram dispensados imotivadamente, em função do encerramento das atividades da
empresa, ocasião em que receberam as verbas rescisórias devidas.

Por consequência, em relação a este contrato de emprego mantido com a ora contestante
(10.03.1995 a 20.03.1998), argui a Reclamada a prescrição bienal, nos exatos termos do art.
7.º, XXIX, da CF/1988, por restarem totalmente prescritas eventuais verbas oriundas do
pacto laboral mencionado.

Por outro lado, de junho de 1998 até 18.04.2004, a contestante não manteve contrato de
emprego com os Reclamantes, mas simples sociedade de fato.

Não obstante, por cautela, em caso de reconhecimento do vínculo de emprego em
relação ao segundo período (junho de 1998 até 18.04.2004), ou mesmo reconhecimento da
unicidade contratual, argui a prescrição quinquenal, para que sejam consideradas prescritas



as parcelas eventualmente postuladas anteriormente aos últimos cinco anos, nos moldes do
art. 7.º, XXIX, da CF/1988.

II – DO MÉRITO

Conforme já explanado anteriormente, a contestante iniciou suas atividades comerciais
no ano de 1995, encerrando-as em 20 de março de 1998, sem que houvesse sido dada baixa
no seu registro na Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE.

Os Reclamantes foram contratados como empregados em 10 de março de 1995, sendo
que, em 20.03.1998, rescindiu com todos os empregados os contratos de trabalho, inclusive
os dos Reclamantes, Marco Aurélio Silva e João do Barro, pagando todas as verbas
rescisórias, por meio de um acordo extrajudicial, sem contudo homologar as rescisões nos
órgãos competentes (DRT e/ou sindicatos).

Esclarece a contestante que o Reclamante Marco Aurélio, marceneiro, percebia a
remuneração de R$ 800,00 (oitocentos reais) por mês, enquanto o autor João do Barro,
auxiliar de marceneiro, percebia o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês.

Decorridos três meses da rescisão, os empregados dispensados procuraram o
representante legal da contestante, Sr. José Galdino, a fim de que pudessem reabrir a
marcenaria, passando a gerenciar o estabelecimento e assumir todos os ônus e riscos do
negócio.

Neste contexto, foi firmada uma sociedade de fato, passando os antigos funcionários a
gerenciarem a marcenaria, mantendo os maquinários em bom estado de conservação,
assumindo os riscos do negócio, trabalhando com autonomia e independência, sendo que a
matéria-prima e demais ônus para a manutenção da marcenaria ficaram sob a total
responsabilidade dos antigos empregados, agora sócios de fato do empreendimento.

Também restou pactuado que, quando fossem auferidos os lucros, seriam destinados
30% (trinta por cento) ao proprietário da marcenaria, Sr. José Galdino.

Neste diapasão, os Reclamantes somente foram empregados da empresa Reclamada no
período de 10 de março de 1995 a 20 de março de 1998, quando foram dispensados e
devidamente indenizados (conforme demonstram os documentos ora acostados), não sendo
devida qualquer verba atinente a este pacto laboral.

Ora, é sabido que os requisitos da relação de emprego são: trabalho prestado por
pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica, não eventualidade e
alteridade.

No caso em tela, percebe-se que a relação firmada entre as partes a partir de junho de
1998 não era de emprego, em razão, principalmente, da ausência de subordinação jurídica e
alteridade, visto que os Reclamantes assumiram os riscos da atividade econômica,
comprometendo-se a repassar ao representante legal da Reclamada 30% dos lucros obtidos.

Portanto, a partir de 20 de março de 1998, em razão da ausência do vínculo



empregatício, totalmente indevidos o aviso-prévio, férias em dobro e integrais simples
acrescidas do 1/3 constitucional, férias proporcionais acrescidas do 1/3 constitucional, 13.º
salário integral e proporcional, FGTS acrescido de multa, horas extras e repercussões, multa
dos arts. 467 e 477 da CLT, saldo de salário e seguro-desemprego.

III – DOS PEDIDOS

Pelo exposto, espera e confia a Reclamada, caso ultrapassadas as prejudiciais de mérito
arguidas (prescrição bienal e quinquenal), o que sinceramente não acredita, sejam julgados
improcedentes todos os pedidos requeridos pelos Reclamantes, em função de toda a
fundamentação supra e conforme adiante transcritos e contestados:

a) a improcedência de todos os pedidos trabalhistas relativos ao contrato de trabalho
mantido com os Reclamantes atinente ao período de 10 de março de 1995 a 20 de março de
1998, visto que todas as verbas salariais advindas de tal pacto laboral foram quitadas, sendo
indevidos o aviso-prévio indenizado (já quitado), férias em dobro, simples e proporcional
acrescidas do terço constitucional (todas as férias foram devidamente concedidas e as
proporcionais indenizadas), saldos salariais (foram quitados na rescisão contratual),
depósitos do FGTS (os depósitos fundiários foram realizados no prazo legal), 13.º salário
integral e proporcional (foram honrados no curso do pacto laboral e no momento da rescisão
contratual), indenização compensatória do FGTS (foi quitado junto com as verbas
rescisórias), horas extraordinárias (os Reclamantes jamais laboraram em jornada
suplementar). Outrossim, também são indevidas a liberação de guias de seguro-desemprego e

do FGTS, uma vez que tais guias foram entregues aos demandantes no momento da
rescisão contratual, também sendo indevidas quaisquer multas substitutivas ou mesmo a multa
dos arts. 467 e 477, § 8.º, da CLT;

b) a declaração de inexistência de vínculo empregatício dos Reclamantes com a
contestante, atinente ao período compreendido entre 20 de março de 1998 a 18 de abril de
2004, com a consequente improcedência de todos os pedidos salariais relativos a este
período, em especial o aviso-prévio, férias em dobro e integrais simples, acrescidas de 1/3
constitucional, férias proporcionais acrescidas do 1/3 constitucional, 13.º salário integral e
proporcionais, FGTS acrescido de multa, horas extras e repercussões, multa dos arts. 467 e
477 da CLT, saldo de salário e seguro-desemprego.

IV – DO REQUERIMENTO FINAL

Por todo o exposto, espera e confia a Reclamada que seja acolhida a prejudicial de
mérito (prescrição), para que seja o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do
art. 269 do CPC c/c o art. 7.º, XXIX, da CF/1988, em função da prescrição bienal atinente ao
contrato de emprego mantido com a Reclamada (10.03.1995 a 20.03.1998).

Não obstante, por cautela, em caso de reconhecimento do vínculo de emprego em



relação ao segundo período (junho de 1998 até 18.04.2004), ou mesmo reconhecimento da
unicidade contratual, argui a prescrição quinquenal, para que sejam consideradas prescritas
as parcelas eventualmente postuladas anteriormente aos últimos cinco anos, nos moldes do
art. 7.º, XXIX, da CF/1988.

Ultrapassadas as prejudiciais levantadas, requer, no mérito, por todas as razões
exaustivamente demonstradas na presente peça de resistência, a improcedência de todos os
pedidos postulados pelos Reclamantes e a declaração de inexistência de vínculo de emprego
no período compreendido entre 20 de março de 1998 e 18 de abril de 2004, com a
consequente condenação do autor ao pagamento das custas judiciais, conforme previsto no
art. 789, II, da CLT.

Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
prova documental, testemunhal e depoimento pessoal dos Reclamantes, requerendo, por
cautela, em caso de eventual condenação, a compensação das verbas pagas pelos mesmos
títulos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa dos demandantes.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ….

8.1.3 Modelo 3

QUESTÃO APRESENTADA – CRIADA PELO AUTOR

O Trabalhador ajuizou Reclamação Trabalhista alegando que:

• o Reclamante, MANOEL MANÉ DA SILVA, brasileiro, casado, foi
admitido pela empresa Reclamada, FÊNIX LTDA., em 02.01.2002, na
função de servente, percebendo o salário de R$ 300,00 (trezentos
reais), sendo imotivadamente dispensado em 30.03.2003, sem
receber as verbas rescisórias devidas, como também não recebeu o
salário do mês de março de 2003;

• o Reclamante laborava de segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas, com uma hora de intervalo para repouso e alimentação e aos



sábados das 8 às 12 horas, não laborando em jornada suplementar;
• o FGTS do Reclamante não foi depositado, nem recebeu a

indenização compensatória de 40% do FGTS;
• não gozou nem recebeu indenização de férias;
• não recebeu a gratificação natalina de 2002 nem a gratificação

natalina proporcional de 2003;
• não recebeu as guias de seguro-desemprego;
• não recebeu o salário família atinente ao filho de três anos;
• foram descontadas ilicitamente do seu salário três prestações

mensais de R$ 60,00 em face de ter danificado um computador,
embora não tenha agido com dolo ou culpa;

• foram descontados R$ 20,00, mensais de seu salário, durante todo
o pacto laboral, a título de mensalidade sindical, o que não foi
autorizado pelo Reclamante.

Na qualidade de advogado(a) da Empresa Reclamada, elabore a
peça de resistência considerando os dados acima e também:

• que o Reclamante estava assistido por advogado particular e
requereu condenação em honorários advocatícios;

• que o Reclamante não apresentou a reclamação trabalhista nos
moldes do procedimento sumaríssimo, apesar do valor dado à causa
não ultrapassar 40 salários mínimos;

• que o Reclamante não submeteu a demanda à comissão de
conciliação prévia, apesar de existir no âmbito da empresa uma
comissão regularmente formada;

• que o Reclamante abandonou o emprego;
• que a empresa depositou regularmente o FGTS;
• que não foi apresentada à empresa qualquer certidão de

nascimento a ensejar o pagamento do salário família;
• que foram descontadas três parcelas de R$ 60,00 do salário do

Reclamante, uma vez que o mesmo, culposamente, danificou um
computador da Empresa, e havia previsão contratual prevendo a
possibilidade do desconto;

• que a pedido do Reclamante e autorizado pelo mesmo, previamente



e por escrito, foi descontada, durante todo o pacto laboral, a quantia
de R$ 20,00, a título de mensalidade sindical para o sindicato
profissional do Reclamante;

• que a gratificação natalina de 2002 foi regularmente paga;
• que o Reclamante gozou as férias de 2002/2003;
• que o Reclamante recebeu o salário do mês de março de 2003;
• que o Reclamante não compareceu ao Sindicato profissional para

homologar a rescisão contratual.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

Processo n. ...............

FÊNIX LTDA., (qualificação e endereço completo) nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA em epígrafe, movida por MANOEL MANÉ DA SILVA, vem, por seu
advogado infrafirmado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá intimações
no endereço da Rua ........, com fundamento no art. 847 da CLT c/c art. 300 do CPC,
apresentar sua

CONTESTAÇÃO

pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

I – PRELIMINARMENTE

I.A – DA NÃO SUBMISSÃO DO DISSÍDIO AO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

O art. 852-A do diploma consolidado estabelece que: “Os dissídios individuais cujo
valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da
reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo”.

Neste diapasão, o Reclamante requereu inúmeros pedidos em sua peça inaugural,
fixando como valor da causa o montante global de R$ ..........., valor este que não supera os
40 salários mínimos atuais. Logo, a demanda deveria ter sido submetida ao procedimento



sumaríssimo, com determinação líquida e certa dos pedidos, conforme determina o art. 852-B
da CLT, in verbis:

“Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo:

I – o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente”.

Em última análise, não tendo o Reclamante submetido a demanda ao procedimento
sumaríssimo, desrespeitando, por conseguinte, os arts. 852-A e 852-B, ambos da CLT, requer
a Reclamada a extinção do processo sem resolução de mérito, arcando o autor com o
pagamento das custas processuais, tudo nos termos do art. 267, IV, do CPC, bem como no art.
852-B, § 1.º, do diploma consolidado.

I.B – DA NÃO SUBMISSÃO DA DEMANDA À COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO
PRÉVIA

A Lei 9.958/2000 criou as chamadas Comissões de Conciliação Prévia, cuja atribuição
era a de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho.

Neste diapasão, o art. 625-D do diploma consolidado determinou que: “Qualquer
demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia, se, na
localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa
ou do sindicato da categoria”.

No caso em tela, foi criado, no âmbito da empresa Reclamada, em ....., Comissão de
Conciliação Prévia, conforme atestam os documentos ora juntados, de composição paritária,
com o intuito de tentar conciliar os conflitos trabalhistas, evitando, assim, o aumento da
demanda na já sobrecarregada Justiça do Trabalho.

Pois bem, apesar de existir, no âmbito da empresa Reclamada, Comissão de
Conciliação Prévia regularmente constituída, o Reclamante não submeteu primeiramente sua
demanda à atinente comissão, ingressando, ao arrepio da lei, diretamente com a presente
reclamação trabalhista.

Portanto, tendo em vista que o Reclamante não cumpriu o disposto no art. 625-D da
CLT, requer a Reclamada a extinção do processo sem resolução de mérito, em face da
ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, nos termos do art. 267,
IV, do digesto processual civil.

Atenção: Desde 13.05.2009, o STF entendeu, ao interpretar o art. 625-D da CLT, que
não é mais necessária a submissão da demanda à CCP. Tal preliminar, portanto, atualmente,
não seria arguida.

II – DO MÉRITO



Caso ultrapassadas as preliminares arguidas, o que não acredita a Reclamada, passa a
requerida a esclarecer os fatos e repelir os pedidos contidos na peça vestibular.

O Reclamante foi admitido pela Reclamada em 02.01.2002, na função de servente,
percebendo como remuneração a importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

Cumpria o Autor a jornada das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, com uma hora de
intervalo para repouso e alimentação, sendo que, aos sábados, laborava das 8 às 12 horas,
sempre folgando aos domingos e feriados, conforme cartões de ponto em anexo, não fazendo
jus, portanto, ao pagamento de qualquer hora extra, uma vez que não era submetido à jornada
suplementar.

O Reclamante foi dispensado por justa causa em face do seu abandono ao emprego,
visto que apenas prestou serviços à Reclamada até 30.03.2003, sendo que após esta data não
mais compareceu ao trabalho nem apresentou qualquer justificativa para sua ausência,
configurando, assim, o abandono de emprego.

Nesse contexto, considerando que o Reclamante foi dispensado por justa causa,
indevidos os pagamentos de aviso-prévio e sua integração para todos os efeitos, gratificação
natalina proporcional de 2003 (4/12) e férias proporcionais de 2003
(4/12) acrescidas do terço constitucional, bem como indevido o fornecimento de guias do
seguro-desemprego.

Ressalte-se que a rescisão contratual do Reclamante não foi homologada pelo Sindicato
profissional tendo em vista que o mesmo não compareceu no dia e hora designados para
homologação da rescisão, não havendo que se falar, portanto, na multa do art. 477, § 8.º, da
CLT, uma vez que foi o trabalhador Reclamante que deu causa à mora. Ademais,
considerando que o Reclamante foi dispensado por justa causa, não havia qualquer verba
rescisória a receber, uma vez que o obreiro recebeu o saldo de salários do mês de março de
2003 e gozou as férias adquiridas.

Esclarece a Reclamada que sempre depositou regularmente o FGTS do Reclamante,
conforme se verifica pelos documentos ora juntados, esclarecendo também que não é devida
qualquer indenização compensatória de 40% do FGTS, uma vez que o Reclamante foi
dispensado por justa causa.

Outrossim, falta com a verdade o Reclamante quando alega que não gozou férias no
período de 2002/2003, nem recebeu a gratificação natalina de 2002, uma vez que os
documentos juntados demonstram o efetivo gozo de férias (período 2002/2003) e
recebimento da gratificação natalina de 2002.

Conforme já mencionado, esclarece a Reclamada que o Reclamante recebeu o saldo de
salários do mês de março de 2003 (recibo de salário em anexo).

Cabe destacar também que o Reclamante não cumpriu o disposto no Decreto
3.048/1999, visto que deixou de apresentar a certidão de nascimento dos filhos menores, não
procedendo o pedido autoral de pagamento das cotas de salário-família, em face de sua
inércia, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, consubstanciado na Súmula 254 do



Colendo Tribunal Superior do Trabalho.

Em relação ao desconto no salário do Reclamante de três parcelas mensais de R$ 60,00
(sessenta reais), esclarece a Empresa Reclamada que o desconto é lícito, uma vez que o
laborante danificou de forma culposa um dos computadores da empresa, sendo que no
contrato de trabalho do Autor (doc. em anexo) havia previsão explícita possibilitando o
desconto no salário em caso de dano causado ao empregador, sendo legal o desconto
efetuado, nos exatos termos do previsto no art. 462, § 1.º, da CLT.

Impende ressaltar que a Empresa Reclamada, de fato, descontou dos salários do Autor,
durante todo o contrato de trabalho, o valor mensal de R$ 20,00 (vinte reais) a título de
mensalidade sindical destinada ao sindicato profissional do laborante. Ocorre que tal
desconto foi autorizado previamente e por escrito pelo empregado (doc. em anexo), sendo
legal o desconto em função do previsto no art. 462 da CLT, bem como no entendimento
consubstanciado na Súmula 342 do TST.

Por último, indevido o pagamento de honorários advocatícios na base de 20%, pois,
além de não haver nenhuma verba de sucumbência a justificar a condenação em honorários
advocatícios, não foram preenchidos os requisitos do art. 16 da Lei 5.584/1970, uma vez que
o Reclamante não está assistido por seu Sindicato Profissional, mas por advogado particular,
não fazendo jus assim, a teor das Súmulas 219 e 329 do Tribunal Superior do Trabalho, ao
recebimento de verba de sucumbência.

III – DO REQUERIMENTO FINAL

Por todo o exposto, espera e confia a Reclamada sejam acolhidas as preliminares
arguidas, em especial para que o processo seja extinto sem resolução de mérito, nos termos
do art. 267, IV, do CPC, e dos arts. 625-D e 852-B, § 1.º, ambos da CLT, uma vez que o
Autor não submeteu a demanda preliminarmente à Comissão de Conciliação Prévia nem
adequou sua inicial ao procedimento sumaríssimo, conforme exigência legal do diploma
consolidado.

Superadas as preliminares, o que sinceramente não acredita a demandada, confia a
Reclamada, no mérito, que serão julgados improcedentes todos os pedidos formulados pelo
Reclamante, em face de toda a fundamentação supra, com a consequente condenação do autor
ao pagamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 789, II, da CLT, requerendo, por
cautela, em caso de eventual condenação, a compensação das verbas pagas pelos mesmos
títulos no decorrer do contrato, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do Autor.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova
documental, testemunhal e depoimento pessoal do Reclamante.

Termos em que,

Espera Deferimento.



Local e Data,

Advogado/OAB n. ........

8.1.4 Modelo 4

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM – OAB/PE – 2005.2)

LUIZ GONZAGA, ex-empregado da empresa de eventos artísticos
NORDESTE BRASIL LTDA., situada na cidade denominada SÃO
JOÃO/PE, ingressou com Reclamatória Trabalhista na única Vara do
Trabalho desta mesma cidade, em data de 26.08.2005, tendo sido a
empresa citada em 02.09.2005 para comparecer à audiência única do
dia 09.09.2005. Optou o autor pelo rito sumaríssimo, na forma do art.
852 da CLT. Declina a percepção de salário mensal de R$ 700,00 e o
exercício da função de segurança. Em sua exordial, Luiz declara
também que o contrato de trabalho teve início em 24.08.2000, de
forma clandestina, embora sua CTPS só tenha sido assinada no dia
26.08.2000, constando este mesmo dia como data de admissão,
quando lhe foi dada a explicação no sentido de que a empresa possuía
48 horas para anotá-la. Mesmo assim, Luiz postula a retificação da
CTPS e o pagamento das diferenças sobre 13.º salário, férias + 1/3 e
FGTS + 40%. A peça de ingresso confessa que a cessação do
contrato de trabalho deu-se em 24.08.2003, a pedido do ex-
empregado, entretanto, apenas a Convenção Coletiva da categoria
atualmente em vigor (vigência de 01.05.2005 a 01.05.2006) dispõe
que serão considerados válidos exclusivamente os pedidos de
demissão cujas rescisões contratuais forem homologadas no
sindicato de classe da respectiva categoria profissional, o que de fato
não ocorreu à época. Em função disso, Luiz postula todas as verbas
rescisórias correlatas à dispensa sem justa causa que não lhe foram
pagas (inclusive aviso-prévio indenizado com integração ao tempo de
serviço), haja vista que apenas uma parte delas foi adimplida ante a
formalização da dispensa como “pedido de demissão”. Vindica,



também, o pagamento dos adicionais de insalubridade, no percentual
de 40%, e o de periculosidade, no percentual de 30%, sob a alegação
de que recolhia o lixo do escritório da empresa (fundamento do
adicional de insalubridade) e que dirigia sua moto particular para fazer
entregas, expondo sua vida a riscos (fundamento do adicional de
periculosidade). Pelo exercício eventual de tais atividades, postula,
ainda, o pagamento de um acúmulo de funções, no valor extra de um
salário de servente e mais um outro salário de motorista, ambos
fixados de acordo com as convenções coletivas dessas duas
categorias específicas. Pretende, ainda, diferença salarial com
relação ao paradigma indicado, Sr. Patativa do Assaré, que exercia
função idêntica à sua, qualitativa e quantitativamente, numa filial da
Reclamada, localizada na cidade vizinha, pertencente à mesma região
metropolitana, denominada SÃO PEDRO/PE. A empresa lhe pagava
R$ 100,00 por mês a título de aluguel da moto, consoante contrato de
aluguel firmado entre as partes, sendo que Luiz postula a integração
desse numerário na sua remuneração mensal, a título de “salário por
fora”, pois esta parcela não constava em contracheque, assim como
das diárias percebidas, em média de duas por mês, no valor de R$
100,00 por viagem realizada, e também a integração do valor da
previdência privada paga pela empresa em favor do mesmo, no
montante fixo de R$ 100,00 por mês. Postula, ainda, diferença salarial
para a função de vigilante, cujo salário em norma coletiva própria é
superior ao seu (R$ 900,00). Ao final, requer o pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 20%, julgando-os devidos
pela ré em face da assistência de advogado particular que teve de
contratar, com fundamento no art. 133 da CF, sendo certo que não
indica no seu rol postulado o valor específico deste pedido, embora
todas as demais postulações tenham sido expostas de forma líquida,
alcançando estas o somatório do valor total e exato de R$ 11.000,00,
sendo também este o valor atribuído à causa.

Na condição de advogado constituído da empresa NORDESTE
BRASIL LTDA., elabore a resposta adequada, contestando TODOS
os aspectos suscitados em linhas transatas (negar a procedência de
todos os pedidos de forma fundamentada), respeitando o Princípio da
Eventualidade e a máxima cautela processual exigível de um bom
advogado.



RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE SÃO JOÃO/PE

Processo n. ...........

NORDESTE BRASIL LTDA., qualificação e endereço completo, nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em epígrafe, movida por LUIZ GONZAGA, vem, por seu
advogado infrafirmado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá intimações
no endereço da Rua ........, com fundamento no art. 847 da CLT c/c art. 300 do CPC,
apresentar sua

CONTESTAÇÃO

pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

I – DA NÃO SUBMISSÃO DO DISSÍDIO AO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO –
DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

O art. 852-A do diploma consolidado estabelece que: “Os dissídios individuais cujo
valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da
reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo”.

Neste diapasão, o Reclamante requereu inúmeros pedidos em sua peça inaugural,
fixando como valor da causa o montante global de R$ 11.000,00 (onze mil reais), liquidando
todos os pleitos postulados, com exceção do pedido de honorários advocatícios.

Logo, o Reclamante ao elaborar a peça vestibular ora contestada deveria ter observado
as determinações contidas na legislação vigente no que atine ao procedimento sumaríssimo,
com determinação líquida e certa de todos os pedidos (inclusive honorários advocatícios),
conforme determina o art. 852-B da CLT, in verbis:

“Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo:

I – o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente”.

Em última análise, não tendo o Reclamante liquidado o pedido de honorários
advocatícios, desrespeitando, por conseguinte, os arts. 852-A e 852-B, I, ambos da CLT,
deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, arcando o autor com o pagamento das
custas processuais, tudo nos termos do art. 267, IV, do CPC, bem como no art. 852-B, § 1.º,



do diploma consolidado.

II – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O Reclamante manteve vínculo com a ora contestante no período de 24.08.2000 até
24.08.2003. Ressalte-se que a cessação do contrato de trabalho deu-se em 24 de agosto de
2003 a pedido do ex-empregado, conforme confessado pelo mesmo na exordial trabalhista.

Neste contexto, considerando a data da propositura da presente ação, qual seja
26.08.2005, percebe-se que, a teor do art. 7.º, XXIX, da CF/1988, operou-se a preclusão
bienal para propositura da ação.

Por consequência, argui a Reclamada a prescrição bienal, nos exatos termos do art. 7.º,
XXIX, da CF/1988, por restarem totalmente prescritas eventuais verbas oriundas do pacto
laboral mencionado, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, com
fundamento no art. 269, IV, do CPC.

Não obstante, por cautela, caso não acolhida a prescrição bienal, considerando a data
de admissão (24.08.2000) e a data da propositura da ação (26.08.2005), argui a prescrição
quinquenal, para que sejam consideradas prescritas as parcelas eventualmente postuladas
anteriormente aos últimos cinco anos, nos moldes do art. 7.º, XXIX, da CF/1988. Logo,
encontra-se prescrito o pedido de retificação da data de assinatura da CTPS, bem como o
pagamento das diferenças de 13.º salário, férias acrescidas do terço constitucional, FGTS +
40%.

III – DO MÉRITO

Caso ultrapassadas as preliminares e prejudiciais de mérito arguidas, o que não acredita
a Reclamada, passa a requerida a esclarecer os fatos e repelir os pedidos contidos na peça
vestibular.

O Reclamante foi admitido pela Reclamada em 24.08.2000, sendo que sua CTPS
somente foi assinada em 26.08.2000, exercendo o Autor a função de segurança, percebendo
como última remuneração o valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Conforme já mencionado anteriormente, a cessação do contrato de trabalho deu-se em
24 de agosto de 2003 a pedido do ex-empregado, conforme confessado pelo mesmo na
exordial trabalhista.

O Reclamante alega que a Convenção Coletiva atual (vigência de 01.05.2005 a
01.05.2006) dispõe que serão considerados válidos exclusivamente os pedidos de demissão
cujas rescisões contratuais forem homologadas no sindicato de classe da respectiva categoria
profissional, o que não ocorreu à época.

Ora, o término do pacto laboral, a pedido do Reclamante, deu-se em 24.08.2003 e a
CCT mencionada apenas teve seu início de vigência em 01.05.2005, bem depois do pedido



de demissão do obreiro, não havendo que se falar em qualquer descumprimento de norma
coletiva, tendo em vista que tal regra não vigorava à época da cessação do contrato de
trabalho. Portanto, indevido o pagamento de quaisquer verbas rescisórias complementares e
correlatas à dispensa sem justa causa, sendo também indevido o aviso-prévio indenizado e
sua integração.

Postula o obreiro o pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 40%,
sob a alegação de que recolhia o lixo do escritório da empresa.

Concomitantemente, postula o Reclamante o pagamento do adicional de periculosidade,
no percentual de 30%, sob a alegação de que dirigia sua moto particular para fazer entregas,
expondo sua vida a riscos.

Inicialmente, cabe destacar que a CLT, no art. 193, § 2.º, determina que o empregado
deverá optar entre receber o adicional de insalubridade ou de periculosidade, caso labore,
simultaneamente, em atividade insalubre e perigosa, jamais tendo direito ao recebimento
simultâneo dos dois adicionais, impondo-se, por conseguinte, a extinção sem resolução de
mérito do pedido de insalubridade ou de periculosidade, conforme opção obreira.

Ademais, considerando a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial do TST,
nenhum adicional, seja de insalubridade, seja de periculosidade, é devido ao Reclamante.

Em relação ao adicional de insalubridade, o TST, por meio da OJ n. 4, da SDI-I, firmou
entendimento de que a limpeza em residências e escritórios e a respectiva coleta de lixo não
podem ser consideradas atividades insalubres, ainda que constatadas por laudo pericial,
porque não se encontram dentre as classificadas como lixo urbano na Portaria do Ministério
do Trabalho, sendo, portanto, indevido o pagamento ao Reclamante do adicional de
insalubridade postulado.

Quanto ao adicional de periculosidade postulado pelo Autor com base no fundamento de
que dirigia sua moto particular para fazer entregas, expondo sua vida a riscos, não merece
prosperar, uma vez que o ordenamento jurídico vigente não contempla tal direito.

Com efeito, o adicional de periculosidade somente é devido nas hipóteses taxativamente
previstas, quais sejam: contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de
risco acentuado (art. 193 da CLT), exercício de atividade no setor de energia elétrica (art. 1.º
da Lei 7.369/1985) e exposição à radiação ionizante ou à substância radioativa (OJ/SDI-
I/TST n. 345). Logo, indevido o pedido de adicional de periculosidade requerido pelo
obreiro, visto que o fundamento apresentado para a obtenção de tal pleito não encontra
respaldo na legislação em vigor.

Outrossim, em função do exercício eventual destas atividades, postula um acúmulo de
funções, no valor extra de um salário sobre a função de servente e motorista, fixados nas
CCTs das categorias específicas.

Ora, totalmente indevida a acumulação de funções, visto que estas eram exercidas pelo
Reclamante eventualmente, configurando-se numa substituição meramente eventual, não se
coadunando com o entendimento consubstanciado na Súmula 159 do TST. A substituição



meramente eventual é aquela que se concretiza por curtíssimo período, sem possibilidade de
gerar estabilização contratual minimamente necessária para propiciar efeitos salariais
diferenciados em benefício do trabalhador. Logo, totalmente indevido o pagamento de valor
extra de um salário sobre a função de servente e motorista.

Em relação à equiparação salarial pleiteada, esclarece a contestante que, a teor do art.
461 da CLT, não tem direito o autor à atinente equiparação, uma vez que o paradigma
indicado labora em localidade distinta do local onde o

reclamante prestava seus serviços. Outrossim, de fato, a empresa, para o desempenho de
suas tarefas, aluga motocicletas de terceiros, pagando, em média, o valor de R$ 100,00 (cem
reais). Ora, o Reclamante era apenas um dos vários proprietáriosde moto que locavam o
veículo à empresa Reclamada, sendo totalmente distintos e incomunicáveis os contratos de
emprego e locação existentes. Logo, não procede o pedido de integração do valor do aluguel
da moto à remuneração mensal do Reclamante, por não se tratar de salário por fora, mas de
simples aluguel pago ao autor pelo uso do veículo, montante este totalmente desvinculado da
relação empregatícia mantida com ele.

Em relação às diárias percebidas, em média duas diárias por mês, no valor de R$
100,00 por viagem realizada, não há que se falar em integração de tal verba à remuneração
do empregado, visto que, a teor do art. 457, § 2.º, da CLT, as diárias para viagem somente
integram a remuneração do obreiro se ultrapassarem a 50% (cinquenta por cento) do salário
mensal percebido pelo empregado, o que não era a hipótese, considerando que o Reclamante
percebia a remuneração de R$ 700,00 (setecentos reais) por mês.

Quanto ao pedido de integração à remuneração do Reclamante do valor pago pela
Reclamada a título de previdência privada, no montante fixo de R$ 100,00 (cem reais) por
mês, totalmente indevido este pleito, uma vez que o art. 458, § 2.º, VI, da CLT não considera
como salário a previdência privada concedida e paga pelo empregador.

Esclarece a Reclamada que o Reclamante jamais exerceu a função de vigilante, sendo
totalmente indevido o pagamento de diferença salarial para esta função.

Por último, indevido o pagamento de honorários advocatícios na base de 20%, pois,
além de não haver nenhuma verba de sucumbência a justificar a condenação em honorários
advocatícios, não foram preenchidos os requisitos do art. 16 da Lei 5.584/1970, uma vez que
o Reclamante não está assistido por seu Sindicato Profissional, mas por advogado particular,
não fazendo jus assim, a teor das Súmulas 219 e 329 do Tribunal Superior do Trabalho, ao
recebimento de verba de sucumbência.

IV – DO REQUERIMENTO FINAL

Por todo o exposto, espera e confia a Reclamada seja acolhida a preliminar arguida,
para que o processo seja extinto sem resolução de mérito, arcando o autor com o pagamento
das custas processuais, tudo nos termos do art. 267, IV, do CPC, bem como no art. 852-B, §
1.º, do diploma consolidado, tendo em vista que o Reclamante não liquidou o pedido de



honorários advocatícios, desrespeitando, por conseguinte, os arts. 852-A e 852-B, ambos da
CLT.

Caso superada a preliminar levantada, espera e confia a Reclamada que seja acolhida a
prejudicial de mérito arguida, para que seja decretada por este Juízo a prescrição bienal, nos
exatos termos do art. 7.º, XXIX, da CF/1988, por restarem totalmente prescritas eventuais
verbas oriundas do pacto laboral mencionado, devendo o processo ser extinto com resolução
de mérito, com fundamento no art. 269, IV, do CPC.

Outrossim, por cautela, caso não acolhida a prescrição bienal, argui a prescrição
quinquenal, para que sejam consideradas prescritas as parcelas eventualmente postuladas
anteriormente aos últimos cinco anos, nos moldes do art. 7.º, XXIX, da CF/1988.

Superadas as preliminares e prejudiciais de mérito arguidas, o que sinceramente não
acredita a demandada, confia a Reclamada, no mérito, que serão julgados improcedentes
todos os pedidos formulados pelo Reclamante, em face de toda a fundamentação supra, com a
consequente condenação do autor ao pagamento das custas judiciais, conforme previsto no
art. 789, II, da CLT, requerendo, por cautela, em caso de eventual condenação, a
compensação das verbas pagas pelos mesmos títulos no decorrer do contrato, evitando-se,
assim, o enriquecimento sem causa do Autor.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova
documental, testemunhal e depoimento pessoal do Reclamante.

Termos em que,

Espera deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ........

8.1.5 Modelo 5

QUESTÃO APRESENTADA
(CESPE – EXAME DE ORDEM – OAB/PE 2006.2)

Antônio, empregado da pessoa jurídica Ômicron, foi admitido em
22.07.2000 na função de operador de pá mecânica em subsolo. A
empresa tem por objeto social a extração de minério de ferro. Em
27.05.2005, foi editada lei federal que determinou a desapropriação da



região onde estava localizada a sede da Ômicron, único
estabelecimento empresarial da empresa, para a construção de usina
hidrelétrica. No dia 31.10.2005, devido à paralisação definitiva das
atividades da empresa, conforme determinação da referida lei, Antônio
foi despedido, sem receber nenhum valor a título de verba rescisória.
O termo de rescisão de seu contrato de trabalho foi devidamente
homologado pelo sindicato da categoria profissional. Inconformado,
Antônio ajuizou reclamação trabalhista, pleiteando o recebimento
integral das verbas rescisórias, por ter sido seu contrato de trabalho
rescindido sem justa causa.

Questão: Considerando a situação hipotética apresentada e com
base no ordenamento jurídico vigente, elabore a contestação da
empresa Ômicron à reclamação ajuizada por Antônio.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

Processo n. ....

ÔMICRON, qualificação e endereço completo, nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA em epígrafe, movida por ANTÔNIO..., vem, por seu advogado
infrafirmado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá intimações no
endereço da Rua ...., com fundamento no art. 847 da CLT c/c art. 300 do CPC, apresentar sua

CONTESTAÇÃO

pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

I – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA E DA NOMEAÇÃO À
AUTORIA DA UNIÃO FEDERAL:

Esclarece a contestante que o Reclamante foi admitido pela Reclamada, empresa
especializada em extração de minério de ferro, em 22.07.2000, na função de operador de pá
mecânica em subsolo.

No entanto, a contestante, de fato, foi obrigada a encerrar, definitivamente, suas



atividades no dia 31.10.2005, em função da edição de lei federal (doc. em anexo) que
determinou a desapropriação da região onde estava localizada a sede da empresa, único
estabelecimento da ora demandada, para a construção de uma usina hidroelétrica, o que
motivou a dispensa sem justa causa do obreiro reclamante, sem o pagamento das verbas
rescisórias, mas devidamente homologado perante o sindicato da categoria profissional.

Impende destacar que não houve pagamento pela reclamada das verbas rescisórias do
reclamante, uma vez que restou configurado o “FATO DO PRÍNCIPE”, estabelecendo o art.
486 da CLT que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por
ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução
que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que
ficará a cargo do governo responsável.

Portanto, sendo a União Federal a única responsável pela paralisação definitiva das
atividades da empresa (paralisação esta determinada na própria lei de desapropriação), é a
reclamada parte ilegítima para responder aos termos da presente ação, devendo figurar no
polo passivo da demanda a própria UNIÃO FEDERAL, respondendo a mesma pelo
pagamento de todas as verbas rescisórias devidas ao reclamante, nos exatos termos do art.
486 da CLT.

Neste diapasão, impõe-se, nos termos do § 1.º do mesmo art. 486 da CLT, que seja
chamada a integrar a lide a União Federal para que alegue o que entender devido quanto aos
fatos ora suscitados pela contestante, declarando-se, posteriormente, a ilegitimidade de parte
da reclamada, nos termos do art. 486 da CLT c/c o art. 267, VI, do CPC, e incluindo-se no
polo passivo da demanda a UNIÃO FEDERAL, que deverá responder, isoladamente, pelo
pagamento de todas as verbas rescisórias devidas ao reclamante.

II – DO REQUERIMENTO FINAL:

Por todo o exposto, espera e confia a Reclamada seja acolhida a preliminar de
ilegitimidade de parte ora suscitada, com a extinção do feito sem resolução do mérito em
relação a ora contestante, nos exatos termos do art. 486 da CLT c/c o art. 267, VI, do CPC, e
inclusão no polo passivo da demanda da União Federal, a qual, em razão do fato do príncipe
demonstrado, deverá responder, isoladamente, pelo adimplemento das verbas rescisórias
devidas ao reclamante.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova
documental, testemunhal e depoimento pessoal do Reclamante, requerendo, por cautela, em
caso de eventual condenação, a compensação das verbas pagas pelos mesmos títulos no
decorrer do contrato, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do Autor.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e data,



Advogado/OAB n.....

8.1.6 Modelo 6

QUESTÃO APRESENTADA
(CESPE – EXAME DE ORDEM – OAB/PE – 2007.1)

Antônio, engenheiro civil, trabalhava para a Construtora Alfa Ltda.,
onde exercia a função de supervisor de equipamentos e manutenção.
No seu setor de trabalho, Antônio supervisionava 35 empregados que
estavam diretamente subordinados a ele. Antônio recebia uma
gratificação equivalente a 40% de seu salário, por exercer a função de
supervisor e não registrar sua jornada de trabalho. Após ser demitido
sem justa causa da Construtora, Antônio ingressou com uma
reclamação trabalhista, pleiteando o pagamento de jornada
extraordinária, alegando que cumpria jornada das 8 às 20 horas, de
segunda a sexta com intervalo de uma hora para almoço, e das 8 às
15 horas, aos sábados, com intervalo de 30 minutos para almoço.
Como prova oral de sua jornada de trabalho, apresentou duas
testemunhas. Ademais, alegou que, apesar do cargo de supervisor,
não possuía poder de mando nem autonomia, já que estava
subordinado à direção da empresa, cumprindo ordens, metas e
determinações por parte da diretoria. Alegou ainda que recebia salário
maior que o salário habitualmente pago aos outros engenheiros civis
em razão de sua experiência profissional.

Questão: Considerando a situação hipotética acima com referência
e com base na CLT, elabore a contestação da Construtora Alfa,
refutando a tese sustentada por Antônio na inicial.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....



Processo n.º.............

CONSTRUTORA ALFA LTDA., qualificação e endereço completo, nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em epígrafe, movida por ANTÔNIO, vem, por seu
advogado infrafirmado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá intimações
no endereço da rua......, com fundamento no art. 847 da CLT c/c art. 300 do CPC, apresentar
sua

CONTESTAÇÃO

pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

I – DO MÉRITO:

Conforme relatado na inicial, o reclamante, engenheiro civil, foi contratado pela
empresa reclamada em ....., exercendo a função de supervisor de equipamentos e manutenção.
No seu setor de trabalho, o reclamante supervisionava 35 empregados que estavam
diretamente subordinados ao autor.

O autor recebia uma gratificação equivalente a 40% de seu salário, por exercer a função
de supervisor, não havendo, em função do exercício de confiança, o registro de jornada de
trabalho, conforme previsto no art. 62, II, da CLT.

Após ser dispensado sem justa causa no dia ....., o reclamante ingressou com uma
reclamação trabalhista em ...., pleiteando o pagamento de horas suplementares, alegando que
cumpria jornada das 8 às 20 horas de segunda a sexta-feira com intervalo de uma hora para
almoço, e das 8 às 15 horas aos sábados, com intervalo de 30 minutos para almoço.

Como prova oral de sua jornada de trabalho, apresentou o autor apenas duas
testemunhas.

Em sua inconsistente e frágil inicial, alegou o reclamante que, apesar de exercer o cargo
de supervisor, não possuía o mesmo poder de mando nem autonomia,

já que estava subordinado à direção da empresa, cumprindo ordens, metas e
determinações por parte da diretoria, sustentando, ademais, que recebia salário maior que o
salário habitualmente pago aos outros engenheiros civis em razão de sua experiência
profissional.

Ora, não merece prosperar o pleito de horas suplementares requeridas na peça
inaugural, uma vez que o reclamante exercia a função de supervisor de equipamentos e
manutenção (cargo de gerência, de confiança), sendo responsável pela supervisão de 35
empregados, diga-se de passagem, diretamente subordinados juridicamente ao autor.

Ademais, o reclamante recebia uma gratificação equivalente a 40% de seu salário,
por exercer a função de supervisor, não havendo que se falar, em virtude do exercício de



função de confiança, de registro e controle da jornada de trabalho, conforme previsto no
art. 62, II, da CLT, in verbis:

“Art. 62 da CLT. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:

I – omissis;

II – os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se
equiparam para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento e/ou
filial.

Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados
mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança
compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo
salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento)”.

Em última análise, improcede o pedido de horas extras requerido pelo autor, uma vez
que o mesmo exercia uma função de confiança, percebendo uma gratificação de função de
40%, não havendo que se falar, a teor do art. 62 da CLT, em controle de jornada.

II – DO REQUERIMENTO FINAL:

Por todo o exposto, espera e confia a reclamada, no mérito, que será julgado
improcedente o pedido de horas extras formulado pelo reclamante, em face de toda a
fundamentação supra, em especial, em função do disposto no art. 62, II, da CLT, com a
consequente condenação do autor ao pagamento das custas judiciais, conforme previsto
no art. 789, II, da CLT, requerendo, por cautela, em caso de eventual condenação, a
compensação das verbas pagas pelos mesmos títulos no decorrer do contrato, evitando-se,
assim, o enriquecimento sem causa do autor.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova
documental, testemunhal e depoimento pessoal do Reclamante.

Termos em que,

Espera deferimento.

Local e data,

Advogado/OAB n..............



8.1.7 Modelo 7

QUESTÃO APRESENTADA
(CESPE – EXAME DE ORDEM – OAB/PE – 2007.3)

Francisco moveu reclamação trabalhista contra a instituição
filantrópica Instituto Meninos da Vila. Na reclamação trabalhista,
Francisco formulou pedido de reconhecimento de vínculo empregatício
e o pagamento de todas as verbas decorrentes do reconhecimento do
vínculo, vale dizer, aviso-prévio, férias integrais e proporcionais, 13.º
salário fracional e integral, FGTS, multa rescisória do FGTS e multa
prevista no art. 477 da CLT. Os representantes legais do Instituto
procuraram um escritório de advocacia e relataram ao advogado os
seguintes fatos: “O Instituto Meninos da Vila é uma entidade
filantrópica, criada em outubro de 2003, com o objetivo de auxiliar
crianças carentes. Francisco, fundador do Instituto, foi designado
como presidente da entidade no ato de fundação, tendo permanecido
na mesma função até o seu afastamento do Instituto, que ocorreu em
agosto de 2006. Francisco administrava o Instituto, ou seja, buscava
doadores na comunidade, controlava as finanças, contratava e demitia
pessoal, determinava a forma de aplicação dos recursos, estabelecia
o horário de trabalho de todos os funcionários. Além de Francisco,
outros dois diretores compunham a diretoria do Instituto. Todos os
diretores recebiam, além de uma ajuda de custo, um pró-labore por
mês. De acordo com o estatuto social do Instituto, os membros da
diretoria seriam eleitos a cada dois anos, após escolha, em
assembleia, dos sócios da instituição. Ainda conforme o estatuto, a
destituição de qualquer membro da diretoria também deveria ser
referendada pela assembleia. Francisco foi afastado da presidência e
excluído do rol de sócios do Instituto em agosto de 2006, após ter sido
flagrado desviando dinheiro da instituição”. Considerando a situação
hipotética acima, elabore, na condição de advogado contratado pelo
Instituto Meninos da Vila, a contestação dessa instituição, sustentando
as teses de defesa cabíveis.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

Processo n. .............

INSTITUTO MENINOS DA VILA, instituição filantrópica, qualificação e endereço
completo, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em epígrafe, movida por
FRANCISCO, vem, por seu advogado infrafirmado, conforme instrumento de mandato em
anexo, que receberá intimações no endereço da rua......, com fundamento no art. 847 da CLT
c/c art. 300 do CPC, apresentar sua

CONTESTAÇÃO

pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

I – DO MÉRITO – DA INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Em sua frágil e inconsistente petição inicial, o reclamante formulou pedido de
reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada no período compreendido entre
outubro de 2003 e agosto de 2006 e o consequente pagamento das verbas decorrente do
rompimento imotivado do vínculo contratual, quais sejam aviso-prévio, férias integrais e
proporcionais, 13.º salário fracional e integral, FGTS, multa rescisória do FGTS e multa
prevista no art. 477 da CLT.

Ocorre que, em verdade, conforme adiante se demonstrará, o reclamante jamais foi
empregado da instituição ora contestante.

Vale destacar que o Instituto Meninos da Vila é uma entidade filantrópica, criada em
outubro de 2003, com o objetivo de auxiliar crianças carentes, sendo que o reclamante foi
fundador do Instituto e designado como Presidente da entidade no ato de fundação, tendo
permanecido na mesma função até o seu afastamento definitivo da Entidade filantrópica, o
que efetivamente ocorreu em agosto de 2006, após ter sido o autor flagrado desviando
dinheiro da instituição.

Ressalte-se que, além do Reclamante, outros dois diretores compunham a diretoria do
Instituto, os quais recebiam, além de uma ajuda de custo, um pró-labore mensal no valor de
R$..........., sendo que, de acordo com o estatuto social da Entidade reclamada, os membros
da Diretoria são escolhidos, em assembleia dos sócios da Entidade, para mandato de dois
anos, sendo que eventual destituição de qualquer membro da Diretoria também deve ser
referenda em assembleia.

Na qualidade de Presidente do Instituto, o reclamante tinha como funções buscar
doadores na comunidade, controlando as finanças, com poderes de definir a forma de
aplicação dos recursos e ingerência total na contratação e dispensa de empregados da



entidade, inclusive fixando o horário de trabalho dos funcionários.

Portanto, percebe-se que o reclamante jamais foi empregado do Instituto demandado,
estando ausentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, em especial a
denominada subordinação jurídica.

Conforme previsto no art. 3.º da CLT, “considera-se empregado toda pessoa física que
prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário”.

O reclamante, como já exposto, era Presidente do Instituto, tendo o poder de gerência,
de comando da Instituição, administrando as finanças e exercendo o poder diretivo em
relação aos empregados, admitindo e dispensando obreiros e controlando a jornada dos
funcionários.

Ora, resta patente que não havia subordinação jurídica, visto ser o reclamante o
comandante maior da entidade.

Embora reflita uma situação um pouco diferente, vale frisar que o TST já tem
posicionamento firmado (Súmula 269) no sentido de que empregado eleito diretor de
sociedade tem o seu contrato de trabalho suspenso, salvo se permanecer presente a
subordinação jurídica inerente à relação de emprego.

Esse entendimento tem uma razão lógica, qual seja, a impossibilidade da pessoa, na
mesma empresa ou entidade, ser empregadora e empregada simultaneamente. A quem estaria
subordinado o Presidente da Instituição?

No caso em tela, o reclamante jamais foi empregado da contestante, mas sim sócio
fundador da Entidade, eleito desde então Presidente do Instituto e gerenciando a reclamada,
inexistindo, por consequência, a subordinação jurídica necessária à configuração da relação
de emprego.

Portanto, reconhecida a inexistência de vínculo empregatício, devem ser julgados
totalmente improcedentes os pedidos elencados pelo reclamante (aviso-prévio, férias
integrais e proporcionais, 13.º salário fracional e integral, FGTS, multa rescisória do FGTS
e multa prevista no art. 477 da CLT), uma vez que inexistiu relação de emprego a motivar o
pagamento de verbas oriundas de pacto laboral.

Sobre o tema, vale mencionar magistério do Professor Renato Saraiva, que na obra
Curso de Direito Processual do Trabalho , Editora Método, 5. ed., 2008, p. 435-436, assim
leciona:

“Em outras palavras, o não reconhecimento do vínculo de emprego não deve ser
enquadrado como carência de ação por ilegitimidade ativa ad causam, de forma a importar na
extinção do processo sem resolução do mérito, mas, sim, em improcedência do pedido,
extinguindo-se o processo com resolução do mérito, baseando-se no art. 269, I, do CPC.

Ora, o fato de o juiz concluir que entre o reclamante e reclamado não houve relação de
emprego não significa dizer que o obreiro não possui legitimidade ativa para ingressar com a
ação, uma vez que as condições da ação são analisadas por meio de um juízo de valor



prévio, de forma abstrata, sendo o direito processual autônomo em relação ao direito
substancial.

Nessa esteira, o direito de ação não impõe, necessariamente, o reconhecimento do
direito material postulado pela parte, ou seja, o direito de ação nada mais é do que o direito
à composição da lide pelo Estado, independentemente da efetiva existência do direito
material considerado violado pela parte que provoca a jurisdição. Em outros termos, a
pessoa dita lesada ou prejudicada tem o direito ao acesso ao órgão do Poder Judiciário
competente para dirimir o conflito de interesses, não havendo, no entanto, direito assegurado
ao resultado favorável do processo.”

Destacamos, ainda, os seguintes julgados:

“A existência da relação de emprego não constitui condição da ação, mas questão
prejudicial de mérito. Não induz, jamais, a carência de ação” (TRT 1.ª Reg., 1.ª Turma, Proc.
RO-7.784/95, Rel. Juiz Luiz Carlos Bonfim, DORJ 153/97).

“A sentença que não reconhece o vínculo empregatício deve concluir pela
improcedência e não pela carência da ação, uma vez que no pedido se acham presentes todas
as condições da ação” (TRT 15.ª Reg., 5.ª Turma, Proc. 10.350, Rel.ª. Juíza Eliana Toledo,
Bj ago. 1997).

“A decisão que, após exame de fatos e provas, conclui não ter havido relação de
emprego entre o reclamante e a reclamada, extingue o processo com exame de mérito, ainda
que adote como desfecho o da ‘carência de ação’, sendo passível, portanto, de reexame em
‘ação rescisória’. Se assim não se entender, aberta estará

a possibilidade de ajuizamento de novas ações idênticas, pelo mesmo autor da ação
primitiva” (TST, SBDI-2, ROAR 66.875/92.7, Ac. 103/97, Rel. Min. Manoel Mendes
Freitas, j. 18.02.1997, Revista LTr 61-05/661).

Em última análise, evidenciado que o reclamante não era empregado da entidade
demandada, espera e confia que este juízo declare, por sentença, a inexistência de vínculo de
emprego entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito e julgando, por
consequência, improcedentes todos os pedidos elencados pelo autor na peça inaugural.

Ademais, por extrema cautela, caso este Juízo reconheça o vínculo de emprego
perseguido pelo autor, o que sinceramente não acredita, impõe-se o reconhecimento da
dispensa por justa causa do reclamante, visto que este foi afastado da presidência e excluído
do rol de sócios do Instituto em agosto de 2006, após ter sido flagrado desviando dinheiro da
Instituição, o que representa ato de improbidade capitulado no art. 482, alínea a, da CLT,
devendo ser julgados improcedentes os pedidos de aviso-prévio, férias proporcionais, 13.º
salário proporcional e multa rescisória do FGTS.



II – DO REQUERIMENTO FINAL:

Por todo o exposto, demonstrado cabalmente que o reclamante não era empregado da
Entidade demandada, espera e confia que este juízo declare, por sentença, a inexistência de
vínculo de emprego entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito e
julgando, por consequência, improcedentes todos os pedidos elencados pelo autor na peça
inaugural (aviso-prévio, férias integrais e proporcionais, 13.º salário fracional e integral,
FGTS, multa rescisória do FGTS e multa prevista no art. 477 da CLT).

Outrossim, caso seja reconhecido o vínculo de emprego perseguido pelo autor, o que
sinceramente não acredita, espera e confia a reclamada que este juízo, reconhecendo a
dispensa por justa causa do reclamante, visto que este foi afastado da presidência e excluído
do rol de sócios do Instituto em agosto de 2006, após ter sido flagrado desviando dinheiro da
Instituição, ensejando a prática de ato de improbidade capitulado no art. 482, alínea a, da
CLT, julgue totalmente improcedentes os pedidos de aviso-prévio, férias proporcionais, 13.º
salário proporcional e multa rescisória do FGTS, condenando o reclamante, por
consequência, ao pagamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 789, II, da CLT.

Requer, por cautela, em caso de eventual condenação, a compensação das verbas pagas
pelos mesmos títulos no decorrer do contrato, evitando-se, assim, o enriquecimento sem
causa do autor.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova
documental, testemunhal e depoimento pessoal do Reclamante.

Termos em que,

Espera Deferimento.

Local e data,

Advogado/OAB n..............

8.1.8 Modelo 8

QUESTÃO APRESENTADA
(CESPE NACIONAL - EXAME DE ORDEM 2008.1)

Antônio pactuou um contrato de empreitada com Armando,
engenheiro civil, com o objetivo de promover uma reforma em sua



casa residencial. Neste contrato, foram definidos o valor da
empreitada, em R$60.000,00, o prazo de 90 dias para a conclusão da
obra, as condições de pagamento, tendo sido estipulada uma entrada
de R$ 20.000,00 e o restante em três vezes, bem como as condições
da reforma. Armando providenciou a contratação de um mestre de
obras, dois pedreiros e quatro serventes, para que a obra pudesse ser
executada.

Antônio sempre discutiu os assuntos referentes à obra diretamente
com Armando, e todos os acertos e pagamentos referentes à obra
eram efetuados a este. Sendo assim, Antônio não tinha contato com
qualquer empregado contratado por Armando, e, também, não tinha
conhecimento das condições do contrato de trabalho que os citados
empregados acordaram com o engenheiro.

Após a conclusão da obra, Armando demitiu todos os empregados
contratados, e o mestre de obras, Francisco, ingressou com
reclamação trabalhista contra Armando e Antônio, formulando pedido
de condenação subsidiária de Antônio nas verbas pleiteadas (horas
extras e reflexos e adicional de insalubridade).

Considerando os fatos narrados nesta situação hipotética, elabore,
na condição de advogado contratado por Antônio, a peça adequada,
abordando os fundamentos de fato e de direito pertinentes.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA.... VARA DO TRABALHO DE....

Processo n. ......

Antônio, qualificação e endereço completo, nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA em epígrafe movida por Francisco, em face do ora contestante e Armando,
vem, por seu advogado abaixo assinado, que receberá intimações no endereço da rua.........,
com fundamento no art. 847 da CLT cumulado com o art. 300 do CPC, apresentar sua
CONTESTAÇÃO, conforme razões adiante descritas:

I – PRELIMINARMENTE – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTESTANTE:



Inicialmente, cabe destacar que o contestante pactuou um contrato de empreitada com o
outro demandado, Sr. Armando, engenheiro civil, com o objetivo de promover uma reforma
em sua casa residencial.

Na ocasião, restou definido o valor da empreitada em R$60.000,00, o prazo de 90 dias
para a conclusão da obra, as condições de pagamento, tendo sido estipulada uma entrada de
R$ 20.000,00 e o restante em três vezes, bem como as condições da reforma.

Neste contexto, o demandado Armando providenciou a contratação de um mestre de
obras, dois pedreiros e quatro serventes, para que a obra pudesse ser executada.

Vale ressaltar que o contestante era apenas o dono da obra, não mantendo contato com
qualquer empregado subordinado ao empreiteiro Armando, sendo que sempre discutiu os
assuntos referentes à obra diretamente com o reclamente, inclusive quanto aos acertos e
pagamentos, desconhecendo o reclamado as condições do contrato de trabalho que o citado
empregado acordou com o engenheiro.

Portanto, no caso em tela é evidente a ilegitimidade do contestante para integrar o polo
passivo da demanda, como adiante se demonstrará.

Em primeiro lugar, o art. 455 da CLT, não atribui qualquer responsabilidade ao dono da
obra pelos contratos de trabalho firmados sob a responsabilidade do empreiteiro. O artigo
mencionado dispõe textualmente que nos contratos de subempreitada responderá o
subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo,
todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro.

Ademais, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, através da OJ n. 191, da SDI-I,
estabelece que “Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada
de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade
solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo
o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora.”

Ora, o contestante, pessoa física, não é uma construtora ou incorporadora, sendo apenas
dono da obra (reforma de sua casa residencial), sendo patente a sua ilegitimidade para
integrar o polo passivo da demanda.

Logo, considerando que o contestante, na qualidade de DONO DA OBRA, celebrou
contrato de empreitada com o engenheiro Armando para realizar obras de reforma em sua
casa residencial, não tem o mesmo, nos termos do art. 455 da CLT e OJ n. 191 da SDI-I/TST,
qualquer responsabilidade, seja direta, solidária ou subsidiária em face dos pedidos
formulados pelo reclamante (horas extras, repercussões e adicional de insalubridade).
Assim, requer que seja acolhida a presente preliminar de ilegitimidade de parte para integrar
o polo passivo da demanda, com a sua exclusão da lide e a consequente extinção do processo
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso VI, do CPC.

II – DO MÉRITO:



Caso ultrapassada a preliminar de ilegitimidade ora arguida, o que sinceramente não
acredita, no mérito, considerando que o contestante não mantinha qualquer contato com o
reclamante, não tendo conhecimento das condições pactuadas entre o autor e o demandado
engenheiro Armando, e tampouco ingerência sobre o

horário de trabalho do obreiro ou mesmo acesso a cartão de ponto, requer que sejam
julgados improcedentes os pedidos de horas extras, reflexos e adicional de insalubridade,
por ausência de qualquer responsabilidade subsidiária, condenando-se o reclamante, por
consequência, nas custas processuais atinentes.

III – DOS REQUERIMENTOS FINAIS:

Isto posto, espera e confia o contestante que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade
de parte, com a sua exclusão da lide e consequente extinção do processo sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC.

Caso ultrapassada a preliminar de ilegitimidade ora arguida, o que sinceramente não
acredita, no mérito, considerando que o contestante não mantinha qualquer contato com o
reclamante, não tendo conhecimento das condições pactuadas entre o autor e o demandado
Armando, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos de horas extras, reflexos e
adicional de insalubridade, por ausência de qualquer responsabilidade subsidiária,
condenando-se o reclamante, por consequência, nas custas processuais atinentes.

Requer, por cautela, em caso de eventual condenação, a compensação das verbas pagas
pelos mesmos títulos no decorrer do contrato, evitando-se, assim, o enriquecimento sem
causa do autor.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova
documental, testemunhal e depoimento pessoal do Reclamante.

Termos em que,

Espera Deferimento.

Local e Data,

Advogado OAB n. ....

8.1.9 Modelo 9

QUESTÃO APRESENTADA
(CESPE NACIONAL - EXAME DE ORDEM 2008.2)



(CESPE NACIONAL - EXAME DE ORDEM 2008.2)

MARCELO SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da CTPS 2.222 e
do CPF 001.001.001-01, residente e domiciliado na rua x, casa 01,
cidade nova, funcionário da empresa CHUVA DE PRATA LTDA,
desde 20/09/2000, exercia função de vigia noturno, cumprindo jornada
de trabalho das 19 às 7 hrs do dia seguinte, e, em razão do trabalho
noturno recebia o respectivo adicional. A partir de 20/12/2006, a
empresa, unilateralmente, determinou que Marcelo trabalhasse no
período diurno, deixando de pagar ao funcionário o adicional noturno.
Em setembro de 2007, Marcelo foi eleito membro do Conselho fiscal
do sindicato de sua categoria profissional. Em 05/01/08, a empresa
CHUVA DE PRATA LTDA, demitiu Marcelo sem justa causa e efetuou
o pagamento das verbas rescisórias devidas. Marcelo ingressou com
uma reclamação trabalhista contra a empresa, pleiteando, além de sua
imediata reintegração, sob o argumento de que gozava de estabilidade
provisória prevista nos artigos 543, § 3º, da CLT e art. 8º, VIII, da
CF/88, o pagamento do adicional noturno que recebeu
ininterruptamente por mais de 5 anos, bem como a nulidade da
alteração de sua jornada.

Na condição de advogado da empresa, redija a peça processual
adequada a situação hipotética apresentada, expondo os fundamentos
legais pertinentes e o entendimento da jurisprudência do TST a
respeito do fato.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA.... VARA DO TRABALHO DE....

Processo n. ......

CHUVA DE PRATA LTDA, qualificação e endereço completo, nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em epígrafe, movida por MARCELO SANTOS, em face
da ora contestante, vem, por seu advogado abaixo assinado, que receberá intimações no
endereço da rua........., com fundamento no art. 847 da CLT cumulado com o art. 300 do CPC,
apresentar sua CONTESTAÇÃO, conforme razões adiante descritas:



I – DO MÉRITO:

Inicialmente, a empresa contestante, em apertada síntese, esclarece que o reclamante foi
contratado pela reclamada em 20/09/2000, passando a exercer a função de vigia noturno,
cumprindo jornada de trabalho das 19 às 7 horas do dia seguinte, com pagamento do
respectivo adicional noturno.

A partir de 20/12/2006, a empresa contestante, utilizando-se do seu poder diretivo,
determinou que o reclamante passasse a trabalhar no período diurno, deixando de pagar, por
consequência, o adicional noturno, com suporte na lei e no entendimento jurisprudencial
materializado na Súmula 265 do TST.

Vale destacar que, em setembro de 2007, o autor foi eleito membro do Conselho fiscal
do sindicato de sua categoria profissional (o que, diga-se de passagem, não lhe assegura
qualquer estabilidade no emprego, como adiante se demonstrará), sendo o mesmo dispensado
sem justa causa em 05/01/2008, recebendo as verbas rescisórias devidas.

O autor, todavia, numa aventura jurídica, ingressou com uma reclamação trabalhista
contra a empresa pleiteando, além de sua imediata reintegração no emprego, sob o argumento
de que gozava de estabilidade provisória prevista nos artigos 543, § 3.º, da CLT e art. 8.º,
VIII, da CF/88, o pagamento do adicional noturno que recebeu ininterruptamente por mais de
5 anos, bem como a nulidade da alteração de sua jornada.

Primeiramente, não há que se falar em estabilidade, devendo ser julgado improcedente o
pedido de reintegração ao emprego do reclamante, já que o mesmo era membro do conselho
fiscal.

Vale destacar que o art. 8.º, VIII, da CF/88 e o art. 543, § 3.º da CLT, não asseguram
estabilidade provisória aos membros do conselho fiscal, mas, tão somente aos membros,
titulares e suplentes, da diretoria, conforme também previsão na OJ n. 365, da SDI-I/TST, já
que os membros do conselho fiscal não representam ou atuam na defesa dos direitos da
categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do
sindicato.

Ademais, quanto à nulidade da alteração contratual relativa à mudança do horário
noturno para o diurno e a cessação do pagamento do correspondente adicional noturno, não
merece prosperar tal pleito, uma vez que tal alteração é lícita e constitui-se numa faculdade
do empregador (jus variandi – art. 468, parágrafo único da CLT).

Ademais, a Súmula 265 do TST permite a transferência do empregado do horário
noturno para o diurno, com supressão do referido adicional, principalmente pelo fato de que
o trabalho noturno é mais prejudicial e desgastante para o trabalhador. Logo, a alteração do
horário noturno para o diurno é lícita, pois preserva a saúde do obreiro, uma vez que o
trabalho noturno é nocivo à sua saúde, não merecendo prosperar qualquer pedido de
pagamento de adicional noturno.

II – DOS REQUERIMENTOS FINAIS:



Isto posto, espera e confia o contestante que sejam julgados improcedentes os pedidos
formulados pelo reclamante de reintegração no emprego, declaração de nulidade de alteração
de jornada e pagamento de adicional noturno, tendo em vista toda a fundamentação supra, a
legislação vigente, a OJ n. 365, da SDI-I/TST e a Súmula 265 do TST, condenando-se o
reclamante, por consequência, nas custas processuais atinentes.

Requer, por cautela, em caso de eventual condenação, a compensação das verbas pagas
pelos mesmos títulos no decorrer do contrato, evitando-se, assim, o enriquecimento sem
causa do autor.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova
documental, testemunhal e depoimento pessoal do Reclamante.

Termos em que,

Espera Deferimento.

Local e Data,

Advogado OAB n. ....

8.1.10 Modelo 10

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM N. 2010.1. – CESPE)

Lauro, representante legal da empresa Rápido Distribuidora de
Alimentos Ltda., procurou auxílio de profissional de advocacia, ao qual
relatou ter sido citado para manifestar-se a respeito de reclamação
trabalhista ajuizada por ex-empregado que desenvolvia a função de
vendedor externo da empresa. Disse que o vínculo empregatício em
questão ocorrera entre 17/3/2000 e 15/12/2009. A contrafé
apresentada por seu interlocutor demonstra, além da data de
propositura da demanda (12/3/2010), a elaboração de pedido de
pagamento de horas extraordinárias por todo o liame empregatício,
dada a alegação de prestação de serviços das 8h às 20h, de
segunda-feira a sexta-feira. Também estão relatados descontos
efetuados no salário do empregado, relativos a multas de trânsito a ele
atribuídas quando em uso de veículo da empresa na realização de seu



mister. Em face disso, o empregado requereu a devolução dos valores
deduzidos do salário, alegando que tais penalidades são ínsitas ao
risco da atividade econômica a cargo do empregador. Lauro
apresentou contrato de trabalho firmado entre as partes, no qual
constam a data de contratação, a função que deveria ser exercida, o
valor salarial pactuado e a forma de responsabilização do empregado
quanto aos danos que viessem a ser praticados, por culpa ou dolo
deste, no uso do veículo da empresa. Apôs a fotocópia da CTPS e a
folha de registro do empregado reclamante, na qual constam as
informações do contrato, excetuando-se a informação concernente ao
uso de veículo da empresa. Apresentou, ainda, multas de trânsito que
demonstram ter sido o empregado flagrado, por três vezes,
conduzindo veículo a 100 km/h em vias em que a velocidade máxima
permitida era de 60 km/h. Considerando essa situação hipotética,
redija, na condição de advogado(a) contratado(a) pelo empregador, a
peça processual adequada aos interesses de seu cliente.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA.... VARA DO TRABALHO DE....

Processo n. ......

RÁPIDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, qualificação e endereço
completo, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em epígrafe, movida por ..., em
face da ora contestante, vem, por seu advogado abaixo assinado, que receberá intimações no
endereço da rua........., com fundamento no art. 847 da CLT cumulado com o art. 300 do CPC,
apresentar sua CONTESTAÇÃO, conforme razões adiante descritas:

I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Inicialmente, considerando a data de admissão do reclamante (17/03/2000) e a data da
propositura da ação (12/03/2010), argui a contestante, de acordo com o art. 7.º, inciso XXIX,
da CF/1988, a prescrição quinquenal, para que sejam declarados prescritos os créditos
postulados entre 17/03/2000 e 12/03/2005.

II – DO MÉRITO



O reclamante, numa aventura jurídica, requereu o pagamento de horas extras relativas a
todo o contrato de trabalho.

Ocorre que o autor desenvolvia a função de vendedor externo da empresa, tendo
laborado para a empresa contestante entre 17/3/2000 e 15/12/2009.

Logo, como o obreiro exercia a função de vendedor externo (atividade externa
incompatível com a fixação da jornada), não está o mesmo submetido a qualquer controle de
jornada, a teor do art. 62, I, da CLT, não tendo direito, por conseguinte, ao pagamento de
quaisquer horas extras e reflexos.

Frise-se que no contrato de trabalho e CTPS (cópias em anexo), constam,
expressamente, a função de vendedor externo exercida pelo reclamante. Neste diapasão,
improcede o pagamento de horas extras de todo o liame empregatício.

O reclamante também postula em sua fantasiosa inicial a devolução dos descontos
efetuados nos seus salários, relativos a multas de trânsito a ele atribuídas quando em uso de
veículo da empresa na realização de seu mister, alegando, absurdamente, que tais
penalidades são ínsitas ao risco da atividade econômica a cargo do empregador.

No caso em tela, o próprio contrato de trabalho firmado entre as partes já previa a
forma de responsabilização do empregado quanto aos danos que viessem a ser praticados,
por culpa ou dolo deste, no uso do veículo da empresa.

Conforme se observa pelas cópias das multas de trânsito oram juntadas, tais documentos
demonstram, de forma inequívoca, ter sido o reclamante flagrado, por três vezes, conduzindo
veículo a 100 km/h em vias em que a velocidade máxima permitida era de 60 km/h.

Logo, percebe-se que o obreiro reclamante, ao conduzir o veículo da empresa em alta
velocidade, causou dano à contestante de forma dolosa, sendo lícito o desconto no salário do
obreiro do valor do dano causado, conforme estabelece o art. 462, § 1.º, da CLT, sendo
totalmente descabida a pretensão autoral de devolução de tais descontos, uma vez que os
mesmos foram efetivados observando-se a legislação legal.

Em última análise, o desconto foi lícito, uma vez que o reclamante agiu de forma dolosa
ao dirigir em alta velocidade, acima dos limites estabelecidos. Ademais, apenas por amor ao
debate, mesmo que o dano fosse causado de forma culposa, o próprio art. 462, § 1.º, da CLT
autoriza tal desconto, desde que haja prévia previsão contratual, o que era o caso em tela,
conforme se depreende do inteiro teor do contrato de trabalho juntado.

II – DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Isto posto, espera e confia o contestante que seja acolhida a prescrição quinquenal
arguida, bem como sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo
reclamante, tendo em vista o disposto nos artigos 62, I e art. 462, § 1.º, ambos da CLT,
condenando-se o autor, por consequência, nas custas processuais atinentes.

Requer, por cautela, em caso de eventual condenação, a compensação das verbas pagas



pelos mesmos títulos no decorrer do contrato, evitando-se, assim, o enriquecimento sem
causa do autor.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova
documental, testemunhal e depoimento pessoal do Reclamante.

Termos em que,

Espera Deferimento.

Local e Data,

Advogado OAB n. ....

ESPELHO DE CORREÇÃO:

Discursiva – Direito do Trabalho – Peça

Quesito avaliado
Faixa
de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,40 0,40

2. Fundamentação e consistência

2.1. Contestação ou defesa endereçada ao juiz do trabalho 0,00 a
0,60 0,60

2.2. Pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal (CF, art. 7.º,
XXIX) (0,40) sobre o período laborado entre 17/3/2000 e 12/3/2005
(0,40)

0,00 a
0,80 0,80

2.3. Documentos apresentados juntamente com a defesa:
comprovação do exercício da função de vendedor externo, sem
sujeição, portanto, a controle de jornada (0,40) / Improcedência do
pedido, com base no art. 62, I, da CLT (0, 40)

0,00 a
0,80 0,80

2.4. Reconhecimento da validade dos descontos relativos a multas de
trânsito em razão do dano causado por dolo do empregado (CLT, art.
462, § 1.º)

0,00 a
1,00 1,00



2.5. Fundamentação complementar acerca da licitude dos descontos
verificados em face das multas de trânsito (CLT, art. 8.º, parágrafo
único)

0,00 a
0,80 0,80

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,60 0,60

Obs.: Quanto à fundamentação complementar exigida pela banca, entendemos que era totalmente
desnecessária e sem qualquer conexão com a questão:

2.5. Fundamentação complementar acerca da licitude dos descontos verificados em face das
multas de trânsito (CLT, art. 8.º, parágrafo único)

8.1.11 Modelo 11

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM UNIFICADO II – FGV 2010.2)

Kelly Amaral, assistida por advogado particular não vinculado ao seu
sindicato de classe, ajuizou reclamação trabalhista, pelo rito ordinário,
em face do Banco Finanças S/A (RT n.º 1234/2010), em 13.09.2010,
afirmando que foi admitida em 04.08.2002, para exercer a função de
gerente de agência, e que prestava serviços diariamente de segunda
a sexta, das 9h as 20h, com intervalo para repouso e alimentação de
30 minutos diários, apesar de não ter se submetido a controle de
ponto. Seu contrato extinguiu-se em 15.07.2009, em razão de
dispensa imotivada, quando recebia salário no valor de R$ 5.000,00,
acrescido de 45% a título de gratificação de função. Aduziu, ainda, que
desde a sua admissão, e sempre por força de normas coletivas, vinha
percebendo o pagamento de auxílio-educação, de natureza
indenizatória, para custear as despesas com a instrução de seus
dependentes. O pagamento desta vantagem perdurou até o termo final
de vigência da convenção coletiva de trabalho de 2006/2007, aplicável
a categoria profissional dos bancários, não tendo sido renovado o
direito a percepção do referido auxílio nos instrumentos normativos
subsequentes.

Em face do princípio da inalterabilidade contratual sustentou a



incorporação do direito ao recebimento desta vantagem ao seu
contrato de trabalho, configurando direito adquirido, o qual não poderia
ter sido suprimido pelo empregador. Nomeada, em janeiro de 2009,
para exercer o cargo de delegado sindical de representação obreira,
no setor de cultura e desporto da entidade e que inobstante tal
estabilidade foi dispensada imotivadamente, por iniciativa de seu
empregador. Inobstante não prestar atividades adstritas ao caixa
bancário, por isonomia, requer o recebimento da parcela quebra de
caixa, com a devida integração e reflexos legais. Alegou, também,
fazer jus a isonomia salarial com o Sr. Osvaldo Maleta, readaptado
funcionalmente por causa previdenciária, e por tal desde janeiro/2008
exerce a função de gerente geral de agência, ou seja, com idêntica
função ao autor da demanda, na mesma localidade e para o mesmo
empregador e cujo o salário fixo superava R$ 8.000,00, acrescidos da
devida gratificação funcional de 45%. Alega a não fruição e
recebimento das férias do período 2007/2008, inobstante admitir ter
se retirado em licença remunerada por 32 dias durante aquele período
aquisitivo.

Diante do exposto, postulou a reintegração ao emprego em face da
estabilidade acima perpetrada ou indenização substitutiva e a
condenação do banco empregador ao pagamento de 02 horas
extraordinárias diárias, com adicional de 50%, de uma hora extra
diária, pela supressão do intervalo mínimo de uma hora e dos reflexos
em aviso prévio, férias integrais e proporcionais, décimo terceiro
salário integral e proporcional, FGTS e indenização compensatória de
40%, assim como dos valores mensais correspondentes ao auxílio-
educação, desde a data de sua supressão até o advento do termino
de seu contrato, do recebimento da parcela denominada quebra de
caixa, bem como sua integração e reflexos nos termos da lei,
diferenças salariais e reflexos em aviso prévio, férias integrais e
proporcionais, décimo terceiro salário integral e proporcional,
FGTS+40%, face pleito equiparação e férias integrais 2007/2008, de
forma simples e acrescidos de 1/3 pela não concessão a tempo e
modo. Pleiteou, por fim, a condenação do reclamado ao pagamento de
indenização por danos morais e de honorários advocatícios
sucumbenciais.

Considerando que a reclamação trabalhista foi ajuizada perante a 1.ª
Vara do Trabalho de Boa Esperança/MG, redija, na condição de



advogado contratado pelo banco empregador, a peça processual a
adequada, a fim de atender aos interesses de seu cliente.

Obs.: Tanto a questão como a sua resolução foram formuladas
considerando a redação da Súmula 277 anterior à Res. 185/2012 do
TST. Atualmente, a súmula expressa posição oposta àquela
anteriormente firmada pelo TST. Vejamos a redação atual da Súmula
277 pela Res. 185/2012:

“Súmula 277. Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo
de trabalho. Eficácia. Ultratividade (redação alterada na sessão
do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – Res. 185/2012 –
DJ 25, 26 e 27.09.2012

As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções
coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente
poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva
de trabalho”.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

(Obs.: resposta da peça elaborada pela Professora Aryanna
Manfredini)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 1.ª VARA DO TRABALHO DE
BOA ESPERANÇA-MG.

Reclamante: Kelly Amaral.

Reclamado: Banco Finanças S/A.

Processo n.º 1234/2010

BANCO FINANÇAS, qualificação e endereço completos, vem respeitosamente perante
Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado (PROCURAÇÃO EM
ANEXO), com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e
notificações, com fulcro no artigo 847 da CLT, OFERECER:

CONTESTAÇÃO



à Reclamatória Trabalhista que lhe move KELLY AMARAL, já qualificado nos autos
em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – PRELIMINAR DE MÉRITO

1. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A reclamante, na petição inicial, postula o pagamento de indenização por danos morais,
sem, contudo, articular os fundamentos de fato e de direito que amparam sua pretensão.
(Fato)

Segundo estabelece o art. 295, I do CPC, a petição inicial será indeferida quando for
inepta. Considera-se inepta a petição inicial, dentre outras hipóteses, quando lhe faltar
pedido ou causa de pedir, conforme dispõe o art. 295, parágrafo único, I, do CPC. Assim
sendo, deve ser julgada inepta a petição inicial quanto ao pedido de indenização por danos
morais, pois a Reclamante não apresentou a causa de pedir quanto ao mesmo.

Esclarece-se que nos termos do art. 301, III, do CPC, a inépcia da inicial deve ser
analisada em preliminar de contestação. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos
dos arts. 295, I, e 267, I, do CPC (indeferimento da petição inicial) e, sucessivamente, 267,
IV do CPC (ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo), em
relação ao pedido de indenização por danos morais, por ser tratar de pedido inepto.

Sucessivamente, caso não seja acolhida a preliminar, requer a análise dos demais itens
a seguir expostos. (Pedido)

II – PREJUDICIAL DE MÉRITO

1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A Reclamante postulou em sua reclamatória trabalhista ajuizada em 13.09.2010,
parcelas que retroagem à data de sua admissão, que ocorreu em 04.08.2002. (Fato)

Nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal e art. 11, I, da CLT, o direito de
ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos contados
da data do ajuizamento da ação (Súmula 308 do TST). Assim, estão fulminadas pela
prescrição quinquenal as verbas postuladas anteriores aos últimos cinco anos contados da
data do ajuizamento da ação. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos
do art. 269, IV, do CPC, quanto às parcelas postuladas anteriores

aos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a
13.09.2005. (Pedido)



III – MÉRITO

1. DO CONTRATO DE TRABALHO

A Reclamante foi admitida pelo Reclamado no dia 04.08.2002, para exercer a função de
gerente geral de agência. No dia 15.07.2009 foi demitida sem justa causa, ocasião em que sua
remuneração somava R$ 5.000,00 adicionados de 45% de gratificação de função.

2. REINTEGRAÇÃO

A Reclamante postulou a reintegração ao emprego, ou a equivalente indenização
substitutiva, tendo em vista a suposta estabilidade adquirida em janeiro de 2009 por ter sido
nomeada para exercer o cargo de delegado sindical de representação obreira. (Fato)

Não assiste razão à Reclamante, pois conforme estabelece a OJ 369 da SDI-I do TST, o
delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no art. 8.º, VIII, da
CF/1988, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de
direção nos sindicatos, submetidos a processo eletivo. O art. 8.º, VIII, da CF, prevê que é
vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Assim, a Reclamante não possui
direito à estabilidade provisória, nem à sua indenização substitutiva, por exercer cargo de
delegada sindical, e por ter sido indicada e não eleita para fins de representação de categoria
profissional. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de reintegração, bem como de
indenização substitutiva. (Pedido)

3. HORAS EXTRAS E INTERVALO

A Reclamante postulou a condenação do Reclamado ao pagamento de 02 (duas) horas
extraordinárias com adicional de 50% por laborar de segunda a sexta-feira das 09h00min às
20h00min, bem como o pagamento de mais uma hora extra pela supressão do intervalo
intrajornada mínimo de 01 (uma) hora e seus reflexos. (Fato)

Não assiste razão à Reclamante, pois conforme estabelece a Súmula 287 do TST, a
jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo art. 224, § 2.º,
da CLT, enquanto que para o gerente geral de agência bancária, presume-se o exercício de
encargo de gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT. Dessa forma, para o gerente geral de
agência, como é o caso da Reclamante, incide a norma do art. 62, II, da CLT, segundo a qual
não são abrangidos pelo regime do capítulo da duração da jornada de trabalho os gerentes,
assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do
disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial, que recebem



gratificação de função superior a 40%. Assim sendo, a Reclamante por ser gerente geral de
agência e perceber gratificação de função de 45%, não se submete ao controle de jornada de
trabalho, não fazendo jus às horas extras pleiteadas. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de duas horas extras diárias e do
intervalo intrajornada, bem como, de seus reflexos. (Pedido)

4. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO

A Reclamante postulou os valores mensais correspondentes ao auxílio-educação desde
a data da sua supressão até o término do contrato, afirmando que tal vantagem perdurou até o
fim da vigência da convenção coletiva de trabalho de 2006/2007, não tendo sido renovado o
benefício. (Fato)

Não assiste razão à Reclamante, pois conforme dispõe a Súmula 277, I, do TST,* as
condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, convenção ou acordo
coletivos vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva, os contratos
individuais de trabalho. Dessa forma, não há que se falar em afronta ao art. 468 da CLT, que
dispõe que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas
condições por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da clausula infringente desta
garantia. Assim, o direito de percepção do auxílio-educação não se incorporou o contrato de
trabalho da Reclamante, pois o direito ao mesmo se esgotou com o advento do término da
vigência da convenção coletiva de trabalho de 2006/2007, que não renovou o benefício nas
normas posteriores. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de auxílio-educação, bem como,
de seus reflexos. (Pedido)

*Obs.: A Súmula 277 teve a sua redação alterada pelo TST, por meio da Res. 185, de
2012, passando a dispor que “as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções
coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou
suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”.

5. PARCELA QUEBRA DE CAIXA

A Reclamante postulou o recebimento da parcela quebra de caixa, com a devida
integração e seus reflexos legais, alegando isonomia ao cargo de caixa bancário. (Fato)

Não assiste razão à Reclamante, pois tal parcela é devida somente ao caixa bancário,
uma vez que suas atividades demandam uma maior responsabilidade ao lidar diretamente
com dinheiro. Logo, é incompatível a percepção da parcela quebra caixa pela Reclamante,
que exerce função de gerente geral de agência. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de recebimento da parcela quebra
de caixa, bem como de seus reflexos. (Pedido)



6. EQUIPARAÇÃO SALARIAL

A Reclamante postulou equiparação salarial ao Sr. Osvaldo Maleta, readaptado
funcionalmente por causa previdenciária, afirmando estarem presentes os requisitos da
Súmula 6 do TST e art. 461 da CLT, pleiteando isonomia salarial e seus reflexos. (Fato)

Não assiste razão à Reclamante, pois conforme estabelece o art. 461, § 4.º, da CLT, o
trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada
pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de
equiparação salarial. Dessa forma, não poderia a Reclamante pleitear equiparação ao Sr.
Osvaldo Mateta, que foi readaptado por causa previdenciária. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de equiparação salarial, bem
como de seus reflexos. (Pedido)

7. FÉRIAS 2007/2008

A Reclamante postulou o pagamento de férias integrais do período aquisitivo de
2007/2008 de forma simples e acrescidas de 1/3 pela não concessão a tempo e modo.
Entretanto, afirmou ter se retirado em licença remunerada por 32 (trinta e dois) dias durante
aquele período aquisitivo. (Fato)

Não assiste razão à Reclamante, pois conforme estabelece o art. 133, II, da CLT, não
terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo permanecer em gozo de
licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias. Assim, a Reclamante não
tem direito às férias pleiteadas, pois afirma ter se retirado em licença remunerada por 32
(trinta e dois) dias durante o período aquisitivo. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de férias. (Pedido)

8. DANOS MORAIS

A Reclamante postulou o pagamento de indenização por danos morais. (Fato)

Não assiste razão à Reclamante, pois não se encontram presentes os requisitos da
responsabilidade civil, previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, quais sejam: culpa,
dano e nexo causal. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de danos morais. (Pedido)

9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A Reclamante postulou o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (Fato)

Não assiste razão à Reclamante, pois conforme estabelece a Súmula 219, I, do TST, na
Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca



superiores a 15%, não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar
assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior
ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita
demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. No mesmo sentido são a
Súmula 329 do TST, a OJ 305 da SDI-1, do TST e o art. 14, caput e § 1.º, da Lei 5.584/70.
Assim sendo, não há qualquer amparo legal à pretensão da Reclamante. No presente caso, a
reclamante está assistida por advogado particular, não fazendo jus, portanto, aos benefícios
referentes aos honorários advocatícios. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de honorários. (Pedido)

10. DA DEDUÇÃO

Por cautela, requer a dedução dos valores pagos pelos mesmos títulos no decorrer do
contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Reclamante.

III – REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial o depoimento pessoal da Reclamante, sob pena de confissão, nos termos da
Súmula 74 do TST e a prova documental, nos termos do art. 397 do CPC.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de mérito para que seja determinada a
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, em
relação ao pedido de indenização por danos morais. Sucessivamente, o acolhimento da
prejudicial de mérito para que seja determinada a extinção do processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC, quanto às parcelas anteriores aos últimos cinco
anos contados do ajuizamento da ação. E, sucessivamente, no mérito, requer a improcedência
de todos os pedidos do Reclamante, condenando-o ao pagamento de custas processuais.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Local e data.

Advogado.

OAB n.º

GABARITO FGV



Quesitos Avaliados Faixa de
Valores Nota

1. Encaminhamento adequado: juiz do trabalho da 1.ª vara do trabalho de
Boa Esperança – MG

0,0 a
0,25

Indicação das partes envolvidas: Banco Finanças S/A e Kelly Amaral
(contestação – Art. 847,CLT)

0,0 a
0,25

2. Preliminar: inépcia; danos morais; ausência de causa de pedir 0,0 a 0,3

Indicação das normas: art. 267, I, CPC e art. 295, I, parágrafo único, CPC 0,0 a 0,2

3. Prejudicial: Arguição da prescrição quinquenal 0,0 a 0,3

Indicação da norma: art. 7.º, XXIX, CF 0,0 a 0,2

4. Horas extras, intervalos e reflexos: Gerente geral de agência sem
controle de horário – não tem horas extras nem supressão de intervalo –
improcedência

0,0 a 0,3

Indicação das normas: art. 62, II, CLT; Súmula 287, TST 0,0 a 0,2

5. Alteração contratual lesiva e integração auxílio-educação: Validade
temporal da CCT – improcedência 0,0 a 0,3

Norma aplicável – Súmula 277, I, TST1 0,0 a 0,1

Alteração não afronta art. 468, CLT 0,0 a 0,1

6. Estabilidade – reintegração ou indenização: Delegado sindical não tem
estabilidade – falta de representação eletiva – improcedência 0,0 a 0,3

Indicação da norma: OJ 369 SDI-1, TST 0,0 a 0,2

7. “Quebra de caixa” – pagamento e integração: Atividade exercida não
enseja percepção da parcela – improcedência

0 \ 0,1 \
0,2 \ 0,3 \
0,4 \ 0,5

8. Equiparação Salarial – impossibilidade: Paradigma em readaptação
impede pleito equiparatório – improcedência 0,0 a 0,3

Indicação da norma: art. 461, § 4.º, CLT 0,0 a 0,2



9. Férias vencidas e não usufruídas: Licença remunerada superior a 30
dias dentro do período aquisitivo – improcedência 0,0 a 0,3

Indicação da norma: art. 133, II, CLT 0,0 a 0,2

10. Honorários advocatícios: Não preenchimento dos requisitos –
improcedência

0,0 a
0,15

Indicação das normas: Lei 5.584/1970 e (0,05) Súmulas 219, I, e 329/TST
(0,05) 0,0 a 0,1

11. Requerimentos: Acolhimento da preliminar de inépcia (0,05) e prescrição
quinquenal (0,05) e, no mérito, improcedência dos pedidos (0,10), protesto
pelos meios de prova admitidos em Direito (0,05)

0,0 a
0,25

NOTA FINAL

8.1.12 Modelo 12

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM UNIFICADO IV – FGV 2011.1)

Anderson Silva, assistido por advogado não vinculado ao seu
sindicato de classe, ajuizou reclamação trabalhista, pelo rito ordinário,
em face da empresa Comércio Atacadista de Alimentos Ltda. (RT n.º
0055.2010.5.01.0085), em 10.01.2011, afirmando que foi admitido em
03.03.2002, na função de divulgador de produtos, para exercício de
trabalho externo, com registro na CTPS dessa condição, e salário
mensal fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alegou que prestava
serviços de segunda-feira a sábado, das 9h às 20h, com intervalo
para alimentação de 01 (uma) hora diária, não sendo submetido a
controle de jornada de trabalho, e que foi dispensado sem justa causa
em 18.10.2010, na vigência da garantia provisória de emprego
prevista no artigo 55 da Lei 5.764/1971, já que ocupava o cargo de
diretor suplente de cooperativa criada pelos empregados da ré.
Afirmou que não lhe foi pago o décimo terceiro salário do ano de 2009
e que não gozou as férias referentes ao período aquisitivo 2007/2008,
admitindo, porém, que se afastou, nesse mesmo período, por 07
(sete) meses, com percepção de auxílio-doença. Aduziu, ainda, que foi



contratado pela ré, em razão da morte do Sr. Wanderley Cardoso,
para exercício de função idêntica, na mesma localidade, mas com
salário inferior em R$ 1.000,00 (um mil reais) ao que era percebido
pelo paradigma, em ofensa ao artigo 461, caput, da CLT. Por fim,
ressaltou que o deslocamento de sua residência para o local de
trabalho e vice-versa era realizado em transporte coletivo fretado pela
ré, não tendo recebido vale-transporte durante todo o período do
contrato de trabalho.

Diante do acima exposto, postulou: a) a sua reintegração no
emprego, ou pagamento de indenização substitutiva, em face da
estabilidade provisória prevista no art. 55 da Lei 5.674/1971; b) o
pagamento de 02 (duas) horas extraordinárias diárias, com adicional
de 50% (cinquenta por cento), e dos reflexos no aviso prévio, férias
integrais e proporcionais, décimos terceiros salários integrais e
proporcionais, FGTS e indenização compensatória de 40% (quarenta
por cento); c) o pagamento em dobro das férias referentes ao período
aquisitivo de 2007/2008, acrescidas do terço constitucional, nos
termos do art. 137 da CLT; d) o pagamento das diferenças salariais
decorrentes da equiparação salarial com o paradigma apontado e dos
reflexos no aviso prévio, férias integrais e proporcionais, décimos
terceiros salários integrais e proporcionais, FGTS e indenização
compensatória de 40% (quarenta por cento); e) o pagamento dos
valores correspondentes aos vales-transportes não fornecidos
durante todo o período contratual; e f) o pagamento do décimo terceiro
salário do ano de 2008. Considerando que a reclamação trabalhista
foi distribuída à 85.ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – RJ, redija,
na condição de advogado contratado pela empresa, a peça
processual adequada, a fim de atender aos interesses de seu cliente.
(Valor: 5,0)

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

(Obs.: resposta da peça elaborada pela Professora Aryanna
Manfredini)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 85.ª VARA DO TRABALHO DO



RIO DE JANEIRO-RJ

Reclamante: Anderson Silva.

Reclamado: Comércio Atacadista de Alimentos Ltda.

Processo n.º 0055.2010.5.01.0085

COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, qualificação e endereço
completos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado
adiante assinado (PROCURAÇÃO EM ANEXO), com escritório profissional no endereço
completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro no artigo 847 da CLT,
OFERECER:

CONTESTAÇÃO

à Reclamatória Trabalhista que lhe move ANDERSON SILVA, já qualificado nos autos
em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – PRELIMINAR DE MÉRITO

1. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

O reclamante, na petição inicial, afirma que não recebeu os valores referentes ao 13.º
salário de 2009, contudo, postula o pagamento do 13.º salário de 2008. (Fato)

Segundo estabelece o art. 295, I, do CPC, a petição inicial será indeferida quando for
inepta, sendo que se considera inepta a petição inicial, dentre outras hipóteses, quando lhe
faltar pedido ou causa de pedir, conforme dispõe o art. 295, parágrafo único, I, do CPC. É
inepta a petição inicial quanto ao pedido de pagamento do 13.º salário, pois o afirmou que
não recebeu a referida verba do ano de 2009, mas formulou pedido referente ao ano de 2008.

Esclarece-se que a inépcia da inicial deve ser analisada em preliminar de contestação,
nos termos do art. 301, III, do CPC. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos
do art. 295, I, e art. 267, inciso I (indeferimento da petição inicial) e, sucessivamente, art.
267, inciso IV, do CPC (ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo), em relação ao pedido de pagamento do 13.º salário, por ser tratar de pedido
inepto.

Sucessivamente, caso não seja acolhida a preliminar, requer a análise dos demais itens
a seguir expostos. (Pedido)



II – PREJUDICIAL DE MÉRITO

1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O Reclamante postulou em sua reclamatória trabalhista ajuizada em 10.01.2011 parcelas
que retroagem à data de sua admissão, que ocorreu em 03.03.2002. (Fato)

Nos termos do art. 7.º, XXIX da Constituição Federal e art. 11, I, da CLT, o direito de
ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos contados
da data do ajuizamento da ação (Súmula 308 do TST). Assim, estão fulminadas pela
prescrição quinquenal as verbas postuladas anteriores aos últimos cinco anos contados da
data do ajuizamento da ação. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos
do art. 269, IV, do CPC, quanto às parcelas postuladas anteriores aos últimos cinco anos
contados do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 10.01.2006. (Pedido)

III – MÉRITO

1. DO CONTRATO DE TRABALHO

O Reclamante foi admitido pelo Reclamado no dia 03.03.2002, para exercer a função de
divulgador de produtos, para exercício de trabalho externo. No dia 18.10.2010 foi demitido
sem justa causa, ocasião em que sua remuneração somava R$ 3.000,00.

2. REINTEGRAÇÃO

O Reclamante postulou a reintegração ao emprego, ou a equivalente indenização
substitutiva, tendo em vista a suposta estabilidade que possuía na ocasião da dispensa, por
ter sido nomeado para exercer o cargo de diretor suplente de cooperativa criada pelos
empregados da ré. (Fato)

Não assiste razão ao Reclamante, pois conforme estabelece a OJ 253 da SDI-I do TST,
o diretor suplente de cooperativa não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no
art. 55 da Lei 5.764/1971, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem
cargos de direção das cooperativas, não se estendendo tal garantia aos suplentes. O art. 55 da
Lei 5.764/1971 prevê que é vedada a dispensa dos empregados eleitos diretores de
sociedades cooperativas pelos mesmos criadas, não estendendo a garantia de emprego ao
suplente. Assim, a Reclamante não possui direito à estabilidade provisória, nem à sua
indenização substitutiva, por exercer cargo de suplente de cooperativa criada pelos
empregados. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de reintegração, bem como de
indenização substitutiva. (Pedido)



3. HORAS EXTRAS

O Reclamante postulou a condenação do Reclamado ao pagamento de 02 (duas) horas
extraordinárias diárias, com adicional de 50% por laborar de segunda a sábado das
09h00min às 20h00min, e dos reflexos no aviso prévio, férias integrais e proporcionais,
décimos terceiros salários integrais e proporcionais, FGTS e indenização compensatória de
40% (quarenta por cento). Informou que lhe era conferido intervalo para alimentação de 01
(uma) hora diária, não sendo submetido a controle de jornada de trabalho. (Fato)

Não assiste razão ao Reclamante, pois conforme estabelece o art. 62, I, da CLT, não faz
jus a percepção de horas extraordinárias os empregados que exercem atividade externa
incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na
Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados, requisitos que se
verificam no presente caso em que o trabalho externo foi registrado na CTPS do reclamante e
ele mesmo afirma que não estava submetido a controle de jornada de trabalho. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de 2 horas extras diárias, bem
como dos reflexos postulados. (Pedido)

4. FÉRIAS EM DOBRO

O Reclamante postulou o pagamento em dobro das férias referentes ao período
aquisitivo de 2007/2008, acrescidas de 1/3 pela não concessão a tempo e modo, nos termos
do art. 137 da CLT. (Fato)

Não assiste razão ao Reclamante, pois conforme estabelece o art. 133, IV, da CLT, não
terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo permanecer em gozo de
licença, com percepção prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença da Previdência
Social, por mais de 6 (seis) meses. Assim, o Reclamante não tem direito às férias pleiteadas,
pois afirma ter se retirado em licença remunerada por 07 (sete) meses durante o período
aquisitivo. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de férias. (Pedido)

5. DIFERENÇAS SALARIAIS

O Reclamante postulou equiparação salarial, alegando que foi contratado em razão da
morte do Sr. Wanderley Cardoso, com salário inferior em R$ 1.000,00 (um mil reais) ao que
era percebido pelo paradigma, para exercer função idêntica e reflexos. (Fato)

Não assiste razão ao Reclamante, pois conforme estabelece a Súmula 159, II, do TST
não são devidas diferenças salariais, pois o reclamante ocupou o cargo que se tornou
anteriormente vago em definitivo com o falecimento do paradigma apontado. Ainda, não há
que se falar em equiparação salarial, pois não houve simultaneidade/concomitância na
prestação dos serviços, o que é requisito indispensável à equiparação nos termos do art. 461



da CLT e Súmula 6, IV, TST. Dessa forma, não poderia a Reclamante pleitear equiparação
ao Sr. Wanderley Cardoso. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de equiparação salarial, bem
como de seus reflexos. (Pedido)

6. VALE-TRANSPORTE

O Reclamante postulou o pagamento dos valores correspondentes aos vales-transportes
não fornecidos durante todo o período contratual. Por fim, ressaltou que o deslocamento de
sua residência para o local de trabalho e vice-versa era realizado em transporte coletivo
fretado pela ré, não tendo recebido vale-transporte durante todo o período do contrato de
trabalho. (Fato)

Não assiste razão ao Reclamante, tendo em vista que o vale-transporte é concedido para
uso no deslocamento residência-trabalho e vice-versa, em transporte coletivo público (art.
1.º, Lei 7.418/1985), o que não ocorreu no caso em tela, considerando que o empregador
fornecia transporte coletivo fretado por ele, estando, portanto, nos termos do art. 4.º, do
Decreto 95.247/1987, desonerado da obrigação de fornecer vale-transporte. (Fundamento)

Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de vale-transporte. (Pedido)

7. DEDUÇÃO/ABATIMENTO

III – REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial o depoimento pessoal do Reclamante, sob pena de confissão, nos termos da
Súmula 74 do TST e a prova documental, nos termos do art. 397 do CPC.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de mérito para que seja determinada a
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, I e IV, do CPC, em
relação ao pedido de 13.º salário. Sucessivamente, o acolhimento da prejudicial de mérito
para que seja determinada a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do
art. 269, IV, do CPC, quanto às parcelas anteriores aos últimos cinco anos contados do
ajuizamento da ação, e, sucessivamente, no mérito, requer a improcedência de todos os
pedidos do Reclamante, condenando-o ao pagamento de custas processuais.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Local e data.

Advogado.



OAB n.º

ESPELHO DE CORREÇÃO FGV

ESPELHO DE CORREÇÃO INDIVIDUAL – PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL

DIREITO DO TRABALHO – PEÇA

QUESITO AVALIADO VALORES
POSSÍVEIS

1. Estrutura inicial – Encaminhamento adequado (0,25) e correta identificação das
partes e do processo (0,25).

0 / 0,25 /
0,5

2. Arguição de inépcia OU 2. Décimo terceiro salário – Pedido de décimo terceiro
salário. Indicação do art. 267, I, CPC. Indicação do art. 295, I, CPC. Indicação do
art. 295, parágrafo único, I, CPC. OU – Impugnação do pedido de pagamento do
décimo terceiro do ano de 2008 (defesa de mérito).

0 / 0,25

ESPELHO DE CORREÇÃO INDIVIDUAL – PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL

3. Prescrição quinquenal – Prescrição das parcelas anteriores a 10/01/2006 OU
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (0,25). Indicação do art. 7.º, XXIX, da
CRFB/88 OU art. 11, I, da CLT (0,25).

0 / 0,25 /
0,5

4. Estabilidade e reintegração – Não abrange os membros suplentes (0,5).
Indicação da OJ 253 da SDI-1 do TST (0,25).

0 / 0,25 /
0,5 / 0,75

5. Horas extras e reflexos – Atividade externa incompatível com controle (0,35).
Indicação do art. 62, I, CLT (0,35).

0 / 0,35 /
0,7

6. Férias do período 2007/2008 – Perda do direito em face do afastamento
previdenciário (0,35). Indicação do art. 133, IV, CLT (0,35).

0 / 0,35 /
0,7

7. Equiparação salarial – Ausência de contemporaneidade com o paradigma OU
substituição de cargo vago (0,4). Indicação da Súmula 6, IV, do TST OU Súmula
159, II, do TST (0,2).

0 / 0,2 / 0,4
/ 0,6

8. Vales-transportes – Exoneração da obrigação pela concessão de transporte
(0,25). Indicação do art. 4.º do Decreto 95.247/1987 (0,25).

0 / 0,25 /
0,5

0 / 0,1 /



9. Requerimentos – Acolhimento da prescrição (0,25). Improcedência dos pedidos
(0,15). Protesto pelos meios de prova (0,1).

0,15 / 0,25
/ 0,35 / 0,4

/ 0,5

Obs.: No capítulo 12 indicamos mais uma contestação que pode ser treinada pelos alunos, a
qual foi cobrada no Exame de Ordem Unificado V (2011.2).

8.2 MODELOS DE EXCEÇÃO

8.2.1 Modelo de exceção de incompetência

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM N. 2005.1. – OAB/PE)

Em 02.01.2002, José foi contratado em Belo Horizonte – Minas
Gerais pela empresa Apolo Indústria e Comércio Ltda., para prestar
serviços em Porto Alegre – Rio Grande do Sul. Por sua vez, a
empresa dispensou José imotivadamente em 04.04.2004, quando este
trabalhava em Cuiabá – Mato Grosso. Em 18.02.2005, José ingressou
com ação trabalhista perante a 1.ª Vara do Trabalho de Vitória –
Espírito Santo postulando seus consectários legais, posto que lá
passou a residir.

Questão: Como advogado da empresa Apolo Indústria e Comércio
Ltda., sabendo que esta não possui filial, nem tampouco qualquer
atividade comercial no Estado do Espírito Santo, proponha a medida
legal cabível.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA 1.ª VARA DO
TRABALHO DE VITÓRIA-ES

Processo n. ...........



APOLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., qualificação e endereço completo, por
seu advogado infrafirmado (instrumento de mandato em anexo), que receberá intimação no
endereço da Rua ..........., nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em epígrafe,
movida por JOSÉ ..........., vem, nos termos dos arts. 651, 799 e 800, todos da CLT,
apresentar

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA pelas razões de fato e de direito adiante transcritas:

Esclarece a excipiente que o Reclamante foi contratado em Belo Horizonte em
02.01.2002, na função de ..........., para prestar serviços em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Posteriormente, o excepto passou a exercer suas atividades em Cuiabá – Mato Grosso,
quando foi dispensado imotivadamente em 04.04.2004.

Logo, considerando o inteiro teor do art. 651 da CLT, o Reclamante excepto deveria ter
proposto sua reclamação trabalhista em Cuiabá – Mato Grosso e não perante a Vara do
Trabalho de Vitória/ES, sendo patente a incompetência territorial deste Juízo para processar
e julgar o feito.

Esclareça-se que a excipiente não possui filial nem tampouco desenvolveu qualquer
atividade comercial no Estado do Espírito Santo.

Com efeito, conforme estabelece o art. 651 da CLT, a competência das Varas do
Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, Reclamante ou reclamado,
prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no
estrangeiro.

Portanto, como o excepto jamais laborou em Vitória/ES, resta claro a incompetência
desta Vara do Trabalho para processar e julgar o feito, devendo os autos ser remetidos para a
Vara do Trabalho de Cuiabá – Mato Grosso, último local da prestação de serviços pelo
obreiro Reclamante.

Por todo o exposto, em face da incompetência territorial desta Vara do Trabalho para
processar e julgar o feito, requer o excipiente, ouvido o excepto, que este juízo reconheça a
sua incompetência para processar e julgar o feito, e, por consequência, remeta os presentes
autos à Vara do Trabalho de Cuiabá – Mato Grosso, juízo competente para processar e julgar
a demanda, nos moldes do art. 651 e parágrafos do diploma consolidado.

Termos em que,

E. Deferimento.

Vitória, ....

Advogado/OAB n. .............



8.2.2 Modelo de exceção de suspeição

QUESTÃO APRESENTADA

João da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa
Fênix Ltda. pleiteando inúmeros títulos trabalhistas provenientes do
contrato de trabalho mantido com a demandada entre 02.01.2002 a
10.03.2006. A reclamação trabalhista foi distribuída à 1.ª Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, cujo Juiz titular é o Dr. FULANO DE
TAL, amigo íntimo do Reclamante, sendo o magistrado padrinho de
casamento do autor. Elabore, na qualidade de advogado da empresa
Fênix Ltda., a medida judicial cabível que o caso desafia.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA 1.ª VARA DO
TRABALHO DO RIO DE JANEIRO/RJ

Processo n. ...........

FÊNIX LTDA., qualificação e endereço completo, por seu advogado infrafirmado
(instrumento de mandato em anexo), que receberá intimação no endereço da Rua ..........., nos
autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em epígrafe, movida por JOÃO DA SILVA, vem,
nos termos dos arts. 799 e 801, ambos da CLT, apresentar

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO pelas razões de fato e de direito adiante transcritas:

O autor, João da Silva, ajuizou Reclamação trabalhista em face da excipiente pleiteando
inúmeros títulos trabalhistas provenientes do contrato de trabalho mantido com a demandada
entre 02.01.2002 a 10.03.2006, sendo a demanda distribuída a este juízo.

Ocorre que V. Exa é amigo íntimo do Reclamante, sendo, inclusive, padrinho de
casamento do autor, sendo, portanto, a teor do art. 801, b, da CLT, suspeito para processar e
julgar o presente feito.

Com efeito, estabelece o art. 801 do diploma consolidado que o juiz é obrigado a dar-se
por suspeito, e pode ser recusado pelos seguintes motivos: inimizade pessoal, amizade
íntima, parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau civil ou interesse
particular na causa.



Por todo o exposto, considerando a suspeição ora arguida em face de V. Exa., requer o
excipiente que este juízo, de plano, dê-se por suspeito, remetendo os autos ao juiz substituto
para que o mesmo processe e julgue o feito, ou, sucessivamente, que designe audiência no
prazo de 48 horas, nos termos do art. 802 da CLT, para instrução e julgamento da exceção,
protestando em provar o alegado por todos os

meios de prova em direito admitidos, em especial prova documental e testemunhal,
requerendo, ao final, que seja julgada procedente a presente exceção.

Termos em que,

Espera deferimento.

Rio de Janeiro,

Advogado/OAB n. ...

8.3 MODELO DE RECONVENÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ...........

Processo n. ...........

FÊNIX LTDA., qualificação e endereço completo, nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA em epígrafe, vem, por seu advogado infrafirmado, conforme instrumento de
mandato em anexo, que receberá intimações no endereço da Rua ..........., com fundamento nos
arts. 315 a 318 do CPC c/c o art. 769 da CLT, propor a presente

RECONVENÇÃO

em face de JOÃO DA SILVA, qualificação e endereço completo, pelos motivos de fato
e de direito adiante descritos:

I – DOS FATOS

O Reconvindo foi admitido pela Reconvinte em 02.01.2005, na função de digitador,
percebendo como remuneração a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo que o



obreiro pediu demissão em 03.03.2006, conforme revelam os documentos em anexo.

Ocorre que o Reconvindo danificou de forma culposa um dos computadores da empresa,
uma vez que derramou refrigerante no gabinete do computador, danificando seus componentes
e causando, por consequência, um prejuízo de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Frise-se que não houve desconto de tal numerário no ato da homologação da rescisão
contratual do reconvindo em face da insuficiência de saldo rescisório para cobrir o prejuízo
causado.

Vale destacar que o art. 462, § 1.º, da CLT autoriza que o empregador desconte do
empregado os valores correspondentes aos prejuízos causados pelo obreiro em caso de dolo,
ou culpa, exigindo nesta última hipótese que tal desconto tenha sido previamente acordado.

No caso em tela, no contrato de trabalho do reconvindo (doc. em anexo) há previsão
explícita possibilitando o desconto no salário do obreiro, em caso de dano causado de forma
culposa.

Logo, em face dos argumentos acima expendidos, provado o procedimento culposo do
obreiro, deve o reconvindo ser condenado à restituição do prejuízo causado à reconvinte no
importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e acrescido de
juros de mora.

II – DO PEDIDO

Isto posto, espera e confia a reconvinte que seja julgado procedente o pedido contido na
presente reconvenção para que o reconvindo seja condenado à restituição do prejuízo
causado no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e
acrescido de juros de mora.

Requer a notificação do reconvindo para, querendo, comparecer à audiência designada
por este Juízo e contestar os termos da presente reconvenção, sob pena de revelia e confissão
quanto à matéria fática.

Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do reclamado, sob as penas da
lei, dando valor à causa de R$ 1.500,00.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado OAB/ n. ........



1 A Súmula 277 teve a sua redação alterada pelo TST, por meio da Res. 185/2012.



MODELOS – RECURSOS

Sumário: 9.1 Recurso ordinário: 9.1.1 Modelo 1; 9.1.2 Modelo 2; 9.1.3 Modelo
3; 9.1.4 Modelo 4 – 9.2 Agravo de instrumento – 9.3 Embargos de declaração
– 9.4 Recurso adesivo – 9.5 Agravo de petição – 9.6 Recurso de revista.

9.1 RECURSO ORDINÁRIO

9.1.1 Modelo 1

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM N. 123 – OAB/PE)

Elabore o recurso trabalhista cabível da sentença transcrita na parte
final desta questão, como se fosse advogado(a) da parte Reclamada,
explicando acerca dos pressupostos de admissibilidade do apelo, bem
como considerando que a petição inicial e a contestação abordaram
os seguintes temas:

Petição Inicial – A Reclamante foi admitida em 13.11.1995, na
função de caixa, e teve o contrato de trabalho rescindido sem justa
causa em 09.12.1998, sem receber corretamente as verbas
rescisórias. A sua remuneração era constituída de salário fixo,
adicional de quebra de caixa e prêmios, percebendo a média salarial
de R$ 409,20. Laborou nas jornadas das 8 às 19h30 de segunda a
sexta-feira e aos sábados de 8 às 15 horas, com intervalo de 30
minutos para refeição. Depois de um ano e oito meses de trabalho,
passou a trabalhar de segunda-feira a sábado das 10 às 17 horas,
com 15 minutos para lanche e em dois domingos por mês das 12 às
19 horas. Não recebia as horas extras trabalhadas. As horas extras,
conforme Convenções Coletivas (que juntou) devem ser remuneradas
com 100% de adicional. A Reclamada homologou a rescisão depois



do prazo do § 6.º do art. 477 da CLT. PEDIDO – Pagamento de três
horas extras diárias e habituais, no primeiro período de trabalho, com
as dobras dos domingos, observado o adicional de 100% e a
repercussão em repouso remunerado, férias simples com 1/3, aviso-
prévio, 13.º salário, FGTS e multa de 40%, pagamento de multa do §
8.º do art. 477 consolidado, pagamento de juros, atualização
monetária e honorários advocatícios de 15% nos termos da Lei
5.584/1970, haja vista declaração de pobreza. Valor da causa – R$
3.000,00.

Contestação – A Reclamante foi admitida e demitida nas datas
apontadas na inicial. Recebeu todos os títulos rescisórios perante o
seu Sindicato, que homologou a rescisão sem qualquer ressalva, pelo
que é hipótese do Enunciado n. 330 do Colendo TST, não tendo mais
o que reclamar. Recebia a remuneração que afirmou, a qual foi
observada no Termo de Rescisão. Quanto às horas extras, cumpria
jornada de 44 horas semanais – da data da admissão até agosto de
1997, das 8h30 às 18h30, com intervalo de duas horas, de segunda-
feira a sexta-feira, e aos sábados das 8h30 às 12h30. A partir de
setembro de 1997 passou a trabalhar, em outra loja, no horário das 10
às 16 horas ou das 16 às 22 horas, com 15 minutos de intervalo para
refeições em ambos os horários. Nas poucas oportunidades que
houve necessidade de ultrapassar os horários recebeu o pagamento
das horas extras ou as compensou com folhas, conforme os registros
de ponto em anexo. Não trabalhava aos domingos. O adicional de
100% de horas extras não deve ser observado, se houver
condenação, pois as Convenções Coletivas não atendem aos arts.
830 a 872, parágrafo único, da CLT. O pagamento das verbas
rescisórias foi feito no prazo legal, não cabendo a multa pedida. A
Reclamante não tem direito a honorários advocatícios, porque
percebia remuneração maior do que dois salários mínimos, conforme
o § 2.º do art. 14 da Lei 5.584/1970. Finalmente, se for deferida
alguma verba à Reclamante requer compensação dos valores pagos e
das folgas concedidas, bem como a retenção de parcelas em favor da
Previdência Social e do Imposto de Renda.

Instrução – Recusada a Conciliação. Alçada fixada em R$ 3.000,00.
Na audiência foi ouvida a Autora e dispensado o depoimento do
preposto. Não foram ouvidas testemunhas, mas determinada a
apuração das horas extras prestadas pela Reclamante e



apresentação de demonstrativo em 15 dias. Foi apresentado o
demonstrativo. A Reclamada se pronunciou. Não foram produzidas
outras provas. Recusada a renovação da conciliação e em seguida
proferida a sentença.

 
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

 
Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região – Recife/PE
Junta de conciliação e julgamento do Recife
Ata de instrução e julgamento da Reclamação n. 1.809/99
Aos 23 de julho de 1999, às 16 horas, na sala de audiência desta

Junta, à Rua Martin Luther King, 739, nesta Cidade, com a presença
da Sra. Juíza no exercício da presidência, e dos Srs. Representantes
classistas de empregados e empregadores, respectivamente, foram,
por ordem da Sra. Juiz-Presidente, apregoados os litigantes.

Reclamante: MARIA JOSEFINA RODRIGUES
Reclamada: LOJAS VENEZA BRASILEIRA LTDA.
Instalada a audiência, a Sra. Juíza Presidente propôs solução ao

litígio, colheu os votos dos Srs. Representantes classistas, conferindo
à Junta a seguinte decisão:

Vistos etc.
MARIA JOSEFINA RODRIGUES, qualificada às fls. 03 dos autos,

propôs reclamação trabalhista contra LOJAS VENEZA BRASILEIRA
LTDA., também qualificada. Aponta a autora trabalho com vínculo
empregatício para a ré no período indicado na petição inicial, sem o
pagamento dos títulos enunciados.

Regularmente notificada, a Reclamada apresentou defesa.
Alçada fixada na sessão inaugural da audiência. O feito foi ainda

instruído com prova documental.
Razões finais realizadas pelas partes. Embalde tentativas

conciliatórias.



Eis o relatório.

I – FUNDAMENTOS DA DECISÃO

Enunciado 330 do TST.
O enunciado citado não tem o poder de impedir a apreciação do

pedido, eis que sua interpretação não foge ao escopo social, político e
econômico do direito. A quitação citada, como se infere do art. 477 da
CLT, é restrita aos valores discriminados. Via de regra, jamais
quitação das parcelas ali descritas, salvo visão distorcida e vã
tentativa de ofertar aos sindicatos poderes jamais auferidos.

II – DOS PEDIDOS

Multa do art. 477 da CLT  – Improcede. A multa decorre da
intempestividade do pagamento, o que, no caso, inocorreu. A
complementação postulada, caso deferida, trata-se de parcela
controvertida e fruto de decisão judicial. A multa, como já dito, abraça
apenas as parcelas incontroversas não pagas no prazo estipulado ao
dispositivo citado. Realce-se, ainda, que a vestibular não nega o
tempestivo pagamento dos valores incontroversos, tão somente, diz
que a data está ausente na TRCT.

Horas Extras – A apuração das horas extras está restrita à prova
documental, eis que reconhecida a veracidade da jornada ali descrita.
A parte autora apresentou minucioso demonstrativo das horas extras.
A parte ré apresentou impugnação, a qual foi acompanhada de ínfimos
meses.

O primeiro ponto impugnado não suporta sequer uma breve análise,
eis que o período constante nos cartões foi corretamente utilizado. Os
cartões correspondem ao dia 11 de um mês ao décimo dia do mês
subsequente. Veja-se, por exemplo, cartão jun.-jul. de 1996 (fls. 128) –
os dias de trabalho no cartão são correspondentes ao 11 de junho – 8
às 11 e das 12 às 19 horas – exatamente o constante no
demonstrativo do autor às fls. 155. Em verdade, o demonstrativo
elaborado pela parte autora considerou corretamente os dias de
trabalho, tão somente, consolidou o resultado mês a mês. Por
consequente, essa é a diferença existente entre os demonstrativos de



março e abril (mês a mês com observância dos horários registrados e
no período indicado nos cartões) e o realizado às fls. 166.

As horas extras são deferidas em conformidade com o
demonstrativo apresentado pela parte Autora. Adicional de 100%.
Compensação das horas já pagas pela ré.

Honorários – A declaração de pobreza presume-se verdadeira nos
termos da Lei 7.115/1983. O réu foi sucumbente e a assistência
sindical está comprovada. Preenchidos os requisitos da Lei
5.584/1970. Procedem em 15%.

Correção – Inaplicável o art. 459 da CLT, pois tal se caracteriza por
ser uma faculdade do empregador, quando do tempestivo pagamento
da verba salarial. Tal dispositivo, utilizado neste contexto,
representaria um privilégio ao mau pagador, injustificável. A correção
realiza-se a partir do primeiro dia de cada mês. A correção deverá
observar tabela da Corregedoria deste Regional.

INSS e Imposto de Renda – O pagamento das contribuições legais é
dever das partes, portanto sem hipótese do art. 159 do CC. Devem as
Reclamadas proceder ao recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre os títulos da natureza salarial (com exclusão dos
juros de mora), com comprovação nos autos, sob pena de
comunicação à Previdência Social, para assim ser permitida sua
dedução. O tributo deverá ser calculado com observância da
progressividade salarial e alíquotas do mês próprio. O Provimento n.
01/96 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho uniformizou o
procedimento quanto às contribuições em tela.

A impugnação com arrimo no art. 830 da CLT é quimérica. Observar,
no caso, art. 372 do CPC e Precedente 36 da SDI1-TST.

III – DISPOSITIVO

POSTO ISTO, decide a Junta de Conciliação e Julgamento do
Recife, por unanimidade, julgar PROCEDENTES EM PARTE os
pleitos aduzidos por MARIA JOSEFINA RODRIGUES, condenando as
LOJAS VENEZA BRASILEIRA LTDA. a pagar àquela os títulos acima
deferidos, no prazo de cinco dias da liquidação do julgado.

Deve a Reclamada proceder ao recolhimento das contribuições



previdenciárias e tributárias sobre os títulos de natureza salarial, com
comprovação nos autos, sob pena de comunicação à Previdência
Social, à Receita Federal, permitida a dedução sobre a condenação,
dos valores pagos na parte do Reclamante das contribuições, no
prazo de 30 dias da disponibilidade do crédito ao beneficiário, sob
pena do valor ser liberado sem qualquer dedução.

Quantia a ser apurada em liquidação de sentença, por cálculos,
incidência de juros e correção na forma da tabela da Corregedoria do
TRT da 6.ª Região. Observar evolução salarial e planilha às fls.
154/162. Autorização compensação.

Custas pela ré de R$ 80,00, calculadas sobre R$ 4.000,00, valor
arbitrado à condenação somente para este fim.

Cientes as partes nos termos do Enunciado 197 do TST.
Encerrada a audiência.
E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada:
Juíza do Trabalho
Representante dos Empregadores
Representante dos Empregados
Diretor
Observe que:
– A condenação foi arbitrada em R$ 4.000,00 e as custas em R$

80,00;
– A sentença foi publicada em audiência de 23.07.1999 (sexta-feira)

– dela ficando cientes as partes;
– O Ato n. 237, de 28.07.1999, fixou os novos valores alusivos para

recursos nas ações na Justiça do Trabalho, a saber: R$ 2.801,49, no
caso de interposição de recurso ordinário; R$ 5.602,98, no caso de
interposição de Recurso de Revista, Embargos e Recurso
Extraordinário, bem como recurso em Ação Rescisória.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE RECIFE/PE



Processo n. 1.809/99

LOJAS VENEZA BRASILEIRA LTDA., já qualificada nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA em epígrafe, movida por MARIA JOSEFINA RODRIGUES, vem, por seu
advogado infrafirmado, inconformado com a r. sentença de fls., com fundamento no art. 895,
I, da CLT, interpor

RECURSO ORDINÁRIO

juntando, para tanto, comprovante de recolhimento das custas e do depósito recursal e
requerendo, após notificação do recorrido para contrarrazoar o recurso, a remessa das
anexas razões ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região para apreciação do
apelo.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ...

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR DO
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6.ª REGIÃO

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

Recorrente: Lojas Veneza Brasileira Ltda.

Recorrido: Maria Josefina Rodrigues

Processo e Vara de Origem n. 1.809/99

Egrégia Turma,

A decisão ora recorrida merece ser reformada parcialmente, uma vez que o juízo a quo
foi induzido a erro pelo Recorrido, conforme adiante se demonstrará.

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente apelo deve ser conhecido, uma vez que é adequado, interposto pela parte
legítima, processualmente interessada e regularmente representada.

O Recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto no octídio legal previsto no art. 895,
a, da CLT, haja vista que a sentença, publicada em audiência, foi exarada em 23.07.1999.



As custas judiciais, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), e o depósito recursal, no valor
de R$ 2.801,49 (dois mil oitocentos e um reais e quarenta e nove centavos), foram realizados
dentro do prazo recursal, conforme se demonstra pelos anexos comprovantes de
recolhimento.

Neste contexto, impõe-se o conhecimento do presente Recurso Ordinário, por restarem
comprovados todos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – DAS RAZÕES DO APELO

O inconformismo da recorrente deve-se à condenação imposta pelo juízo a quo,
relativamente às horas extras supostamente laboradas pelo ora recorrido, bem como à
condenação em honorários advocatícios.

Ocorre que o Juízo a quo não levou em consideração os cartões de ponto juntados e a
impugnação feita pela ora Recorrente ao demonstrativo de horas extras apresentado pelo
Recorrido. Ora, pela análise do quadro demonstrativo constante na impugnação mencionada,
percebe-se que em vários meses o requerido apontou horas extras inexistentes, uma vez que
os cartões de ponto correspondentes juntados pelo Recorrente não apontavam qualquer labor
em jornada suplementar.

Conforme já esclarecido na peça de resistência, o recorrido não prestava horas extras
habituais, sendo que, nas poucas oportunidades que houve necessidade de ultrapassar os
horários, recebeu o pagamento das horas extras ou as compensou com as folgas, conforme
registros de pontos anexados, não fazendo jus o recorrido ao pagamento de qualquer hora
suplementar, sendo também indevidos, por consequência, os honorários advocatícios.

Todavia, apesar da clareza da impugnação externada pelo ora Recorrente, o juízo a quo
deferiu o pagamento de horas extras inexistentes, baseando-se simplesmente no
demonstrativo equivocado apresentado pelo Recorrido, desconsiderando, também, os cartões
de ponto juntados, merecendo reparo a sentença de 1.º grau, sob pena de enriquecimento
ilícito do recorrido.

III – DO PEDIDO

Isto posto, espera e confia a Recorrente seja conhecido e provido o presente recurso
para reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, excluindo a condenação de
qualquer pagamento de horas extras, uma vez que o recorrido não

prestava horas suplementares habituais, sendo que, nas poucas oportunidades que houve
necessidade de ultrapassar os horários, recebeu o pagamento das horas extras ou as
compensou com as folgas, e, por consequência, por não remanescer qualquer condenação ao
ora recorrente, excluindo, também, a condenação em honorários advocatícios, por ser de
inteira

Justiça!



Local e Data,

Advogado/OAB n. ...

9.1.2 Modelo 2

QUESTÃO APRESENTADA
(OAB/ES – 1.º EXAME DE ORDEM DE 2005 – CESPE)

A empresa FUTURO SISTEMAS E DADOS LTDA., prestadora de
serviços de informática, celebrou contrato de empreitada com a
empreiteira OBRASMIL para realizar obras de construção do novo
prédio de sua sede. A referida empreiteira subempreitou o serviço à
empresa AGIL Engenharia LTDA.

A obra teve início em 02.02.2000 e findou em 30.10.2003. Jucelino
Dias e outros 10 empregados tiveram seus contratos rescindidos
nessa mesma data, com base no art. 482, f, da CLT (embriaguez em
serviço). Em 1.º.03.2005, esses empregados contratados pela
subempreiteira AGIL moveram reclamação trabalhista contra as três
Reclamadas, ou seja, a subempreiteira, a empreiteira e a empresa
dona da obra.

A sentença condenou a subempreiteira contratante direta dos
empregados a pagar aviso-prévio e horas extras durante todo o
período de duração da obra, e condenou a empreiteira OBRASMIL e a
empresa FUTURO SISTEMAS E DADOS LTDA., subsidiariamente.

Fundamentou a condenação das 2.ª e 3.ª Reclamadas no art. 455 da
CLT e concluiu ainda que a 3.ª Reclamada não se pode furtar de sua
responsabilidade subsidiária quanto às obrigações inadimplidas pela
real empregadora, por ter-se beneficiado dos serviços prestados
pelos Reclamantes, em decorrência do contrato de empreitada.

Na condição de advogado(a) da empresa FUTURO SISTEMAS E
DADOS LTDA., redija o recurso cabível, dirigindo-o ao órgão
competente, mencionando prazo de interposição e preliminares que
entender cabíveis, fundamentando e prequestionando a matéria



infraconstitucional e constitucional.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE .....

Processo n. ..................

FUTURO SISTEMAS E DADOS LTDA., já qualificada nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA em epígrafe, movida por JUCELINO DIAS E OUTROS (+ 10), em face da
recorrente e das empresas OBRASMIL e AGIL ENGENHARIA LTDA., vem, por seu
advogado infrafirmado, inconformado com a r. sentença de fls. ...., com fundamento no art.
895, I, da CLT, interpor

RECURSO ORDINÁRIO

juntando, para tanto, comprovante de recolhimento das custas judiciais e do depósito
recursal e, requerendo, o recebimento do apelo e regular processamento, a notificação do
recorrido para contrarrazoar o recurso e a remessa das anexas razões ao Egrégio Tribunal
Regional do Trabalho da Região para apreciação do recurso.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ...........

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR DO
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA .....ª REGIÃO

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

Recorrente: Futuro Sistemas e Dados Ltda.

Recorridos: Jucelino Dias e outros, OBRASMIL e Agil Engenharia Ltda.

Processo e Vara de Origem: ...........

Egrégia Turma,

A decisão ora recorrida merece ser reformada totalmente, uma vez que o juízo a quo foi
induzido a erro, conforme adiante se demonstrará.



I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente apelo deve ser conhecido, uma vez que é adequado, interposto pela parte
legítima, processualmente interessada e regularmente representada (procuração fls. ...).

O Recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto no octídio legal previsto no art. 895,
a, da CLT, haja vista que a sentença foi publicada em ...........

As custas judiciais, no valor de R$ ........... e o depósito recursal, no valor de R$ ...........
foram realizados dentro do prazo recursal, conforme se demonstra pelos anexos
comprovantes de recolhimento.

Neste contexto, impõe-se o conhecimento do presente Recurso Ordinário, por restarem
comprovados todos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – DAS RAZÕES DO APELO

II.A. PRELIMINARMENTE – DA ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA
INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA

Inicialmente, cabe destacar que a Empresa recorrente, prestadora de serviços de
informática, celebrou contrato de empreitada com a empreiteira OBRASMIL para realizar
obras de construção do novo prédio de sua sede.

Por sua vez, a empresa contratada pela recorrente, OBRASMIL, subempreitou o serviço
à empresa AGIL ENGENHARIA LTDA., a qual realizou a obra no período compreendido
entre 02.02.2000 e 30.10.2003, utilizando-se da mão de vários empregados, dentre eles, os
Reclamantes ora recorridos.

Ocorre que os Reclamantes recorridos tiveram seus contratos rescindidos na data de
30.10.2003, por justa causa, com base no art. 482, f, da CLT (embriaguez em serviço).

Inconformados, os obreiros dispensados por justa causa ingressaram com reclamação
trabalhista em 01.03.2005, incluindo no polo passivo, além do seu empregador direto, a
empresa Agil Engenharia (subempreiteira), a empresa Obrasmil (empreiteira principal) e a
recorrente (dona da obra).

A sentença condenou a subempreiteira contratante direta dos empregados (Agil
Engenharia) a pagar aos Reclamantes aviso-prévio e horas extras, durante todo o período de
duração da obra, condenando, outrossim, de forma subsidiária, a empresa Obrasmil e a
recorrente, fundamentando a condenação da empreiteira e do dono da obra no art. 455 da
CLT, concluindo que a recorrente não se pode furtar de sua responsabilidade subsidiária
quanto às obrigações inadimplidas pela real empregadora, por ter se beneficiado dos
serviços prestados pelos Reclamantes, em decorrência do contrato de empreitada.

Ora, no caso em tela é evidente a ilegitimidade da recorrente para integrar o polo
passivo da demanda, como adiante se demonstrará.



Em primeiro lugar, o art. 455 da CLT não atribui qualquer responsabilidade ao dono da
obra pelos contratos de trabalho firmados sob a responsabilidade do subempreiteiro. O
artigo mencionado dispõe textualmente que nos contratos de subempreitada responderá o
subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo,
todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro.

Ademais, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, por meio da OJ n. 191, da SDI-I,
estabelece que “Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada
de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade
solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo
o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora”.

Ora, a recorrente é uma empresa prestadora de serviços de informática, não sendo uma
construtora ou incorporadora, sendo apenas dona da obra do prédio de sua nova sede, sendo
patente a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

Pelo exposto, requer que seja acolhida a presente preliminar de ilegitimidade de parte
para integrar o polo passivo da demanda, com a sua exclusão da lide e consequente extinção
do processo sem resolução de mérito em relação a ora recorrente, com fundamento no art.
267, VI, do CPC.

II.B. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando a data de admissão dos obreiros recorridos (02.02.2000) e a data da
propositura da ação (01.03.2005), argui a Recorrente a prescrição quinquenal, para que
sejam consideradas prescritas as parcelas eventualmente postuladas anteriormente aos
últimos cinco anos, nos moldes do art. 7.º, XXIX, da CF/1988, art. 219, § 5.º, do CPC e
Súmula 153 do TST. Logo, com relação às horas extras postuladas na inicial, estão prescritas
as eventualmente prestadas e pleiteadas atinentes ao mês de fevereiro de 2000.

III – DO MÉRITO

Caso ultrapassada a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela recorrente, o que
sinceramente não acredita, no mérito, também merece reforma total a decisão monocrática.

A sentença ora guerreada condenou a subempreiteira, como contratante direta dos
empregados, ao pagamento do aviso-prévio e horas extras atinentes a todo o período de
duração da obra, condenando também a empreiteira e a recorrente, de forma subsidiária.

Ocorre que os empregados foram dispensados por justa causa, com base no art. 482, f,
da CLT, pois foram flagrados embriagados no serviço. Logo, verificada a dispensa motivada
dos obreiros, não há que se falar em pagamento de aviso-prévio, merecendo reforma a
sentença neste particular.

Quanto ao pedido de horas extras, como a recorrente jamais foi empregadora dos



trabalhadores, não tendo qualquer ingerência sobre o horário de trabalho dos obreiros ou
mesmo acesso aos cartões de ponto, não merece prosperar em relação à mesma tal
condenação, em função da ausência de qualquer responsabilidade subsidiária sobre tal
pleito.

IV – DO PEDIDO

Isto posto, espera e confia seja conhecido e provido o presente recurso para que seja
acolhida a preliminar de ilegitimidade de parte, com a sua exclusão da lide e consequente
extinção do processo sem resolução de mérito em relação à Recorrente, com fundamento no
art. 267, VI, do CPC.

Outrossim, caso não acolhida a preliminar ora arguida, argui a prescrição quinquenal,
para que sejam consideradas prescritas as parcelas eventualmente postuladas anteriormente
aos últimos cinco anos, nos moldes do art. 7.º, XXIX, da CF/1988, art. 219, § 5.º, do CPC e
Súmula 153 do TST.

Ainda no mérito, confia a Recorrente na reforma total da sentença proferida pelo Juízo a
quo, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos contidos na peça inaugural, excluindo
da condenação o pagamento de aviso-prévio, uma vez que os obreiros recorridos foram
dispensados por justa causa, bem como excluindo da condenação o pagamento de horas
extras, uma vez que a recorrente jamais foi empregadora dos trabalhadores, não tendo
qualquer ingerência sobre o horário de trabalho dos obreiros ou mesmo acesso aos cartões
de ponto, não possuindo qualquer responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de tal
pleito.

Justiça!

Local e Data,

Advogado/OAB n. .................

9.1.3 Modelo 3

QUESTÃO APRESENTADA
(PROVA EXAME DE ORDEM 2009.1 – CESPE)

Obs.: Peça profissional.



Luiz ajuizou, contra a empresa A, ação reclamatória, distribuída à 1.ª
Vara do Trabalho de Formosa-GO, pertencente à 18.ª Região. No
processo, o reclamante declarou que manteve vínculo de emprego
com a referida empresa de 03.03.2008 a 15.03.2009, tendo exercido
a função de vendedor de livros.

Em seu pedido, o reclamante alegou não ter recebido as verbas
rescisórias de forma correta, pois teria sido infundada a sua demissão
por justa causa por motivo de desídia. Mesmo tendo restado provadas,
pelos cartões de ponto e pelos recibos de pagamento, as constantes
faltas de Luiz ao trabalho – mais de dez faltas em cada um dos dois
últimos meses de trabalho, sempre de forma consecutiva e sem
qualquer justificativa –, o juízo condenou a reclamada a pagar todas as
verbas rescisórias, sob o argumento de que não houve prova cabal
para aplicação da justa causa.

Em face dessa situação hipotética, na condição de advogado(a)
contratado(a) pela empresa A, redija a peça processual cabível para a
defesa de sua cliente, expondo os argumentos legais pertinentes para
impugnar a decisão proferida, considerando incabível a hipótese de
embargos declaratórios.

RESOLUÇÃO DA PEÇA PROFISSIONAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 1.ª VARA DO TRABALHO DE
FORMOSA/GO

Processo n.º ...............

EMPRESA A, já qualificada nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em
epígrafe, movida por LUIZ, vem, por seu advogado infrafirmado, inconformado com a r.
sentença de fls. ....., com fundamento no art. 895, I, da CLT, interpor

RECURSO ORDINÁRIO

juntando, para tanto, comprovante de recolhimento das custas e do depósito recursal e
requerendo, após recebimento do apelo, que seja notificado o recorrido para contrarrazoar o
recurso, com posterior remessa das anexas razões ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho
da Região para apreciação do recurso.



Termos em que,

Espera deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ...........

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR DO
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18.ª REGIÃO

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

Recorrente: EMPRESA A

Recorrido: LUIZ

Processo: NÚMERO

Vara de Origem: 1.ª VARA DO TRABALHO DE FORMOSA/GO

Egrégia Turma,

A decisão ora recorrida merece ser reformada totalmente, uma vez que o juízo “a quo”
foi induzido a erro, conforme adiante se demonstrará.

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente apelo deve ser conhecido, vez que é adequado, interposto pela parte
legítima, processualmente interessada e regularmente representada.

O recurso é tempestivo, vez que foi interposto no octídio legal previsto no art. 895, I, da
CLT, haja vista que a sentença foi publicada em ..............

As custas judiciais, no valor de R$ ............... e o depósito recursal, no valor de R$
................ foram realizados dentro do prazo recursal, conforme se demonstra pelos anexos
comprovantes de recolhimento.

Neste contexto, impõe-se o conhecimento do presente recurso ordinário, por restarem
comprovados todos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – DAS RAZÕES DO APELO

O Recorrido ajuizou reclamação trabalhista declarando que manteve vínculo de
emprego com a Recorrente no período compreendido entre 03.03.2008 a 15.03.2009, tendo
exercido a função de vendedor de livros.



Em seu pedido, o Recorrido, absurdamente, alegou não ter recebido as verbas
rescisórias de forma correta, pois teria sido infundada a sua demissão por justa causa por
motivo de desídia.

Mesmo tendo restado provadas, pelos cartões de ponto e pelos recibos de pagamento, as
constantes faltas do recorrido ao trabalho, nos quais se verifica a ocorrência de mais dez
faltas em cada um dos dois últimos meses de trabalho, sempre de forma consecutiva e sem
qualquer justificativa, o juízo “a quo”, equivocadamente, condenou a recorrente a pagar todas
as verbas rescisórias, sob o argumento de que não houve prova cabal para aplicação da justa
causa.

Ora, nos autos restou demonstrado que o obreiro era um trabalhador desidioso, em
função das constantes ausências ao trabalho de forma consecutiva e injustificada.

Neste diapasão, estabelece o art. 482, “e”, da CLT, que a desídia no desempenho das
funções é considerada falta grave, ensejando a dispensa do empregado por justa causa, como
é a hipótese dos autos.

Logo, os cartões de ponto e os recibos de salários são provas válidas, as quais não
poderiam ser desprezadas pelo Magistrado monocrático, impondo-se, por conseguinte, a
reforma total do julgado, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular,
em especial, o pagamento de qualquer verba rescisória remanescente.

III – DO PEDIDO

Isto posto, espera e confia o Recorrido que seja conhecido e provido o presente recurso,
com a reforma total da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na peça
vestibular de pagamento de verbas rescisórias, condenando-se o Recorrido ao ressarcimento
das custas já pagas, por ser de inteira

JUSTIÇA!

Local e Data,

Advogado/OAB n...............

ESPELHO DE CORREÇÃO:

Quesito Avaliado
Faixa

de
Valores

Atendimento
ao Quesito



1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,40

2. Fundamentação e consistência

2.1. Peça de interposição dirigida ao juiz 0,00 a
0,60

2.2. Menção ao depósito recursal 0,00 a
0,20

2.3. Pedido de intimação da parte contrária para contrarrazoar 0,00 a
0,20

2.4. Pedido de remessa ao TRT 0,00 a
0,20

5.5. Direcionamento das razões ao TRT 0,00 a
0,20

2.6. Menção ao art. 482, e, da CLT (desídia) 0,00 a
1,00

2.7. Menção às faltas 0,00 a
0,40

2.8. Menção à validade das provas 0,00 a
0,40

2.9. Pedido de conhecimento (0,10) e provimento do recurso (0,10) 0,00 a
0,20

2.10. Pedido de reforma da sentença (0,30) e de indeferimento das
parcelas rescisórias (0,30)

0,00 a
0,60

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema, técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,60

9.1.4 Modelo 4

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM UNIFICADO III – FGV 2010.3)



Em face da sentença abaixo, você, na qualidade de advogado do
reclamante, deverá interpor o recurso cabível para a instância
superior, informando acerca de preparo porventura efetuado.

VARA DO TRABALHO DE SÃO JOÃO DE PÁDUA
Processo n.º 644-44.2011.5.03.0015 – Procedimento Sumaríssimo
AUTOR: RILDO JAIME
RÉS: 1) SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. e 2) METALÚRGICA

CRISTINA LTDA.
Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2011, às 10 horas, na sala de

audiências desta Vara do Trabalho, o Meritíssimo Juiz proferiu,
observadas as formalidades legais, a seguinte

SENTENÇA

Dispensado o relatório, a teor do disposto no artigo 852, I, in fine, da
CLT.

FUNDAMENTAÇÃO

DA REVELIA E CONFISSÃO – Malgrado a segunda ré (tomadora
dos serviços) não ter comparecido em juízo, mesmo citada por oficial
de justiça (mandado a fls. 10), entendo que não há espaço para revelia
nem confissão quanto à matéria de fato porque a primeira reclamada,
prestadora dos serviços e ex-empregadora, contestou a demanda.
Assim, utilidade alguma haveria na aplicação da pena em tela,
requerida pelo autor na última audiência. Rejeito.

DA INÉPCIA – O autor denuncia ter sido admitido dois meses antes
de ter a CTPS assinada, pretendendo assim a retificação no particular
e pagamento dos direitos atinentes ao período oficioso. Apesar de a
ex-empregadora silenciar neste tópico, a técnica processual não foi
respeitada pelo autor. É que ele postulou apenas a retificação da
CTPS e pagamento dos direitos, deixando de requerer a declaração
do vínculo empregatício desse período, fator indispensável para o
sucesso da pretensão deduzida. Extingo o feito sem resolução do
mérito em face deste pedido.

DA PRESCRIÇÃO PARCIAL – Apesar de não ter sido suscitada pela



primeira ré, conheço de ofício da prescrição parcial, conforme recente
alteração legislativa, declarando inexigíveis os direitos anteriores a
cinco anos do ajuizamento da ação.

DAS HORAS EXTRAS – O autor afirma que trabalhava de 2.ª a 6.ª
feira das 8h às 16h com intervalo de 15 minutos para refeição,
postulando exclusivamente hora extra pela ausência da pausa de 1
hora. A instrução revelou que efetivamente a pausa alimentar era de
15 minutos, não só pelos depoimentos das testemunhas do autor, mas
também porque os controles não exibem a marcação da pausa
alimentar, nem mesmo de forma pré-assinalada. Contudo, uma vez
que confessadamente houve fruição de 15 minutos, defiro 45 minutos
de horas extras por dia de trabalho, com adição de 40%, conforme
previsto na convenção coletiva da categoria juntada os autos, mas
sem qualquer reflexo diante da natureza indenizatória da verba em
questão.

DA INSALUBRIDADE – Este pedido fracassa porque o autor
postulou o seu pagamento em grau máximo, conforme exposto na
peça inicial, mas a perícia realizada comprovou que o grau presente
na unidade em que o reclamante trabalhava era mínimo e, mais que
isso, que o agente agressor detectado (iluminação) era diverso
daquele indicado na petição inicial (ruído). Estando o juiz vinculado ao
agente agressor apontado pela parte e ao grau por ela estipulado, o
deferimento da verba desejada implicaria julgamento extra petita, o que
não é possível. Não procede.

DA MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT – O reclamante persegue a
verba em exame ao argumento de que a homologação da ruptura
contratual sucedeu 25 dias após a concessão do aviso prévio
indenizado. Sem razão, todavia. A ré comprovou documentalmente que
realizou o depósito das verbas resilitórias na contado autor oito dias
após a concessão do aviso, de modo que a demora na homologação
da ruptura – fato incontestado – não causou qualquer prejuízo ao
trabalhador. Não procede.

ANOTAÇÃO DE DISPENSA NA CTPS – O acionante deseja a
retificação de sua CTPS no tocante à data da dispensa, para incluir o
período do aviso prévio. O pedido está fadado ao insucesso,
porquanto no caso em exame o aviso prévio foi indenizado, ou seja,
não houve prestação de serviço no seu lapso. Logo, tal período não



pode ser considerado na anotação da carteira profissional. Não
procede.

DO DANO MORAL – O pedido de dano moral tem por suporte a
revista que o autor sofria. A primeira ré explicou que a revista se
limitava ao fato de os trabalhadores, na saída do expediente,
levantarem coletivamente a camisa até a altura do peito, o que não
trazia qualquer constrangimento, mesmo porque fiscalizados por
pessoa do mesmo sexo. A empresa tem razão, pois, se os homens
frequentam a praia ou mesmo saem à rua sem camisa, certamente
não será o fato de a levantarem um pouco na saída do serviço que
lhes ferirá a dignidade ou decoro. Ademais, a proibição de revista
aplica-se apenas às mulheres, na forma do art. 373-A, VI, da CLT.
Não houve violação a qualquer aspecto da personalidade do autor.
Não procede.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – São indevidos os
honorários porque, em que pese o reclamante estar assistido pelo
sindicato de classe e encontrar-se atualmente desempregado, o
volume dos pedidos ora deferidos superará dois salários mínimos,
pelo que não se cogita pagamento da verba honorária almejada pelo
sindicato.

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – Em relação à perícia realizada,
cujos honorários foram adiantados pelo autor, já constatei que, no
mérito, razão não assistia ao demandante, mas, por outro lado, que
havia efetivamente um agente que agredia a saúde do laborista.
Desse modo, declaro que a sucumbência pericial foi recíproca e
determino que cada parte arque com metade dos honorários. A
metade devida ao reclamante deverá a ele ser devolvida, sem
correção, adicionando-se seu valor na liquidação.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Na petição inicial o autor não
requereu ambos os títulos, pelo que não deverão ser adicionados aos
cálculos de liquidação, já que a inicial fixa os contornos da lide e da
eventual condenação.

RESPONSABILIDADE SEGUNDA RÉ – Na condição de tomadora
dos serviços do autor durante todo o contrato de trabalho, e
considerando que não houve fiscalização do cumprimento das
obrigações contratuais da prestadora, condeno a segunda ré de forma
subsidiária pelas obrigações de dar, com arrimo na Súmula 331 do



TST. Contudo, fixo que a execução da segunda reclamada somente
terá início após esgotamento da tentativa de execução da devedora
principal (a primeira ré) e de seus sócios. Somente após a
desconsideração da personalidade jurídica, sem êxito na captura de
patrimônio, é que a execução poderá ser direcionada contra a
segunda demandada. Diante do exposto, julgo procedentes em parte
os pedidos, na forma da fundamentação, que integra este decisum.
Custas de R$ 100,00 sobre R$ 5.000,00, pelas rés. Intimem-se.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA:

(Obs.: resolução da peça profissional elaborada pela Professora
Aryanna Manfredini)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE SÃO
JOÃO DE PÁDUA

Processo n.º 644-44.2001.5.03.0015

RILDO JAIME, já qualificado nos autos em epígrafe, em que contende com Soluções
Empresariais Ltda. e Metalúrgica Cristina Ltda., também qualificadas, vem respeitosamente
perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, com fulcro nos
artigos 893, II, e 895, I, da CLT, interpor:

RECURSO ORDINÁRIO

Para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da .... Região.

Encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os
quais se destacam:

a) Legitimidade, capacidade da parte e interesse da parte;

b) Tempestividade: o recurso é tempestivo tendo em vista que foi interposto no prazo de
8 dias contados da publicação da sentença;

c) Regularidade de representação, pois o advogado abaixo assinado está devidamente
qualificado nos autos.

Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, a intimação da parte
adversa para apresentar contrarrazões ao recurso ordinário, no prazo de 8 dias, conforme



estabelece o art. 900 da CLT e a posterior remessa ao Egrégio Tribunal do Trabalho da ....
Região.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Local e Data.

Advogado

OAB n.º

EGRÉGIO TRIBIUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA .... REGIÃO RAZÕES DO
RECURSO ORDINÁRIO

A respeitável sentença não merece ser mantida, razão pela qual requer a sua reforma.

I – PREJUDICIAL DE MÉRITO

1. PRESCRIÇÃO PARCIAL

O juiz acolheu de ofício a prescrição parcial, declarando inexigíveis os direitos
anteriores aos últimos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação.

A sentença não merece ser mantida, pois segundo os arts. 769 e 8.º, parágrafo único, da
CLT, para que seja aplicado subsidiariamente o art. 219, § 5.º, do CPC, deve haver
compatibilidade entre a norma a ser aplicada e os princípios gerais

do processo do trabalho e esta não se verifica, uma vez que incompatível com o
princípio da proteção inerente a este ramo do direito. Diante do exposto, requer a reforma da
sentença para que seja afastada a prescrição declarada de ofício.

II – MÉRITO

1. REVELIA E CONFISSÃO

O Juiz julgou improcedente o pedido do reclamante de que fosse decretada a revelia da
segunda ré por não ter comparecido em audiência.

A sentença não merece ser mantida, pois nos termos do art. 844 da CLT, o não
comparecimento do reclamado em audiência implica revelia, além da confissão quanto à
matéria de fato. Nos termos do art. 48 do CPC, salvo disposição em contrário, os
litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes
distintos; os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros. Assim, a
defesa da primeira reclamada não aproveita à segunda, sobretudo, quanto a matéria que não é



comum a ambas as reclamadas, qual seja, a responsabilidade da segunda reclamada.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja decreta a revelia da
segunda reclamada e sua confissão ficta.

2. DA INÉPCIA

O juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito entendendo ser inepta a petição
inicial quanto ao pedido de retificação da CPTS e pagamento dos direitos atinentes ao
período oficiosos, uma vez que não foi formulado o pedido de reconhecimento de vínculo de
emprego.

A sentença não merece ser mantida, pois o reconhecimento de vínculo de emprego
constitui pedido implícito ao de anotação da CPTS, formulado pelo reclamante, uma vez que
a anotação da CTPS pressupõe o vínculo de emprego. Ademais, no Processo do Trabalho
vigora o princípio da informalidade, nos termos do art. 840 da CLT.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para afastar a inépcia.

3. HORAS EXTRAS

O juiz julgou parcialmente procedente o pedido do reclamante de condenação do
reclamado ao pagamento de horas extras em razão do intervalo reduzido para 15 minutos,
limitando a condenação a 45 minutos, com adicional de 40%, sem reflexos, entendendo ser
indenizatória a natureza da verba em questão.

A sentença não merece ser mantida, pois nos termos do art. 71, § 4.º, da CLT e Súmula
437, do TST, no caso de redução do intervalo, o empregador fica obrigado a pagar o período
correspondente, a hora cheia, acrescida do adicional de 50% sobre o valor da remuneração
da hora normal de trabalho. O adicional não pode ser inferior a 50%, em razão de
determinação constitucional, nos termos do art. 7.º, XVI, da CF. Outrossim, a citada Súmula
437 estabelece que o intervalo tem natureza salarial, razão pela qual os reflexos são devidos.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja incluída na condenação
uma hora de intervalo, acrescida do adicional de 50%, bem como os respectivos reflexos.

4. INSALUBRIDADE

O juiz julgou improcedente o pedido do autor de condenação do reclamado ao
pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo por agente agressor ruído,
arguindo que está adstrito ao pedido de autor quanto ao agente e ao grau e a perícia apontou
insalubridade por agente diverso, iluminação, em grau mínimo.

A sentença não merece ser mantida, pois nos termos da Súmula 293 do TST o juiz não
está vinculado ao agente nem ao grau indicado pelo reclamante, podendo deferir o adicional



de insalubridade por agente diverso do apontado na inicial.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja incluída na condenação o
adicional de insalubridade.

5. MULTA DO ART. 477 DA CLT

O juiz julgou improcedente o pedido do reclamante de condenação do reclamado ao
pagamento da multa do art. 477 da CLT, sob o argumento de que embora o pagamento das
verbas rescisórias tenha sido realizada no prazo de 8 dias, a homologação deu-se somente 25
dias após a ruptura do contrato, não trazendo prejuízos ao autor.

A sentença não merece ser mantida, pois o acerto rescisório, determinado pelo art. 477,
§ 6.º e 8.º, da CLT, envolve não apenas o pagamento das verbas, mas também a homologação
da rescisão e a entrega das guias para percepção do seguro desemprego e levantamento do
FGTS. Apenas o pagamento no prazo determinado pelo art. 477, § 6.º, não caracteriza o
cumprimento da obrigação, gerando prejuízo ao reclamante em razão da demora para sacar o
FGTS e levantar o seguro desemprego.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja incluída na condenação a
multa do art. 477, § 8.º, da CLT.

6. RETIFICAÇÃO DA CTPS

O juiz julgou improcedente o pedido do reclamante de retificação de sua CTPS no
tocante à data da dispensa para incluir o aviso prévio indenizado, por entender que não houve
prestação dos serviços no seu lapso.

A sentença não merece ser mantida, pois nos termos do art. 487, § 1.º, da CLT o aviso
prévio integra o tempo de serviço do empregado. Em razão disso, entende o TST, conforme
posicionamento consubstanciado na OJ 82 da SDI-1, que a data de saída a ser anotada na
CTPS do empregado deve ser a do último dia do aviso prévio, seja indenizado ou não.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja determinada a retificação
da CTPS, de modo que conste como data de saída a do último dia do aviso prévio
indenizado.

7. DANO MORAL

O juízo “a quo” julgou improcedente o pedido do reclamante de indenização por danos
morais sob os argumentos de que inexistente o dano moral e porque a proibição de revista
íntima prevista no art. 373-A, VI, aplica-se apenas às mulheres.

A sentença não merece ser mantida, pois em razão do princípio da isonomia, previsto no
art. 5.º, I, da CF e art. 7.º, XXX, CF, homens e mulheres são iguais em direito e obrigações,



de modo que o art. 373-A da CLT, que veda a revista íntima, deve ser aplicado ao homem
também. Assim, sendo inquestionável o dano sofrido pelo reclamante, em razão do
constrangimento a que foi exposto, o mesmo merece reparo.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, a fim de que as reclamadas sejam
condenadas a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos.

8. HONORÁRIOS

O juízo “a quo” julgou improcedente o pedido de condenação da reclamada ao
pagamento de honorários advocatícios, muito embora o mesmo esteja assistido pelo sindicato
de classe e encontre-se desempregado.

A sentença merece reparo, uma vez que nos termos das Súmulas 219 e 329 do TST, OJ
305 da SDI-1 do TST e art. 14 da Lei 5.584/1970, tem direito a honorários o empregado que
estiver assistido pelo sindicato e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do
salário mínimo, como no presente caso.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que sejam incluídos na
condenação os honorários sucumbenciais à razão de 15%.

9. HONORÁRIOS PERICIAIS

O juiz condenou o reclamado a ressarcir o reclamante em apenas metade dos honorários
periciais adiantados, sob o argumento de que embora o pedido de adicional de insalubridade
tenha sido indeferido, constatou que efetivamente havia um agente insalubre que agredia a
saúde do laborista.

A sentença não merece ser mantida, pois como referido no item 04 do presente recurso,
merece reparo quanto ao pedido de adicional de insalubridade, de forma que em sendo
julgado procedente o pedido, os honorários periciais devem ser suportados apenas pelas
reclamadas, sucumbentes na pretensão objeto da perícia, nos termos do art. 790-B da CLT.
Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja determinado às reclamadas o
ressarcimento integral das custas antecipadas.

10. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

O juiz indeferiu juros e correção monetária ao reclamante em razão da ausência de
pedido nesse sentido.

A sentença não merece ser mantida, uma vez que estes são pedidos implícitos nos
termos do art. 293 do CPC e Súmula 211 do TST, de modo que se incluem na liquidação
ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para inclusão dos juros e correção



monetária na condenação.

11. RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RÉ

O juízo “a quo” condenou a segunda reclamada de forma subsidiária, entretanto,
determinou que a execução seja dirigida a ela somente após a desconsideração da
personalidade jurídica da primeira reclamada, sem êxito na localização de bens em nome de
seus sócios.

A sentença não merece ser mantida, pois, frustrada a execução em face do devedor
principal, o juiz deve direcioná-la contra o subsidiário, não havendo amparo legal para a
exigência de desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré antes de direcionar a
execução para a segunda ré.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja afastada a imposição de
desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré para que seja atingido o
patrimônio da segunda reclamada.

II – REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso, o acolhimento da
prejudicial de mérito para reforma da sentença para afastar a prescrição acolhida e, no
mérito, o seu provimento para fins de reforma da sentença para julgar procedentes as
postulações do reclamante.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Local e Data.

Advogado.

OAB n.º

ESPELHO DE CORREÇÃO FGV

ITEM PONTUAÇÃO

ESTRUTURA DA PEÇA – indicação de encaminhamento do recurso com 2



peças: uma dirigida ao juiz e outra ao TRT, com correto endereçamento. [0,2 =
um endereçamento / 0,4 = completo (endereçamento, indicação das partes,
número do processo e duplicidade de peças)]

0 / 0,2 / 0,4

REVELIA e CONFISSÃO – aplica-se a revelia e a confissão quanto à matéria de
fato em relação à segunda ré em face da discussão envolvendo a sua
responsabilidade. (0,2 = incompleto: indicou revelia ou revelia e confissão com
base no art. 844 da CLT / 0,4 = completo: fundamento em que a defesa de um
litisconsórcio não aproveita o outro)

0 / 0,2 / 0,4

INÉPCIA – não há inépcia em razão da informalidade do Processo do Trabalho
ou foi feito o pedido de retificação da CTPS, o que pressupõe a existência do
vínculo no período anterior à assinatura [em ambos os casos, CLT, artigo 840].
No mérito, o silêncio da ex-empregadora equivale à confissão e importa no
deferimento deste pleito (sem que isso signifique supressão da instância). (0,2 =
apenas recorrer da inépcia / 0,4 = recorrer da inépcia com base no art. 840 da
CLT OU na simplicidade do processo trabalhista e pedir a apreciação do mérito)

0 / 0,2 / 0,4

PRESCRIÇÃO PARCIAL – a prescrição de ofício é inaplicável na seara
trabalhista, por incompatibilidade com o princípio protetivo (art. 8.º,parágrafo
único, ou 769, CLT).

0 / 0,4

HORAS EXTRAS – (I) deveria ser deferida 1 hora extra (OJ 307 TST OU art. 71,
§ 4.º, CLT), com adicional de 50%, pois a lei veda percentual inferior (II) (CRFB,
art. 7.º, XVI, ou CLT, art. 59, § 1.º), (III) sendo devidos os reflexos nas demais
verbas, em face da natureza salarial da verba (OJ 354, TST). (Recorrer pedindo:
hora integral (0,2) + adicional de 50% (0,1) + reflexos (0,1))1

0 / 0,2 / 0,3 /
0,4

INSALUBRIDADE – o juiz não está vinculado ao agente nem ao grau indicados
pela parte, portanto deveria conceder o direito detectado pela perícia (Súmula
293, TST).

0 / 0,4

MULTA ARTIGO 477 da CLT – (I) A homologação ocorreu fora do prazo legal,
sendo devida a multa (CLT, art. 477, § 8.º). (II) O prejuízo ao trabalhador existe
na demora para sacar a multa de 40% sobre o FGTS, dos depósitos do FGTS
em si e para o requerimento do seguro-desemprego. (I – 0,2 / II – 0,2)

0 / 0,2 / 0,4

ANOTAÇÃO DE DISPENSA NA CTPS – o lapso do aviso prévio é computado,
mesmo sendo indenizado (art. 487, § 1.º, CLT ou OJ 82, TST). 0 / 0,4

DANO MORAL – a revista íntima, proibida para mulheres, é extensível aos
homens, em virtude do princípio da isonomia ou com base na CRFB, art. 5.º, I,
ou art. 7.º, XXX, da CRFB. Está caracterizado o dano moral no caso, em razão
do constrangimento identificado.

0 / 0,4

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – devidos porque o reclamante está assistido
por sindicato, além de encontrar-se desempregado (Súmulas 219 ou 329 do TST 0 / 0,4



ou Lei 5.584/1970).

HONORÁRIOS PERICIAIS – a sucumbência foi da empresa, que arcará com o
valor total, nos moldes da OJ 198 do TST ou art. 790-B da CLT. 0 / 0,2

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – são pedidos implícitos, que independem
de requerimento da parte (Súmula 211, TST, ou art. 293, CPC). 0 / 0,2

RESPONSABILIDADE 2.ª RÉ – não há lei que exija desconsideração da
personalidade da 1.ª ré antes de direcionar a execução para a 2.ª. (0,2 =
resposta parcial / 0,4 = resposta completa)

0 / 0,2 / 0,4

DO PEDIDO – conhecimento e provimento do recurso para reformada sentença
com a procedência das postulações. (0 = falta de pedido ou pedido inadequado /
0,1 = incompleto / 0,2 = completo)

0 / 0,1 / 0,2

5,00

9.2 AGRAVO DE INSTRUMENTO

QUESTÃO APRESENTADA – CRIADA PELO AUTOR

João da Silva, em 01.03.2000, promoveu reclamação trabalhista
perante a Vara do Trabalho de Recife/PE em face da empresa Devo e
Não Nego Ltda., pleiteando inúmeras verbas trabalhistas,
correspondente ao período do contrato de trabalho mantido entre
01.03.1997 a 30.11.1999.

Após transitada em julgado a decisão, em 20.08.2004, iniciou-se a
execução, sendo que não foi possível a penhora de bens da empresa,
por estar a mesma fechada e desativada.

Neste diapasão, o Juiz da Vara do Trabalho de Recife/PE
determinou a penhora de um automóvel, de propriedade do Sr. José
Manoel da Silva, especificamente um BMW, ano 2005, avaliado em R$
250.000,00. Vale destacar que o Sr. José Manoel da Silva foi sócio da
empresa Devo e Não Nego Ltda., no período compreendido entre
março de 1990 e dezembro de 1994.

O Sr. José Manoel da Silva ajuizou embargos de terceiro perante a
Vara do Trabalho de Recife/PE, o qual foi rejeitado pelo juízo da



execução. Inconformado, José Manoel interpôs agravo de petição o
qual foi conhecido pelo TRT, mas, no mérito, improvido.

Ainda inconformado, José Manoel interpôs recurso de revista, sendo
que o Juiz-Presidente do TRT/6.ª Região, em despacho monocrático,
não conheceu do recurso, por entender que não havia qualquer ofensa
à CF/1988 que justificasse a interposição do apelo.

Na qualidade de advogado de José Manoel, elabore a peça
processual adequada, considerando, outrossim, que o despacho que
negou seguimento ao recurso de revista foi publicado no DJ em
28.09.2005 (quarta-feira).

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO

Processo – Recurso n.: TRT ........................

JOSÉ MANOEL DA SILVA, já qualificado nos autos da Reclamação Trabalhista em
referência, por intermédio do seu advogado infra-assinado, devidamente constituído na forma
do instrumento de outorga anexo, tempestivamente, em virtude da decisão interlocutória que
negou seguimento ao Recurso de Revista outrora interposto, vem, com fundamento no art.
897, b, da CLT, interpor o presente

AGRAVO DE INSTRUMENTO

fundado nos motivos de direito constantes do articulado anexo, que fica fazendo parte
integrante do presente, requerendo a reconsideração do despacho que denegou seguimento ao
recurso de revista interposto pelo ora agravante, ou, sucessivamente, caso V. Exa. não exerça
o juízo de retratação, após a notificação do recorrido para contrarrazoar o recurso, a
consequente remessa das anexas razões do agravo à ulterior instância para a necessária
apreciação do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, juntando, para tanto, comprovante de
recolhimento do depósito recursal.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,



Advogado/OAB n. ....

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO COLENDO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DA .....ª REGIÃO

Recurso n. TRT ...........

Procedência: .... TRT

Agravante: José Manoel da Silva

Agravados: João da Silva e Empresa Devo e Não Nego Ltda.

RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Colenda Turma,

O presente recurso deve ser conhecido e provido, visto que a decisão do Tribunal a quo
se afastou do melhor direito e do ordenamento jurídico vigente, como adiante se demonstrará.

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Ab initio, cumpre esclarecer que o despacho que negou seguimento ao recurso de revista
outrora ajuizado pela ora agravante foi publicado no Diário da Justiça em 28.09.2005
(quarta-feira), pelo que a contagem do octídio legal teve início em 29.09.2005 (quinta-feira),
com término no dia 06.10.2005 (quinta-feira).

Dessa maneira, sendo o presente recurso protocolizado no dia de hoje, resta
demonstrada, sem dúvida, a tempestividade da presente medida, nos termos do art. 897 da
CLT.

Decerto ainda que o presente Agravo de Instrumento é instruído com as cópias de todas
as peças da presente Reclamação Trabalhista, incluindo as obrigatórias exigidas no inciso I
do § 5.º do art. 897 da CLT.

Nos moldes do que preconiza o art. 544, § 1.º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao
processo do trabalho por força do que dispõe o art. 769 da CLT, declara o patrono da
agravante que as cópias que compõem o instrumento são autênticas e idênticas às peças que
integram o processo original.

O advogado subscritor do presente agravo se encontra devidamente habilitado,
consoante se infere do instrumento de procuração já colacionada, fls. (...)

Por último, o agravante oferece à juntada o comprovante de recolhimento das custas e
do depósito recursal.

Pelo exposto, considerando que o presente agravo de instrumento é o recurso adequado,
interposto por pessoa processualmente interessada e regularmente representada, impõe-se o
conhecimento do presente apelo, por restarem comprovados todos os pressupostos de



admissibilidade recursal.

II – DAS RAZÕES DO APELO

Primeiramente, é relevante fazer uma breve digressão sobre a conjuntura fática em que
se insere a presente demanda, de forma a evidenciar a imperiosa necessidade de retificação
do despacho monocrático ora vergastado, bem como, consequentemente, a procedência da
insurgência recursal da agravante obstaculizada no regional de origem.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que o agravado, Sr. João da Silva, em 01.03.2000,
promoveu reclamação trabalhista em desfavor da empresa Devo e Não Nego Ltda.,
pleiteando, dentre outros títulos, verbas decorrentes da ruptura do liame empregatício que
havia mantido no período compreendido entre 01.03.1997 e 30.11.1999.

Após transitada em julgado a decisão nos autos sub examen (20.08.2004), teve início a
fase de execução, não sendo possível a localização de bens da empresa, uma vez que a
mesma encontrava-se fechada e desativada, acarretando na equivocada penhora efetivada
sobre o bem de única e exclusiva propriedade do ora agravante, especificamente um veículo,
marca BMW, ano modelo/fabricação 2005, avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais).

Por essa razão, tendo em vista jamais ter participado da referida lide, tendo se retirado
da sociedade em 1994, bem antes do Sr. João da Silva manter vínculo contratual com a
empresa Devo e Não Nego Ltda., o agravante opôs embargos de terceiro, visando à
desconstituição, permissa venia, da malfadada penhora, os quais não foram acolhidos pelo
juízo monocrático da execução. Ainda inconformado, o agravante interpôs agravo de petição,
sendo o mesmo conhecido pelo TRT, mas improvido no mérito.

Considerando que os embargos de terceiro e o agravo de petição foram sucessivamente
rejeitados, o agravante manejou recurso de revista a esse Colendo Pretório, na esperança de
ver afastadas as ofensas à Carta Magna destacadas

alhures. Contudo, em despacho monocrático, o douto JUIZ-Presidente do TRT da 6.ª
Região negou seguimento ao apelo, razão pela qual o agravante maneja a presente medida,
objetivando a remessa dos fólios ao Colendo TST, para que seja analisado o mérito de seu
recurso.

III – DA OFENSA A DIVERSOS DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988

Impende destacar que o TST firmou posicionamento, consubstanciado na Súmula 266,
no sentido de que, em sede de execução, somente é possível a utilização de recurso de revista
se houver a demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal, in verbis:

“S. 266 do TST – RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE



SENTENÇA – REVISÃO DO ENUNCIADO 210. A admissibilidade do recurso de revista
interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em
processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração
inequívoca de violência direta à Constituição Federal”.

Inicialmente, de forma a evidenciar as impropriedades processuais praticadas em
desfavor da agravante, é importante tecer algumas considerações acerca do direito ao devido
processo legal, alicerce fundamental do Estado Democrático de Direito e assegurado pela
Carta Magna como uma das garantias individuais.

Com efeito, com base neste princípio constitucional, tem-se que a justa composição do
litígio apresentado em Juízo só pode ser realizada quando a tutela jurisdicional é prestada em
consonância com as normas jurídicas emolduradas pelo direito material e processual, de
cujas disposições não pode olvidar o Estado-julgador, consoante asseveram os ensinamentos
da melhor doutrina constitucional pátria.

Assim, depois do trânsito em julgado da decisão de mérito que reconhece o direito
obreiro, cabe-lhe postular ao Estado a efetivação da prestação jurisdicional mediante o
constrangimento do devedor, acaso este não o satisfaça espontaneamente.

Nesse sentido, para que a expropriação do devedor seja realizada em observância aos
ditames da legislação processual pátria, nos exatos moldes estabelecidos pelo princípio
constitucional do devido processo legal, o Código de Processo Civil estabelece limites
diretos à execução em seus arts. 591 e 646:

“Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os
seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

“Art. 646. A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a
fim de satisfazer o direito do credor.”

Sendo assim, as disposições celetistas e processuais pertinentes determinam que
incumbe ao devedor, suscitado no processo de conhecimento, o adimplemento dos títulos
trabalhistas reconhecidos pela decisão de mérito imodificável, respondendo, para tanto,
com todo o seu conjunto patrimonial. Por conseguinte, tem-se que o escopo da fase
executiva reside na expropriação forçada dos bens do devedor, com o intuito de satisfazer o
direito do obreiro judicialmente reconhecido.

Dessa forma, é vedado ao ente jurisdicional constranger, quando da concretização dos
fins da execução, bens de propriedade de terceiros estranhos à relação processual, que não
estão, por ilação lógica, obrigados a satisfazer a obrigação oriunda do título executivo
judicial.

No caso em tela, conforme se extrai dos presentes autos, verifica-se, cristalinamente,
que a reclamação trabalhista objeto da constrição judicial em debate foi promovida em
desfavor da Empresa Devo e Não Nego Ltda., e, consoante amplamente demonstrado em
todas as oportunidades processuais, o agravante jamais participou do processo de origem,
que ensejou o perfazimento da penhora ora atacada, e tampouco está inserido no título



executivo respectivo. Não obstante, o Juízo a quo, em detrimento das disposições
processuais supra evidenciadas, determinou o constrangimento dos bens de terceiros,
gravando o patrimônio do agravante, em manifesta contrariedade ao princípio do devido
processo legal.

Dessa forma, data maxima venia, a equivocada decisão sob insurgência, que manteve
válida e regular a penhora sobre os bens do agravante, que, repita-se, jamais figurou no polo
passivo da reclamação trabalhista originária, tampouco fez parte do título executivo judicial,
caracteriza-se irrefutável ofensa ao disposto no art. 5.º, LIV, da Lex Matter, senão vejamos:

“Art. 5.º (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.”

Portanto, sendo certo que o agravante jamais figurou no polo passivo da demanda
promovida havida entre os agravados, resta inviável a manutenção da decisão sub examine,
ante a patente e direta violação ao dispositivo constitucional supracitado.

Com efeito, considerando que a condição do agravante nos presentes autos se amolda
exatamente na situação estampada no art. 1.046 do CPC, também atropelado pela decisão ora
guerreada, indiscutível a patente violação incorrida ao direito de propriedade da agravante
(art. 5.º, XXII, da CF/1988), corolário do Estado Democrático de Direito.

Na mesma linha de raciocínio, zelando pelas normas constitucionais, viola ainda a
decisão sob insurgência o disposto no inciso LV do art. 5.º da Lex Fundamentalis. Do
princípio do devido processo legal, sustentam-se os pilares da ampla defesa e do
contraditório, estribados no dispositivo citado, que, ante a ausência de figuração do
agravante no polo da reclamação trabalhista que originou a malfadada penhora, restaram, por
ilação lógica, violados.

Posto isso, ante a direta e literal ofensa a diversas normas da Constituição Federal,
pugna o agravante pelo provimento do presente apelo, para reformar a decisão sob
insurgência e declarar a invalidade da penhora ora fustigada. A decisão interlocutória que
negou seguimento ao recurso de revista outrora interposto pela agravante se choca com os
dispositivos constitucionais que albergam a necessidade de conhecimento do apelo. Por
conseguinte, a referida decisão ofende garantia fundamental do agravante, qual seja a ampla
defesa e o devido contraditório, pelo que deve ser retificada.

O manejo do aludido remédio processual pela agravante foi realizado em irrestrita
obediência às exigências legais respectivas, sendo manifestamente indevida, portanto, a
negativa de remessa dos autos ao TST para apreciação das matérias ventiladas alhures.

IV – DOS PEDIDOS

Ex positis, requer o agravante seja conhecido e provido o presente agravo de
instrumento, para que, em contrariedade ao despacho que negou seguimento ao recurso pelo



E. TRT 6.ª Região, conheça do recurso de revista interposto, e, com base nas cópias juntadas
de todo o processo, seja desde logo julgado o mérito do recurso de revista, com provimento
dos pleitos consubstanciados no apelo.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ....

Observação importante: Após alteração procedida pela Lei 11.925/2009, o art. 830,
caput, da CLT, passou a prever que “o documento em cópia oferecido para prova poderá ser
declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”, de modo que
não é mais necessária a menção ao art. 544, § 1.º, do CPC, como de aplicação subsidiária ao
processo do trabalho para fundamentar a declaração de autenticidade pelo advogado.

9.3 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

QUESTÃO APRESENTADA
(EXAME DE ORDEM N. 129 – OAB/PE):

Elabore, na condição de advogado do Reclamante, o recurso
trabalhista cabível contra a decisão proferida em embargos à
execução, observando os pressupostos objetivos do referido apelo.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA

I – RELATÓRIO

A & F ALIMENTOS LTDA., já qualificada nos autos, opôs embargos
à execução em ação trabalhista ajuizada por ORLANDO JOSÉ DA
SILVA em que figura como exequente, ora embargado, alegando o
contido às fls. 120/121. O embargado manifestou-se às fls. 127. O
Juízo encontra-se garantido, fls. 118.

Embargos tempestivos, conheço.



Os autos foram protocolados para julgamento.

II – FUNDAMENTOS

Inconforma-se o embargante com a inclusão nos cálculos
homologados no valor referente ao 13.º salário/1999, 2000 e 2001,
bem como horas extras de 2001. Sustenta serem indevidos. Requer
ainda que sejam efetuados os cálculos relativos às verbas do imposto
de renda e previdenciária como determinado pelo comando
exequendo.

Razão lhe assiste em parte.
Verifico que o valor encontrado às fls. 102, R$ 32,09 como sendo o

13.º salário/1999 está incorreto. Na verdade é uma repetição do
mesmo valor encontrado a título de horas extras e que, por um lapso,
repete-se na coluna destinada a 13.º salários. Determina-se, pois, que
os autos sejam encaminhados à Contadoria para a devida retificação.
No mais, não procede a irresignação. Mantidas as condenações.

No tocante aos cálculos das parcelas previdenciárias e fiscais,
entende o Juízo que o fato gerador da cobrança das referidas
parcelas é o efetivo pagamento do crédito ao exequente. Por
consequência, qualquer cálculo feito antes deste momento prevalece
apenas como previsão para a retenção da referida parcela. Daí por
que, a fim de evitar cálculos, deve-se ressaltar que o comando
exequendo já se posicionou neste sentido: “Nos prazos legais, a
Reclamada deverá comprovar os recolhimentos respectivos para que
possa vir a ser restituída destes valores, sob pena do valor bruto
devido ao Reclamante ser considerado líquido e como tal liberado
integralmente ao mesmo, consoante previsto no § 3.º do art. 13 da
Instrução Normativa da SRF n. 25, supracitada, combinado com o art.
33, § 5.º, da Lei 8.212/1991 e do art. 45 do CTN c/c o RIR, art. 576”. A
Reclamada sujeita-se, enfim, à execução nos próprios autos das
contribuições sociais ex vi do previsto no § 3.º do art. 114 da CF.

Improcedem, pois, os embargos neste particular.

III – CONCLUSÃO



Pelo exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os embargos à
execução propostos pela A & F ALIMENTOS LTDA., em ação
trabalhista ajuizada por ORLANDO JOSÉ DA SILVA para determinar a
remessa dos autos à Contadoria para excluir do cálculo a parcela do
13.º salário/1999 e, após o trânsito em julgado desta decisão,
designem-se as praças.

Intimem-se a executada e o exequente.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA .... VARA DO TRABALHO DE
...........

Processo n. ...........

ORLANDO JOSÉ DA SILVA, já qualificado nos autos da reclamação trabalhista em
epígrafe, que move em face de A & F ALIMENTOS LTDA., vem, por seu advogado
infrafirmado, inconformado com a sentença prolatada nos embargos à execução, com
fundamento no art. 897-A da CLT, opor

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

conforme razões abaixo aduzidas:

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente recurso deve ser conhecido, uma vez que é adequado, interposto pela parte
legítima, processualmente interessada e regularmente representada.

O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto no quinquídio legal previsto no art.
897-A da CLT, levando-se em consideração a data da publicação da decisão, não havendo
que se falar em pagamento de custas judiciais e recolhimento do depósito recursal.

Neste contexto, impõe-se o conhecimento dos presentes embargos de declaração, por
restarem comprovados todos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – DAS RAZÕES DO APELO



O inconformismo do ora embargante deve-se à decisão prolatada por V. Exa. em sede
de execução, que julgou procedentes em parte os embargos à execução propostos pelo
embargado.

O embargado intentou embargos à execução inconformado com a inclusão nos cálculos
homologados pelo juízo monocrático do valor referente ao 13.º salário de 1999, 2000 e
2001, bem como horas extras de 2001, requerendo outrossim que fossem efetuados os
cálculos relativos às verbas do imposto de renda e previdenciária como determinado pelo
comando exequendo, somente tendo sido acolhido pelo juiz de 1.ª instância o pedido de
exclusão da parcela da gratificação natalina de 1999.

Neste diapasão, a irresignação do embargante deve-se à decisão monocrática de excluir
da condenação o cálculo da parcela do 13.º salário de 1999, alterando assim o julgado e
ferindo de morte a denominada coisa julgada, havendo manifesta contradição no julgado,
conforme adiante se demonstrará.

Passemos a destacar os trechos da sentença guerreada, em que resta patente a
contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado:

“... Razão lhe assiste em parte.

Verifico que o valor encontrado às fls. 102, R$ 32,09 como sendo o 13.º salário/1999
está incorreto. Na verdade é uma repetição do mesmo valor encontrado a título de horas
extras e que, por um lapso, repete-se na coluna destinada a 13.º salários. Determina-se, pois,
que os autos sejam encaminhados à Contadoria para a devida retificação.

(...)

Pelo exposto, julgo procedentes em parte os embargos à execução propostos pela A &
F ALIMENTOS LTDA., em ação trabalhista ajuizada por ORLANDO JOSÉ DA SILVA,
para determinar a remessa dos autos à Contadoria para excluir do cálculo a parcela do 13.º
salário/1999 e, após o trânsito em julgado desta decisão, designem-se as praças”.

Ora, tendo o Juízo monocrático constatado que o valor encontrado de R$ 32,09, como
sendo o 13.º salário de 1999, em verdade, tratou-se de uma repetição do mesmo valor
encontrado a título de horas extras, deveria o ilustre magistrado ter determinado o retorno
dos autos ao contador judicial para realização do correto cálculo da parcela do 13.º salário
de 1999 (como determinado na fundamentação da sentença prolatada nos embargos à
execução), e não simplesmente excluir dos cálculos a gratificação natalina de 1999 (como
determinado na parte dispositiva do julgado), nascendo neste ato a contradição do julgado a
ser corrigido por este juízo.

Em última análise, é evidente que a decisão monocrática foi equivocada e contraditória,
pois determinou a exclusão da condenação da parcela do 13.º salário de 1999 (parcela esta
contida no título executivo judicial), quando deveria determinar a remessa dos autos ao
contador para retificação dos cálculos, em especial da parcela atinente à gratificação natalina
de 1999.



III – DO PEDIDO

Isto posto, espera e confia o embargante seja conhecido e provido o presente recurso
para que seja sanada a contradição na sentença proferida nos embargos à execução,
determinando-se a consequente remessa dos autos ao contador judicial para retificação dos
cálculos da parcela atinente ao 13.º salário de 1999, mantida, assim, a condenação na parcela
da gratificação natalina de 1999, conforme consta no título executivo judicial, por ser de
inteira justiça.

Outrossim, em função da possibilidade do efeito modificativo do julgado, requer, por
cautela, e considerando o disposto na OJ n. 142, da SDI-I/TST, a intimação da parte
contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente apelo.

Nestes termos,

Local e Data,

Advogado/OAB n.

9.4 RECURSO ADESIVO

QUESTÃO APRESENTADA – CRIADA PELO AUTOR

JOÃO DA SILVA propôs reclamação trabalhista perante a Vara do
Trabalho de Recife/PE em 10.01.2005 em face da empresa Devo e
Não Nego Ltda., alegando ter laborado para a empresa como
empregado, no período de 02.01.2002 a 30.12.2004, na função de
frentista de posto de gasolina, sendo imotivadamente dispensado sem
receber suas verbas rescisórias. Neste contexto, João da Silva
pleiteou os seguintes direitos trabalhistas: aviso-prévio, férias
proporcionais do ano de 2004 acrescidas do terço constitucional, 13.º
salário proporcional de 2005, adicional de periculosidade atinente a
todo o contrato de trabalho, multa de 40% do FGTS, liberação das
guias do FGTS, seguro-desemprego ou pagamento de indenização
substitutiva e salário-família atinente ao filho de três anos, nascido em
03.01.2002.

A sentença julgou procedentes todos os pedidos do autor, com
exceção do salário-família, pois considerou o magistrado que João da
Silva não teria feito a prova de filiação, nos moldes da Súmula 254 do



TST e do Decreto 3.048/1999.
João da Silva, conformado com a sentença, não interpôs qualquer

recurso, apesar do reclamante ter apresentado documento
demonstrando o protocolo (05.01.2002) que comunicava ao
empregador o nascimento do seu filho.

Todavia, a empresa Devo e Não Nego Ltda. interpôs recurso
ordinário em face dos pedidos em que foi condenada, alegando que
João da Silva foi dispensado por justa causa e que não laborava em
condições perigosas.

Na qualidade de advogado de João da Silva, elabore o recurso
adesivo que o caso em tela desafia, explicitando os pressupostos de
admissibilidade recursal e considerando que João da Silva foi
notificado para apresentar contrarrazões no dia 28.09.2005 (quarta-
feira).

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO APRESENTADA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE RECIFE/PE

Processo n. ...........

JOÃO DA SILVA, por seu advogado infrafirmado devidamente constituído (procuração
– fls.), já qualificado nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em epígrafe, que move
em face da empresa DEVO E NÃO NEGO LTDA., vem, com fundamento no art. 500 do CPC
e na Súmula 283 do TST, interpor

RECURSO ADESIVO

ao recurso ordinário interposto pela Reclamada, conforme anexas razões, requerendo,
após regular recebimento e processamento do recurso, após a notificação do recorrido para
contrarrazoar o recurso, seja o mesmo encaminhado à instância superior para julgamento do
apelo.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,



Advogado/OAB n. ...........

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR DO
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA .....ª REGIÃO

RAZÕES DE RECURSO ADESIVO

Recorrente: João da Silva

Recorrido: Empresa Devo e Não Nego Ltda.

Processo e Vara de Origem ...........

Egrégia Turma,

A decisão ora recorrida merece ser reformada parcialmente, uma vez que o juízo a quo
foi induzido a erro pelo recorrido, conforme adiante se demonstrará.

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente recurso deve ser conhecido, uma vez que é adequado, interposto pela parte
legítima, processualmente interessada e regularmente representada.

O apelo é tempestivo, uma vez que o recurso adesivo deve ser interposto no prazo das
contrarrazões do recurso principal, tendo sido interposto no octídio previsto na Súmula 283
do TST, considerando que o ora recorrente foi notificado para apresentar contrarrazões ao
recurso ordinário apresentado pelo recorrido no dia 28.09.2005 (quarta-feira), com início do
prazo em 29.09.2005 (quinta-feira) e término em 06.10.2005 (quinta-feira).

Por outro lado, não há que se falar em pagamento de custas e/ou depósito recursal, uma
vez que o recurso é interposto pelo Reclamante, em ação trabalhista cujos pedidos foram
julgados parcialmente procedentes, a teor dos arts. 789 e 899, § 1.º, da CLT.

Neste contexto, impõe-se o conhecimento do presente recurso adesivo, por restarem
comprovados todos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – DAS RAZÕES DO APELO

O inconformismo do recorrente deve-se à parte da sentença prolatada pelo juízo
monocrático que não condenou o recorrido ao pagamento do salário-família atinente ao filho
menor (três anos) do ora recorrente, relativamente a todo o contrato de trabalho.

Entendeu o magistrado que o recorrente, a teor da Súmula 254 do TST e do Decreto
3.048/1999, não demonstrou a prova de filiação do filho menor, julgando improcedente tal
pleito.

Todavia, incorreu o magistrado em lamentável equívoco.



Percebe-se que o juiz a quo não atentou para a prova trazida aos autos pelo recorrente
às fls. ..., onde consta documento demonstrando o protocolo (05.01.2002) e a comunicação ao
empregador do nascimento do filho do recorrente, inclusive com apresentação ao recorrido
da cópia autenticada da certidão de nascimento do menor, nos exatos termos do art. 84 do
Decreto 3.048/1999, e da Súmula 254 do Colendo TST, impondo-se a reforma do julgado,
neste particular, para condenar a empresa ao pagamento das cotas do salário-família atinente
a todo o contrato de trabalho, reestabelecendo-se a justiça.

III – DO PEDIDO

Isto posto, espera e confia o recorrente seja conhecido e provido o presente recurso
para reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, para que seja a empresa
recorrida também condenada ao pagamento das cotas de salário-família, atinente a todo o
contrato de trabalho, em função do nascimento comprovado do filho do ora recorrente, por
ser de inteira

Justiça!

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ...........

9.5 AGRAVO DE PETIÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

Processo n. ...........

JOÃO DA SILVA, já qualificado nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, que
move em face de EMPRESA FÊNIX LTDA., vem, por seu advogado infrafirmado,
inconformado com a sentença prolatada nos embargos à execução, com fundamento no art.
897, a, da CLT, interpor o presente



AGRAVO DE PETIÇÃO

conforme anexas razões, requerendo, após regular recebimento e processamento do
recurso, e notificação do recorrido para contrarrazoar o recurso, seja o mesmo encaminhado
à instância superior para julgamento do apelo.

Termos em que,

E. Deferimento.

Recife,

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR DO
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA .....ª REGIÃO

RAZÕES DE AGRAVO DE PETIÇÃO

Agravante: João da Silva

Agravado: Empresa Fênix Ltda.

Processo e Vara de Origem: ...........

Egrégia Turma,

A decisão ora recorrida merece ser reformada parcialmente, uma vez que o juízo a quo
foi induzido a erro pelo agravado, conforme adiante se demonstrará.

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente recurso deve ser conhecido, uma vez que é adequado, interposto pela parte
legítima, processualmente interessada e regularmente representada.

O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto no octídio legal previsto no art. 897,
a, da CLT, levando-se em consideração a data da publicação da decisão, não havendo que se
falar em pagamento de custas judiciais e recolhimento do depósito recursal, uma vez que o
recurso é interposto pelo próprio Reclamante exequente.

Neste contexto, impõe-se o conhecimento do presente agravo de petição, por restarem
comprovados todos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – DAS RAZÕES DO APELO

O inconformismo do ora Agravante deve-se à decisão prolatada pelo Juiz a quo em sede
de execução, que julgou procedente em parte os embargos à execução propostos pelo
agravado.

O agravado intentou embargos à execução inconformado com a inclusão nos cálculos
homologados pelo juízo monocrático do valor referente ao 13.º salário de 1999, 2000 e



2001, bem como horas extras de 2001, requerendo, outrossim, que fossem efetuados os
cálculos relativos às verbas do imposto de renda e

previdenciária como determinado pelo comando exequendo, somente tendo sido
acolhido pelo juiz de 1.ª instância o pedido de exclusão da parcela da gratificação natalina
de 1999.

Neste diapasão, a irresignação do agravante deve-se à decisão monocrática de excluir
da condenação o cálculo da parcela do 13.º salário de 1999, alterando assim o julgado e
ferindo de morte a denominada coisa julgada.

Passemos a destacar os trechos da sentença guerreada:

“... Razão lhe assiste em parte.

Verifico que o valor encontrado às fls. 102, R$ 32,09 como sendo o 13.º salário/1999
está incorreto. Na verdade é uma repetição do mesmo valor encontrado a título de horas
extras e que, por um lapso, repete-se na coluna destinada a 13.º salários. Determina-se, pois,
que os autos sejam encaminhados à Contadoria para a devida retificação.

(...)

Pelo exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os embargos à execução propostos
pela A & F ALIMENTOS LTDA., em ação trabalhista ajuizada por ORLANDO JOSÉ DA
SILVA, para determinar a remessa dos autos à Contadoria para excluir do cálculo a parcela
do 13.º salário/1999 e, após o trânsito em julgado desta decisão, designem-se as praças”.

Ora, tendo o Juízo monocrático constatado que o valor encontrado de R$ 32,09, como
sendo o 13.º salário de 1999, em verdade, tratou-se de uma repetição do mesmo valor
encontrado a título de horas extras, deveria o ilustre magistrado ter determinado o retorno
dos autos ao contador judicial para realização do correto cálculo da parcela do 13.º salário
de 1999, e não simplesmente excluir dos cálculos a gratificação natalina de 1999. Assim
agindo, está o juízo da execução ferindo o instituto da coisa julgada, modificando decisão já
transitada em julgado. Vale ressaltar que o art. 879, § 1.º, do diploma consolidado esclarece
que “na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir
matéria pertinente à causa principal”.

Impende destacar que o agravante opôs embargos de declaração objetivando sanar a
contradição do julgado, não tendo o juízo monocrático acolhido os embargos, não restando
outra alternativa ao recorrente a não ser interpor o presente agravo de petição.

Em última análise, é evidente que a decisão do Juiz monocrático foi equivocada, pois
determinou a exclusão da condenação da parcela do 13.º salário de 1999 (parcela esta
contida no título executivo judicial), quando deveria determinar a remessa dos autos ao
contador para retificação dos cálculos, em especial da parcela atinente à gratificação natalina
de 1999.

III – DO PEDIDO



Isto posto, espera e confia o agravante seja conhecido e provido o presente recurso para
reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo a quo nos embargos à execução, para
que seja determinada a remessa dos autos ao contador

judicial para retificação dos cálculos da parcela atinente ao 13.º salário de 1999,
mantida, assim, a condenação na parcela da gratificação natalina de 1999, conforme consta
no título executivo judicial, por ser de inteira

Justiça!

Local e Data,

Advogado/OAB n. ...........

9.6 RECURSO DE REVISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA REGIÃO

Processo n. ...........

EMPRESA FÊNIX LTDA., já qualificada nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA em epígrafe, movida por JUCELINO DIAS em face da ora recorrente, vem,
por seu advogado infrafirmado, inconformado com o acórdão de fls. ...., com fundamento no
art. 896, c, da CLT, interpor

RECURSO DE REVISTA

requerendo, após recebimento do apelo e regular processamento e notificação do
recorrido para contrarrazoar o recurso, a remessa das anexas razões ao Colendo Tribunal
Superior do Trabalho para apreciação do recurso.

Termos em que,

E. Deferimento.

Local e Data,



Advogado/OAB n. ..............

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO COLENDO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RAZÕES DE RECURSO DE REVISTA

Recorrente: Empresa Fênix Ltda.

Recorridos: Jucelino Dias

Processo e Vara de Origem: ...........

Colendo Tribunal,

O respeitável acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Região,
permissa vênia, merece reforma, uma vez que se distanciou da legislação em vigor, conforme
adiante se demonstrará.

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente apelo deve ser conhecido, uma vez que é adequado, interposto pela parte
legítima, processualmente interessada e regularmente representada (procuração fls.).

O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto no octídio legal previsto no art. 896
da CLT, haja vista que o acórdão regional foi publicado em ...........

As custas judiciais estão pagas e comprovadas nos autos às fls. A complementação do
depósito recursal, no valor de R$ ........... foi realizada dentro do prazo recursal, conforme se
demonstra pelo anexo comprovante de recolhimento.

Ademais, a matéria objeto do presente recurso foi devidamente prequestionada no
Tribunal Regional do Trabalho, por meio de embargos de declaração, nos moldes da Súmula
297 do TST.

Neste contexto, impõe-se o conhecimento do presente Recurso de Revista, por restarem
comprovados todos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – DAS RAZÕES DO APELO

O recorrido promoveu ação trabalhista em face da empresa recorrente, postulando o
pagamento do adicional de insalubridade de todo o período do contrato de trabalho
(02.03.2002 a 02.09.2005), no percentual de 40% (grau máximo) incidente sobre o salário-
base do suplicado, qual seja de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e não sobre o
salário mínimo, conforme determina o art. 192 da CLT.

O Juiz da Vara do Trabalho de ........... acolheu, após a realização de perícia, o pedido
postulado pelo recorrido, fixando o adicional de insalubridade em 40%, incidente sobre o



salário básico do recorrido.

O recorrente interpôs recurso ordinário em face da sentença, tendo o Tribunal Regional
do Trabalho da .... Região mantido, na íntegra, a sentença monocrática.

Neste diapasão, não restou ao recorrente outra alternativa a não ser interpor o presente
recurso de revista, tendo em vista o acórdão guerreado violar literal dispositivo de lei
federal, uma vez que o diploma consolidado estabelece no art. 192 da CLT que o adicional
de insalubridade tem como base de cálculo o salário mínimo e não o salário-base do
trabalhador.

III – DA VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI

No caso em tela é evidente que o acórdão regional, ao fixar a condenação da empresa
recorrente no adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do recorrido e não
sobre o salário mínimo, violou literal disposição de lei, qual seja o art. 192 da CLT. Senão
vejamos:

“Art. 192 – CLT – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites
de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional
respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento)
do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”.

É evidente que a sentença guerreada violou literal disposição de lei, pois deveria ter
fixado como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade o salário
mínimo e não o salário-base do empregado, possibilitando o manejo do recurso de revista,
com base no art. 896, c, da CLT.

Por outro lado, não restou demonstrado nos autos que o recorrido percebia salário
profissional ou mesmo piso salarial de categoria, quando, nesse caso, seria devido o
respectivo adicional de insalubridade sobre o piso salarial, conforme previsto na Súmula 17
do TST.

Portanto, não resta balda de dúvidas de que o acórdão do TRT violou o art. 192 da
CLT, impondo-se a reforma da decisão atacada.

IV – DO PEDIDO

Isto posto, requer a empresa recorrente seja conhecido e provido o presente recurso de
revista para que seja reformado parcialmente o acórdão prolatado pelo TRT, fixando-se o
adicional de insalubridade devido ao recorrido no percentual de 40%, incidente sobre o
salário mínimo, conforme determina o art. 192 da CLT.

Termos em que,

E. Deferimento.



Local e Data,

Advogado/OAB n. .....

Observação: O adicional de insalubridade é devido ao empregado que presta
serviços em atividades insalubres, e era calculado, em função do contido no art. 192
da CLT, à razão de 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo, respectivamente para os
graus mínimo, médio e máximo. Todavia, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante 4 (DO 09.05.2008), passando a estabelecer que, salvo nos casos
previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de
base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser
substituído por decisão judicial.

Posteriormente, considerando a Súmula Vinculante editada pelo STF, o Tribunal
Superior do Trabalho cancelou a Súmula 17 e alterou a redação da Súmula 228 (Res.
148/2008, DJ 08, 09 e 10.07.2008), passando a estabelecer que a partir de 9 de maio de
2008, data da publicação da Súmula Vinculante 4, do Supremo Tribunal Federal, o
adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais
vantajoso fixado em instrumento coletivo. Ocorre que em 15 de julho de 2008, o
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes concedeu liminar
na Medida Cautelar em Reclamação ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria
– CNI (Rcl 6.266-MC/DF), em face da edição da nova redação da Súmula 228 do
TST, suspendendo a sua aplicação na parte em que permite a utilização do salário
básico para calcular o adicional de insalubridade.

Vale mencionar que a ministra Cármen Lúcia, relatora do processo no STF,
entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base
no salário mínimo, “enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou
convenção coletiva”. Ela lembrou manifestação do ministro Cezar Peluso na
Reclamação 8.656/SP: “(...) bem distintos os conceitos de base de cálculo e de
indexador. (...) O que está expressamente vedado é o uso do salário mínimo como
indexador (fator de reajuste real ou de correção da moeda), até que legislação
superveniente decida o índice ou o critério que corrigirá esse valor certo do adicional
de insalubridade”. Segundo a citação do ministro, não é admissível que o Poder
Judiciário substitua o legislador na definição de base de cálculo e seu indexador.

Observe-se que, durante a 2.ª Semana do TST, realizada de 10 a 14 de setembro
de 2012, o Pleno decidiu introduzir uma ressalva à Súmula 228, para informar ao
público que a referida Súmula encontra-se suspensa em razão das mencionadas



decisões do STF.
Considerando que o tema “base de cálculo do adicional de insalubridade”

encontra-se em aberto, sendo ainda objeto de discussão pelo TST e pelo próprio STF
(a decisão concedida liminarmente pelo Presidente do STF na Rcl 6.266-MC/DF terá
de ser ratificada pelo Tribunal), solicitamos ao leitor que verifique, posteriormente, se
já houve definição sobre qual base deve ser utilizada para o cálculo do adicional de
insalubridade.

1 As Orientações Jurisprudenciais 307 e 354 da SDI-1 foram convertidas na Súmula
437 do TST, itens I e III, respectivamente, conforme Res. 185, de 2012.



MODELOS – PEÇAS – EXECUÇÃO

Sumário: 10.1 Modelo de embargos à execução – 10.2 Modelo de embargos
de terceiro – 10.3 Modelo de impugnação à sentença de liquidação – 10.4
Modelo de ação de execução – 10.5 Modelo de embargos à adjudicação.

10.1 MODELO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

Processo n. ...........

CARLOS MARANHÃO, já qualificado nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
em epígrafe, movida por JOSÉ PIMENTEL DA SILVA, vem, por seu advogado infrafirmado,
com fundamento no art. 884, caput, da CLT, apresentar

EMBARGOS À EXECUÇÃO

pelos seguintes motivos abaixo descritos:

I – TEMPESTIVIDADE

O ilustre Oficial de Justiça, por determinação deste Juízo, realizou no último dia ...........
penhora de bens na residência do embargante para garantia de execução no valor total de R$
10.000,00, sendo que o executado foi intimado da penhora na mesma data.

Nesta esteira, considerando a data da intimação da penhora e a apresentação dos
presentes embargos, resta claro que a presente medida aforada é tempestiva, visto que
proposta no quinquídio legal previsto no art. 884 da CLT.

II – DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Esclarece a embargante que as custas processuais fixadas de acordo com o art. 789-A,
V, da CLT, no valor de R$ 44,26 serão recolhidas ao final, conforme autorização prevista no



art. 789-A, caput, da CLT.

III – DAS RAZÕES DOS EMBARGOS

O inconformismo do embargante ocorre em face do ato arbitrário e ilegal praticado pelo
Oficial de Justiça, o qual penhorou bens do executado, todos localizados na residência do
embargante, quais sejam: computador, geladeira, fogão microondas, máquina de lavar,
televisor 29 polegadas, aparelho de DVD, som, um jogo de sofá e uma mesa de jantar com
seis cadeiras, bens estes consideráveis imprescindíveis à sobrevivência digna dos familiares
do embargante.

Vale frisar que os documentos ora juntados demonstram que o imóvel onde foi realizada
a penhora de bens pertence ao embargante, que ali reside há mais de 10 anos.

Pela simples análise dos bens penhorados pelo meirinho, percebe-se a nulidade do ato.
Ora, o art. 1.º da Lei 8.009/1990 considera impenhorável o imóvel residencial próprio do
casal ou da entidade familiar, bem como os bens móveis que guarnecem a casa, desde que
quitados.

Portanto, sem maior esforço, evidencia-se que os bens penhorados pelo Oficial de
Justiça são, a teor da Lei 8.009/1990, impenhoráveis.

Neste contexto, considerando que o ato de constrição judicial ocorreu em bens
considerados pela Lei 8.009/1990 como impenhoráveis, não restou outra alternativa ao
executado a não ser apresentar os presentes embargos à execução para que a penhora seja
considerada insubsistente e nula, nos termos do art. 885 da CLT.

IV – DO PEDIDO

Isto posto, requer o embargante que seja declarada nula e insubsistente a penhora
realizada, uma vez que o ato de constrição judicial ocorreu em bens considerados pela Lei
8.009/1990 como impenhoráveis, e, por consequência, sejam liberados os bens
indevidamente penhorados pelo meirinho, por ser de inteira

Justiça!

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..........



10.2 MODELO DE EMBARGOS DE TERCEIRO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ...........

Processo n. ...........

JOÃO DA SILVA, qualificação e endereço completo, vem, por seu advogado
infrafirmado, conforme instrumento de mandato em anexo, que receberá intimação no
endereço da Rua ........... com fundamento nos arts. 1.046 a 1.053 do CPC c/c o art. 769 da
CLT, propor os presentes

EMBARGOS DE TERCEIRO

em face de MANÉ DA SILVA, ..........., residente e domiciliado à Rua ........... e
EMPRESA FÊNIX LTDA. ........... pelos seguintes motivos de fato e de direito abaixo
elencados:

I – DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA E DA TEMPESTIVIDADE

Tramita nesta Vara do Trabalho de ..........., reclamação trabalhista movida por Mané da
Silva em face da Empresa Fênix Ltda., onde, por despacho deste Juízo, foi ordenada a
penhora de bens do ora embargante, devendo, por consequência, nos termos do art. 1.049 do
CPC, tramitar o presente feito por dependência à ação em epígrafe, registrando-se nos autos
principais a presente propositura.

Por outro lado, a penhora sobre os bens do embargante ocorreu no dia ..........., conforme
evidenciado às fls. dos autos principais, passando a fluir, desde então, o prazo para a
propositura da presente ação, principalmente considerando que o art. 1.048 do CPC admite
os embargos em até cinco dias da data de arrematação, adjudicação ou remição, depois da
assinatura da respectiva carta.

Logo, é tempestiva a presente ação.

II – DOS FATOS

Tramita nesta Vara do Trabalho de ..........., reclamação trabalhista movida por Mané da
Silva em face da Empresa Fênix Ltda., empresa da qual o embargante foi sócio até 1995,
quando se retirou da sociedade (conforme documentos comprobatórios em anexo).

Cabe destacar que a ação foi distribuída em 01.05.2002, alegando o Reclamante ter



trabalhado para a empresa no período compreendido entre 05.01.2000 a 30.03.2002,
exercendo a função de carpinteiro, com último salário fixado em R$ 800,00 (oitocentos
reais).

Em 10.07.2003, elaborados os cálculos, o juiz coator determinou a expedição de
mandado de citação, penhora e avaliação, citando a empresa executada para pagar ou garantir
a execução, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no prazo de 48 horas, sob pena de
penhora de bens.

Como não houve por parte da empresa executada a competente nomeação de bens à
penhora, o juiz coator determinou, com base em contrato social desatualizado juntado aos
autos, a imediata penhora de bens dos sócios da empresa, dentre eles os do ora embargante.

Neste contexto, foi penhorado o automóvel, marca FIAT PALIO, cor prata, ano/modelo
2002, placa ..........., chassis ..........., avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de
propriedade do embargante, conforme atestam os documentos em anexo.

Ressalte-se que o embargante já não era sócio da empresa executada desde 1995, sendo
que o Reclamante exequente somente foi admitido na empresa em 05.01.2000, quase cinco
anos após o embargante ter se retirado da sociedade.

Em função do acima exposto, não restou outra alternativa ao embargante a não ser
propor os presentes embargos de terceiros objetivando a restituição na posse do bem e
consequente desconstituição da penhora realizada em seu automóvel.

III – DOS PEDIDOS

Isto posto, requer o embargante:

a) que sejam deferidos liminarmente os embargos, nos exatos termos do art. 1.051 do
CPC, com a consequente expedição de mandado de restituição da posse em favor do
embargante;

b) a suspensão do curso do processo principal, nos termos do art. 1.052 do CPC, até
julgamento final dos presentes embargos;

c) a procedência do pedido confirmando a liminar concedida, restituindo, em definitivo,
ao embargante a posse do bem penhorado e, consequentemente, seja decretada a
desconstituição da penhora ora embargada;

d) a citação dos embargados, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 10
dias (art. 1.053 do CPC), sob pena de revelia e confissão.

Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial prova
documental e testemunhal, requerendo, outrossim, que sejam os embargados condenados ao
pagamento das custas processuais e demais cominações legais.

Dá-se à causa o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Termos em que,



E. Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ....

10.3 MODELO DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ....

Processo n. ...........

RECLAMANTE, já qualificado nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em
epígrafe, movida em face do RECLAMADO, vem, por seu advogado infrafirmado, com
fundamento no art. 884, § 3.º, da CLT, apresentar

IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO

pelos seguintes motivos abaixo descritos:

I – DA TEMPESTIVIDADE

Elaborados os cálculos e tornada a dívida líquida e certa o Juízo da execução
determinou a imediata expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, sendo a
impugnada citada em ...........

Posteriormente, como não houve pagamento, depósito da quantia ou nomeação de bens
pela impugnada no prazo de 48 horas estipulado no art. 880 da CLT, o ilustre Oficial de
Justiça, por determinação deste Juízo, realizou no último dia ........... penhora de bens para
garantia de execução na sede da empresa executada, no valor total de R$ 10.000,00, sendo
que a impugnada foi intimada da penhora na mesma data.

Posteriormente, o impugnante foi notificado da penhora de bens do executado no dia
..........., tendo início a contagem do prazo para oferecimento da presente impugnação, prazo
este que somente se encerra no dia ...........



Nesta esteira, resta claro que a presente medida aforada é tempestiva, visto que
proposta no quinquídio legal previsto no art. 884, caput, e respectivo § 3.º da CLT.

II – DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Esclarece a impugnante que as custas processuais fixadas de acordo com o art. 789-A,
VII, da CLT, no valor de R$ 55,35, serão recolhidas ao final, sob a responsabilidade da
impugnada executada, conforme previsto no art. 789-A, caput, da CLT.

III – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS

A sentença transitada em julgado ao condenar a impugnada em diversos títulos
trabalhistas afastou a dedução dos valores devidos ao obreiro impugnante a título de INSS e
IRRF, ficando tal responsabilidade a cargo exclusivo da empresa impugnada, decisão esta
que não foi objeto de recurso pela empresa executada.

Ocorre que, nos cálculos de liquidação homologados por este Juízo, constou,
inadvertidamente, os descontos sob os títulos de INSS e Imposto de Renda, ofendendo, por
decorrência, a própria sentença transitada em julgado e ferindo de morte a coisa julgada.

Vale destacar que o art. 879, § 1.º, da CLT determina que na liquidação não se poderá
modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal.

Na mesma linha, temos a Súmula 401 do TST que esclarece que a ofensa à coisa julgada
se concretizará na hipótese de o título exequendo, expressamente, afastar a dedução dos
valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária e os cálculos
abrangerem tal dedução.

Logo, sobre os valores apurados, não deveriam ser deduzidos do crédito obreiro os
títulos atinentes ao INSS e ao Imposto de Renda, devendo ser desconstituída a sentença de
liquidação e, consequentemente, determinada a apresentação de novos cálculos.

IV – DO PEDIDO

Isto posto, requer a impugnante que seja julgado procedente o pedido contido na
presente impugnação, desconstituindo-se a sentença homologatória dos cálculos de
liquidação, e, por consequência, seja determinada a apresentação de novos cálculos, com
vistas ao impugnante para manifestação.

Protesta a impugnante por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
prova técnica, requerendo que o impugnado seja, ao final, condenado ao pagamento das
custas processuais devidas, nos termos do art. 789-A, VII, da CLT.

Termos em que,

Espera Deferimento.



Local e Data,

Advogado/OAB n. ...........

10.4 MODELO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DE
TRABALHO DE ...........

Processo n. .............

JOÃO DA SILVA, qualificação e endereço completo, vem, por seu advogado
infrafirmado conforme procuração em anexo, que receberá intimações no endereço da Rua
..........., com fundamento nos arts. 625-E, parágrafo único, e 876, caput, ambos da CLT,
propor a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

em face de EMPRESA FÊNIX LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n. ..........., com sede na Rua ..........., pelos seguintes motivos de fato e de direito
adiante descritos:

I – DOS FATOS

O exequente foi admitido na empresa executada no dia ..........., para exercer a função de
pedreiro, percebendo a remuneração mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo
imotivadamente dispensado sem receber as verbas rescisórias em ...........

Considerando a existência de Comissão de Conciliação Prévia na localidade da
prestação de serviços do obreiro, o Reclamante submeteu a demanda à CCP, sendo celebrado
Termo de Conciliação no dia ........... (doc. em anexo), ficando acordado que a ora executada
pagaria ao exequente a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em quatro parcelas
mensais e sucessivas de R$ 2.500,00, com multa de 100% em caso de inadimplência.

Ocorre que a demandada não quitou sequer a primeira parcela do Termo de Conciliação
firmado, não restando outra alternativa ao exequente a não ser propor a presente ação de
execução, para que a executada seja compelida a satisfazer o crédito obreiro no importe de



R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

II – DO PEDIDO

Pelo exposto, requer a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação no valor
total de R$ 16.000,00, atualizada com juros e correção monetária, para que a executada
pague em 48 horas sob pena de imediata penhora de bens e posterior alienação judicial.

Dá-se à causa o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Termos em que,

Espera Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ..............

10.5 MODELO DE EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA .... VARA DO
TRABALHO DE ...........

Processo n. ....

JOSÉ DA SILVA XAVIER, já qualificado nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA em epígrafe, movida por JOÃO DE BARROS, vem, por seu advogado
infrafirmado, com fundamento no art. 746 do CPC c/c o art. 769 da CLT, apresentar

EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

pelos seguintes motivos abaixo descritos:

I – TEMPESTIVIDADE

A praça foi realizada no dia ..........., conforme se verifica pelo documento de fls.
Ademais, ainda não houve a assinatura da respectiva carta de adjudicação, sendo, por
consequência, tempestivos os presentes embargos.



II – DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Esclarece o embargante que as custas processuais fixadas de acordo com o art. 789-A,
V, da CLT, no valor de R$ 44,26, serão recolhidas ao final, conforme autorização prevista no
art. 789-A, caput, da CLT.

III – DAS RAZÕES DOS EMBARGOS

O inconformismo do embargante ocorre em face da adjudicação requerida pelo
exequente e deferida por este Juízo.

Ora, posteriormente à penhora de bens, o embargante procurou o embargado e efetuou
diretamente o pagamento da totalidade da dívida, conforme demonstram os documentos em
anexo. Frise-se que o pagamento ao embargado também foi presenciado por duas
testemunhas, quais sejam: ...........

Com efeito, o art. 746 do CPC dispõe que é lícito ao devedor oferecer embargos à
arrematação ou à adjudicação, fundados em nulidade da execução, pagamento, novação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes à penhora.

Logo, tendo ocorrido o pagamento da execução, deve a adjudicação conferida por este
juízo ser desconstituída, devolvendo-se os bens penhorados ao embargante, livres de
qualquer ônus.

IV – DO PEDIDO

Isto posto, requer o embargante que sejam julgados procedentes os embargos à
adjudicação ora opostos, com a declaração de nulidade da adjudicação realizada, uma vez
que, posteriormente ao ato de constrição judicial, o embargante pagou o valor integral da
dívida ao embargado, e, por consequência, sejam liberados os bens penhorados pelo
meirinho.

Protesta o embargante por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
documental e testemunhal.

Termos em que,

Espera Deferimento.

Local e Data,

Advogado/OAB n. ........



QUESTÕES DISCURSIVAS DE EXAMES
DE ORDEM

Sumário: I. Questões de exames de ordem comentadas – II. Questões dos
exames de ordem unificados II, III e IV – FGV (2010.2, 2010.3 e 2011.1) com
padrão de respostas e/ou espelho.

I. QUESTÕES DE EXAMES DE ORDEM COMENTADAS

Questão 1 (OAB – ES/2004 – CESPE). Depois de ocupar por doze
anos o cargo de gerente de um grande supermercado, Paulo recebeu
a notícia de que seria destituído de suas funções e devolvido ao posto
original de repositor de estoques. Inconformado, questionou o
departamento jurídico de seu sindicato a respeito da legalidade da
atitude adotada por seu empregador.

Considerando a situação hipotética acima descrita, redija, na
condição de advogado do sindicato, resposta à consulta de Paulo,
abordando, fundamentada e necessariamente, os seguintes aspectos:

– alteração do contrato de trabalho e limites;
– poder diretivo do empregador.

COMENTÁRIOS

O art. 468 da CLT dispõe que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não
resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula
infringente desta garantia.

Prestigiou a norma consolidada o princípio da inalterabilidade contratual prejudicial ao
trabalhador, não se admitindo que a alteração do liame empregatício importe ao obreiro
prejuízos diretos ou indiretos, mesmo que o trabalhador tenha concordado com a modificação
do contrato de emprego.



O princípio protetivo do Direito do Trabalho fez surgir a regra descrita no art. 468 da
CLT com o claro propósito de resguardar a parte mais fraca da relação jurídica, o
empregado.

Parte-se da premissa de que o empregado encontra-se em posição de inferioridade
econômica, de menoridade social, sujeito à coação do empregador.

Em função disso, nasceu a preocupação do legislador em impedir que o empregador
altere, abusivamente, as condições de trabalho, obtendo, por meio de coação moral e
econômica, o consentimento do empregado.

A regra geral, nesse contexto, impõe dois requisitos para que a alteração contratual seja
válida:

• mútuo consentimento;

• ausência de prejuízo financeiro ou moral ao obreiro.

Mesmo que o empregado concorde com a alteração, se ela lhe for prejudicial, será nula
de pleno direito, pois haverá uma presunção (relativa) de que o trabalhador, em função de
sua hipossuficiência, foi coagido, constrangido, a concordar com a modificação, sob pena de
sofrer sanções pelo empregador, em especial a dispensa do emprego.

No pacto de emprego, é o empregador que dirige a prestação pessoal dos serviços do
empregado, sendo dotado o patrão do poder de mando, de comando, de gestão e direção das
atividades empresariais.

Em função disso, o empregado é subordinado juridicamente ao empregador, podendo
ser punido em caso de cometimento de falta, estando sujeito, portanto, à pena de advertência,
suspensão disciplinar ou mesmo dispensa por justa causa.

Os riscos da atividade econômica desenvolvida também são suportados única e
exclusivamente pelo empregador, visto que o obreiro presta serviços por conta alheia
(princípio da alteridade).

Em função do exposto, na qualidade de dirigente do seu negócio, admitem a doutrina e a
jurisprudência pátria que o empregador efetue, unilateralmente, em certos casos, pequenas
modificações no contrato de trabalho, desde que não venham a alterar significativamente o
pacto laboral, nem importem em prejuízo ao empregado.

É o que a doutrina denominou jus variandi, decorrente do poder de direção do
empregador.

A obrigação de prestar o trabalho, embora determinada qualitativa e quantitativamente,
comporta, sempre, certa indeterminação do conteúdo de cada prestação singular, restando ao
empregador, no exercício de seu legítimo poder de direção, orientar o empregado no modo
de realização dos serviços.

A possibilidade de o empregador variar o pacto de emprego tem pouco formato de
alteração contratual, mas sim de disciplinação normal do trabalho, por força da própria
natureza do contrato, e nos limites das condições ajustadas.



Podemos citar, como exemplos do jus variandi, a alteração de função do empregado, o
horário de trabalho, o local da prestação de serviços etc., desde que não causem, direta ou
indiretamente, prejuízos ao empregado.

O empregado de confiança (art. 468, parágrafo único, da CLT), ilustrativamente, pode
retornar, por determinação do empregador, a prestar seu labor no antigo posto que
anteriormente ocupava antes do exercício do cargo de confiança.

Todavia, em função do entendimento materializado na Súmula 372 do TST, percebida a
gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo
motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o
princípio da estabilidade financeira.

Logo, no caso em tela, Paulo poderia perder o cargo de gerente do supermercado, mas
não poderia perder a gratificação de função, visto que já exercia a função de confiança há 12
anos e o empregador, sem justo motivo, lhe retirou tal função.

Questão 2 (OAB – ES-2004 – CESPE). Após onze meses de
trabalho como vigia em uma empresa de prestação de serviços
terceirizados, percebendo salário mensal de R$ 1.000,00, Fausto foi
dispensado de seu emprego. Aguardou em sua residência por 30 dias,
como determinado pela empresa, para recebimento de seus créditos
finais. Findo aquele período, retornou à empresa, mas a encontrou de
portas fechadas. Não tendo qualquer informação quanto à localização
de seu ex-empregador, dirigiu-se à sede de outra empresa do mesmo
grupo econômico, onde não obteve informações acerca de seus
haveres finais.

Diante das circunstâncias, procurou o departamento jurídico de seu
sindicato, com o objetivo de se informar acerca do valor de seus
créditos e da melhor forma de recebê-los.

Com referência à situação hipotética acima relatada, redija, como
advogado do sindicato, resposta à consulta de Fausto, abordando,
fundamentada e necessariamente, os seguintes pontos:

• contrato de trabalho e alteração subjetiva;
• responsabilidade solidária no direito do trabalho.

COMENTÁRIOS



O candidato deverá abordar:

– arts. 10 e 448 da CLT;

– Sucessão de empregadores;

– Grupo econômico – art. 2.º, § 2.º, da CLT e responsabilidade solidária.

O trabalhador deverá ingressar na Justiça do Trabalho com uma reclamação trabalhista
em face do seu empregador, requerendo também a condenação solidária da empresa do
mesmo grupo econômico (irá integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte),
devendo postular: férias integrais acrescidas do terço constitucional, 13.º salário do ano em
curso, indenização compensatória do FGTS, guias de levantamento do FGTS e guias do
seguro-desemprego, além da multa de um salário contratual previsto no art. 477, § 8.º, da
CLT, em face da OJ n. 14 da SDI-I/TST.

Questão 3 (OAB – 2.ª FASE – ES-CESPE). Após cinco meses de
trabalho como vigia em um supermercado, Luiz recebeu advertência
por escrito de seu empregador por ter praticado ato de improbidade
em razão do consumo não registrado de dois litros de refrigerante e
diversos outros alimentos durante o plantão noturno. Dois meses após
esse fato, foi novamente advertido por chegar atrasado ao trabalho,
sanção que se repetiu, pelo mesmo motivo, na semana seguinte.
Finalmente, depois de formalizar a inscrição de sua candidatura ao
cargo de presidente do sindicato profissional ao qual era vinculado, foi
convocado por seu empregador e dispensado sob a alegação de falta
grave, resultante das sanções antes aplicadas.

Em face do caso hipotético apresentado acima, discorra sobre o
acerto ou desacerto da conduta empresarial, abordando,
necessariamente, os seguintes aspectos:

– Justa causa e critérios para o seu reconhecimento;
– Eleição sindical – inscrição e efeitos sobre o contrato de trabalho.

COMENTÁRIOS

Toda vez que o empregado cometer falta considerada pela legislação consolidada como
grave (art. 482 da CLT), poderá ser dispensado por justa causa pelo empregador.



Na justa causa há a quebra da boa-fé, confiança, poder de obediência e diligência, o que
torna incompatível a continuidade da relação de emprego.

Tendo em vista que o empregado é subordinado juridicamente ao empregador, pode o
obreiro sofrer as seguintes sanções disciplinares: advertência (verbal ou escrita), suspensão
disciplinar (art. 474 da CLT) e dispensa por justa causa.

A configuração da justa causa depende da comprovação de alguns requisitos, a saber:

• Gravidade da falta: um dos elementos essenciais à caracterização da justa causa é a
gravidade da falta. A falta deve ser grave e a culpa do empregado deve ser apreciada in
concreto, levando-se também em consideração o tempo, o meio, a classe social, os usos,
costumes, e hábitos sociais etc.

• Proporcionalidade da pena: é derivada da própria gravidade da falta, em que a pena
deve ser proporcional à falta cometida. Também chamado de princípio da dosimetria da
pena.

• Non bis in idem: na aplicação da penalidade deve-se levar em consideração que para
cada falta somente se admite uma única penalidade.

• Inalteração da punição: uma vez aplicada a penalidade, ela não pode ser substituída
por uma de natureza mais grave. Pode até haver atenuação da pena, pois representa uma
condição mais benéfica para o obreiro, mas nunca pode a pena ser agravada.

• Imediaticidade: após o conhecimento e a apuração da falta, o obreiro deve ser
imediatamente punido, pois falta conhecida e não punida é falta tacitamente

perdoada. Em verdade, a demora na aplicação da penalidade importaria em renúncia
pelo empregador ao direito de punir o obreiro. Admite-se que o empregado somente seja
punido após término de sindicância interna para apurar falta grave.

• Vinculação entre a infração e a pena: o empregador se vincula ao fato ensejador da
justa causa. Há uma vinculação entre a infração cometida e a penalidade praticada, não
podendo o empregador aproveitar-se de falta ocorrida recentemente para punir infração antes
não apenada.

• Conduta dolosa ou culposa do obreiro: não será lícita a aplicação da justa causa se
não comprovado que o empregado agiu com dolo ou culpa (negligência, imprudência ou
imperícia). É o requisito subjetivo para configuração da justa causa.

No caso em tela não estavam presentes os requisitos configuradores da justa causa, em
especial a imediaticidade e a vinculação entre a infração e a pena. Além disso, as faltas
anteriormente cometidas pelo obreiro já foram punidas (advertências), não sendo possível a
alteração da punição ao empregado objetivando a aplicação de uma pena mais grave.

Em verdade, pretendeu apenas a empresa dispensar o empregado pelo fato de o mesmo
ter registrado sua candidatura a cargo de dirigente sindical.

Ocorre que, a teor do art. 8.º, VIII, da CF/1988 e art. 543, § 3.º, da CLT, é assegurada a



estabilidade ao empregado desde o registro de sua candidatura ao cargo de dirigente sindical
e se eleito, até um ano após o final do mandato, somente podendo ser dispensado se cometer
falta grave, previamente apurada por uma ação denominada inquérito para apuração de falta
grave (art. 494 c/c o art. 853, ambos da CLT), o que, no caso em tela, efetivamente, não
ocorreu.

Portanto, deve o trabalhador ajuizar reclamação trabalhista perante a Justiça do
Trabalho e postular a sua imediata reintegração no emprego.

Questão 4 (OAB – 2.ª FASE – PE-2005.2 – VUNESP). Na condição
de assessor jurídico de um determinado sindicato de classe, você foi
consultado pela diretoria desse órgão sobre a possibilidade de
estabelecer, para empregados que laboram por 8 (oito) horas diárias,
na próxima Convenção Coletiva de Trabalho, intervalo intrajornada
inferior a 60 (sessenta) minutos (precisamente um intervalo de 40
minutos), sob o relevante argumento de que os empregados não
precisam de uma hora para almoçar e que, portanto, sairiam mais
cedo do trabalho, caso o citado intervalo fosse reduzido.

Essa economia de tempo representaria um benefício já que poderiam
os empregados regressar mais cedo aos seus lares e dispor de mais
tempo com a família. Do ponto de vista estritamente legal, responda
objetivamente à consulta feita, informando se a autonomia privada
coletiva, como regra geral, autoriza ou não essa redução mediante
simples Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Fundamente. Decline, ainda, se existem exceções a esta regra geral
e, se for o caso, em que condições.

COMENTÁRIOS

O art. 71, § 3.º, da CLT esclarece que o limite mínimo de uma hora para repouso ou
refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, quando, ouvido o
Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, (atualmente Secretaria de
Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT), se verificar que o estabelecimento atende
integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os
respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas
suplementares.

A Súmula 437 do TST prevê em seu item II (antiga OJ SBDI-1 342, item I): “É inválida
cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução



do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do
trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7.º, XXII, da
CF/1988), infenso à negociação coletiva”.

Logo, é inválida a redução do intervalo intrajornada elaborada por meio de norma
coletiva, somente sendo possível a redução do intervalo nos moldes do art. 71, § 3.º, da CLT.

Questão 5 (OAB – 2.ª FASE/PE – 2005.2). Durante uma audiência
designada para produção de todas as provas, sem que as partes
tivessem apresentado rol de testemunhas previamente, a Reclamante
apresenta uma ex-colega de trabalho para depor na condição de sua
testemunha, mas esta é sua amiga íntima. Você, advogado da
Reclamada, apresenta contradita nesse sentido e o juiz indaga da
mesma sobre a veracidade da colocação, sendo que a pretensa
testemunha nega a sua condição de amiga íntima da autora de forma
peremptória.

As testemunhas levadas pela empresa nessa oportunidade não
tinham conhecimento do assunto específico (amizade íntima). Na
condição de advogado da empresa ré, o que você faria? Há alguma
relevância para a hipótese se a parte autora tivesse apresentado rol
de testemunhas e o juiz tivesse cientificado a empresa
antecipadamente à audiência instrutória? Por quê?

COMENTÁRIOS

É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou
a suspeição. Caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, a parte poderá provar a
contradita com documentos ou testemunhas, até o número de três, apresentadas no ato e
inquiridas em separado. Sendo provados ou confessados os fatos, o juiz dispensará a
testemunha, ou lhe tomará o depoimento sem o compromisso, na qualidade de informante (art.
414, § 1.º, do CPC).

Contradita, portanto, é a denúncia pela parte interessada dos motivos que impedem ou
tornam suspeito o depoimento da testemunha. O momento processual oportuno de a parte
oferecer a contradita da testemunha ocorre antes de o depoente prestar compromisso, logo
após a qualificação da testemunha (art. 414 do CPC e art. 828 da CLT).

Estabelece o processo civil que, se a testemunha negar os fatos que lhe são imputados, a
parte poderá provar a contradita com documentos ou com testemunhas, em número de três, no
máximo, apresentadas no ato e inquiridas em separado. Como no processo do trabalho não há



obrigação de a parte arrolar as suas testemunhas (estas comparecerão independentemente de
intimação: art. 825, caput, da CLT), torna-se evidente que, havendo contradita, o litigante,
colhido de surpresa pela apresentação da testemunha, não poderá provar no ato a contradita,
como prevê o Código de Processo Civil.

Haverá necessidade, por isso, que o Juiz, suspendendo a audiência, designe uma outra,
para o mais breve possível, a fim de possibilitar que a parte contraditante possa produzir
prova dos fatos em que se fundam as suas alegações. A não ser assim, estar-se-lhe-á lesando
um direito líquido e certo. Seria temerário, ademais, que o Juiz, baseando-se exclusivamente
nas declarações da parte contraditante ou da testemunha destinatária, acolhesse ou rejeitasse
a contradita, conforme fosse o caso. Daí por que há necessidade de proceder-se à instrução,
desde que, como é elementar, a parte contraditante tenha formulado requerimento neste
sentido.

Questão 6 (OAB – 2.ª FASE – PE – 2005.1). Em sentença de
primeiro grau, em que o reclamado é revel e confesso quanto à
matéria de fato, o juiz condena a empresa ao pagamento de 30% de
adicional de periculosidade. É correta essa decisão? Fundamente.

COMENTÁRIOS

Mesmo que consumada a revelia, em face da ausência do reclamado à audiência, caso
exista na petição inicial trabalhista pedido envolvendo adicional de insalubridade ou
periculosidade, o juiz deverá determinar a realização de perícia, em função do disposto no
art. 195, § 2.º, da CLT, nada obstando que o reclamado revel indique assistente técnico e
produza provas em face de tal pleito.

Questão 7 (OAB – 2.ª FASE – PE – 2005.1). A Reclamante
Josefina, grávida, foi dispensada no terceiro mês da gestação. Como
advogado da Reclamante, requeira os seus direitos, fundamentando
adequadamente a pretensão e informe, inclusive, o prazo de
estabilidade.

COMENTÁRIOS

Em função do disposto no art. 10, II, b, do ADCT da CF/1988, a empregada gestante,



desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto possui estabilidade no
emprego, sendo vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da mesma. O
desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito da gestante. O
simples fato de estar grávida já lhe assegura a estabilidade no emprego, mesmo que
desconheça o estado gravídico.

Portanto, tem direito a gestante a postular na Justiça do Trabalho a reintegração no
emprego. A garantia de emprego à gestante, porém, somente autorizará a reintegração se esta
se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e
demais direitos correspondentes ao período de estabilidade (Súmula 244 do TST). Art. 4.º-
A. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada doméstica gestante desde
a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto.

Questão 8 (OAB – 2.ª FASE – PE – 2005.1). A Reclamada interpôs
recurso de revista contra decisão proferida em execução de
sentença, na qual foi denegado o seguimento. Indique o recurso
adequado a ser proposto visando ao conhecimento do recurso de
revista e em que prazo deverá ser protocolado.

COMENTÁRIOS

O recurso cabível contra o despacho que denegar seguimento ao recurso de revista é o
agravo de instrumento, devendo ser o mesmo proposto no prazo de oito dias, nos termos do
art. 897, b, da CLT.

Questão 9 (OAB – 2.ª FASE – PE n. 130). A empresa QUEIROZ
CARVALHO pagava a seu funcionário uma gratificação de função e
horas extras, o que ocorria há mais de 10 anos, sem sofrer qualquer
interrupção, vindo a suprimir tais pagamentos após tão longo período,
há dois anos e meio, apesar de manter o vínculo de emprego com
Bonifácio e sem que tenha este cometido qualquer violação ao
contrato de trabalho. O funcionário Bonifácio pode reivindicar algum
direito? Fundamente a resposta.

COMENTÁRIOS



O empregado não tem direito a receber, em caráter definitivo, o adicional de horas
extras. Caso deixe de prestar horas extras, deixará de receber o correspondente adicional.
Todavia, caso preste horas extras habituais há pelo menos um ano, na hipótese de supressão
do serviço suplementar, terá o obreiro direito a uma indenização nos moldes da Súmula 291
do TST.

Em função do entendimento materializado na Súmula 372 do TST, percebida a
gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo
motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o
princípio da estabilidade financeira.

Portanto, Bonifácio deverá requerer a indenização prevista na Súmula 291 do TST pela
supressão das horas suplementares laboradas com habitualidade e a manutenção da
gratificação de função, visto que já exercia a função de confiança por mais de 10 anos, nos
moldes da Súmula 372 do TST.

Questão 10 (OAB – 2.ª FASE – PE n. 131). Defendendo-se em
reclamação trabalhista promovida por sua empregada, a Construtora
Ouro Fino Ltda. suscitou a incompetência ex ratione loci do foro e teve
sua arguição acolhida pelo Juízo que extinguiu o processo sem exame
do mérito. Pergunta: como advogado(a) da Reclamante que medida
você adotaria? Fundamente a resposta.

COMENTÁRIOS

Tendo em vista que a extinção do processo sem resolução de mérito constitui-se numa
sentença terminativa do feito (art. 267 do CPC), como advogado da Reclamante, você deve
utilizar o recurso ordinário, a ser interposto no prazo de oito dias, conforme previsto no art.
895, I, da CLT. Em verdade, a incompetência relativa em razão do lugar é uma exceção
dilatória, que não visa extinguir o processo sem resolução de mérito, mas apenas atacar a
competência do juízo a ele vinculado para processar e julgar a demanda.

Questão 11 (OAB/PR – 2003). A empresa Estrela Azul Ltda.
comparece em seu escritório narrando que seu empregado é
alcoólatra e que, ao descobrir tal fato, pretende rescindir seu contrato
de trabalho por justa causa. Consulta-o: se é possível assim proceder;
que verbas terá que pagar em caso de “justa causa”; se há risco de a



“justa causa” ser convertida em dispensa sem justa causa em eventual
ação trabalhista movida pelo empregado. Responda de forma
fundamentada.

COMENTÁRIOS

O art. 482, f, da CLT elenca a embriaguez habitual como causa de dispensa por justa
causa do trabalhador.

A embriaguez habitual é a que ocorre, repetitivamente, fora do local e horário de
trabalho, trazendo consequências para a execução das obrigações contratuais pelo obreiro.
Seria a situação do empregado que cumpre a jornada na empresa e, após o fim do expediente,
se embriaga, habitualmente, no bar próximo à sua residência.

A justa causa somente poderia ser caracterizada se a embriaguez habitual repercutisse
no desempenho das atividades laborais, como perda de reflexos, coordenação motora,
memória etc., de modo a prejudicar a produção ou o andamento do serviço.

O assunto é polêmico, uma vez que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera
o alcoolismo uma doença, defendendo alguns doutrinadores que o obreiro não deveria ser
dispensado por justa causa, mas sim ter o contrato de trabalho suspenso e submetido a
tratamento pela Previdência Social.

O TST, por sua vez, em diversos julgados não mais tem considerado a embriaguez
habitual como falta grave justificadora da dispensa por justa causa do empregado, por tratar-
se de uma doença.

Reconhecida a dispensa por justa causa do obreiro em face da embriaguez habitual, o
mesmo somente teria direito a saldo de salários e férias integrais acrescidas do terço
constitucional caso não tivesse o trabalhador gozado as férias adquiridas.

Na hipótese em comento, porém, em função do entendimento de boa parte da doutrina e
jurisprudência, há forte risco de a Justiça do Trabalho desconsiderar a falta grave apontada e
condenar a empresa ao pagamento ao trabalhador de todas as verbas rescisórias provenientes
da dispensa imotivada.

Questão 12 (OAB/PR – 2002). Joaquim de Oliveira da Silveira
trabalha na Metalúrgica Prego Fundido Ltda. há mais de 10 anos. Em
data de 15.05.1998, passou de auxiliar de almoxarife para fresador
ferramenteiro. Paulo da Mala, admitido em 08.01.1994, trabalha desde
a admissão como fresador ferramenteiro. Contudo, Paulo recebe
salário de 40% maior que Joaquim. Atendendo à consulta de Joaquim



sobre essa diferença salarial, oriente-o, fundamentadamente, a
respeito da conduta da empresa.

COMENTÁRIOS

A CF/1988, no art. 7.º, XXX, proíbe qualquer diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Logo, o exercício da mesma função na empresa, atendidos os requisitos impostos pela
lei, gera a necessária igualdade de salários, podendo o trabalhador prejudicado ou
discriminado postular no Judiciário trabalhista a equiparação salarial com o modelo ou
paradigma.

A equiparação ou isonomia salarial está disciplinada no art. 461 e §§ 1.º a 4.º da CLT.
Nesse diapasão, o trabalhador, ao pleitear judicialmente a equiparação salarial, deverá
obedecer a alguns requisitos. Vejamos:

• Identidade de funções: para configuração da equiparação salarial, o requerente da
equiparação (paragonado) e o paradigma têm de exercer a mesma função.

• Trabalho de igual valor: é o que for feito com igual produtividade e com a mesma
perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço na função não seja
superior a dois anos. O elemento quantitativo é medido pela produtividade; o elemento
qualitativo é medido pela perfeição técnica.

• Mesmo empregador: o trabalho realizado pelo requerente da equiparação salarial e
paradigma deve ser prestado ao mesmo empregador.

• Mesma localidade: o requerente da equiparação salarial e o paradigma devem laborar
no mesmo Município ou em Municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma
região metropolitana.

• Simultaneidade na prestação de serviços (contemporaneidade): é mister que haja
simultaneidade na prestação de serviços entre o equiparando e o paradigma.

• Inexistência de quadro organizado em carreira: a adoção pelo empregador de
quadro organizado em carreira, em que as promoções são feitas por antiguidade e
merecimento, alternadamente, excluem o direito à equiparação salarial.

Cabe destacar a Súmula 6 do TST, item II, a qual esclarece que para efeito de
equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e
não no emprego.

Logo, no caso em tela, apesar de Joaquim exercer a mesma função de Paulo, não há que
se falar em equiparação salarial, visto que, na função, Paulo é muito mais antigo do que



Joaquim (art. 461, § 1.º, da CLT c/c a Súmula 6, item II, do TST). Portanto, não há qualquer
irregularidade na conduta da empresa em pagar um salário maior a Paulo.

Questão 13 (Questão criada pelo Autor). Comparecendo ao seu
escritório, um empregado urbano diz que nos últimos cinco anos
trabalhava à noite, das 22 às 5 horas, de segunda a sexta-feira, e que
nos últimos dois meses passou a trabalhar no período diurno, e o
empregador não mais lhe paga o adicional noturno. Indaga-lhe se o
empregador pode suprimir o adicional noturno de seu pagamento.

COMENTÁRIOS

A transferência do empregado para o período diurno de trabalho implica a perda do
direito ao adicional noturno (Súmula 265 do TST). Portanto, não há direito adquirido do
obreiro para que continue percebendo o adicional noturno. A transferência do obreiro do
horário noturno para o diurno, além de ser benéfica à saúde do trabalhador, se insere no jus
variandi do empregador.

Questão 14 (OAB/PE – CESPE – ABRIL/MAIO 2006). Em 10 de
agosto de 2003, Ana foi contratada para trabalhar para Beta, no cargo
de analista de sistema, por prazo indeterminado. Em 12 de dezembro
de 2005, Ana foi demitida sem justa causa por Beta, recebendo todas
as suas verbas rescisórias e tendo seu contrato de trabalho
devidamente homologado pelo Sindicato representativo. No dia 3 de
janeiro de 2006, foi emitido atestado médico informando que Ana
estava aproximadamente com seis semanas de gravidez.

Considerando a situação hipotética apresentada, desenvolva um
texto dissertativo acerca da estabilidade provisória da gestante, com
base na legislação aplicável e no entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho, respondendo, necessariamente, aos seguintes
questionamentos:

– Se o contrato fosse de experiência, Ana também teria direito à
estabilidade?

– O fato de o empregador desconhecer o estado gravídico de Ana
afasta o direito da gestante ao recebimento da indenização em virtude



da estabilidade provisória?
– Durante que período é devido o direito à reintegração ao emprego?

COMENTÁRIOS

Em função do disposto no art. 10, II, b, do ADCT da CF/1988, a empregada gestante,
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, possui estabilidade no
emprego, sendo vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da mesma. O
desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito da gestante. O
simples fato de estar grávida já lhe assegura a estabilidade no emprego, mesmo que
desconheça o estado gravídico.

Portanto, tem direito a gestante a postular na Justiça do Trabalho a reintegração no
emprego. A garantia de emprego à gestante, porém, somente autorizará a reintegração se esta
se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e
demais direitos correspondentes ao período de estabilidade (Súmula 244 do TST).

Se o contrato fosse de experiência (logo, por prazo determinado), Ana não teria direito
à estabilidade no emprego. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada
doméstica gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Questão 15 (OAB/PE – CESPE – ABRIL/MAIO 2006). João trabalha
para a pessoa jurídica Eta desde abril de 2003, na função de
vendedor, com jornada de trabalho de oito horas diárias e 44 horas
semanais, nos termos de seu contrato de trabalho. A jornada de
trabalho de João inicia-se às 8 horas da manhã, com intervalo para o
almoço das 12 às 14 horas, momento em que retorna ao trabalho,
permanecendo até as 18 horas. João gasta em média duas horas no
trajeto entre sua residência e seu local de trabalho, somando, por dia,
quatro horas despendidas neste percurso.

Em 15 de março de 2005, a Eta, em concordância com João,
modificou a jornada de trabalho do empregado. Ficou estabelecido que
seu início seria às 8 horas da manhã, com intervalo para almoço das
12 às 16 horas, momento em que João retornaria ao trabalho,
permanecendo até as 20 horas.

Considerando a situação hipotética apresentada e a legislação de
regência, redija um texto dissertativo defendendo a legalidade ou não
da alteração contratual mencionada, especificando a norma de



regência e as repercussões dessa alteração no contrato de trabalho
de João.

COMENTÁRIOS

Não obstante o disposto no art. 71, da CLT, o qual permite que por acordo escrito ou
contrato coletivo o intervalo intrajornada possa ser superior a duas horas, no problema
descrito o aumento do intervalo intrajornada para quatro horas é prejudicial ao trabalhador,
sendo passível de nulidade, nos moldes do art. 468 da CLT.

Ora, perceba que João gasta, em média, duas horas no trajeto de sua residência ao
trabalho e duas horas de retorno, totalizando quatro horas despendidas no percurso.

Considerando o horário de entrada, 8 horas, o intervalo de quatro horas (das 12 às 16
horas), e o horário de saída, 20 horas, verifica-se que João permanecerá nas dependências da
empresa por 12 horas, visto que não será possível que o trabalhador durante o intervalo
retorne para casa, em função da distância.

Neste diapasão, além de permanecer 12 horas na empresa, João chegaria em casa
aproximadamente às 22 horas, tendo que se deslocar, novamente, para a empresa, por volta
de 6 horas.

Logo, a dilação do intervalo intrajornada é prejudicial ao trabalhador, podendo causar
prejuízos à saúde do obreiro, não permitindo ao mesmo um contato maior com a família, bem
como impossibilitando que o obreiro tenha outra ocupação, como, por exemplo, dedicar-se
aos estudos.

Em última análise, o aumento do intervalo intrajornada para quatro horas é prejudicial
ao trabalhador, sendo ilegal, nos moldes do art. 468 da CLT.

Questão 16 (OAB – CESPE – ABRIL/MAIO/2006). Pedro trabalha
para a pessoa jurídica Omega e utiliza-se de veículo de transporte
coletivo fornecido por sua empregadora no deslocamento de ida e
volta entre sua residência e seu local de trabalho.

Considerando a situação hipotética apresentada, redija um texto
dissertativo descrevendo as situações que devem existir para que o
tempo despendido por Pedro no referido deslocamento seja
considerado tempo de serviço e avaliando as repercussões dessa
situação no contrato de trabalho de Pedro, mencionando a legislação
aplicável e o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho.



COMENTÁRIOS

Em relação às denominadas horas in itinere, que significam o tempo correspondente à
ida e volta da residência do obreiro ao local de trabalho e vice-versa, em transporte
fornecido pelo empregador, o § 2.º do art. 58 da CLT (com redação conferida pela Lei
10.243/2001) esclarece que:

“O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por
qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando,
tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador
fornecer a condução”.

Logo, dois requisitos são levados em consideração para que o tempo de deslocamento
casa/trabalho/casa integre a jornada diária do obreiro:

• o local tem de ser de difícil acesso ou não servido por transporte público regular;

• o empregador deve fornecer a condução.

A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas in itinere.
No entanto, se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução
da empresa, as horas in itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo
transporte público.

Por sua vez, o fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo
transporte fornecido, para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não
afasta o direito à percepção das horas in itinere.

As horas in itinere também podem ser estipuladas ou negociadas em norma coletiva
(acordo ou convenção coletiva), fixando-se um valor predeterminado ou ainda
transacionando tal direito.

Sobre o tema, cabe transcrever as Súmulas 90 e 320 do TST, in verbis:

“Súmula 90/TST – Horas in itinere. Tempo de serviço.

I – O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o
local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, e para o
seu retorno, é computável na jornada de trabalho.

II – A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado
e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas in
itinere.

III – A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas in
itinere.

IV – Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução



da empresa, as horas in itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo
transporte público.

V – Considerando que as horas in itinere são computáveis na jornada de trabalho, o
tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve
incidir o adicional respectivo”.

“Súmula 320 do TST – Horas in itinere. Obrigatoriedade de cômputo na jornada de
trabalho. O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo transporte
fornecido, para o local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o
direito à percepção das horas in itinere”.

Questão 17 (OAB/PE – CESPE – ABRIL/MAIO/2006). Antônio
trabalha para a pessoa jurídica Zugma. Sua jornada de trabalho diária
é de sete horas e 12 minutos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18
horas, com intervalo de duas horas para refeição. No sábado, a
jornada é de oito horas, das 12 às 22 horas, com intervalo de duas
horas para refeição. Assim, ele trabalha um total de 44 horas
semanais.

Considerando a situação hipotética apresentada, redija texto
dissertativo abordando o efeito da jornada diferenciada de Antônio aos
sábados sobre seu intervalo e sobre seu repouso semanal
remunerado, especificando a norma aplicável ao caso e o respectivo
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho.

COMENTÁRIOS

Atenção: Esta questão foi anulada, pois houve erro por parte da banca examinadora.

Analisando a jornada de trabalho de Antônio, especialmente quanto ao intervalo
intrajornada, não encontramos qualquer ilegalidade na fixação desse intervalo em duas horas,
tendo em vista a autorização contida no art. 71 da CLT.

Talvez o objetivo da Banca Examinadora fosse abordar os efeitos da jornada
diferenciada de Antônio aos sábados sobre o seu intervalo interjornada e sobre seu repouso
semanal remunerado.

Neste particular, encontramos uma irregularidade na conduta empresarial, uma vez que
entre o final da jornada de sábado e o início da jornada de segunda-feira deveria haver um
descanso de 35 (horas, qual seja: 24 horas do repouso semanal remunerado e 11 horas do
descanso entrejornadas.



Logo, considerando que a empresa somente concedia 34 horas de descanso (basta
calcular as horas intercorrentes entre o final da jornada do sábado e o início da jornada nas
segundas-feiras), o período correspondente suprimido (1 hora) deve ser pago como extra.

Em última análise, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal remunerado,
com prejuízo ao intervalo interjornada de 11 horas consecutivas para descanso, devem ser
remuneradas como extraordinárias, com incidência do adicional de, no mínimo, 50%,
conforme disposto na Súmula 110 do TST.

Questão 18 (OAB/PE – CESPE – ABRIL/MAIO/2006). Maria
trabalha para a pessoa jurídica Jota, em sua sede localizada no
Município Aga. Atendendo aos interesses da empresa, Maria foi
transferida para uma filial de Jota situada no Município Wega, que
pertence à mesma região metropolitana de Aga.

Com base na situação hipotética apresentada, redija texto
dissertativo acerca do princípio da instransferibilidade do local de
trabalho sem anuência do empregado, informando o dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho que define esse princípio, bem
como as situações que tornariam a transferência lícita.

COMENTÁRIOS

O art. 469 da CLT assim versa:

“Art. 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para
localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não
acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.

§ 1.º Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam
cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita,
a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

§ 2.º É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que
trabalhar o empregado.

§ 3.º Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado
para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo
anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25%
(vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade,
enquanto durar essa situação”.

A transferência descrita no art. 469 da CLT é a ocorrida dentro do território brasileiro,



constituindo numa alteração do local da prestação de serviços pelo obreiro.

A regra para transferência do empregado, definitivamente, de uma localidade para outra
é que haja o consentimento do obreiro, conforme se depreende da análise do art. 469, caput,
consolidado.

Todavia, os §§ 1.º, 2.º e 3.º do art. 469 da CLT estipulam exceções, nas quais o obreiro
pode ser transferido de uma localidade para outra de forma unilateral pelo empregador.

O art. 469 é claro ao afirmar que não se considera transferência a que não acarretar
necessariamente a mudança de domicílio do obreiro.

Logo, não haverá transferência se o empregado continuar residindo no mesmo local,
embora trabalhando em Município diferente.

Devemos diferenciar transferência de remoção. Na transferência, há mudança de
domicílio, sendo a anuência do empregado obrigatória. Na remoção, o empregado é
removido de um estabelecimento para outro, sem alteração do seu domicílio, podendo ser
feita unilateralmente pelo empregador, sem a anuência do trabalhador.

Os empregados que exerçam cargo de confiança ou que tenham nos seus contratos
condição implícita de transferência (trabalhadores de circo, os que laboram em feiras ou
exposições agropecuárias etc.) ou explícita (aeronauta, atleta profissional, vendedor viajante
etc.), desde que haja a real necessidade de serviço (Súmula 43 do TST), podem ser
transferidos.

Será considerada lícita a transferência quando houver extinção do estabelecimento em
que trabalhar o empregado.

A transferência provisória depende da real necessidade do serviço. É imprescindível
que o serviço a ser executado seja necessário, ou seja, que o trabalho do operário não possa
ser executado por outro empregado na localidade.

O § 3.° do art. 469 consolidado determina a transferência provisória independentemente
da vontade do empregado, constituindo-se num ato unilateral do empregador, sendo apenas
exigido que este comprove a necessidade do serviço, com vistas a coibir transferências
determinadas por motivos pessoais, de perseguição ao empregado etc.

O adicional de transferência (25% dos salários) somente será devido na transferência
provisória, sendo mantido apenas enquanto durar essa situação.

O citado adicional pode ser suprimido quando do término da transferência provisória,
ou mesmo quando a transferência se estabeleça definitivamente, com a anuência do
empregado.

O adicional de transferência também é devido nas transferências provisórias dos
empregados que ocupam cargo de confiança, ou mesmo para aqueles em que exista previsão
contratual de transferência, conforme entendimento consubstanciado na Orientação
Jurisprudencial SDI-I/TST 113.



Questão 19 (CESPE – 2005.1 – OAB/ES). Empregados de indústria
automotiva perceberam, durante cinco anos, adicional de
insalubridade, em face do nível de barulho superior ao recomendado
pelo órgão competente do Poder Executivo Federal. A indústria
empregadora providenciou os equipamentos protetores devidamente
autorizados pelo referido órgão. Em face desse feito, a indústria
suprimiu o pagamento do referido adicional. Os empregados,
insatisfeitos, moveram reclamação trabalhista, requerendo a
manutenção do adicional de insalubridade, alegando, para tanto, que o
mesmo passou a integrar sua remuneração, em face do longo período
pelo qual o perceberam.

Analise a situação apresentada acima e, à luz da legislação de
regência e do entendimento do TST, responda fundamentadamente se
há direito ou não à incorporação do referido adicional.

COMENTÁRIOS

O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará
com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das
normas expedidas pelo Ministério do Trabalho – art. 194 da CLT.

A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas
que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de
equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente
agressivo a limites de tolerância – art. 191 da CLT.

Portanto, não há direito adquirido ao recebimento do adicional de insalubridade, sendo
que a Súmula 80 do TST menciona que a eliminação da insalubridade pelo fornecimento de
aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a
percepção do adicional respectivo.

A Súmula 248 do TST também esclarece que a descaracterização da insalubridade por
ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a
direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.

Vale salientar, por último, que o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo
empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade, devendo tomar as
medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, dentre as quais as
relativas ao uso efetivo dos equipamentos de proteção individual – EPIS, pelo empregado –
Súmula 289 do TST.



Questão 20 (CESPE – OAB 2005.1 – OAB/ES). Uma empresa de
prestação de serviços temporários, devidamente registrada nos
órgãos competentes, é acionada por empregado cujo contrato
temporário previa o prazo máximo de 90 dias, podendo ser rescindido
a qualquer tempo pelas partes.

O empregado requer reintegração no emprego, alegando estabilidade
provisória em face do acidente de trabalho.

Discorra sobre a situação acima apresentada, abordando os
requisitos de contratação temporária e a compatibilidade ou não do
instituto da estabilidade provisória com a predeterminação do prazo
nos contratos de emprego a termo.

COMENTÁRIOS

A contratação temporária está prevista na Lei 6.019/1974, somente podendo ser
utilizada para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e
permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços (art. 2.º da Lei).

Não se adquire estabilidade no curso de um contrato por prazo determinado – aplicação
subsidiária da Súmula 244 do TST.

Questão 21 (CESPE – OAB 2005.1 – OAB/ES). Um empregado da
empresa pública Correios e Telégrafos foi demitido sem justa causa
após três anos de serviços. Em reclamação trabalhista, requereu a
sua reintegração, alegando estabilidade, tendo em vista que foi
admitido mediante concurso.

Analise a situação apresentada acima e redija a solução para o
caso, abordando a alegada estabilidade, a ausência de motivação
para a demissão e o ingresso por concurso, à luz do art. 37 da CF.

COMENTÁRIOS

O art. 37, II, da CF/1988 exige que para assumir cargo ou emprego público na
administração direta, indireta, autárquica ou fundacional, haja a prévia aprovação do
candidato em concurso público.



A Súmula 390 do TST, por sua vez, esclarece que ao empregado de empresa pública ou
de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso
público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.

Quanto à necessidade ou não de a administração pública motivar o ato de dispensa, o
tema é polêmico.

Uma corrente defende a necessidade da motivação do ato de dispensa do empregado
público pela administração, uma vez que os princípios da impessoalidade e legalidade,
previstos no art. 37, caput, da CF/1988, e da supremacia do interesse público, são aplicáveis
à administração em geral, nascendo na dispensa sem justa causa do servidor celetista a
exigência mínima de uma motivação do ato administrativo.

Outra corrente (do TST) entende que as empresas públicas e as sociedades de economia
mista que exploram atividade econômica estão regidas pelas normas trabalhistas das
empresas privadas (art. 173, § 1.º, II, da CF/1988). Assim, poderão rescindir, sem justa
causa, contratos de empregados públicos, avaliando apenas a conveniência e a oportunidade
(ato discricionário), não exigindo necessariamente que seja formalizada a motivação.

Questão 22 (CESPE – OAB 2007.3) José foi contratado pela
Empresa Bola Sete Ltda., na função de auxiliar de serviços gerais, em
4 de maio de 2007. No dia 4 de outubro de 2007, José pediu demissão
da empresa, alegando ter recebido de outra empresa uma proposta de
trabalho mais vantajosa. Considerando que José não completou um
ano de trabalho na empresa, deve receber, na rescisão do contrato de
trabalho, algum valor a título de férias? Justifique a sua resposta.

COMENTÁRIOS

Sim. A Carta Maior assegurou a todos os trabalhadores urbanos e rurais o direito às
férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração normal (terço
constitucional, art. 7.º, XVII).

O TST, por meio das Súmulas (171 e 261), passou a reconhecer o direito do obreiro à
indenização das férias proporcionais em caso de pedido de demissão, mesmo que conte com
menos de um ano de empresa, in verbis:

“S. 171/TST. Férias proporcionais. Contrato de trabalho. Extinção. Salvo na hipótese
de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o
empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o
período aquisitivo de 12 (doze) meses (art. 147 da CLT)”.

“S. 261/TST. Férias proporcionais. Pedido de demissão. Contrato vigente há menos de



um ano. O empregado que se demite antes de completar 12 (doze) meses de serviço tem
direito a férias proporcionais.”

Logo, apesar da iniciativa da ruptura contratual ter sido do obreiro, o qual pediu
demissão, ele terá direito ao recebimento das férias proporcionais, na fração de 5/12,
acrescida do terço constitucional.

Questão 23 (CESPE – OAB 2007.3) Em ação trabalhista ajuizada
em face da empresa Brasileira Ltda., Antônio, que trabalhava como
gerente de vendas, em Recife, desde a sua admissão, em 1999,
formulou pedido de equiparação salarial, indicando como paradigma o
Sr. João, também gerente de vendas da empresa, desde o ano de
2005, na cidade de Salvador. Nessa situação, o pedido formulado por
Antônio é devido? Fundamente a sua resposta.

COMENTÁRIOS

No caso em tela, o pedido de equiparação salarial feito por Antônio não será acolhido,
uma vez que o paradigma indicado por ele, Sr. João, não trabalha na mesma localidade do
requerente da equiparação salarial. Com efeito, Antônio labora na Cidade de Recife/PE,
enquanto que o paradigma, Sr. João, labora na Cidade de Salvador/BA, portanto em
localidades distintas, não sendo possível a equiparação salarial pleiteada em face do
disposto no art. 461 da CLT, bem como no item X da Súmula 6 do TST. Frise-se que o TST,
por meio da já mencionada Súmula 6, item X, estabeleceu que o conceito de mesma
localidade de que trata o art. 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a
municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana.

Ressalte-se que a diferença de tempo de serviço na função, na hipótese, não seria
empecilho para o pleito da equiparação salarial, visto que Antônio, requerente, é bem mais
antigo na função do que o próprio paradigma, Sr. João. A diferença de tempo de serviço na
função somente seria relevante se o paradigma fosse mais antigo do que o paragonado, com
tempo de serviço na função superior a 2 anos, o que, efetivamente, não é a hipótese ora
apresentada.

Logo, em última análise, considerando que Antônio trabalha em localidade diversa do
paragonado, Sr. João, não há que se falar em equiparação salarial, conforme previsto no art.
461 da CLT e Súmula 6 do TST.

Questão 24 (CESPE – OAB 2007.3) Antônio moveu uma



reclamação trabalhista contra a empresa Mar Azul Ltda. Na audiência
de conciliação, as partes não fizeram acordo. Contudo, antes da
realização da audiência de instrução e julgamento, as partes
pactuaram um acordo por escrito e peticionaram ao juiz do trabalho,
requerendo a homologação do acordo e a extinção do processo.
Considerando a situação hipotética acima, esclareça se o juiz do
trabalho está obrigado a homologar o acordo.

COMENTÁRIOS

O art. 764 da CLT contempla, de forma explícita, o princípio da conciliação, ao dispor
que os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho
serão sempre sujeitos à conciliação.

Neste contexto, os juízes e tribunais do trabalho empregarão sempre os seus bons
ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos (art. 764, § 1.º, da
CLT).

Frise-se que, mesmo após encerrado o juízo conciliatório, é lícito às partes celebrar
acordo que ponha termo ao processo (art. 764, § 3.º, da CLT).

No procedimento comum (ordinário), em dois momentos a proposta conciliatória é
obrigatória: após a abertura da audiência (art. 846 da CLT) e após razões finais (art. 850 da
CLT).

Já no procedimento sumaríssimo, estabelece o art. 852-E da CLT que “aberta a sessão,
o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios
adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da
audiência”.

Aceita a conciliação proposta, será lavrado o respectivo termo de conciliação
(considerado um título executivo judicial – art. 876 da CLT), valendo como decisão
irrecorrível para as partes, salvo para a Previdência Social, quanto às contribuições que lhe
forem devidas.

Por outro lado, impende destacar que cabe ao juiz do trabalho, ao celebrar o acordo,
verificar a observância das normas de proteção ao trabalhador (normas imperativas, de
ordem pública), bem como atestar se as bases acordadas não são prejudiciais ao obreiro,
podendo o magistrado recusar a homologação do acordo quando este representar, em
verdade, renúncia de direitos pelo empregado.

No mesmo sentido, podemos destacar a Súmula 418 do TST, que estabelece que a
concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo
direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.



Em última análise, o magistrado trabalhista pode recusar-se a homologar o acordo
judicial quando perceber que os termos da conciliação são lesivos ao trabalhador,
representando renúncia de direitos do obreiro.

Questão 25 (CESPE – OAB 2007.3) Em um processo que corre em
uma das varas do trabalho, o advogado da empresa Delta Ltda.
interpôs recurso de agravo de petição tempestivo. No citado recurso,
o advogado fundamentou que os valores apurados nos cálculos
apresentados pelo contador judicial seriam elevados, mas não
delimitou os valores que a empresa entendia ser efetivamente devidos
ao reclamante, nem especificou o erro que o contador teria cometido
ao elaborar o cálculo. Nessa situação, o agravo de petição está apto a
ser recebido? Justifique a sua resposta.

COMENTÁRIOS

Não. O agravo de petição está previsto no art. 897, a, da CLT, sendo utilizado para
impugnar as decisões judiciais proferidas no curso do processo de execução.

Neste diapasão, o art. 897, § 1.º, da CLT estabelece um pressuposto específico de
admissibilidade do agravo de petição, qual seja a delimitação, justificada, das matérias e
valores impugnados.

Portanto, não será admitido agravo de petição genérico, devendo ser indicados pelo
agravante, sob pena de não conhecimento do apelo, as matérias e valores impugnados, bem
como a fundamentação da irresignação.

No mesmo sentido podemos destacar a Súmula 416 do TST, a qual estabelece que
“devendo o agravo de petição delimitar justificadamente as matérias e valores objeto da
discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos
tópicos e valores não especificados no agravo”.

Em última análise, considerando que o agravante não delimitou os valores que a
empresa entendia ser efetivamente devidos ao reclamante, nem especificou o erro que o
contador teria cometido ao elaborar o cálculo, o recurso denominado agravo de petição não
será recebido, conforme previsão contida no art. 897, § 1.º, da CLT.

Questão 26 (CESPE – OAB 2007.3) O banco Cidade contratou
Nélson, diretamente, para trabalhar como vigilante. Após o término da
relação de emprego, Nélson ajuizou ação trabalhista postulando seu



enquadramento como bancário e, consectariamente, o recebimento de
horas extras, conforme o art. 224 da CLT, bem como o pagamento de
parcelas previstas em normas coletivas dos bancários. Com relação à
situação hipotética apresentada, indaga-se: O obreiro deve ser
enquadrado como bancário? São-lhe devidas as pleiteadas horas
extras e as parcelas referentes às normas coletivas dos bancários?
Fundamente a sua resposta.

COMENTÁRIOS

O obreiro Nélson não poderá ser enquadrado como bancário, visto que o entendimento
do TST, com base na Súmula 257, é no sentido de que o “vigilante, contratado diretamente
por banco ou por intermédio de empresas especializadas, não é bancário”. Logo, não sendo
bancário, o vigilante Nélson não poderá ser enquadrado como tal, como também não terá
direito ao pagamento de parcelas previstas em normas coletivas dos bancários.

Quanto ao pleito de horas extras, vale ressaltar que o art. 226 da CLT estabelece que o
regime especial de 6 (seis) horas de trabalho do bancário previsto no art. 224 da CLT
também se aplica aos empregados de portaria e de limpeza, tais como porteiros, telefonistas
de mesa, contínuos e serventes, empregados em bancos e casas bancárias.

A doutrina diverge sobre a possibilidade de aplicação da jornada reduzida de 6 horas
do bancário ao vigilante de banco.

O TST, por sua vez, revogou a Súmula 59 que estabelecia que “o vigia de
estabelecimento bancário não se beneficia da jornada de trabalho reduzida prevista no art.
224 da CLT”.

O mestre Valentin Carrion, na obra Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho,
Saraiva, 32. ed., 2007, p. 204, menciona decisão do TST no seguinte sentido: “embora o art.
226 da CLT tenha deferido aos vigilantes bancários o privilégio do regime especial de
horário (jornada de seis horas), isto não importa em enquadrá-los na categoria profissional
de bancários. Incidência do Enunciado 257 do TST” (TST, RR 170.448/95.7, Francisco
Fausto, Ac. 3.ª T. 3.504/96).

Já o doutrinador Sérgio Pinto Martins, por sua vez, na obra Comentários à CLT, Atlas,
11. ed., 2007, p. 227, leciona que o vigilante de banco tem jornada de oito horas e não de
seis horas.

O mesmo TST, em outra decisão, firmou posição no sentido de que “ainda que
diretamente contratado pelo Banco, o vigilante não se beneficia das condições especiais
atribuídas ao bancário, como a jornada reduzida.” (TST, RR 215.541/3/95, Ac. 4.ª T.
3.112/97, Rel. Min. Leonaldo Silva, DJ 30.05.1997, Boletim Informativo da Juruá
149/011654)



Em última análise, o obreiro Nelson não poderá ser enquadrado como bancário, visto
que o entendimento do TST, com base na Súmula 257, é no sentido de que o “vigilante,
contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, não é
bancário”, também não tendo direito ao pagamento de parcelas previstas em normas coletivas
dos bancários.

Quanto ao direito à jornada reduzida de seis horas previsto no art. 224 da CLT e, por
consequência, o direito ao recebimento de horas extras, o tema é polêmico, havendo, como
demonstrado acima, opiniões e decisões divergentes.

Questão 27 (CESPE – OAB 2007.2) Antônio, advogado da empresa
Alfa e Ômega Ltda., interpôs recurso ordinário contra decisão de um
juiz de direito da vara do trabalho, que estabelecera condenação à
empresa. Embora tenha interposto o referido recurso no terceiro dia
do prazo de 8 dias que a CLT estabelece para a interposição de
recurso ordinário, o advogado da empresa efetuou o pagamento do
depósito recursal apenas no oitavo dia. Diante da situação hipotética
acima, questiona-se: o recurso está apto a ser conhecido? Justifique
a sua resposta.

COMENTÁRIOS

Estabelece o art. 7.º da Lei 5.584/1970 que a comprovação do depósito recursal deverá
ser feita dentro do prazo para interposição do recurso, sob pena de ser este considerado
deserto.

Por outro lado, dispõe a Súmula 245 do TST que o depósito recursal deve ser feito e
comprovado no prazo alusivo ao recurso, e a interposição antecipada do recurso não
prejudica a dilação legal.

Logo, no caso em tela, a interposição antecipada do recurso (feita no terceiro dia do
prazo) não prejudica a dilação legal, tendo o recorrente até o oitavo dia para efetuar e
comprovar o depósito recursal. Portanto, efetuado o depósito do recurso no oitavo dia e
comprovado o recolhimento no mesmo prazo, o recurso está apto a ser conhecido.

Questão 28 (CESPE – OAB 2007.2) Um juiz de direito de uma
comarca do interior de um estado do Brasil não abrangida pela
jurisdição de uma vara do trabalho julgou reclamação trabalhista
movida por José contra a empresa Delta Ltda. Este, porém, não se



conformou com a decisão proferida pelo juiz. Diante dessa situação,
que recurso o advogado de José deverá interpor? Que tribunal será
competente para julgar o recurso? Justifique as suas respostas.

COMENTÁRIOS

Conforme previsto no art. 112 da CF/1988, a lei criará varas da Justiça do Trabalho,
podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito,
com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho.

Logo, proferida a sentença por um juiz de direito investido na jurisdição trabalhista, o
recurso cabível será o recurso ordinário, com fundamento no art. 895, I, da CLT, sendo o
recurso julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Região, conforme previsto no art.
112 da CF/1988.

Questão 29 (CESPE – OAB 2007.2) O advogado da empresa Beta
Ltda. interpôs recurso de revista de decisão proferida por um tribunal
regional do trabalho. O presidente desse tribunal negou seguimento ao
recurso. Diante de tal decisão, o advogado interpôs agravo de
instrumento, o qual não foi aceito pela 1.ª Turma do Tribunal Superior
do Trabalho, sob o fundamento de intempestividade do recurso. A
propósito da situação hipotética acima descrita, responda ao seguinte
questionamento: é possível a interposição, na seção especializada em
dissídios individuais, de recurso de embargos para discussão da
tempestividade do recurso? Justifique sua resposta.

COMENTÁRIOS

Sim, é possível a interposição na seção especializada em dissídios individuais de
recurso de embargos para discussão da tempestividade do apelo. Com efeito, a Súmula 353
do TST estabelece que não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de
decisão de Turma proferida em agravo, salvo de decisão que não

conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos
extrínsecos. Logo, como o agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que foi
considerado intempestivo (pressuposto extrínseco), cabe a interposição de embargos para a
SDI do TST, para discussão da tempestividade do recurso.



Questão 30 (CESPE – OAB 2007.2) José moveu reclamação
trabalhista contra a empresa Aurora Ltda., pleiteando o pagamento de
horas extras que alega ter cumprido durante o pacto laboral, mas que
não foram solvidas pela empresa. A citada empresa contestou,
alegando que José jamais efetuara qualquer tipo de trabalho em
jornada extraordinária. Para comprovar sua tese defensiva, o
advogado da empresa juntou à contestação os cartões de ponto de
José, que demonstravam horário de entrada e de saída de acordo
com o horário de trabalho previamente estabelecido. Nessa situação
hipotética, a apresentação dos cartões de ponto de José, que
demonstram horário de entrada e de saída de acordo com o horário
de trabalho previamente estabelecido, é suficiente para comprovar a
ausência de jornada extraordinária que José alega ter cumprido?
Justifique sua resposta.

COMENTÁRIOS

O art. 59 da CLT estabelece que a duração normal do contrato de trabalho poderá ser
acrescida de horas suplementares, em número não excedente de duas, mediante acordo
escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.

Por sua vez, dispõe o art. 7.º, inciso XVI, da CF/1988 que a remuneração do serviço
extraordinário será superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

O art. 818 da CLT estabelece que o ônus de provar as alegações incumbe à parte que as
fizer. No entanto, considerando a insuficiência do conceito relativo ao ônus da prova
constante no texto consolidado, a doutrina majoritária aplica, de forma subsidiária, o art. 333
do CPC, segundo o qual cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e
ao réu a dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos.

Ademais, estabelece a Súmula 338, item II, do TST, que a presunção de veracidade da
jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova
em contrário.

Portanto, mesmo negada a prestação de horas extras, com a apresentação dos cartões de
ponto pela empresa Aurora Ltda., que demonstram horário de entrada e de saída de acordo
com o horário de trabalho previamente estabelecido, nada impede que José, por outros meios
de prova (documental, testemunhal, etc.) apresente prova em contrário, demonstrando o fato
constitutivo do seu direito.

Em última análise, caso José demonstre por outros meios de prova que realizava horas



extras habituais, tal fato ensejará a condenação da reclamada ao pagamento das horas
suplementares requeridas, acrescidas do adicional de no mínimo 50%, com integração ao
salário do obreiro, além de sua repercussão sobre as demais verbas (aviso-prévio, repouso
semanal remunerado, férias, gratificação natalina, FGTS e indenização compensatória de
40% do FGTS).

Questão 31 (CESPE – OAB 2007.2) Flávio moveu reclamação
trabalhista contra a empresa Céu Azul Ltda., alegando que desenvolvia
suas atividades em local insalubre e que jamais havia recebido da
empresa o adicional de insalubridade. A empresa contestou o pedido,
afirmando que Flávio não trabalhava em local insalubre. O juiz
designou perícia técnica para avaliação do local onde Flávio
trabalhava e facultou às partes a indicação de auxiliar técnico para
perícia. Para acompanhar o trabalho do perito oficial, Flávio indicou um
profissional de sua confiança, que lhe cobrou R$ 800,00 de
honorários. Flávio foi vencedor em sua tese, já que a perícia oficial
atestou que o local onde ele trabalhava era realmente insalubre. Sendo
vencedor no objeto da perícia, Flávio formulou pedido de
ressarcimento dos honorários pagos ao assistente por ele indicado,
pleiteando a condenação da empresa Céu Azul Ltda. em tal quantia.
Nessa situação hipotética, é devida a condenação da empresa Céu
Azul Ltda. a ressarcir Flávio dos honorários pagos ao assistente da
perícia por ele indicado? Justifique a sua resposta.

COMENTÁRIOS

O art. 3.º da Lei 5.584/1970 estabelece que os exames periciais serão realizados por
perito único, designado pelo Juiz, que fixará prazo para entrega do laudo. O parágrafo único
do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que será permitido a cada parte a indicação de um
assistente, cujo laudo terá que ser apresentado no mesmo prazo assinado para o perito, sob
pena de ser desentranhado dos autos.

Na hipótese em análise não é devida a condenação da empresa Céu Azul Ltda. a
ressarcir Flávio dos honorários pagos ao assistente da perícia por ele indicado, pois a
indicação de assistente técnico é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos
honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Neste sentido, podemos destacar o
entendimento do TST, consubstanciado na Súmula 341, in verbis: “A indicação do perito
assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda



que vencedora no objeto da perícia”.

Questão 32 (CESPE OAB – 2007.1) O advogado da empresa Delta,
munido do instrumento de procuração, compareceu a uma audiência
de conciliação, à qual o preposto da reclamada não compareceu.
Diante dessa situação hipotética, responda, de forma justificada, à
seguinte pergunta: Deve ser aplicada a revelia à empresa Delta?

COMENTÁRIOS

Sim, deve ser aplicada a revelia à empresa Delta.

O art. 843, § 1.º, da CLT estabelece que ao empregador é facultado fazer-se substituir
pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações
obrigarão o preponente.

Vale destacar que a Lei Complementar 123, de 14.12.2006, que instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabeleceu no art. 54 que é
facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se
substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por terceiros que conheçam dos fatos,
ainda que não possuam vínculo trabalhista ou societário.

Por outro lado, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula 377, firmou
entendimento de que o preposto deverá ser empregado da empresa, salvo na reclamação
movida por empregado doméstico, sob pena de ser decretada a revelia da empresa.

Outrossim, o advogado não poderá acumular a função de preposto, sendo decretada a
revelia da empresa se o preposto não comparecer, mesmo que o advogado esteja presente,
munido de procuração e defesa, conforme se verifica pelo inteiro teor da Súmula 122 do
TST.

Ademais, o art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que é defeso ao
advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do
empregador ou cliente.

Todavia, a jurisprudência do TST vem manifestando posição no sentido da
possibilidade de acumulação das funções de advogado e preposto nos mesmos autos:

RECURSO DE REVISTA. ADVOGADO E PREPOSTO. LEGITIMIDADE PARA
ATUAÇÃO CONCOMITANTE. Partindo do pressuposto de que o Provimento 60 do
Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil não vincula o Poder Judiciário, pois trata de
preceitos disciplinares e da ética profissional, inexiste no ordenamento jurídico norma legal
que inviabilize o conhecimento de recurso interposto por advogado que atuou como preposto



nos autos. Recurso conhecido e provido. (TST, RR 530.450/1999.6, 5.ª Turma, DJ
08.08.2003)

RECURSO DE REVISTA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. Afastada a
irregularidade de representação, pois ausente óbice legal prevendo a impossibilidade de
compatibilização de atuação concomitante de preposto e subscritor do recurso. Recurso
conhecido e provido. (TST, RR 484.000/1998.8, 1.ª Turma, DJ 09.05.2003)

RECURSO ORDINÁRIO. PREPOSTO E ADVOGADO. ACUMULAÇÃO DE
FUNÇÕES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Não se vislumbra nenhuma
incompatibilidade legal de o preposto atuar igualmente como advogado no processo do
trabalho, inteligência que se extrai do artigo 843, § 1.º, da CLT. Quando a reclamada faz-se
representar em audiência por preposto, regularmente constituído, que afirma atuar também
como seu advogado, não há como afastar o mandato tácito que o legitima a recorrer. Recurso
de revista provido. (TST, RR 451.458, 4.ª Turma, DJ 08.02.2002)

ADVOGADO-PREPOSTO. ATUAÇÃO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. É
possível a atuação concomitante de advogado e preposto da reclamada, por não haver norma
proibitiva dessa atuação e por não serem incompatíveis os interesses da reclamada,
representada pelo preposto, e os do advogado constituído para defendê-la. Recurso de
Revista conhecido e provido. (TST, RR 370.159/1997, 5.ª Turma, DJ 27.04.2001)

Observação: o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula 377, firmou
entendimento de que o preposto deverá ser empregado da empresa, salvo na reclamação
movida por empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário , sob pena de ser
decretada a revelia da empresa (nova redação conferida pela Res. 146/2008, DJ 28.04.2008,
02 e 05.05.2008).

Questão 33 (CESPE – OAB 2007.1) Manoel moveu ação trabalhista
contra a empresa Gama, sob o rito do procedimento sumaríssimo.
Contudo, ao formular o pedido, o advogado de Manoel não indicou os
valores das verbas pleiteadas, limitando-se a afirmar nos pedidos o
termo “a apurar”. Considerando o caso hipotético em apreço, redija
um texto, de forma justificada, acerca de como deve proceder o juiz
nessa situação.

COMENTÁRIOS

Estabelece o art. 852-B, I, da CLT que nas reclamações enquadradas no procedimento
sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente.

Nesta esteira, o § 1.º do mesmo artigo dispõe que o não atendimento, pelo reclamante,



do disposto no inciso I importará no arquivamento da reclamação trabalhista e na condenação
ao pagamento de custas sobre o valor da causa.

Logo, no caso em tela, deve o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito por
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, com base no
art. 267, IV, do CPC e no art. 852-B, § 1.º, da CLT, uma vez que o autor não cumpriu a
determinação contida no art. 852-B, I, da CLT, condenando o autor, ainda, ao pagamento das
custas judiciais atinente.

Questão 34 (CESPE – OAB 2007.1) O advogado da empresa Beta
interpôs agravo de petição apresentando fundamentação genérica,
sem especificar a matéria e os valores impugnados. Considerando
que no processo do trabalho é cabível agravo de petição das decisões
do juiz do trabalho em execuções, responda, de forma justificada, à
seguinte pergunta relativa à situação hipotética apresentada acima. O
recurso interposto pelo advogado está apto a ser conhecido e
provido?

COMENTÁRIOS

O art. 897, § 1.º, da CLT, estabelece um pressuposto específico de admissibilidade do
agravo de petição, qual seja, a delimitação, justificada, das matérias e valores impugnados.
Portanto, não será admitido agravo de petição genérico, devendo ser indicados pelo
agravante, sob pena de não conhecimento do apelo, as matérias e valores impugnados, bem
como a fundamentação da irresignação. No mesmo sentido, podemos mencionar a Súmula
416 do TST. Logo, o recurso interposto pelo advogado não está apto a ser conhecido e
provido, tendo em vista que não foram especificadas as matérias e os valores impugnados.

Questão 35 (CESPE – OAB 2007.1) Defina o termo salário-
utilidade, abordando as prestações que podem ser consideradas
como utilidade e as que não se enquadram nesse conceito.

COMENTÁRIOS

Versa o art. 458 da CLT que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no
salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações



in natura que a empresa, por força do contrato ou o costume, fornecer habitualmente ao
empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas
nocivas.

Salário, portanto, é a contraprestação paga diretamente pelo empregador, seja em
dinheiro, seja em utilidades (alimentação, habitação etc.).

Para configuração da utilidade como parte integrante do salário, são levados em
consideração dois requisitos:

– habitualidade;

– gratuidade.

Nesse contexto, para configuração da utilidade fornecida pelo empregador como parte
integrante do salário, ela tem de ser fornecida com habitualidade (conforme prevê o art. 458
da CLT) e gratuitamente.

A eventualidade e a onerosidade no fornecimento da utilidade descaracterizam a
utilidade como parte integrante do salário.

A Lei 10.243/2001 deu nova redação ao § 2.º do art. 458 da CLT, não considerando
como salário as seguintes parcelas:

– vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados
no local de trabalho, para a prestação do serviço;

– educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;

– transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido
ou não por transporte público;

– assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro-saúde;

– seguro de vida e de acidentes pessoais;

– previdência privada.

A doutrina estabeleceu um critério para definir se a prestação fornecida pelo
empregador é salário in natura ou não:

– se a utilidade é fornecida como uma vantagem pela prestação dos serviços, terá
natureza salarial (ex.: automóvel que o empregado também utiliza nos finais de semana, casa
fornecida pela empresa etc.), pois representa uma vantagem concedida pelo trabalho
executado e não apenas para o trabalho.



– ao contrário, se a utilidade for fornecida para a prestação de serviços, estará
descaracterizada a natureza salarial (ex.: fornecimento de EPI, moradia cedida ao caseiro ou
zelador de edifício para desempenho de suas funções etc.).

A alimentação fornecida de acordo com o Programa de Alimentação ao Trabalhador
(PAT), Lei 6.321/1976, não se considera salário-utilidade.

Por sua vez, a Súmula 241 do TST estabelece que o vale-refeição fornecido por força
do contrato de trabalho tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para
todos os efeitos legais.

O vale-transporte fornecido pelo empregador não tem natureza salarial (Lei 7.418/1985,
art. 2.º, a).

A cesta básica fornecida habitual e gratuitamente ao empregado, em princípio, não tem
natureza salarial, sobretudo quando a determinação decorre de norma coletiva.

Contudo, se a cesta básica é fornecida pelo empregador espontaneamente, independente
de haver determinação em norma coletiva, passará a ter natureza salarial;

O § 3.º do art. 458 da CLT estabelece que a habitação e a alimentação, fornecidas como
salário-utilidade, deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder,
respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual;

No entanto, em se tratando de empregado rural, os descontos da prestação in natura são
calculados apenas sobre o salário mínimo (Lei 5.889/1973, art. 9.º), até o limite de 20% para
moradia e 25% para alimentação;

Já a Súmula 258 do TST estabeleceu o entendimento de que “os percentuais fixados em
lei relativos ao salário in natura apenas pertinem às hipóteses em que o empregado percebe
salário mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade”. Esse entendimento deve
ser conjugado com o § 3.° do art. 458 da CLT;

Com relação ainda ao trabalhador rural, a cessão pelo empregador, de moradia e de sua
infraestrutura básica, assim como bens destinados à produção para sua subsistência e de sua
família, não integra o salário do trabalhador rural, desde que realizada em contrato escrito
celebrado entre as partes, com testemunhas e notificação obrigatória ao respectivo sindicato
de trabalhadores rurais (Lei 5.889/1973, art. 9.º, § 5.º);

O § 4.º do art. 458 da CLT estabelece que: “Tratando-se de habitação coletiva, o valor
do salário-utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da
habitação pelo número de coocupantes, vedada, em qualquer hipótese, a utilização da mesma
unidade residencial por mais de uma família”.

Por último, a Súmula 367 do TST, com redação dada pela Res. 129/2005, estabeleceu
que a habitação, a energia elétrica e o veículo fornecidos pelo empregador ao empregado,
quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no
caso do veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. A
mesma Súmula também estabeleceu que o cigarro não se considera salário-utilidade em face



de sua nocividade à saúde.

Observação: o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 4 (DO
09.05.2008) passando a estabelecer que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor
público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Questão 36 (CESPE – OAB 2007.1) O advogado da massa falida da
empresa Ômega interpôs recurso ordinário de sentença de 1.º grau
que havia estabelecido condenação da massa falida em verbas
trabalhistas de ex-empregado. Entretanto, o referido advogado não
efetuou o recolhimento do preparo nem pagou as custas processuais.
Nesse caso, o recurso ordinário deve ser considerado deserto?
Justifique a sua resposta.

COMENTÁRIOS

O recurso ordinário não será considerado deserto, uma vez que a massa falida não está
sujeita ao pagamento de custas e depósito recursal, conforme estabelece a Súmula 86 do
TST.

Questão 37 (CESPE – OAB/2008.1) Pedro estava cumprindo o
período referente ao aviso-prévio quando registrou sua candidatura a
cargo de dirigente sindical.

Nessa situação especifica, deveria ser aplicada a Pedro a regra da
estabilidade prevista no art. 543, parágrafo 3.º da CLT? Fundamente,
juridicamente, a sua resposta.

COMENTÁRIOS

Considerando o disposto na Súmula 369, item V, do TST, o registro da candidatura do
empregado à cargo de dirigente sindical durante o período de aviso-prévio, ainda que
indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do art. 543, § 3.º,
da CLT. Logo, não deve ser aplicada a Pedro a regra da estabilidade prevista no diploma
consolidado.



Questão 38 (CESPE – OAB/2008.1) José ingressou com
Reclamação Trabalhista contra a empresa LUA NOVA LTDA.,
formulando pedido de horas extras. Afirmou que cumpria uma jornada
de trabalho de 8 às 20 horas, com 2 horas de intervalo, de segunda a
sexta-feira. A empresa contestou o pedido, alegando em sua defesa,
que José não laborava em jornada extraordinária, e juntou os cartões
de ponto de José. Todos os Cartões juntados pela empresa
registravam jornada de trabalho de 8 às 18 horas, com 2 horas de
intervalo, de segunda a sexta-feira. A empresa não produziu nenhum
outro tipo de prova a não ser os cartões de ponto de José. O juiz
julgou procedente a demanda e condenou a empresa a pagar a José
as horas extras, considerando a jornada de trabalho informada na
inicial, ou seja de 8 às 20 horas, com 2 horas de intervalo, de segunda
a sexta-feira.

Na situação apresentada está correto o posicionamento do Juiz?
Fundamente, juridicamente, a sua resposta.

COMENTÁRIOS

Sim, está correto o posicionamento adotado pelo Juiz, uma vez que a Súmula 338, item
III do TST, esclarece que os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída
uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às
horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se
desincumbir.

Questão 39 (CESPE – OAB/2008.1) Em uma audiência trabalhista,
o procurador da empresa reclamada apresentou a procuração que lhe
outorgava poderes para representar a empresa em juízo, sem ter
apresentado o contrato social nem o estatuto da empresa, e o
advogado da reclamante não apresentou nenhuma impugnação no que
diz respeito à representação processual da empresa.

Diante da situação hipotética apresentada, questiona-se: é válido o
instrumento de procuração apresentado pelo advogado sem
apresentação do contrato social ou estatuto da empresa?
Fundamente, juridicamente, a sua resposta.



COMENTÁRIOS

Sim, uma vez que o entendimento materializado na Orientação Jurisprudencial n.º 255
da SDI-I/TST é no sentido de que o art. 12, VI, do CPC não determina a exibição dos
estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de mandato
outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária, o que na
questão proposta não ocorreu.

Questão 40 (CESPE – OAB/2008.1) Mauro, advogado da empresa
MAR GRANDE LTDA., interpôs agravo de instrumento contra decisão
do desembargador presidente do tribunal regional, que negou
seguimento ao recurso de revista. Para formar o traslado, Mauro
providenciou cópia das peças consideradas obrigatórias e, no que diz
respeito à comprovação de sua representação judicial, juntou cópia da
ata de audiência inaugural, na qual consta o registro de que
compareceu como advogado da empresa. Entretanto Mauro não
possuía instrumento de procuração escrito outorgado pela empresa.

Considerando que a comprovação da representação judicial é peça
obrigatória para o traslado de agravos de instrumento, será apto a ser
conhecido o agravo de instrumento na situação hipotética
apresentada? Justifique sua resposta.

COMENTÁRIOS

Sim, o agravo de instrumento interposto está apto a ser conhecido, uma vez que a
Orientação Jurisprudencial n.º 286 da SDI-I/TST determina que a juntada da ata de
audiência, em que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com
mandato expresso, torna dispensável a procuração deste, porque demonstrada a existência de
mandato tácito.

Questão 41 (CESPE – OAB/2008.1) A empresa ORVALHO
MATINAL litigava contra um empregado na justiça do trabalho em
processo que corria sob o rito sumaríssimo. O juiz de 1.º grau julgou
procedente a ação, tendo sido a sentença confirmada pelo Tribunal
Regional do Trabalho. O advogado da empresa resolveu interpor



recurso de revista. Ao fundamentar seu recurso, o advogado alegou
que a decisão do TRT contrariava o disposto em uma OJ da SBDI-1
do TST, sendo este argumento, o único de mérito presente no recurso
de revista.

Na situação hipotética apresentada, o recurso de revista interposto
pelo Advogado da empresa ORVALHO MATINAL está apto a ser
conhecido? Justifique sua resposta.

COMENTÁRIOS

O recurso de revista não está apto a ser conhecido, uma vez que o art. 896, § 6.º, da
CLT estabelece que nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo somente será admitido
recurso de revista por contrariedade a Súmula de jurisprudência uniforme do TST e violação
direta à Constituição Federal de 1988, aplicando-se também, na hipótese, a Súmula 442 do
TST.

Questão 42 (CESPE – OAB/2008.2) No que diz respeito ao contrato
individual de trabalho, distinga a subempreitada de locação de mão de
obra, conceituando cada um desses contratos e apresentando suas
características.

COMENTÁRIOS

No contrato de empreitada (artigos 610 e seguintes do CPC) o que é contratado é uma
obra, podendo ser avençado o fornecimento de mão de obra apenas, ou de trabalho e
materiais. O contrato de empreitada é um contrato de resultado, diferentemente do que
acontece no contrato de trabalho. O empreiteiro não está subordinado ao dono da obra.

O contrato de subempreitada é uma modalidade de contrato pelo qual o empreiteiro
principal, não considerando conveniente executar todas as obras ou serviços que lhe foram
confiados, os transfere para outrem, pessoa física ou jurídica, chamado subempreiteiro, que
se encarrega de executá-los com seus próprios elementos, inclusive com seus trabalhadores.

O art. 455 da CLT dispõe que: “Nos contratos de subempreitada responderá o
subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo,
todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro”.



O parágrafo único do mesmo art. 455 consolidado legitima o empreiteiro principal
demandado a propor a ação regressiva, na Justiça comum, além de facultar-lhe a reter
importâncias devidas para garantia da dívida.

O TST tem entendido que a responsabilidade do empreiteiro principal é solidária.

O dono da obra, segundo a OJ n.º 191 da SDI-I/TST não assume qualquer
responsabilidade pelas obrigações contraídas pelo empreiteiro, seja solidária ou subsidiária,
salvo se o dono da obra for uma construtora ou incorporadora.

Por sua vez, no contrato de locação de mão de obra (intitulado pelo Código Civil de
2002 como contrato de prestação de serviços – arts. 593 a 609 do CC), o prestador de
serviços realizará o trabalho com autonomia e independência, não existindo a subordinação
inerente à relação de emprego. Em geral, os contratos de prestação de serviços são onerosos,
embora possam ser gratuitos.

Questão 43 (CESPE – OAB 2008.2) No processo do trabalho, uma
empresa que tenha sido condenada em primeira instância deverá
efetuar o pagamento do depósito recursal para que possa interpor
recurso. Sendo assim, questiona-se: a necessidade de efetuar
depósito recursal como condição para o prosseguimento do recurso é
compatível com o princípio do duplo grau de jurisdição?

COMENTÁRIOS

O depósito recursal não viola o acesso à Justiça do Trabalho, uma vez que o princípio
do duplo grau de jurisdição não tem assento constitucional. A Carta Maior, não assegurou o
duplo grau de jurisdição obrigatório, apenas garantindo aos litigantes em processo judicial
ou administrativo e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes (Art. 5.ª, LV, da CF/1988).

Em última análise, a exigência legal do recolhimento do depósito recursal não pode ser
reputada como afronta à Constituição Federal, já que cabe à lei ordinária estabelecer os
meios e recursos inerentes ao processo judicial, fixando as hipóteses de admissibilidade
recursal.

Questão 44 (CESPE – OAB 2008.2) Qual recurso cabível contra
decisão de juiz do trabalho qual seja homologado acordo pactuado
entre as partes? Justifique sua resposta.



COMENTÁRIOS

Estabelece o art. 831, parágrafo único da CLT, no caso de conciliação, o termo que for
lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às
contribuições sociais que lhe forem devidas. Logo, segundo o disposto na Súmula 100, item
V, do TST, o acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível para as
partes, transitando em julgado na data de sua homologação judicial. Logo, conforme previsto
na Súmula 259 do TST, somente por ação rescisória poderá ser atacado pelas partes, o
acordo judicial homologado.

Em última análise, homologado o acordo, somente a Previdência Social poderá utilizar-
se de eventual recurso ordinário, nos moldes do art. 831, parágrafo único da CLT.

Questão 45 (CESPE – OAB 2008.2) Antônio moveu reclamação
trabalhista contra empresa, pleiteando antecipação de tutela, a sua
reintegração no emprego. Ao apreciar tal pedido, o juiz determinou,
sem a oitiva da parte contrária, a imediata reintegração de Antônio. Na
mesma decisão, o juiz determinou a notificação das partes para
comparecimento em audiência inaugural. A empresa foi notificada
para o cumprimento da ordem de reintegração. Como advogado da
empresa, use o instrumento hábil para sua defesa.

COMENTÁRIOS

O instrumento hábil para sua defesa é o mandado de segurança, conforme previsto na
Súmula 414, item II, do TST, por se tratar de decisão interlocutória, a qual, segundo o art.
893, § 1.º da CLT e Súmula 214 do TST, não cabe recurso de imediato.

Questão 46 (CESPE – OAB 2008.2) Elabore texto dissertativo
acerca das características do trabalho forçado e degradante.

COMENTÁRIOS

A Declaração Universal dos Direitos do Homem preceitua que ninguém será mantido em
escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as



suas formas (art. 4.º). A Convenção OIT n.º 29, art. 2.º, por sua vez, disciplina que “Trabalho
forçado ou obrigatório compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob
ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade.”

Vale salientar que a prática de trabalho escravo viola os seguintes princípios
fundamentais: liberdade; igualdade de tratamento; dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, estabelece o art. 149 do CP (com a redação da Lei 10.803/2003): “Reduzir
alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a
jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo,
por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou
preposto. Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à
violência.”

Podemos dizer que trabalho em condições análogas de escravo é gênero, dos quais
Trabalho forçado e Trabalho em condições degradantes são espécies.

Trabalho degradante é aquele executado em péssimas condições, com remuneração
incompatível, ausência de garantias mínimas de saúde e segurança, alimentação e moradia,
onde o trabalhador é submetido a condições indignas, em total afronta à dignidade da pessoa
humana. No trabalho degradante, porém, o trabalhador sempre tem garantida a sua
liberdade de locomoção e autodeterminação, podendo deixar, a qualquer tempo, de
prestar serviços ao seu empregador.

Exemplos de condutas patronal que, conjuntamente, podem conduzir ao chamado
trabalho degradante:

– não assinatura da CTPS do obreiro;

– remuneração paga abaixo do mínimo permitido;

– não utilização de transporte seguro e adequado aos trabalhadores;

– alojamentos sem as mínimas condições de habitação e falta de instalações sanitárias;

– falta de fornecimento gratuito de EPI’s e instrumentos para prestação de serviços;

– não fornecimento de alimentação adequada e água potável;

– utilização de trabalhadores por meio de intermediação de mão de obra pelos
chamados “gatos” (aliciamento).

O Trabalho forçado caracteriza-se tanto quando o trabalho é exigido contra a vontade do
obreiro, durante sua execução, como quando é imposto desde o seu início. O trabalho
inicialmente consentido (muitas vezes o trabalhador é iludido por falsas promessas de ótimas
condições de trabalho e salário), pode-se revelar, posteriormente, como forçado.

Ainda em relação ao Trabalho forçado, no Brasil, em geral, o trabalhador é
arregimentado sem qualquer coerção (iludido por falsas promessas), salvo a decorrente de
sua própria condição de vida, de sua própria miséria, sendo, posteriormente, coagido a



permanecer prestando serviços, impossibilitando ou dificultando o seu desligamento. Para
configuração do trabalho forçado, portanto, deverá o obreiro ser coagido a permanecer
prestando serviços contra a sua vontade, por uso dos seguintes instrumentos de coação:

Coação física e psicológica:

• castigos, cárceres privados, vigilância armada;

• assassinatos de trabalhadores servindo como exemplo àqueles que pretendam enfrentar
o tomador de serviços;

• surras de cipó, facão, manutenção de obreiros acorrentados;

• presença de cães treinados no local de trabalho;

• retenção de documentos impedindo que o trabalhador deixe o local de difícil acesso
com seus próprios meios, etc.

Coação moral:

Quando o tomador de serviços, valendo-se da pouca instrução e do elevado senso de
honra pessoal do obreiro humilde, submete o trabalhador a elevadas dívidas constituídas
fraudulentamente com o fito de impossibilitar o desligamento do trabalhador (truck-system),
sejam essas dívidas contraídas para o trabalhador chegar ao local do trabalho, sejam
adquiridas, ilicitamente, durante o contrato de trabalho forçado.

Questão 47 (CESPE 2008.3) José foi vencedor em reclamação
trabalhista proposta contra a empresa XY, tendo o juiz determinado
que ele apresentasse a variação salarial incluída na sentença da ação
cognitiva, para fins de proceder à liquidação do julgado. Passados
mais de 3 anos, sem a apresentação do ato, a empresa apresentou
exceção/objeção de pré-executividade, arguindo a ocorrência da
prescrição da pretensão executiva. O juiz acolheu a arguição e
decretou a extinção do processo. Nesta situação, o juiz agiu
corretamente? Fundamente.

COMENTÁRIOS

Na questão apresentada, informa o problema que José foi vencedor em determinada
reclamação trabalhista, constando na sentença a determinação de apresentação da variação



salarial para os fins de se proceder à liquidação do julgado.

Ocorre que, decorridos três anos (acreditamos, embora a questão tenha sido omissa, do
trânsito em julgado da decisão), o reclamante/credor permaneceu inerte, ocasião em que a
empresa apresentou exceção/objeção de pré-executividade, arguindo a ocorrência da
prescrição da pretensão executiva, tendo o juízo acolhido a arguição e determinado a
extinção do processo.

Ora, permissa venia, a questão foi mal elaborada, induzindo o candidato a erro,
contendo falhas no enunciado da questão e no gabarito proposto no espelho de correção que
conduzem à sua anulação. Senão, vejamos:

A – a questão não esclarece se já existe um processo de execução, ou melhor, ao
contrário, pelos dados fornecidos, temos apenas a reclamação trabalhista com trânsito em
julgado, tendo o reclamante permanecido inerte desde então, sem apresentar as variações
salariais determinadas no comando sentencial. Logo, como se falar em exceção de pré-
executividade? Como se falar em extinção do processo se ainda não existe processo de
execução?

B – Para se falar em extinção do processo, deveria ter o problema abordado,
literalmente, que havia um processo de execução em andamento, o que efetivamente não
ocorreu. Não podemos esquecer que o entendimento predominante, inclusive no TST, é de
que o processo de execução trabalhista é autônomo em relação ao processo de conhecimento,
não se aplicando o cumprimento da sentença do processo civil ao processo do trabalho.
Logo, para início da execução trabalhista, com a citação do executado, primeiramente, é
necessário que haja a liquidação da sentença (art. 879, § 2.º, c/c art. 880, ambos da CLT).

C – Ora, como se falar em exceção de pré-executividade se não existia processo de
execução? Se o reclamante sequer apresentou a variação salarial do período contratual
estipulado na sentença? Perceba que o reclamante deveria apresentar “a variação salarial
incluída na sentença da ação cognitiva para fins de proceder à liquidação do julgado”.
Portanto, como o reclamante/credor permaneceu inerte, sequer houve liquidação do julgado.
Logo, como se falar em execução se o título ainda não é certo, líquido e exigível? Qual seria
o valor que estaria sendo executado? Nenhum, evidentemente, já que a liquidação da
sentença, pelos dados fornecidos pelo problema, não ocorreu.

D – O espelho da avaliação da Questão 1 da prova prático-profissional, permissa
venia, não condiz com os dados fornecidos pelo problema. Em primeiro lugar, não há que se
falar na aplicação do art. 884, § 1.º, da CLT (que se refere à matéria objeto de embargos à
execução), já que não havia qualquer execução em andamento (de acordo com os dados
fornecidos pelo problema), não havendo, portanto, como se falar em embargos à execução ou
mesmo exceção de pré-executividade de uma execução inexistente. Nessa mesma linha,
errado o espelho fornecido no item 2.2., quando fala em inércia do exequente, já que não
havia ainda execução em andamento.

Em verdade, caso fosse iniciada a execução (após regular liquidação do julgado), o que
efetivamente não ocorreu (em função dos dados fornecidos pelo problema), poderia o



executado embargar a execução ou até mesmo apresentar exceção de pré-executividade,
alegando a prescrição intercorrente, em face do reclamante/credor ter permanecido inerte por
mais de três anos, não apresentando a variação salarial determinada no comando sentencial.
Todavia, o que se percebe é que houve precipitação do devedor em apresentar objeção de
pré-executividade sem existir execução. A medida aforada pelo devedor é prematura,
extemporânea.

Por todos estes motivos, entendemos que a resposta apresentada pela banca
examinadora não condiz com os dados fornecidos na Questão 1, merecendo ser anulada, com
atribuição da nota máxima a todos os candidatos.

Ademais, mesmo que se admitisse a prescrição intercorrente, percebe-se que o espelho
de correção não considerou as Súmulas 327 do STF e 114 do TST, que tratam
exclusivamente sobre a prescrição intercorrente. Cabe ressaltar que o assunto é polêmico,
sendo que o entendimento que predomina no TST é pela inaplicabilidade da prescrição
intercorrente na Justiça do Trabalho.

Portanto, considerando que o assunto é polêmico, entendemos que o espelho de correção
não poderia apenas considerar como certa a aplicação da prescrição intercorrente,
desprezando a resposta do aluno que se baseou na Súmula 114 do TST para afirmar que a
prescrição intercorrente não seria cabível. O examinado não tem obrigação de prever qual
será o entendimento da banca examinadora, principalmente quando o Tribunal Superior do
Trabalho materializa entendimento contrário ao apresentado no espelho de correção.

Por todas estas razões, reafirmo que merece ser anulada a atinente questão, com a
atribuição da nota máxima a todos os candidatos.

ESPELHO DE CORREÇÃO

1. Apresentação e estrutura textual (legibilidade, respeito a margens, paragrafação);
correção gramatical (acentuação, grafia, morfossintaxe)

0,00
a
0,20

2. Fundamentação e Consistência

2.1. O juiz agiu de acordo com o art. 884, § 1.º, da CLT e o art. 7.º, XXIX, da CF/1988
0,00
a
0,40

2.2. Inércia do exequente em ato de sua competência exclusiva
0,00
a
0,20

0,00



3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao problema; técnica
profissional demonstrada, capacidade de interpretação e exposição)

a
0,20

Questão 48 (CESPE 2008.3) Os empregados de uma empresa,
reclamando que o transporte público para o local da prestação de
serviços é deficiente, pleiteiam a incorporação, com suas
repercussões financeiras, do tempo despendido no trajeto até a
empresa. De fato, a empresa está localizada em sítio de difícil acesso
e o transporte oferecido pelo poder público é deficitário. Na qualidade
de advogado do departamento jurídico dessa empresa, responda, de
forma fundamentada, se a empresa deveria aceitar o pleito dos
empregados.

COMENTÁRIOS

O pleito não deve ser aceito em função do disposto no art. 58, § 2.º, da CLT e na
Súmula 90, III, do TST. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento
de horas in itinere, sendo requisito a ausência de transporte público regular.

ESPELHO DE CORREÇÃO

1. Apresentação e estrutura textual (legibilidade, respeito às margens, paragrafação);
correção gramatical (acentuação, grafia, morfossintaxe

0,00
a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. O pleito não deve ser aceito
0,00
a
0,20

2.2. Fundamento no art. 58, § 2.º, da CLT e na Súmula 90, III, do TST
0,00
a
0,40

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao problema, técnica
profissional demonstrada, capacidade de interpretação e exposição)

0,00
a
0,20



Questão 49 (CESPE 2008.3) Em dezembro de 2003, Luís foi
contratado como motorista pela Administração Aeroportuária para
conduzir ônibus, com passageiros e tripulação do terminal do
aeroporto até os aviões. Foi demitido em dezembro de 2007.
Argumenta que era exposto a agentes nocivos à sua saúde, na
medida em que, aguardando embarque dos passageiros, próximo ao
abastecimento dos aviões, sofria risco bastante consideráveis.
Considerando a situação, na qualidade de advogado contratado por
LuÍs para ingressar com a reclamação trabalhista, responda de forma
fundamentada se ele possui algum adicional e indicando sua espécie e
percentual correspondente.

COMENTÁRIOS

No caso em tela, o trabalhador tem direito ao adicional de periculosidade no percentual
de 30% do salário básico, conforme estabelecido no art. 193, caput e respectivo § 1.º da
CLT. Por sua vez, a Súmula 364, do TST, esclarece que faz jus ao adicional de
periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-
se a condições de risco.

ESPELHO DE CORREÇÃO

1. Apresentação e estrutura textual (legibilidade, respeito às margens, paragrafação);
correção gramatical (acentuação, grafia, morfossintaxe

0,00
a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Adicional de periculosidade – 30% (art. 193, caput, e § 1.º da CLT)
0,00
a
0,40

2.2. Fundamento na Súmula 364, do TST
0,00
a
0,20

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao problema, técnica
0,00
a



profissional demonstrada, capacidade de interpretação e exposição) 0,20

Questão 50 (CESPE 2009.1) José ajuizou reclamatória trabalhista
contra a empresa Alfa Ltda., alegando que foi demitido sem justa
causa e requerendo o pagamento das parcelas rescisórias referentes
ao período em que manteve vínculo empregatício – de 1.º.08.2008 a
02.02.2009. Em contestação, a reclamada resistiu à tese inicial,
suscitando que José não foi demitido e, sim, abandonou o trabalho.
Realizada a audiência de instrução, nenhuma das partes apresentou
as provas de suas alegações. O juiz exarou sentença, julgando
improcedente a reclamatória e reconhecendo a hipótese de abandono
de emprego, motivado pelo fato de o reclamante não ter se
desonerado do ônus de provar o término do contrato de trabalho. Em
face da situação hipotética apresentada, responda, de forma
fundamentada, se o juiz julgou corretamente o litígio.

COMENTÁRIOS

O juiz julgou de forma incorreta, pois o ônus da prova cabia ao reclamado. Conforme
previsto no art. 333, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, o ônus da prova
cabe ao empregador, uma vez que a Súmula 212 do TST esclarece que o ônus de provar o
término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é
do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção
favorável ao empregado.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Menção à Súmula 212 do TST (0,20) / ônus do empregador 0,00 a



(0,20) 0,40

2.2. O juiz julgou de forma incorreta – art. 333, II, do CPC (0,10) / o
ônus da prova cabe ao réu (0,10)

0,00 a
0,20

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema, técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 51 (CESPE OAB 2009.1) Vitor ajuizou reclamatória
trabalhista requisitando sua reintegração ao quadro de empregados da
empresa Beta Ltda. O ex-empregado foi demitido sem justa causa,
mesmo possuindo estabilidade provisória em virtude de acidente de
trabalho. Em sentença, o julgador entendeu que o grau de
incompatibilidade resultante do dissídio era elevado e que, por isso, o
empregado não deveria ser reintegrado à empresa. Não obstante,
condenou a reclamada ao pagamento dos salários e demais rubricas
relativos ao período de estabilidade. A reclamada, insatisfeita com a
decisão primária, interpôs recurso ordinário, alegando que a sentença
seria nula, em virtude de ter havido julgamento extra petita. Em face
dessa situação hipotética, responda, de forma fundamentada, se
assiste razão à recorrente para alegar que a sentença seria nula, em
virtude de ter havido julgamento extra petita.

COMENTÁRIOS

No caso em tela, não assiste razão à recorrente para alegar que a sentença seria nula em
função de julgamento extra petita. Conforme disposto no art. 496 da CLT, quando a
reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade
resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o Tribunal do
Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização paga em dobro (art. 497 da
CLT). Neste diapasão, a Súmula 396, II, do TST, revela que não há nulidade por julgamento
extra petita da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os
termos do art. 496 da CLT.

ESPELHO DE CORREÇÃO



Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Menção à Súmula 396, II, do TST 0,00 a
0,10

2.2. Incompatibilidade de reintegração 0,00 a
0,20

2.3. Art. 496 da CLT 0,00 a
0,30

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema, técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 52 (CESPE OAB 2009.1) João promoveu execução
provisória, no valor de R$ 50.000,00, contra a empresa Mosaico Ltda.,
que, no momento oportuno, indicou dois veículos de sua propriedade
suficientes para garantia da execução. Entretanto, o juiz de 1.º grau, a
fim de dar maior garantia para o exequente, proferiu decisão
estabelecendo a substituição desses bens por dinheiro, atitude que
afetou o fluxo de caixa e todo o planejamento financeiro da empresa.
Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado(a)
consultado(a) pela empresa Mosaico Ltda., e considerando incabível o
agravo de petição, indique, com a devida fundamentação, a solução
jurídica adequada para enfrentar a situação.

COMENTÁRIOS

No caso em tela, a solução jurídica adequada seria o ajuizamento de Mandado de
Segurança em face do ato arbitrário e ilegal praticado pelo juiz de 1.º grau. Conforme
previsto na Súmula 417, III, do TST, em se tratando de execução provisória, fere direito
líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em dinheiro, quando nomeados
outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a execução se processe da forma



que lhe seja menos gravosa, nos termos do art. 620 do CPC.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Mandado de Segurança 0,00 a
0,30

2.2. Menção ao art. 620 do CPC 0,00 a
0,10

2.3. Súmula 417, III, do TST 0,00 a
0,20

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema, técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 53 (CESPE OAB 2009.1) A 1.ª Vara do Trabalho do
Distrito Federal proferiu decisão condenando certo empregador ao
pagamento de horas extras, adicional noturno, férias e décimo terceiro
salário, tendo dado à condenação o valor de R$ 3.000,00.
Inconformado, o empregador pretende interpor recurso contra a
referida decisão. Em face da situação hipotética, identifique, com a
devida fundamentação jurídica, o recurso cabível, o prazo a ele
inerente, bem como o prazo de comprovação do depósito recursal.

COMENTÁRIOS

O recurso cabível é o recurso ordinário, conforme previsto nos arts. 893, II, e 895, I,
ambos da CLT, a ser interposto no prazo de 8 dias. Quanto ao depósito recursal, estabelece o



art. 7.º da Lei 5.584/1970 que o depósito recursal deverá ser feito dentro do prazo recursal.
Na mesma linha, a Súmula 245 do TST estabelece que o depósito recursal deve ser feito e
comprovado no prazo alusivo ao recurso.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Recurso ordinário (0,10) – CLT, arts. 893, II, e 895, “a” (0,10) 0,00 a
0,20

2.2. Prazo de 8 dias 0,00 a
0,20

2.3. Mesmo prazo da interposição de recurso (0,10) – TST. Súmula
245 (0,10)

0,00 a
0,20

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema, técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 54 (CESPE OAB 2009.1) José, residente em Taguatinga –
DF, empregado da empresa Chimarrão, localizada em Luziânia – GO,
local onde presta serviço, foi dispensado sem justa causa, não tendo
recebido o pagamento de aviso-prévio, férias proporcionais, nem
décimo terceiro salário proporcional, razão por que ingressou com
reclamação trabalhista na vara de trabalho de Taguatinga – DF. Em
face dessa situação hipotética, considerando que a empresa não se
conformou com o local em que foi ajuizada a reclamação, indique, com
a devida fundamentação, a medida cabível para a empresa discutir
essa questão bem como o procedimento a ser adotado pelo juiz.



COMENTÁRIOS

No caso em tela, José deveria ter ingressado com a reclamação trabalhista em Luziânia
– GO, local onde, efetivamente, houve a prestação de serviços, uma vez que o art. 651 da
CLT estabelece que a reclamação trabalhista deve ser proposta na localidade de prestação
de serviços do obreiro, independentemente do local da contratação. Nesse caso, a empresa
poderia opor exceção de incompetência, conforme previsto no art. 799 da CLT. Na hipótese,
apresentada exceção de incompetência, abrir-se-á vista dos autos ao exceto, por 24 horas
improrrogáveis, devendo a decisão ser proferida na primeira audiência ou sessão que se
seguir (art. 800 da CLT).

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Hipótese de exceção de incompetência 0,00 a
0,20

2.2. Menção ao art. 799 da CLT 0,00 a
0,10

2.3. Vista pelo juiz ao exceto por 24 horas improrrogáveis 0,00 a
0,20

2.4. Decisão a ser proferida na primeira audiência ou sessão que se
seguir

0,00 a
0,10

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema, técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 55 (OAB 2009.2 CESPE) Uma entidade filantrópica figurou
como reclamada em reclamação trabalhista movida por um ex-



empregado e obteve o benefício da assistência judiciária gratuita
deferida pelo juiz. Após a instrução processual, o juiz proferiu
sentença, julgando procedente o pedido formulado pelo reclamante na
inicial, tendo o valor da condenação alcançado o montante de R$
9.500,00. Nessa situação hipotética, caso a entidade filantrópíca
tenha interesse de interpor recurso ordinário contra a sentença
proferida pelo juiz, ele deve proceder ao recolhimento do depósito
recursal? Justifique a resposta.

COMENTÁRIOS

As isenções asseguradas pelo art. 3.º da Lei 1.060/1950 limitam-se às despesas do
processo, não abrangendo o depósito recursal, uma vez que este não detém a natureza de taxa
no emolumento judicial, mas de garantia de juízo, com vistas à execução nos termos do art.
899, § 1.º, da CLT. Assim, embora concedida a assistência judiciária ao empregador, esse
benefício não alcança o depósito recursal, sendo obrigatório o seu recolhimento.

Obs.: As isenções asseguradas pelo art. 3.º da Lei 1.060/1950 limitavam-se às despesas
do processo, não abrangendo o depósito recursal. Atualmente, a Lei 1.060/1950 (que foi
alterada pela Lei Complementar 132/2009) concede isenção também do depósito recursal em
caso de assistência judiciária (art. 3.º, VII).

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Obrigatoriedade do depósito recursal (art. 899, § 1.º, da CLT) 0,00 a
0,30

2.2. Assistência judiciária gratuita limita-se às despesas do processo
(art. 3.º da Lei 1.060/1950)

0,00 a
0,30



3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 56 (OAB 2009.2 CESPE) Maria, empregada da Empresa
Fogo Dourado Ltda., recebeu aviso-prévio indenizado em 12.06.2009,
na forma estipulada na CLT. Em 14.06.2009, ela recebeu exames
laboratoriais que confirmavam sua gravidez e, no dia seguinte,
apresentou os exames no setor de pessoal da Empresa, solicitando
que lhe fosse garantida a estabilidade. A Empresa negou o pedido por
entender que a gravidez, nos trinta dias seguintes ao aviso-prévio
indenizado, não gera direito à estabilidade, uma vez que a rescisão se
opera automaticamente na data de dispensa, sendo a previsão legal
do período de trinta dias mera ficção jurídica. Considerando a situação
hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada, se Maria
faz jus à estabilidade provisória, indicando se é possível a interposição
de alguma medida judicial no caso.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, cabe destacar que o art. 10, II, b, do ADCT proíbe a dispensa arbitrária ou
sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o
parto. No caso em tela, vale ressaltar que, se os exames laboratoriais comprovassem que a
empregada Maria já estava grávida, no momento da dispensa, ela teria direito ao retorno ao
emprego, mesmo tendo sido o aviso-prévio indenizado. O simples fato da mulher estar
grávida já lhe confere o direito à estabilidade, mesmo que ela própria desconheça o estado
gravídico (Súmula 244 do TST). Nesse caso, a empregada Maria deveria ajuizar reclamação
trabalhista, com pedido de antecipação de tutela, pleiteando a sua reintegração imediata ao
emprego. Por último, frise-se que a OJ 82 da SDI-I/TST estabelece que a data da saída a ser
anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso, ainda que indenizado, o
que significa dizer que a extinção do contrato somente ocorrerá após a expiração do aviso.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito



1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência
2.1. Extinção do contrato somente após expiração do aviso-prévio,
conforme OJ 82 SDI-I/TST

0,00 a
0,20

2.2. Reclamação para reintegração ao emprego 0,00 a
0,20

2.3. Argumentação com base no art. 10, II, b, do ADCT 0,00 a
0,20

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 57 (OAB 2009.2 CESPE) A Microempresa Alfa foi
demandada por Antônio, demitido por justa causa dois meses antes.
Na audiência de julgamento, não obstante terem sido preenchidos, na
carta de preposição, as formalidades legais e ter o advogado de Alfa
arguido que o preposto era conhecedor dos fatos, o juiz não aceitou a
presença do preposto enviado por Alfa, sob o argumento de que ele
não possuía vínculo trabalhista com a empregadora, e aplicou a pena
de confissão. Considerando a situação hipotética acima apresentada,
informe, à luz da legislação aplicável na espécie e da jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho, se o juiz agiu corretamente. Apresente
os argumentos necessários à melhor interpretação do caso concreto.

COMENTÁRIOS

O art. 843, § 1.º, da CLT estabelece que é facultado ao empregador fazer-se substituir
pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações
obrigarão o preponente. No caso em tela, o juiz não agiu corretamente, uma vez que a Lei
Complementar 123/2006 estabelece em seu art. 54 que é facultado ao empregador de
microempresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a
Justiça do Trabalho por terceiros que conheçam os fatos, ainda que não possuam vínculo
trabalhista ou societário. No mesmo sentido, podemos destacar o posicionamento do TST,
materializado através da Súmula 377.



ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Incorreta a ação do juiz; art. 54 da LC 123/2006 (0,20) e art. 843,
§ 1.º, da CLT (0,20)

0,00 a
0,40

2.2. Súmula 377 do TST 0,00 a
0,20

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 58 (OAB 2009.2 CESPE) Considere que, em uma
reclamação trabalhista, o juiz tenha concedido, na sentença, a
antecipação de tutela e que o advogado da empresa reclamada tenha
interposto recurso ordinário contra essa decisão. Nessa situação,
caso se objetive a concessão do efeito suspensivo ao recurso
ordinário interposto, que providência deve ser tomada? Fundamente
sua resposta com base no entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho.

COMENTÁRIOS

Considerando o teor da Súmula 414, I, do TST, a antecipação de tutela concedida na
sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável
mediante recurso ordinário. Logo, a ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito
suspensivo ao recurso ordinário.

ESPELHO DE CORREÇÃO



Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Providência: ação cautelar 0,00 a
0,30

2.2. Menção ao entendimento da Súmula 414, I, do TST 0,00 a
0,30

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 59 (OAB 2009.2 CESPE) Em processo trabalhista, para
comprovar que as verbas pleiteadas na inicial já estavam devidamente
quitadas, a empresa reclamada apresentou, em face da contestação,
cópia simples de vários documentos, cuja autenticidade foi atestada
por certidão emitida pelo advogado da empresa. O advogado do
reclamante, em réplica, argumentou que o advogado não possui
poderes para apresentar, no processo, certidões de autenticidade de
cópias. Nessa situação hipotética, as cópias simples juntadas na
contestação podem ser analisadas pelo juiz como prova no processo?
Justifique sua resposta.

COMENTÁRIOS

Sim, as cópias simples juntadas na contestação podem ser analisadas pelo juiz como
prova no processo, uma vez que a nova redação do art. 830 da CLT, implementada pela Lei
11.925/2009, menciona que o documento em cópia oferecido para prova poderá ser
declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

ESPELHO DE CORREÇÃO



Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. As cópias simples podem ser analisadas como prova pelo juiz 0,00 a
0,30

2.2. Modificação do art. 830 da CLT pela Lei 11.925/2009 garante ao
advogado o poder de declarar a autenticidade das cópias

0,00 a
0,30

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada, capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 60 (CESPE – OAB 2009.3) Benedito ajuizou reclamação
trabalhista contra a empresa Rufus Ltda., que presta serviço à
empresa Zulu S.A., arrolando, no polo passivo, ambas as empresas. À
audiência compareceram Benedito, os prepostos das empresas e um
advogado para cada parte. Proferida a sentença, a empresa Zulu S.A.
interpôs recurso ordinário no prazo de dezesseis dias, utilizando-se da
prerrogativa de que havia litisconsórcio passivo com procuradores
diversos. Não obstante sua arguição, o recurso interposto foi
considerado intempestivo pelo juízo a quo. Considerando a situação
hipotética acima apresentada, responda, de forma justificada, se o
primeiro juízo de admissibilidade do recurso agiu corretamente.

COMENTÁRIOS

O juiz agiu corretamente considerando que a OJ 310 da SDI-I do TST revela que é
inaplicável ao processo do trabalho a regra contida no art. 191 do CPC em face da sua
incompatibilidade com o princípio da celeridade inerente ao processo do trabalho.

ESPELHO DE CORREÇÃO



Quesito avaliado
Faixa
de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Ação correta do juízo a quo 0,00 a
0,30

2.2. Inaplicabilidade do art. 191 do CPC 0,00 a
0,30

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 61 (CESPE – OAB 2009.3) Dália trabalhou para a empresa
Luma Ltda., de 19/10/2005 a 15/9/2007, quando teve seu contrato
rescindido sem justa causa. Ajuizou reclamação trabalhista em
20/8/2009, pleiteando a integração, nas verbas rescisórias, das horas
extras devidamente prestadas durante todo o período do vínculo
empregatício. Por motivo de viagem ao exterior, Dália não pôde
comparecer à audiência de conciliação, ocorrida dois meses após o
ajuizamento da ação. Ciente do arquivamento do processo, ajuizou
nova reclamação, acrescendo à sua inicial o pedido de pagamento do
décimo terceiro proporcional relativo a 2007, ainda não pago na
referida rescisão. A empresa, em sua defesa, arguiu, preliminarmente,
a ocorrência da prescrição, requerendo a extinção do processo com
julgamento do mérito. Considerando essa situação hipotética,
esclareça, de forma fundamentada, se é procedente o pedido de
prescrição no presente caso.

COMENTÁRIOS

Considerando que a Súmula 268 do TST entende que a simples distribuição da ação,
ainda que arquivada posteriormente, interrompe a prescrição (somente em relação aos
pedidos idênticos), somente estará prescrito o pedido de 13.º salário proporcional de 2007,



uma vez que tal pedido não constou expressamente no bojo da primeira ação. Em relação aos
demais pedidos, não há prescrição a ser declarada pelo juízo, uma vez que a prescrição
somente atinge os pedidos não elencados na primeira reclamação.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Prescrição bienal (CF, art. 7.º, XXIX) 0,00 a
0,10

2.2. Ação trabalhista interrompe a prescrição somente em relação aos
pedidos idênticos

0,00 a
0,20

2.3. Prescrição só atinge pedidos não elencados na primeira
reclamação

0,00 a
0,30

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 62 (CESPE – OAB 2009.3) Lupércio, contratado pelo
Banco XY S.A., cumpria, no exercício da função de engenheiro, regime
de trabalho semanal de quarenta horas, trabalhando oito horas diárias,
de segunda a sexta-feira. Após ser demitido, o referido empregado
ajuizou reclamação trabalhista, pleiteando o reconhecimento da
jornada de trabalho especial aplicada aos bancários (seis horas
diárias ou trinta horas semanais), em conformidade com o disposto no
art. 224 da CLT. Nessa situação hipotética, Lupércio faz jus à jornada
de trabalho especial dos bancários? Fundamente sua resposta.

COMENTÁRIOS



O pedido é improcedente, pois a jornada especial prevista no art. 224 da CLT somente é
aplicada aos bancários, sendo que a profissão do engenheiro tem regulamentação própria
diferenciada da profissão do bancário. Logo, o engenheiro contratado pelo banco não terá
direito a horas extras por integrar categoria diferenciada (Lei 4.950-A/1966). A Súmula 117
do TST estabelece que não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os
empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais
diferenciadas.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Resposta negativa: jornada especial prevista no art. 224 da CLT
aplicada somente a bancários

0,00 a
0,30

2.2. Profissão de engenheiro: regulamentação própria, diferenciada
da de bancário

0,00 a
0,30

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 63 (CESPE – OAB 2009.3) Em determinada reclamação
trabalhista, o juiz proferiu a sentença em 5/3/2010 (sexta-feira), tendo,
na oportunidade, dado conhecimento sobre o seu teor a ambas as
partes. Em 12/3/2010 (sexta-feira), o advogado da reclamada, uma
indústria química, interpôs o recurso de embargos de declaração via
fac-símile. Em 19/3/2010 (sexta-feira), o recurso original foi
devidamente protocolizado no órgão competente. Considerando a
situação hipotética apresentada e sabendo que o pedido dos
embargos de declaração possui efeito modificativo, responda, de
forma fundamentada, se os embargos de declaração devem ser



considerados tempestivos.

COMENTÁRIOS

Não, os embargos de declaração não devem ser considerados tempestivos. A Súmula
387 do TST, item II, estabelece que a contagem do quinquídio para apresentação dos
originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile começa a fluir do dia
subsequente ao término do prazo recursal, nos termos do art. 2.º da Lei n.º 9.800/1999, e não
do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo. Por
outro lado, o item III da mesma Súmula 387 do TST revela que, não se tratando a juntada dos
originais de ato que dependa de notificação, pois a parte ao interpor o recurso já tem ciência
de seu ônus processual, não se aplica a regra do art. 184 do CPC quanto ao dies a quo,
podendo coincidir com o sábado, domingo ou feriado. Logo, considerando que os embargos
de declaração foram opostos, via fac-símile, no dia 12/03/2010 (sexta-feira, último dia do
prazo para recurso), temos que o prazo de 05 dias para apresentação dos originais do recurso
terminou no dia 17/03/2010, sendo, portanto, intempestivo o recurso, já que os originais
somente foram apresentados no dia 19/03/2010.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
valores

Atendimento
ao quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Embargos intempestivos 0,00 a
0,20

2.2. O prazo para apresentação dos originais é contado do dia
subsequente ao término do prazo recursal, e não, do primeiro dia útil
posterior, de acordo com o art. 2.º, caput, da Lei n.º 9.800/1999

0,00 a
0,40

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20



Questão 64 (CESPE – OAB 2009.3) Após a rescisão do seu
contrato de trabalho, Alex, empregado da empresa Dominó, procurou
assistência da comissão de conciliação prévia, que tinha atribuição
para examinar a sua situação. Em acordo firmado entre ele e o
representante da empresa, ambas as partes saíram satisfeitas, com
eficácia geral e sem qualquer ressalva. Posteriormente, Alex ajuizou
reclamação trabalhista, pedindo que a empresa fosse condenada em
verbas não tratadas na referida conciliação, sob a alegação de que o
termo de ajuste em discussão dera quitação somente ao que fora
objeto da demanda submetida à comissão, de forma que não seria
necessário ressalvar pedidos que não fossem ali debatidos.

Tendo em vista a situação apresentada, exponha a tese jurídica mais
apropriada para a empresa Dominó, fundamentando sua
argumentação na CLT.

COMENTÁRIOS

Conforme estabelecido no art. 625-E e respectivo parágrafo único da CLT, caso o
empregado tenha firmado termo de conciliação perante a Comissão de Conciliação Prévia,
este passa a ser um título executivo extrajudicial, gerando eficácia liberatória geral, salvo em
relação às parcelas expressamente ressalvadas. No caso em tela, sendo aceita a conciliação
perante a CCP sem qualquer ressalva, estará configurada a quitação total do contrato do
trabalho, não sendo possível o obreiro, posteriormente, intentar ação trabalhista postulando
novos pedidos atinente ao mesmo contrato, uma vez que a assinatura do termo de conciliação
gera eficácia liberatória geral. Logo, a reclamação trabalhista intentada deve ser extinta sem
resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC e no art. 625-E, parágrafo único, da
CLT.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20



2. Fundamentação e consistência

2.1. Tese amparada no art. 625-E, parágrafo único, da CLT 0,00 a
0,20

2.2. Quitação plena, no termo de conciliação, dos créditos trabalhistas
submetidos às comissões de conciliação prévia

0,00 a
0,40

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20

Questão 65 (CESPE – OAB 2010.1) Em fiscalização de rotina, a
empresa Pando Gravações LTDA. foi autuada por auditores do
Ministério do Trabalho e Emprego, que constataram irregularidades
concernentes à situação dos empregados e às condições de trabalho
na empresa. Os proprietários de Panda Gravações LTDA.,
acreditando estarem os autos de infração viciados por ilegalidade,
procuraram auxílio de profissional do Direito.

Em face dessa situação hipotética e com base na legislação de
regência, indique a medida judicial adequada para combater os autos
de infração recebidos e aponte o foro competente para apreciar a
demanda.

COMENTÁRIOS

De acordo com o art. 114, VII, da CF/1988, cabe à Justiça do Trabalho processar e
julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho. No caso em tela, caberia a impetração de
Mandado de Segurança perante a Vara do Trabalho, em função da ilegalidade perpetrada
(arts. 5.º, LXIX, e 114, IV, ambos da CF/1988 e Lei 12.016/2009).

Por outro lado, também seria possível a utilização de ação anulatória de auto de
infração (ou mesmo ação ordinária), objetivando tornar sem efeito a autuação implementada,
também de competência da Justiça do Trabalho (a ser julgada pela Vara do Trabalho).

ESPELHO DE CORREÇÃO



Quesito avaliado
Faixa

de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20 0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Medidas judiciais possíveis: mandado de segurança ou ação
anulatória ou ação ordinária (reclamação trabalhista)

0,00 a
0,20 0,20

2.2. Justiça trabalhista (0,20), conforme o art. 114, IV, da CF (0,20) 0,00 a
0,40 0,40

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20 0,20

Questão 66 (CESPE – OAB 2010.1) O representante legal da
empresa Antares Topografia apresentou ao advogado da empresa
cópia da petição inicial em nome de ex-empregado, por meio da qual o
trabalhador requer o afastamento de justa causa a ele aplicada em
virtude de acidente de trânsito. Relatou o reclamado ao advogado que
o trabalhador colidira veículo da empresa com uma árvore.
Apresentou, ainda, cópia de laudo oficial comprovando que o
reclamante estava completamente alcoolizado na ocasião do sinistro,
bem como cópia da nota fiscal relativa aos custos do conserto do
carro.

Em face dessa situação hipotética, responda, de forma
fundamentada, às seguintes indagações:

• Pode a empresa buscar o ressarcimento dos danos por meio de
resposta na referida reclamação trabalhista ou deve ajuizar ação
própria?

• Pode o advogado da empresa, sob sua responsabilidade pessoal,
declarar à justiça do trabalho a autenticidade da cópia da
documentação recebida de seu cliente?

• Pode a justiça do trabalho intimar a parte, por meio de seu
advogado, para a apresentação das cópias autenticadas ou dos
próprios originais dos documentos?



COMENTÁRIOS

a) Poderá a empresa propor ação autônoma objetivando a reparação de danos ou mesmo
se utilizar do instituto da reconvenção (art. 769 da CLT c/c arts. 297 e 315 do CPC);

b) Sim, poderá o advogado da empresa, sob sua responsabilidade pessoal, declarar à
justiça do trabalho a autenticidade da cópia da documentação recebida de seu cliente com
base no art. 830 da CLT;

c) Sim, poderá a Justiça do Trabalho intimar a parte, por meio do seu advogado para
apresentação de cópias autenticadas ou dos documentos originais, com fundamento no art.
830, parágrafo único, da CLT.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20 0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Possibilidade de busca de ressarcimento por meio de resposta do
reclamado: CLT, art. 769 (0,10) e CPC, art. 297 ou art. 315 (0,10)

0,00 a
0,20 0,10

2.2. Possibilidade de declaração, pelo advogado, da autenticidade
das cópias sob sua responsabilidade pessoal (CLT, art. 830)

0,00 a
0,20 0,20

2.3. Possibilidade de intimação para apresentação de cópias
autenticadas ou dos documentos originais (CLT, art. 830, parágrafo
único)

0,00 a
0,20 0,20

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20 0,10

Questão 67 (CESPE – OAB 2010.1) Cláudia ajuizou reclamação
trabalhista contra a empresa Delta, requerendo créditos de natureza
indenizatória e salarial. À ocasião da audiência inaugural, foi



homologado acordo, tendo sido fixadas verbas exclusivamente de
natureza indenizatória, sem nenhuma incidência previdenciária sobre o
crédito acordado.

Em face dessa situação hipotética, responda, de forma
fundamentada, às seguintes indagações:

Caso o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) entendesse
devida contribuições previdenciárias sobre o acordo, que remédio
jurídico seria cabível?

De que prazo o INSS dispõe para tanto?

COMENTÁRIOS

De acordo com os arts. 831, parágrafo único, 832, §§ 3.º, 4.º e 5.º, e 895, I, todos da
CLT, a União, representando os interesses da Previdência, poderá interpor recurso ordinário,
no prazo de 16 dias (prazo em dobro, em face do Decreto-lei 779/1969, art. 1.º, III).

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20 0,20

2. Fundamentação e consistência

2.1. Recurso ordinário (0,10): CLT, art. 831, parágrafo único (0,10), e
art. 895, I (0,10)

0,00 a
0,30 0,30

2.2. Prazo: dezesseis dias (DL 779/1969, art. 1.º, III) 0,00 a
0,30 0,30

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20 0,20

Questão 68 (CESPE – OAB 2010.1) Jair é juiz de direito investido



de jurisdição trabalhista no município de Santana. Seu tio Marcos e
seu primo Lino propuseram reclamações trabalhistas distintas contra o
frigorífico Transcarnes, antigo empregador dos dois, que se localiza
no referido município.

Em face dessa situação hipotética, responda, de forma
fundamentada, às seguintes indagações:

• Jair é obrigado a declarar-se suspeito para o julgamento de ambas
as lides?

• No caso de oposição de exceção de suspeição pelo advogado da
empresa, cabe recurso da decisão se esta não tiver cunho
terminativo?

• Caso seja julgada procedente a exceção de suspeição, de que
forma deverá ocorrer a substituição de Jair?

COMENTÁRIOS

A – Jair deverá dar-se por suspeito em relação à ação promovida pelo tio Marcos, já
que este mantém parentesco de 3.º grau (art. 801, c, da CLT). Em relação à ação promovida
pelo primo Lino, Jair não precisará se dar por suspeito, já que primo é parente de 4.º grau,
não se enquadrando nos termos do art. 801, c, da CLT;

B – Não caberá recurso, por se tratar de decisão interlocutória (arts. 799, § 2.º, e 893, §
1.º, ambos da CLT e S. 214 do TST);

C – Nos termos do art. 802, § 2.º, da CLT, o juiz suspeito será substituído na forma da
organização judiciária local.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20 0,20

2. Fundamentação e consistência



2.1. Obrigação somente para julgamento da ação movida pelo tio
(CLT, art. 801, c)

0,00 a
0,20 0,20

2.2. Incabível recurso de decisão não terminativa sobre exceção de
suspeição (CLT, art. 799, § 2.º)

0,00 a
0,20 0,20

2.3. Substituição de acordo com a organização judiciária local (CLT,
art. 802, § 2.º)

0,00 a
0,20 0,20

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20 0,20

Questão 69 (CESPE – OAB 2010.1) Suponha que o advogado de
um sindicato de empregados da construção civil, após cinco tentativas
frustradas de negociação junto ao sindicato patronal, entenda
necessário provocar a atuação da justiça do trabalho para fixação de
percentual de reajuste salarial. Suponha, ainda, que o sindicato
patronal concorde com tal providência. Em face dessa situação
hipotética, responda, de forma fundamentada, às seguintes
indagações:

� Que ação deverá ser proposta?
� Que órgão da justiça do trabalho terá competência para o

julgamento da matéria?
� Quem será o responsável legal para atuar em nova tentativa

conciliatória perante a justiça do trabalho?
� Tal responsável legal ficará adstrito às propostas das partes

litigantes?

COMENTÁRIOS

A – Deverá ser proposta a ação denominada Dissídio Coletivo, com base no art. 856 da
CLT e no art. 114, § 2.º, da CF/1988;

B – O órgão da Justiça do Trabalho que terá competência é o Tribunal Regional do
Trabalho, com fundamento nos arts. 678, I, a, 679 e 856, todos da CLT;

C – O responsável legal para atuar em nova tentativa conciliatória perante a justiça do
trabalho é o Presidente do TRT, conforme previsto no art. 860 da CLT;

D – O Presidente do TRT não ficará adstrito às propostas das partes litigantes, podendo



o Magistrado, caso não sejam aceitas as bases propostas, submeter aos interessados a
solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio, conforme previsto no art. 862 da CLT.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Quesito avaliado
Faixa

de
Valores

Atendimento
ao Quesito

1. Apresentação, estrutura textual e correção gramatical 0,00 a
0,20 0,10

2. Fundamentação e consistência

2.1. Ação: dissídio coletivo (0,10), conforme o art. 114, § 2.º, da CF
(0,10)

0,00 a
0,20 0,20

2.2. Competência: TRT (CLT, art. 678, I, a, ou art. 679) 0,00 a
0,20 0,20

2.3. Responsável legal: presidente do respectivo tribunal (0,10), não
adstrito às propostas das partes, podendo apresentar a solução que
entender pertinente (CLT, art. 862) (0,10)

0,00 a
0,20 0,20

3. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao
problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de
interpretação e exposição)

0,00 a
0,20 0,10

II. QUESTÕES DOS EXAMES DE ORDEM UNIFICADOS COM PADRÃO
DE RESPOSTAS E/OU ESPELHO

Questão 1 (Exame de Ordem Unificado II – FGV OAB 2010.2) Em
ação trabalhista, a parte reclamante postulou a condenação da
empresa reclamada no pagamento de horas extraordinárias e sua
projeção nas parcelas contratuais e resilitórias especificadas na
inicial. Ao pregão da Vara trabalhista respondeu o empregado-
reclamante, assistido do seu advogado. Pela empresa, compareceu o
advogado, munido de procuração e defesa escrita, que explicou ao juiz



que o preposto do empregador-reclamado estaria retido no trânsito,
conforme telefonema recebido. Na referida defesa, recebida pelo Juiz,
a empresa alega que o reclamante não trabalhou no horário apontado
na inicial e argui a prescrição da ação, por ter a resilição contratual
ocorrido mais de dois anos depois do ajuizamento da reclamação
trabalhista, o que restou confirmado após a exibição da CTPS e
esclarecimentos prestados pelo reclamante. Em face dessa situação
hipotética, responda, de forma fundamentada, às indagações a seguir.

a) Que requerimento o advogado do reclamante deverá fazer diante
da situação descrita? Estabeleça ainda as razões do requerimento.

b) Com base em fundamentos jurídicos pertinentes à seara
trabalhista, o pedido deverá ser julgado procedente ou improcedente?

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

Espera-se que o examinando aborde a caracterização da revelia e os seus efeitos diante
da questão apresentada.

Respondendo à primeira indagação, que o advogado do reclamante deve postular a
decretação da revelia, com confissão do reclamado quanto à matéria fática.

Razões do requerimento: ao contrário da Justiça Comum, na Justiça do Trabalho a
revelia não decorre da falta de defesa e sim da ausência do réu ou seu representante legal,
sendo que a presença do advogado não elide a ausência do preposto, acarretando a revelia
(interpretação do art. 844 da CLT, pela Súmula 122 do TST) – 0,6 pts.

Quanto à segunda indagação, embora a revelia importe, nos termos do art. 844, CLT, em
confissão apenas quanto à matéria de fato, e a prescrição é matéria de direito, o contrato
somente teve fim dois anos após o ajuizamento, conforme constatado em audiência, pelo que
não há prescrição bienal extintiva da ação a ser declarada (art. 7.º, XXIX, CF ou 11, CLT), o
que importaria o reconhecimento do pedido de horas extras e integrações.

Contudo, como o reclamante postulou, com contrato ainda em curso, integração das
horas extras também em parcelas decorrentes de uma terminação contratual que não havia se
operado à época do ajuizamento da reclamação, essa parte do pedido não pode ser acolhida



– e sequer conhecida – pelo que o pedido deverá ser julgado procedente, em parte, nos
termos do art.128 c/c 460, CPC – 0,4 pts.

Questão 2 (Exame de Ordem Unificado II – FGV 0AB 2010.2) Um
membro do conselho fiscal de sindicato representante de determinada
categoria profissional ajuizou reclamação trabalhista com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, postulando a sua reintegração no
emprego, em razão de ter sido imotivadamente dispensado. O
reclamante fundamentou sua pretensão na estabilidade provisória
assegurada ao dirigente sindical, prevista nos artigos 543, § 3.º, da
CLT e 8.º, inciso VIII, da Constituição da República de 1988, desde o
registro de sua candidatura até 01 (um) ano após o término de seu
mandato. O juiz concedeu, em sede liminar, a tutela antecipada
requerida pelo autor, determinando a sua imediata reintegração,
fundamentando sua decisão no fato de que os membros do conselho
fiscal, assim como os integrantes da diretoria, exercem a
administração do sindicato, nos termos do artigo 522, caput, da CLT,
sendo eleitos pela assembleia-geral. Com base em fundamentos
jurídicos determinantes da situação problema acima alinhada,
responda às indagações a seguir.

a) O juiz agiu com acerto ao determinar a reintegração imediata do
reclamante?

b) Que medida judicial seria adotada pelo reclamado contra esta
decisão antecipatória?

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

Relativamente à primeira indagação, espera-se que o examinando, ao abordar a
discussão sobre a estabilidade de emprego dos dirigentes sindicais para a representação dos
interesses da categoria, responda negativamente.



No caso trata-se de conselheiro fiscal, cuja discussão se pauta no exercício ou não da
direção e representação do sindicato.

Com fundamento no art. 522, § 2.º, da CLT, as atividades do conselheiro fiscal limitam-
se à fiscalização da gestão financeira do sindicato, não atuando na representação ou defesa
da categoria.

Exatamente interpretando tal dispositivo, o entendimento consubstanciado na OJ 365 da
SBDI-I, do TST, é no sentido de não reconhecer direito à estabilidade ao conselheiro fiscal –
0,5 pts.

No que tange à segunda indagação, quanto à decisão que antecipou os efeitos da tutela
de mérito, trata-se de incidente interlocutório e que nos termos do art. 893, § 1.º, da CLT e da
Súmula 214, do TST, é irrecorrível de imediato, pelo que não é atacável por via de recurso
ordinário, muito menos por agravo de instrumento, que se limita ao destrancamento de
recurso.

Assim, por se tratar de decisão interlocutória, sem recurso específico, a resposta correta
é o mandado de segurança, nos termos da Sumula 414, II, do Colendo TST, unificadora da
jurisprudência trabalhista, não sendo considerada a resposta sem fundamentação.

A OJ 63, da SBDI-II, do TST, não serve de fundamento, por se referir a Ação Cautelar.

Ressalta-se que a respectiva resposta não se encontra única e exclusivamente com
espeque em súmula e jurisprudência dos tribunais superiores, mas tão somente em
interpretação dos dispositivos citados no corpo da chave de resposta – 0,5 pts.

Questão 3 (Exame de Ordem Unificado II – FGV 0AB 2010.2) Na
audiência inaugural de um processo na Justiça do Trabalho que
tramita pelo rito sumaríssimo, o advogado do réu apresentou sua
contestação com documentos e, ato contínuo, requereu o adiamento
em virtude da ausência da testemunha Jussara Freire que, apesar de
comprovadamente convidada, não compareceu. O advogado do autor,
em contraditório, protestou, uma vez que a audiência é una no
processo do trabalho, não admitindo adiamentos. O juiz deferiu o
requerimento de adiamento, registrou o protesto em ata e remarcou a
audiência para o início da fase instrutória.

No dia designado para a audiência de instrução, a testemunha



Jussara Freire não apenas compareceu, como esteve presente,
dentro da sala de audiências, durante todo o depoimento da
testemunha trazida pelo autor. No momento da sua oitiva, o advogado
do autor a contraditou, sob o argumento vício procedimental para esse
inquirição, ao que o advogado do réu protestou. Antes de o juiz decidir
o incidente processual, o advogado do réu se antecipou e requereu a
substituição da testemunha. Diante da situação narrada, analise o
deferimento do adiamento da audiência pelo juiz, bem como a
contradita apresentada pelo advogado do autor e o requerimento de
substituição elaborado pelo advogado do réu.

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

1 – Espera-se que o candidato responda que, não obstante a incidência de regra geral da
audiência trabalhista una, por se tratar de causa que tramita pelo rito sumaríssimo e com
espeque nos art. 852-H, § 3.º, da CLT, permite-se o adiamento da audiência, na hipótese de a
testemunha convidada não comparecer espontaneamente – 0, 3 pts.

2 – Espera-se que o candidato fundamente a contradita da testemunha com base na
violação do art. 824 da CLT ou art. 413 do CPC, que determinam a oitiva das testemunhas
separadamente e de modo que uma não ouça o depoimento da outra – 0,3 pts.

3 – Quanto ao requerimento final, deve ser pelo candidato ressaltado, mais uma vez, a
inexistência de regra específica na CLT sobre a substituição de testemunha, tornando-se
possível a aplicação subsidiária do CPC. E a conclusão no sentido da afirmação da
impossibilidade de substituição da testemunha Jussara Freire, no caso em exame, uma vez
que não se trata das hipóteses contidas nos incisos do art. 408 do CPC, destacando que a
parte deu causa ao vício e que o deferimento criaria uma violação arbitrária da isonomia de
tratamento das partes litigantes – 0,4 pts.



Questão 4 (Exame de Ordem Unificado II – FGV 0AB 2010.2) Em
reclamação trabalhista ajuizada em face da empresa “Y”, José postula
assinatura da CTPS, horas extras e diferenças salariais com
fundamento em equiparação salarial e pagamento de adicional de
periculosidade. Na defesa oferecida, a empresa nega ter o
empregado direito à assinatura da CTPS, dizendo ter o obreiro
trabalhado como autônomo; quanto às horas extras, nega o horário
alegado, se reportando aos controles de frequência, que demonstram,
segundo alega, que o reclamante não as realizava; e, quanto às
diferenças salariais, sustenta que o reclamante era mais veloz e
perfeito na execução do serviço do que o paradigma apontado.
Considerando as normas processuais sobre a distribuição do ônus da
prova, estabeleça, através de fundamentos jurídicos, a quem cabe o
ônus da prova em relação a cada uma das alegações contidas
na defesa apresentada pelo reclamado?

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

a) Espera-se que o candidato responda que cabe ao empregado a prova da prestação das
alegadas horas extras, por ter o empregador negado que o reclamante as fazia. Em face da
negativa, não se verifica a inversão do ônus da prova, cabendo ao reclamante a prova do fato
constitutivo do direito alegado – art. 818 da CLT c/c 333, I, do CPC – 0,3 pts.

b) Espera-se que o candidato responda que cabe à empresa a prova da autonomia, por
ter admitido a prestação de serviços, mas apresentado fato impeditivo do reconhecimento do
vínculo, o que lhe transferiu o ônus da prova, nos termos do art. 818 da CLT c/c 333, II do
CPC – 0,3 pts.



c) Espera-se que o candidato responda que, no caso, não há que se falar em ônus da
prova, porque não há mais prova a ser produzida em relação ao fato, posto que o próprio
empregador, sem alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à equiparação,
confessa a maior produtividade e perfeição técnica do trabalho desenvolvido pelo próprio
reclamante. Incidência dos arts. 334, II e 348, do CPC – 0,4 pts.

Questão 5 (Exame de Ordem Unificado II – FGV 0AB 2010.2)
Vindo de sua cidade natal, Aracaju, José foi contratado na cidade do
Rio de Janeiro, para trabalhar como pedreiro, em Santiago do Chile,
para empregador de nacionalidade uruguaia. Naquela cidade lhe
prestou serviços por dois anos, ao término dos quais foi ali
dispensado. Retornando ao Brasil, o trabalhador ajuizou reclamação
trabalhista, mas o Juiz, em atendimento a requerimento do reclamado,
extinguiu o processo, sob o fundamento de que a competência para
apreciar a questão é da justiça uruguaia, correspondente à
nacionalidade do ex-empregador. Considere que entre Brasil, Chile e
Uruguai não existe tratado definindo a questão da competência para a
hipótese narrada.

a) O Juiz agiu acertadamente em sua decisão? Justifique.
b) Informe se cabe recurso da decisão proferida, estabelecendo, se

for o caso, o recurso cabível e, por fim, em que momento processual
pode ser impugnada a referida decisão. Justifique a resposta.

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

Quanto à indagação do item “a” espera-se que o examinando discorde da decisão do
magistrado com espeque no art. 651, § 2.º, da CLT – 0,5 pts.



Quanto à indagação do item “b” espera-se que o examinando destaque que, apesar do
caráter interlocutório da decisão em apreço, trata-se de decisão terminativa do feito, cabendo
recurso de imediato, nos exatos termos do art. 799, § 2.º, do texto consolidado – 0,25 pts.

Complementando o raciocínio, destaca-se a incidência dos termos do art. 895, I, da
CLT, o que faz recair no Recurso Ordinário (cujo prazo é de 8 dias) o manejo do recurso
cabível – 0,25 pts.

Questão 6 (EXAME DE ORDEM UNIFICADO III – FGV – OAB
2010.3) Cara Pintada Ltda., empresa de distribuição e venda do ramo
de cosméticos, sofreu reclamação trabalhista por parte do ex-
empregado Jorge Taicon Grilo, que postula diferenças salariais com
base em desvio de função, pagamento de horas extras e repercussão
das referidas verbas nas parcelas contratuais e resilitórias. A ação foi
movida também em face da empresa Cara Pintada S.A., indústria de
cosméticos, componente, segundo alegação, do mesmo grupo
econômico.

Com base nas provas produzidas nos autos, em 01.08.2010 a
sentença de 1.º grau deu procedência aos pedidos, vindo a ser
confirmada pelo TRT, já que foi negado provimento ao recurso
interposto pela primeira empresa. O recurso do empregado foi, no
entanto, provido, para condenação da segunda empresa como
responsável solidária, porque foi considerada componente do grupo
econômico da empresa de cosméticos.

Da decisão, não houve recurso.
A sentença de conhecimento foi liquidada, chegando-se ao valor de



R$ 58.000,00. Dessa decisão também não houve recurso.
Iniciou-se então a execução, quando sobreveio a falência da

empresa Cara Pintada Ltda., noticiada nos autos.
Em razão da falência, o administrador da massa requer a extinção da

execução na Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que o juízo
universal da Vara Empresarial da Justiça Comum se tornou o
competente para apreciação de todas as questões relacionadas à
falência, e todos os créditos passaram ao juízo universal.

Em resposta, sustenta o advogado do reclamante que a execução
contra a massa deve prosseguir na Justiça do Trabalho quanto ao
depósito recursal e contra a empresa responsável solidária em
relação ao excedente, requerendo a liberação imediata do referido
depósito recursal de R$ 5.889,50 como parte do pagamento.

Diante da situação narrada, responda aos itens a seguir,
empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação
legal pertinente ao caso.

a) A execução quanto à massa falida deve prosseguir na Justiça
do Trabalho em relação ao valor do depósito recursal? (Valor:
0,4)

b) O pedido de liberação do valor depositado a título de depósito
recursal deve ser atendido ou deve ser carreado à massa, para
distribuição posterior entre os credores da massa? (Valor: 0,2)

c) Pode a execução voltar-se, na própria Justiça do Trabalho,
quanto ao excedente do depósito recursal, contra a empresa
responsável solidária? (Valor: 0,4)

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

A questão envolve os efeitos da falência e da solidariedade na ação trabalhista, sendo
inúmeras as causas trabalhistas envolvendo as duas situações, o que desafia o conhecimento
do futuro advogado.

Em processos contra a massa falida, cabe à Justiça do Trabalho apenas a definição do
quantum debeatur, com expedição final de certidão do valor apurado em liquidação, para



habilitação no rol de credores da massa falida, no Juízo Universal (art. 6.º, § 2.º, da Lei
11.101/2005).

Ocorre que há, nos autos, depósito recursal feito anteriormente à decretação da falência.

Como a primeira indagação diz respeito, especificamente, ao prosseguimento da
execução apenas quanto ao referido depósito recursal, em face do silêncio da lei quanto à
resolução direta da situação-problema, admitem-se as duas únicas possíveis respostas, desde
que devidamente fundamentadas, a saber:

OPÇÃO 1: A execução deve prosseguir na Justiça do Trabalho apenas quanto ao
depósito recursal mediante a liberação ao reclamante, vencedor na ação, já que feito
anteriormente à decretação na falência (art. 899, §§ 1.º, 4.º e 5.º, da CLT).

OPÇÃO 2: A execução deve prosseguir no Juízo Falimentar, nos termos do art. 6.º, §
2.º, da Lei 11.101/1995.

Relativamente à segunda indagação, a questão envolve a natureza do depósito recursal,
como garantia da futura execução. Aqui também, em face do silêncio da lei quanto à
resolução direta da situação-problema, admitem-se as duas únicas respostas possíveis, desde
que devidamente fundamentadas, a saber:

OPÇÃO 1: O pedido de liberação do depósito, que nos termos da lei pode ser levantado
pelo vencedor do recurso, deve ser atendido, porque feito anteriormente à decretação da
falência, em conta vinculada do FGTS do empregado e com destinação de garantia da
execução (art. 899, §§ 1.º, 4.º e 5.º, da CLT).

OPÇÃO 2: O pedido de liberação do depósito não deve ser atendido, devendo ser
carreado à massa, para distribuição entre os credores, observada a ordem legal de
preferência (art. 6.º, § 2.º, da Lei 11.101/1995).

Finalmente, quanto à terceira indagação, espera-se que o examinando responda que a
execução pode voltar-se, quanto ao excedente, contra a empresa responsável solidária,
porque, em se tratando de solidariedade, o devedor pode dirigir-se contra qualquer devedor,
indistintamente, nos termos do art. 2.º, § 2.º, da CLT c/c 275 do Código Civil e 8.º, parágrafo
único, da CLT.

Como a outra empresa componente do grupo econômico, que figurou no polo passivo da
relação processual na fase de conhecimento, não é falida, responde pelos débitos por meio
de execução na própria Justiça do Trabalho.

A possibilidade conferida ao examinando de apresentar mais de uma resposta válida,
desde que devidamente fundamentada, visa à aferição da sua capacidade de argumentação e
de desenvolvimento de raciocínio lógico-jurídico adequado, os quais consistem em atributos
indispensáveis ao advogado no exercício de suas atribuições, quando da defesa dos
interesses de seu cliente.

Em relação à correção, levou-se em conta o seguinte critério de pontuação:



Questão 7 (EXAME DE ORDEM UNIFICADO III – FGV – OAB
2010.3) Marcos José, administrador, foi contratado pela empresa Mão
de Obra em 5/3/2001. Em 12/12/2003, foi dispensado por justa causa,
sob a alegação de ter praticado ato de improbidade. Naquela ocasião,
Marcos foi acusado pelo seu empregador de ter furtado um notebook
da empresa, pois o levou para casa no dia 10/03/2003 e, apesar de
sucessivos pedidos de devolução, até aquele momento não o havia
feito. Ocorre que, além de dispensar o empregado por justa causa, no
mesmo dia o empregador foi à delegacia e efetuou um boletim de
ocorrência. Três meses depois, em 12/03/2004, foi aberto inquérito
policial, cujo resultado foi encaminhado ao Ministério Público estadual.
Em 15/05/2004, o promotor de justiça apresentou denúncia em face
de Marcos, requerendo a sua condenação. O processo criminal se
desenvolveu ao longo de quase cinco anos, tendo sido proferida a
sentença judicial definitiva em 12/04/2009, absolvendo Marcos José
da acusação por falta de provas. Em vista dessa decisão, Marcos
resolveu ajuizar ação trabalhista em face do seu antigo empregador, o
que foi feito em 14/02/2010. Na petição inicial, Marcos requereu a
reversão da sua dispensa para sem justa causa, bem como o
pagamento de aviso prévio, férias proporcionais e indenização de
40% sobre o FGTS.

Com base na situação concreta, responda aos itens a seguir,
empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação
legal pertinente ao caso.

a) As pretensões formuladas por Marcos estão prescritas? (Valor:
0,5)



b) O resultado do processo criminal vinculará juridicamente o
resultado do processo do trabalho? (Valor: 0,5)

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

A questão visa, basicamente, a analisar o conhecimento do examinando a respeito do
instituto da prescrição trabalhista.

Entretanto, a fim de aprofundar o caráter plural e democrático do exame, não se
objetivou restringir a resposta correta a uma única opção, mormente diante do caráter
argumentativo do direito. Nesse passo, foi aberta a possibilidade de o examinando se
posicionar a favor ou contrariamente à ocorrência da prescrição no caso concreto. De modo
que o seu nível de pontuação dependeu tão somente da sua capacidade de
justificar/fundamentar sua opção.

Dito isso, para que o examinando pontuasse integralmente a questão “a”, ele deveria:

1 – Mencionar os prazos prescricionais trabalhistas, previstos no art. 7.º, XXIX, da
CRFB/88 ou art. 11, I, da CLT, e observar que entre a data da dispensa e a do ajuizamento da
ação passaram-se mais de seis anos; e, em seguida, acrescentar que o ajuizamento da
demanda criminal não era causa de interrupção ou suspensão do decurso do prazo
prescricional.

OU

2 – No caso da opção contrária, afirmar que a controvérsia envolvendo a dispensa por
justa causa foi submetida ao juízo criminal. E que, nesse sentido, haveria a suspensão do
prazo prescricional trabalhista; e, em seguida, acrescentar que o ajuizamento da demanda
criminal era causa de suspensão do decurso do prazo prescricional, por força do art. 200 do
CC, segundo o qual quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal,
não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Já para a pontuação integral da questão “b”, o examinando deveria:

1 – Genericamente, afirmar que não há vinculação jurídica entre o processo do trabalho
e o processo criminal, uma vez que se trata de jurisdições independentes. Ademais, como o
intuito era o de avaliar a ideia e não a literalidade da resposta, aceitou-se a colocação de
noções semelhantes, tais como “competências distintas”, “liberdade de convicção do juiz” ou
“instituições independentes”.

OU



2 – Especificamente, em virtude das informações obtidas no caso concreto, afirmar que
não há vinculação jurídica entre o processo do trabalho e o processo criminal, uma vez que,
diante de uma sentença absolutória por falta de provas, o juiz do trabalho não está vinculado
juridicamente a esse resultado, podendo analisar livremente a prova dos autos e, se
convencido for, confirmar ou invalidar a justa causa referida.

Em relação à correção, levou-se em conta o seguinte critério de pontuação:

Questão 8 (EXAME DE ORDEM UNIFICADO III – FGV – OAB
2010.3) Determinada loja de um shopping center concede
mensalmente a todos os seus empregados um vale-compras no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais), por força de norma regulamentar, para
que eles possam utilizá-lo em qualquer estabelecimento do shopping.
Além disso, fornece ajuda-alimentação, sendo participante de
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, aprovado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego. O sindicato representante da
categoria profissional de seus empregados vem reivindicando que os
valores de ambos os benefícios sejam considerados no cálculo das
verbas contratuais dos trabalhadores.

Com base na situação hipotética, na condição de advogado
consultado pela empresa, responda aos itens a seguir, empregando os
argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente
ao caso.

a) Os valores correspondentes ao vale-compras devem integrar
a base de cálculo das verbas contratuais dos empregados? Quais
seriam os efeitos inerentes à revogação da norma regulamentar



instituidora dessa vantagem nos contratos de trabalho vigentes e
futuros? (Valor: 0,7)

b) Os valores correspondentes à ajuda-alimentação integram os
salários dos empregados? (Valor: 0,3)

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

ITEM A – 1.ª PARTE:

A ordem jurídica trabalhista autoriza o pagamento de parte do salário em bens ou
serviços (utilidades), instituindo o chamado “salário-utilidade” ou “salário in natura”.

De acordo com o art. 458, caput, da CLT: “ Além do pagamento em dinheiro,
compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação,
vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do
costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.”

Contudo, nem todos os bens e serviços fornecidos pelo empregador ao empregado no
decorrer do contrato de trabalho possuem natureza salarial (salário-utilidade), sendo
necessária a presença de alguns requisitos essenciais.

O primeiro desses requisitos é a habitualidade do fornecimento, que corresponde à ideia
de repetição uniforme em certo período de tempo. O fornecimento esporádico de determinada
utilidade não configura salário in natura.

Este fornecimento habitual de bens e serviços pode restar expressamente pactuado entre
as partes (“por força do contrato”) ou decorrer de prática usual do empregador (“do
costume”).

O segundo requisito é o caráter contraprestativo do fornecimento, que corresponde à
ideia de retribuição pelo trabalho executado. A utilidade deve ser fornecida pelo trabalho, e
não para o trabalho, quando neste último caso se vincula à própria viabilização ou
aperfeiçoamento do serviço.

O terceiro requisito é a onerosidade unilateral da oferta da utilidade, que corresponde à
ideia de que o fornecimento desta não pode contar com a participação econômica do
empregado. Somente terá caráter salarial a utilidade ofertada sob exclusivo ônus econômico
do empregador.

Na primeira parte do item A da questão em foco, o examinando deve responder
afirmativamente, esclarecendo que o vale-compras fornecido habitualmente pelo empregador,



com intuito contraprestativo, configura salário in natura, nos termos do artigo 458, caput, da
CLT. Logo, por possuir natureza salarial, os respectivos valores devem integrar a base de
cálculo das verbas contratuais dos empregados.

ITEM A – 2.ª PARTE:

O princípio da condição mais benéfica assegura a prevalência das condições mais
vantajosas ao empregado ajustadas no contrato de trabalho, inclusive as que tenham previsão
em regulamento de empresa. Isso porque as normas regulamentares possuem natureza de
cláusula obrigacional, aderindo aos respectivos pactos laborais.

Assim, devem prevalecer as condições mais benéficas ao empregado, ainda que
sobrevenha norma jurídica imperativa que prescreva menor nível de proteção, desde que com
esta não sejam incompatíveis.

Desse princípio decorre a impossibilidade de alteração contratual prejudicial ao
empregado, ainda que bilateral. É o que preceitua a norma do artigo 468, caput, da CLT:
“Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições,
por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente,
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.”

Logo, na segunda parte do item A da questão em análise, o examinando deve responder
que a supressão da concessão da utilidade somente deve alcançar os empregados admitidos
após a revogação da norma regulamentar, sob pena de configurar alteração contratual lesiva
aos trabalhadores beneficiados, em ofensa ao artigo 468 da CLT.

Nesse sentido, o entendimento contido na Súmula n.º 51, item I, do TST: “As cláusulas
regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão
os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.”

ITEM B

O artigo 458, caput, da CLT estabelece que, além do pagamento em dinheiro,
compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário
ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado.

Com base na inteligência deste artigo, a posição contida na Súmula n.º 241 do TST: “O
vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial,
integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.”

Todavia, o artigo 3.º da Lei 6.321/76 dispõe que não se inclui no salário de
contribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (PAT).

Diante desse preceito legal, restou pacificado entendimento no sentido de que a ajuda-



alimentação fornecida por empresa participante do programa de alimentação ao trabalhador,
instituído pela Lei 6.321/76, não tem caráter salarial. Portanto, não integra o salário para
nenhum efeito legal (OJ n.º 133 da SDI-1 do C. TST).

Desse modo, no item B da questão em foco, o examinando deve responder
negativamente, já que a ajuda-alimentação fornecida por empresa participante do Programa
de Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído pela Lei 6.321/76, não tem caráter salarial,
em conformidade com o entendimento contido na OJ n.º 133 da SDI-1 do TST.

Em relação à correção, levou-se em conta o seguinte critério de pontuação:

Questão 9 (EXAME DE ORDEM UNIFICADO III – FGV – OAB
2010.3) O Banco Ômega S.A. ajuizou ação de interdito proibitório em
face do Sindicato dos Bancários de determinado Município, nos
termos do artigo 932 do CPC, postulando a expedição de mandado
proibitório, para obrigar o réu a suspender ou a não mais praticar,
durante a realização de movimento paredista, atos destinados a
molestar a posse mansa e pacífica do autor sobre os imóveis de sua
propriedade, com a retirada de pessoas, veículos, cavaletes,
correntes, cadeados, faixas e objetos que impeçam a entrada de
qualquer empregado ao local de trabalho, abstendo-se, também, de
realizar piquetes com utilização de aparelhos de som, sob pena de
aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
agência. Em contestação, o sindicato-réu sustentou que a realização
de piquetes decorre do legítimo exercício do direito de greve
assegurado pelo artigo 9.º da Constituição da República e que o
fechamento das agências bancárias visa a garantir a adesão de todos
os empregados ao movimento grevista.

Com base na situação hipotética, responda aos itens a seguir,
empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação
legal pertinente ao caso.

a) Qual será a Justiça competente para julgar essa ação de interdito



proibitório? (Valor: 0,2)
b) Durante a greve, é lícita a realização de piquetes pelo Sindicato

com utilização de carros de som? (Valor: 0,4)
c) Procede a pretensão veiculada na ação no sentido de que o réu

se abstenha de impedir o acesso dos empregados às agências
bancárias? (Valor: 0,4)

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

ITEM A:

De acordo com o artigo 114, inciso II, da Constituição da República, com redação dada
pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as
ações que envolvam exercício do direito de greve.

Por sua vez, a Súmula Vinculante n.º 23 do STF dispõe que a Justiça do Trabalho é
competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício
do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

No caso de que trata a questão, o interdito proibitório, que consiste em modalidade de
ação possessória, foi ajuizado em razão do movimento grevista deflagrado por categoria
profissional do setor privado.

Dessa forma, o examinando deve responder que a competência para julgamento é da
Justiça do Trabalho, com fundamento no artigo 114, inciso II, da CRFB/88, ou na Súmula
Vinculante n.º 23 do STF.

ITEM B:

Conforme a norma prevista no artigo 6.º, I, da Lei 7.783/89, são assegurados aos
grevistas, entre outros direitos, o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar
os trabalhadores a aderirem à greve.

A realização de piquetes com utilização de carros de som é permitida pela ordem
jurídica, como meio pacífico tendente a persuadir ou aliciar os trabalhadores para aderirem
ao movimento.

É vedada, contudo, a prática de atos de violência moral e/ou material que possam vir a
constranger direitos e garantias fundamentais de outrem, nos moldes do artigo 6.º, § 1.º, da
Lei 7.783/89.

Desse modo, o examinando deve responder afirmativamente, alegando que o artigo 6.º,



I, da Lei 7.783/89 assegura aos grevistas o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir
ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve.

ITEM C:

O examinando deve responder que procede a pretensão, fundamentando no sentido de
que as manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não podem impedir o
acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou à pessoa, nos termos do
artigo 6.º, § 3.º, da Lei 7.783/89.

Em relação à correção, levou-se em conta o seguinte critério de pontuação:

QUESTÃO 10 (EXAME DE ORDEM UNIFICADO III – FGV – OAB
2010.3) Determinada empresa, visando a estimular o comparecimento
pontual de seus empregados, estipulou em norma interna que o
empregado que chegasse até 10 minutos antes do horário ganharia
R$ 3,00 no dia, e o que chegasse até 15 minutos atrasado teria de
pagar R$ 1,00 no dia. Tanto a adição quanto o desconto seriam feitos
no contracheque mensal e não excluiriam a adição de hora extra pela
chegada antecipada nem o desconto pelos atrasos, como já era feito.

Com base no relatado acima, responda aos itens a seguir,
empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação
legal pertinente ao caso.

a) É válida a norma interna em questão, em ambos os aspectos?
(Valor: 0,5)

b) De que poder o empregador se valeu para criá-la? (Valor: 0,5)

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

Item A – Não. No tocante ao desconto, ela é inválida porque excede o poder do



empregador, além de caracterizar bis in idem. O desconto cuja imposição se pretende, por
ser unilateral, viola o artigo 462 da CLT.

Justificativa: Espera-se medir a capacidade de o examinando informar que as normas
benéficas, independentemente da sua origem, são válidas e aplicadas de plano ao contrato de
trabalho. O mesmo, contudo, não se aplica a eventual desconto que esteja sendo imposto em
descompasso com a norma cogente, pois em princípio o salário é intangível e protegido
contra subtrações indevidas – a exemplo do desconto pelo atraso imposto pelo empregador,
tornando-o, nesse aspecto, pontual e cirurgicamente, ilegal e abusivo. Visa ainda medir a
capacidade de o examinando nulificar apenas parte do regulamento, sem prejudicar a parte
que beneficia os obreiros, além de identificar um bis in idem no desconto duplo (pelo atraso
e o criado pelo empregador) que porventura fosse realizado.

Item B – Do poder diretivo ou de comando ou empregatício ou regulamentar ou jus
variandi.

Justificativa: Espera-se medir a capacidade de o examinando identificar os poderes
inerentes à figura do empregado e, especialmente, que ele não detém poder normativo, mas
apenas regulamentar, que emana do seu poder diretivo, de modo que, com arrimo nele,
poderá criar normas internas para dinamizar a sua gestão e eventualmente beneficiar (e
apenas beneficiar, jamais prejudicar) os empregados, na medida em que se trata de ato
unilateral.

Em relação à correção, levou-se em conta o seguinte critério de pontuação:

QUESTÃO 11 (EXAME UNIFICADO IV – FGV – OAB 2011.1) Em
15/04/2008, João Carlos de Almeida foi contratado pela Engelétrica
S.A. para trabalhar na construção das barragens da Hidrelétrica de
Belo Monte. Entretanto, em virtude da grande distância entre o local de
trabalho e a cidade mais próxima, o empregador lhe forneceu
habitação durante toda a vigência do contrato. Dispensado sem justa
causa em 13/08/2010, João Carlos ajuizou ação trabalhista visando à



inclusão da ajuda-habitação na sua remuneração e o pagamento dos
reflexos daí decorrentes, uma vez que a moradia constituiu salário in
natura, compondo a contraprestação ajustada pelas partes.

Com base na situação concreta, responda aos itens a seguir,
empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação
legal pertinente ao caso.

a) Qual é o critério apto a definir a natureza jurídica da prestação
entregue ao empregado pelo empregador? (Valor: 0,5)

b) Nesta hipótese em especial, a habitação fornecida pela
Engelétrica S.A. deve ou não integrar a remuneração de João Carlos
de Almeida? Por quê? (Valor: 0,75)

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

a) Mencionar expressamente o art. 458, caput, da CLT, bem como o seu § 2.º, inciso I,
que exclui determinadas prestações do âmbito salarial, como critérios normativos adequados
à resolução do problema. Referir-se à distinção entre o caráter retributivo ou
contraprestativo da prestação (“pelo” trabalho) e a natureza indenizatória ou instrumental da
prestação (“para” o trabalho), a fim de atribuir natureza salarial apenas ao primeiro grupo.

b) Observar que, neste caso concreto, a grande distância entre o local de trabalho e a
cidade mais próxima tornou imprescindível o fornecimento da habitação, sob pena de
inviabilizar a realização do trabalho. Afirmar que a habitação fornecida a João Carlos pela
Engelétrica não possui natureza salarial, uma vez que possui natureza instrumental (“para” o
trabalho), isto é, visa à melhor efetivação do serviço contratado, fazendo referência à Súmula
n.º 367, I do TST.

Questão 12 (EXAME UNIFICADO IV – FGV – OAB 2011.1) João da
Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da Cooperativa
Multifuncional Ltda. e do Posto de Gasolina Boa Viagem Ltda. Na
petição inicial, afirmou que foi obrigado a se filiar à cooperativa para



prestar serviços como frentista no segundo reclamado, de forma
pessoal e subordinada. Alegou, ainda, que jamais compareceu à sede
da primeira ré, nem foi convocado para qualquer assembleia. Por fim,
aduziu que foi dispensado sem justa causa, quando do término do
contrato de prestação de serviços celebrado entre os reclamados.
Postulou a declaração do vínculo de emprego com a sociedade
cooperativa e a sua condenação no pagamento de verbas
decorrentes da execução e da ruptura do pacto laboral, além do
reconhecimento da responsabilidade subsidiária do segundo réu, na
condição de tomador dos serviços prestados, nos termos da Súmula
331, item IV, do TST. Na contestação, a primeira ré suscitou preliminar
de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o artigo 442,
parágrafo único, da CLT prevê a inexistência do vínculo de emprego
entre a cooperativa e seus associados. No mérito, sustentou a
validade da relação cooperativista entre as partes, refutando a
configuração dos requisitos inerentes à relação empregatícia. O
segundo reclamado, na peça de defesa, afirmou que o reclamante lhe
prestou serviços na condição de cooperado e que não pode ser
condenado no pagamento de verbas trabalhistas se não foi
empregador. Na instrução processual, restou demonstrada pela prova
testemunhal produzida nos autos a intermediação ilícita de mão de
obra, funcionando a cooperativa como mera fornecedora de
trabalhadores ao posto de gasolina.

Com base na situação hipotética, responda aos itens a seguir,
empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação
legal pertinente ao caso.

a) É cabível a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido? (Valor:
0,45)

b) Cabe o pedido de declaração de vínculo de emprego com a
primeira ré e o de condenação subsidiária do segundo reclamado?
(Valor: 0,8)

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

a) O examinando deve responder que não é cabível a preliminar de impossibilidade
jurídica do pedido. A vedação contida no artigo 442, parágrafo único, da CLT não se aplica
diante da utilização fraudulenta de sociedade cooperativa como intermediadora de mão de



obra em favor do posto de gasolina (tomador dos serviços), sendo este último o real
empregador. Incidência do artigo 9.º da CLT.

b) O examinando deve responder que não cabe o pedido de vínculo de emprego com a
cooperativa (primeira reclamada), porque o posto de gasolina (segundo reclamado) é o real
empregador, em razão da intermediação ilícita praticada pelos demandados.

Também não cabe o pedido de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do
posto de gasolina, já que a sua responsabilidade é direta, na condição de verdadeiro
empregador. Incidência da Súmula n.º 331, item I, do TST ou dos artigos 2.º, 3.º ou 9.º da
CLT.

Questão 13 (EXAME UNIFICADO IV – FGV – OAB 2011.1) José de
Souza ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Alfa
Vigilância Ltda., postulando o pagamento dos valores correspondentes
aos intervalos intrajornada não gozados, acrescidos de 50%
(cinquenta por cento), com fundamento no artigo 71, § 4.º, da CLT,
bem como das diferenças decorrentes da integração dessas quantias
nas verbas contratuais e resilitórias. Na peça de defesa, a reclamada
alegou que a supressão dos intervalos para repouso e alimentação foi
autorizada em acordo coletivo firmado com o sindicato representante
da categoria profissional do reclamante, colacionando cópia do
referido instrumento normativo cuja vigência alcançava todo o período
contratual do autor. Aduziu, ainda, que a parcela prevista no artigo 71,
§ 4.º, da CLT possui natureza indenizatória, sendo descabidas as
repercussões postuladas na inicial.

Com base na situação hipotética, responda aos itens a seguir,
empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação
legal pertinente ao caso.

a) Procede o pedido de pagamento dos valores correspondentes aos



intervalos intrajornada não gozados pelo reclamante? (Valor: 0,65)
b) A parcela prevista no artigo 71, § 4.º, da CLT deve integrar ou não

a base de cálculo das verbas contratuais e resilitórias do empregado
que não tenha gozado dos intervalos intrajornada? (Valor: 0,6)

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

a) O examinando deve responder que procede o pedido de pagamento dos valores
correspondentes aos intervalos intrajornada não gozados pelo reclamante, haja vista a
nulidade da cláusula coletiva. Isso porque a norma instituidora dos intervalos para repouso e
alimentação possui natureza cogente ou de ordem pública, por versar sobre medida de saúde
e de segurança do trabalho, não podendo ser objeto de negociação coletiva a sua redução ou
supressão. Nesse sentido, o posicionamento contido na Súmula 437, II, do TST.

b) O examinando deve responder que a parcela prevista no artigo 71, § 4.º, da CLT deve
integrar a base de cálculo das verbas contratuais e resilitórias, em razão de sua natureza
salarial, nos exatos termos do entendimento uniformizado na Súmula 437, III, do TST.

Questão 14 (EXAME UNIFICADO IV – FGV – OAB 2011.1) Um
Estado da Federação realizou concurso público para notário. Nelson,
aprovado em segundo lugar no certame, recebeu a delegação de um
cartório extrajudicial. Lá chegando, verificou que a parte administrativa
estava extremamente desorganizada, o que explicava as sucessivas
reclamações contra aquela serventia na Corregedoria. Em razão
disso, Nelson explicou ao tabelião anterior que não tinha interesse em
aproveitar as pessoas que lá atuavam, pois lá iria alocar empregados
da sua confiança. Informado disso, o tabelião anterior dispensou todos
os empregados. Alguns dias depois, no mesmo local e com novos
empregados, Nelson iniciou seus serviços como notário. Um dos ex-
empregados dispensados pelo tabelião anterior ajuizou reclamação
trabalhista contra Nelson, postulando diversos direitos lesados ao
longo do contrato, trazendo como argumento jurídico a ocorrência de



sucessão.
Com base no caso acima, responda aos itens a seguir, empregando

os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal
pertinente ao caso.

a) Quais são os requisitos para a ocorrência de sucessão na esfera
trabalhista? (Valor: 0,65)

b) No caso em tela, Nelson é sucessor? (Valor: 0,6)

PADRÃO DE RESPOSTA E/OU ESPELHO

Espera-se medir a capacidade de o examinando informar que a sucessão exige a
transferência de uma unidade econômico-jurídica e manutenção de exploração da mesma
atividade econômica e/ou a continuidade da prestação de serviço pelos empregados; que o
TST vem entendendo que no caso de delegação de serviço, a exemplo dos cartórios
extrajudiciais, não ocorre sucessão, mormente quando não houve prestação de serviços para
o novo notário. Nesta hipótese, tem-se que a Delegação foi retomada pelo Estado e entregue
a uma nova pessoa, aprovada em concurso público.



EXAME DE ORDEM UNIFICADO VIII –
FGV

Sumário: 1. Peça prático-profissional – 2. Questões discursivas – 3. Padrão de
respostas: 3.1 Peça prático-profissional; 3.2 Questões discursivas.

Neste capítulo, destacamos a última prova (até o fechamento da presente
edição), com gabarito oficial, realizada pela banca examinadora FGV no Exame
de Ordem Unificado VIII.

1. PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL

Joaquim Ferreira, assistido por advogado particular, ajuizou reclamação
trabalhista, pelo rito ordinário, em face da empresa Parque dos Brinquedos Ltda. (RT
n.º 0001524-15.2011.5.04.0035), em 07.11.2011, alegando que foi admitido em
03.02.2007, para trabalhar na linha de produção de brinquedos na sede da empresa
localizada no Município de Florianópolis-SC, com salário de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) mensais e horário de trabalho das 8 às 17 horas, de segunda-feira a sábado, com
1 (uma) hora de intervalo intrajornada. Esclarece, contudo, que, logo após a sua
admissão, foi transferido, de forma definitiva, para a filial da reclamada situada no
Município de Porto Alegre-RS e que jamais recebeu qualquer pagamento a título de
adicional de transferência. Diz que, em razão da insuficiência de transporte público
regular no trajeto de sua residência para o local de trabalho e viceversa, a empresa lhe
fornecia condução, não lhe pagando as horas in itinere, nem promovendo a
integração do valor correspondente a essa utilidade no seu salário, para todos os
efeitos legais. Salienta, ainda, que não recebeu o pagamento do décimo terceiro salário
do ano de 2008 e não gozou as férias relativas ao período aquisitivo 2007/2008, apesar
de ter permanecido em licença remunerada por 33 (trinta e três) dias no curso desse
mesmo período. Afirma também que exercia função idêntica ao paradigma Marcos de
Oliveira, prestando um trabalho de igual valor, com a mesma perfeição técnica e a
mesma produção, não obstante o fato de a jornada de trabalho do modelo fosse bem
inferior ao do autor. Por fim, aduz que, à época de sua dispensa imotivada, era o



Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA instituída pela
empresa, sendo beneficiário de garantia provisória de emprego. A extinção do
contrato de trabalho ocorreu em 03.10.2009. Diante do acima exposto, postula: a) o
pagamento do adicional de transferência e dos reflexos no aviso prévio, nas férias,
nos décimos terceiros salários, nos depósitos do FGTS e na indenização
compensatória de 40% (quarenta por cento); b) o pagamento das horas in itinere e dos
reflexos no aviso prévio, nas férias, nos décimos terceiros salários, nos depósitos do
FGTS e na indenização compensatória de 40% (quarenta por cento); c) o pagamento
das diferenças decorrentes da integração no salário dos valores correspondentes ao
fornecimento de transporte e dos reflexos no aviso prévio, nas férias, nos décimos
terceiros salários, nos depósitos do FGTS e na indenização compensatória de 40%
(quarenta por cento); d) o pagamento, em dobro, das férias relativas ao período
aquisitivo 2007/2008; e) o pagamento das diferenças decorrentes da equiparação
salarial com o paradigma apontado e dos reflexos no aviso prévio, nas férias, nos
décimos terceiros salários, nos depósitos do FGTS e na indenização compensatória de
40% (quarenta por cento); f) a reintegração no emprego, em razão da garantia
provisória de emprego conferida ao empregado membro da Comissão Interna de
Prevenção de Acidente – CIPA, ou o pagamento de indenização substitutiva; e g) o
pagamento de honorários advocatícios.

Considerando que a reclamação trabalhista foi distribuída à 35.ª Vara do
Trabalho de Porto Alegre-RS, redija, na condição de advogado(a) contratado(a) pela
reclamada, a peça processual adequada, a fim de atender aos interesses de seu cliente.
(Valor: 5,0)

2. QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão 1
Joana e Guilherme, ambos com 30 anos de idade, ajuizaram reclamação

trabalhista plúrima contra um Município, dos quais são empregados nos moldes da
CLT, postulando diversos direitos lesados. A sentença, proferida de forma líquida,
julgou o pedido procedente em parte e condenou o réu ao pagamento de R$ 13.000,00
para Joana e R$ 22.000,00 para Guilherme.

Com base na hipótese apresentada, responda aos itens a seguir.
a) analise se a sentença proferida estará sujeita ao duplo grau de jurisdição

obrigatório. (Valor: 0,60)
b) caso a sentença transite em julgado nos termos originais, de que forma será



feito o pagamento da dívida aos exequentes? (Valor: 0,65)

Questão 2
Francisco é empregado numa empresa de máquinas e trabalha externamente. Em

termos salariais, Francisco é comissionista puro, recebendo 20% sobre as vendas por
ele realizadas mensalmente. Em determinado mês Francisco efetuou uma venda de R$
50.000,00 em 10 parcelas mensais, daí porque o empregador lhe disse que pagará a
comissão de acordo com o vencimento das parcelas.

A partir do caso apresentado, responda aos itens a seguir.
a) se uma das parcelas não for paga pelo comprador, como deve proceder o

empregador de Francisco em relação ao pagamento da comissão correspondente?
Justifique. (Valor: 0,65)

b) Se as parcelas estivessem sendo pagas normalmente e Francisco fosse
dispensado seis meses após a realização da venda, como fica a situação da comissão
vincenda? (Valor: 0,60)

Questão 3
Uma determinada empresa aplica a seguinte jornada de trabalho: os empregados

trabalham durante sete dias das 8h às 17h com intervalo de uma hora para refeição e
folgam no 8.o dia – e assim sucessivamente. Além disso, recebem um bônus de dois
dias fruitivos por mês, nos quais podem faltar quando desejarem, sem qualquer
desconto no salário, desde que avisem previamente à chefia.

A partir da situação apresentada, responda aos seguintes itens.
a) Qual é o efeito do repouso semanal remunerado no contrato de trabalho e

onde se encontra o normativo de regência desse direito? (Valor: 0,65)
b) Analise, segundo a legislação em vigor, a política de repouso remunerado

adotada pela empresa. (Valor: 0,60)

Questão 4
O juízo trabalhista da 90ª Vara do Trabalho de Fortaleza comunicou à empresa X

quanto a inserção do seu nome no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. A
respeito disso, responda às indagações abaixo:

a) Em que situações o nome do devedor é inscrito no BNDT (Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas)? (Valor: 0,65)

b) Qual(is) é(são) a(s) consequência(s) da inserção do nome de uma empresa no



BNDT (Banco Nacional de Devedores Trabalhistas), com emissão de certidão
positiva? (Valor: 0,60)

3. PADRÃO DE RESPOSTAS

3.1 Peça prático-profissional

Elaboração de uma contestação, com endereçamento e qualificação das partes,
além do número do processo.

PRESCRIÇÃO PARCIAL – Na defesa dos interesses o examinando deve
arguir prescrição parcial (quinquenal) em relação aos supostos direitos anteriores a
12.04.2007 (5 anos do ajuizamento da ação).

REVISTA – Deve ser sustentado que a revista em bolsas não pode ser
considerada revista íntima, mas sim pessoal, conforme jurisprudência majoritária no
TST, pois não há contato físico nem exposição visual de parte do corpo, além de ser
feita em lugar reservado e separadamente, de modo que não estariam presentes os
requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Não houve excesso no poder
diretivo/fiscalizatório. A revista foi realizada com equilíbrio, respeitando a ponderação
de interesses. Pelo princípio da eventualidade, o examinando deve sustentar que o
valor postulado está exagerado, pois não considera a capacidade econômica da
reclamada (empresa de pequeno porte), devendo ser diminuído caso haja condenação,
adequando-se ao princípio da razoabilidade.

ASSÉDIO MORAL – Deve ser sustentado que, conceitualmente, o assédio
exige reiteração de atos. Assim, uma desavença esporádica não caracteriza assédio
moral. Ademais, o próprio trabalhador reconhece que deu ensejo à punição, de modo
que não estariam presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Pelo
princípio da eventualidade, o examinando deve sustentar que o valor postulado está
exagerado, pois não considera a capacidade econômica da reclamada (empresa de
pequeno porte), devendo ser diminuído caso haja condenação, adequando-se ao
princípio da razoabilidade.

HORA EXTRA – Deve ser sustentado que a norma coletiva pode validamente
dispor sobre a extensão do horário no caso de turno ininterrupto de revezamento, e
neste caso não se cogita do pagamento de sobrejornada.

FÉRIAS – Deve ser sustentado que a quantidade de faltas injustificadas (6) gera
o direito a 24 dias de férias. Como apenas 1/3 pode ser convertido em pecúnia, a



empresa agiu corretamente ao transformar oito dias em dinheiro, que é o limite no
caso concreto.

13º SALÁRIO – Deve ser sustentado que a 1ª parcela do 13º salário, para ser
recebida juntamente com as férias, deve ser requerida no mês de janeiro, o que não
foi observado pelo reclamante, retirando-lhe assim o direito potestativo.

TICKET REFEIÇÃO E VALE-TRANSPORTE  – Deve ser sustentado que,
suspenso que foi o contrato pelo afastamento por prazo superior a 15 dias em razão de
doença, o empregado não faz jus aos benefícios que se relacionam com a prestação
dos serviços, dentre eles os ticket refeição e o vale-transporte.

ALTERAÇÃO DATA PAGAMENTO  – Deve ser sustentado que, de acordo
com o TST, a mudança da data de pagamento, respeitado o prazo máximo de
tolerância legal, é alteração contratual possível, não sendo considerada ilegal. Trata-se
de novação objetiva lícita.

Encerramento requerendo o acolhimento da prejudicial de prescrição parcial e,
no mérito, a improcedência dos pedidos. Indicar a produção de provas.

(A SIMPLES CITAÇÃO LEGAL OU JURISPRUDENCIAL
PERTINENTE NÃO CREDENCIA PONTUAÇÃO)

Quesito Avaliado Valores

Formato de contestação, com endereçamento ao juiz de Campinas, número
do processo e qualificação das partes (0,25).
Obs.: O desrespeito a algum dos elementos estruturais acarretará
perda de 0,10.

0,00/0,15/0,25

Arguição de prescrição parcial dos direitos anteriores a 5 anos do
ajuizamento da ação OU prescrição quinquenal, tendo como marco
12.04.2007 (0,30). Indicação CRFB/88, art. 7º, XXIX OU CLT, art. 11 OU
Súmula 308, I, do TST (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,30/0,50

Revista em bolsas não é considerada íntima, mas sim pessoal, pois não há
contato físico nem exposição visual de parte do corpo, além de feita em
lugar e forma adequados OU revista em bolsa não é considerada íntima,
mas pessoal, estando ausentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do CCB
ou art. 5º, X, da CF/88 OU não houve excesso no poder
diretivo/fiscalizatório, pois a revista observou a ponderação de interesses
(0,80); o valor postulado é exagerado, pois não considera a capacidade

0,00/0,20/0,80/1,00



econômica da reclamada (empresa de pequeno porte), devendo ser
reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(0,20).

Uma desavença esporádica não pode ser considerada assédio moral, que
exige a reiteração de atos OU não há assédio moral numa única conduta
OU o autor reconheceu que errou, pelo que cabível a punição aplicada, que
não tinha objetivo de desmoralizar (CLT, art. 2º) OU uma desavença
esporádica não pode ser considerada assédio moral, estando ausentes os
requisitos dos arts. 186 e 927 do CCB OU a mera advertência na presença
de colegas não enseja ofensa à honra do autor, por não constituir situação
vexatória (CLT, art. 2º) (0,40). O valor postulado é exagerado, pois não
considera a capacidade econômica da reclamada (empresa de pequeno
porte), devendo ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (0,10).

0,00/0,10/0,40/0,50

A norma coletiva pode validamente dispor sobre a extensão do horário no
caso de turno ininterrupto de revezamento (0,30). Indicação da CF/88, art.
7º, XIV ou XXVI OU Súmula 423 do TST OU OJ 275 TST (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,30/0,50

A quantidade de faltas injustificadas (6) permite a fruição de 24 dias de
férias. Logo, apenas oito dias poderiam ser convertidos em pecúnia (0,30).
Indicação dos arts. 130, II OU 143 da CLT (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,30/0,50

A 1ª parcela do 13º salário, para ser recebida junto com as férias, deveria
ser requerida no mês de janeiro, o que não foi observado pelo reclamante
(0,30). Indicação do art. 2º, § 2º, da Lei 4.749/1965 OU art. 4º do Decreto
57.155/1965 (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,30/0,50

Estando o contrato suspenso pelo afastamento por período superior a 15
dias, o empregado não faz jus aos benefícios que se relacionam com a
prestação dos serviços, a exemplo do ticket refeição e vale-transporte.
(0,30). Indicação do art. 476 da CLT OU 59, 60 ou 63 da Lei 8.213/1991
OU art. 80 do Decreto 3.048/1999 OU Súmula 440 do TST em sentido
contrário (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,30/0,50



A mudança da data de pagamento, dentro do limite de tolerância legal, é
alteração possível, não sendo considerada ilegal OU trata-se de novação
objetiva lícita (0,30). Indicação da OJ 159 da SDI-1 TST OU art. 459, § 1º,
da CLT (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,30/0,50

Encerramento requerendo o acolhimento de prescrição parcial (0,10) e, no
mérito, a improcedência dos pedidos (0,15). 0,00/0,10/0,15/0,25

3.2 Questões discursivas

Questão 1
a) A sentença não estará submetida ao duplo grau de jurisdição porque a

condenação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos sendo caso de aplicar-se a
Súmula 303, I, “a” do TST:

I – Em dissídio individual, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, mesmo na
vigência da CRFB/1988, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a
condenação não ultrapassar o valor correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos;

OU
CPC, art. 475 – Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito

senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as

respectivas autarquias e fundações de direito público;
§ 2º– Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito

controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem
como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa
do mesmo valor.

OU
Súmula 490 STJ – A dispensa de reexame necessário, quando o valor da

condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não
se aplica a sentenças ilíquidas.

b) Para os Municípios, o pagamento das dívidas se fará por precatório quanto aos
valores acima de 30 salários mínimos e por RPV (requisição de pequeno valor) nos



valores inferiores a tal patamar.
CF/88, art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 3.º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios
não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor
que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado.

OU
ADCT, art. 87.  Para efeito do que dispõem o § 3.º do art. 100 da Constituição

Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão
considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis
definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4.º do art. 100 da
Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário,
que tenham valor igual ou inferior a trinta salários mínimos, perante a Fazenda dos
Municípios.

No caso em exame, em razão do valor da condenação, Joana deverá receber o
crédito por Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Guilherme, por precatório.

OJ-TP-9 PRECATÓRIO. PEQUENO VALOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO
CRÉDITO APURADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PLÚRIMA. EXECUÇÃO
DIRETA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

Tratando-se de reclamações trabalhistas plúrimas, a aferição do que vem a ser
obrigação de pequeno valor, para efeito de dispensa de formação de precatório e
aplicação do disposto no § 3.º do art. 100 da CRFB/1988, deve ser realizada
considerando-se os créditos de cada reclamante.

Instrução Normativa 32/07 do TST
Art. 3.º Reputa-se de pequeno valor o crédito cuja importância atualizada, por

beneficiário, seja igual ou inferior a:
III – 30 (trinta) salários mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se a

devedora for a Fazenda Pública Municipal.
Art. 7.º Na hipótese de reclamação plúrima será considerado o valor devido a

cada litisconsorte, expedindo-se, simultaneamente, se for o caso:
a) requisições de pequeno valor em favor dos exequentes cujos créditos não



ultrapassam os limites definidos no art. 32 desta INSTRUÇÃO; e
b) requisições mediante precatório para os demais credores.
Distribuição dos Pontos:

Quesito Avaliado Valores

A) Não estará sujeita ao duplo grau porque a condenação é inferior a
60 (sessenta) salários mínimos (0,40). Indicação da Súmula 303, I, “a”,
do TST OU art. 475, § 2º, do CPC OU Súmula 490 do STJ (0,20).
OBS.: A mera indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não
credencia pontuação. É necessária a indicação precisa do fundamento
legal.

0,00/0,40/0,60

B) Joana receberá seu crédito por Requisição de Pequeno Valor
(0,20) (RPV) e Guilherme, por precatório (0,20). Indicação do art. 87, II,
do ADCT OU 100 § 3º da CF/1988 OU OJ/TP 9 do TST OU art. 3º, III
ou 7º da IN 32/2007 do TST (0,25).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,20/0,40/0,45/0,65

Questão 2
a) O empregador deve realizar o pagamento da comissão, pois não pode

transferir para o empregado o risco do negócio, já que possui meios jurídicos hábeis
para a cobrança da dívida em face do devedor inadimplente.

b) Nesse caso, a empresa continuará pagando a comissão a cada mês, pois a
ruptura do contrato não exclui o direito do empregado nem obriga o empregador a
antecipar o pagamento, na forma da CLT, art. 466, § 2.º “A cessação das relações de
trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma
estabelecida por este artigo”.

Distribuição dos Pontos:

Quesito Avaliado Valores

A) O empregador deve realizar o pagamento da comissão, pois é ele quem sofre
o risco do negócio OU aplica-se o princípio da alteridade (0,45); indicação do
art. 2.º ou 466, § 1.º, da CLT OU arts. 5.º ou 7.º Lei 3.207/1957 (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,45/0,65



B) A empresa continuará pagando a comissão a cada mês, mesmo após ter
rompido o contrato (0,40); indicação do art. 466, § 2.º, da CLT (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,40/0,60

Questão 3
a) O repouso semanal remunerado é causa de interrupção do contrato de trabalho

e está previsto na CRFB/1988 (art. 7.º, XV), art. 67 da CLT e Lei 605/1949.
b) A política empresarial está equivocada, pois o repouso semanal deve ser

aproveitado durante a semana, no período de 7 dias – e não após –, na forma da OJ
410 da SDI-1do TST – “REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO
APÓS O SÉTIMO DIA CONSECUTIVO DE TRABALHO. ART. 7.º, XV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. Viola o art. 7.º, XV, da CRFB, a
concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho,
importando no seu pagamento em dobro”.

Quesito Avaliado Valores

A) O repouso semanal remunerado é causa de interrupção do contrato de
trabalho (0,45), estando previsto na CRFB/1988, art. 7º, XV OU art. 67 da CLT
OU Lei 605/1949 (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,45/0,65

B) Errada a política empresarial, pois o repouso deve ser aproveitado durante a
semana – dentro do período de 7 dias(0,40). Indicação da OJ 410 da SDI-1 do
TST (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A mera
indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não credencia
pontuação.

0,00/0,40/0,60

Questão 4
a) Quando o devedor não cumprir obrigações estabelecidas em sentença

condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho, em acordos
judiciais trabalhistas e acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou
Comissão de Conciliação Prévia, na forma do art. 642-A da CLT.

b) Ficará impossibilitada de participar de licitações, conforme Lei 8.666/1993,
alterada pela Lei n. 12.440/2011.



Distribuição dos Pontos:

Quesito Avaliado Valores

A) Quando não cumprir obrigações estabelecidas em sentença
condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho,
em acordos judiciais trabalhistas ou acordos firmados perante o MPT
ou CCP (0,45). Indicação do art. 642-A, § 1.º, da CLT OU art. 1.º Lei
12440/11 OU art. 1.º, I e II, da Resolução Administrativa 1470/2011 do
TST (0,20).
OBS 1.: Na hipótese de ausência de citação de qualquer uma das
situações, o candidato será descontado em 0,10.
OBS 2.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A
mera indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não
credencia pontuação.

0,00/0,35/0,45/0,55/0,65

B) A empresa ficará impossibilitada de participar de licitações (0,40).
Indicação dos arts. 27, IV ou 29, V da Lei 8.666/1993 OU arts. 2.º ou
3.º da Lei 12.440/2011 (0,20).
OBS.: É necessária a indicação precisa do fundamento legal. A
mera indicação do fundamento legal ou jurisprudencial não
credencia pontuação.

0,00/0,40/0,60
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ANEXO

PROVIMENTO N. 144 DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 8.º, § 1.º, e 54, V, da Lei n.º
8.906, de 4 de julho de 1994, tendo em vista o decidido nos autos da Proposição
2011.19.02371-02, RESOLVE:

Capítulo I
DO EXAME DE ORDEM

Art. 1.º O Exame de Ordem é preparado e realizado pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, mediante delegação dos Conselhos
Seccionais.

§ 1.º A preparação e a realização do Exame de Ordem poderão ser total ou
parcialmente terceirizadas, ficando a cargo do CFOAB sua coordenação e fiscalização.

§ 2.º Serão realizados 03 (três) Exames de Ordem por ano.

Capítulo II
DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE EXAME DE ORDEM

Art. 2.º É criada a Coordenação Nacional de Exame de Ordem, competindo-lhe
organizar o Exame de Ordem, elaborar seu edital e zelar por sua boa aplicação,
acompanhando e supervisionando todas as etapas de sua realização, bem como
apreciar a arguição de nulidade de questões, deliberar a esse respeito e homologar as
decisões pertinentes.

Parágrafo único. A Coordenação Nacional de Exame de Ordem será designada
pelo Presidente do CFOAB, respeitada a proporcionalidade entre as Regiões do País, e
será composta por:

I – 01 (um) membro da Diretoria do CFOAB, que a presidirá;
II – 01 (um) membro da Comissão Nacional de Exame de Ordem;
III – 01 (um) membro da Comissão Nacional de Educação Jurídica;
IV – 02 (dois) Presidentes de Comissão de Estágio e Exame de Ordem de



Conselhos Seccionais da OAB;
V – 03 (três) Presidentes de Conselhos Seccionais da OAB.

Capítulo III
DA COMISSÃO NACIONAL DE EXAME DE ORDEM, DA COMISSÃO

NACIONAL DE EDUCAÇÃO JURÍDICA E DAS COMISSÕES DE ESTÁGIO
E EXAME DE ORDEM

Art. 3.º À Comissão Nacional de Exame de Ordem e à Comissão Nacional de
Educação Jurídica compete atuar como órgãos consultivos e de assessoramento da
Diretoria do CFOAB.

Art. 4.º Ao Colégio de Presidentes de Comissões de Estágio e Exame de Ordem
compete atuar como órgão consultivo e de assessoramento da Coordenação Nacional
de Exame de Ordem.

Art. 5.º Às Comissões de Estágio e Exame de Ordem dos Conselhos Seccionais
compete fiscalizar a aplicação da prova e verificar o preenchimento dos requisitos
exigidos dos examinandos quando dos pedidos de inscrição, assim como difundir as
diretrizes e defender a necessidade do Exame de Ordem.

Capítulo IV
DOS EXAMINANDOS

Art. 6.º A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição
nos quadros da OAB como advogado, nos termos do art. 8.º, IV, da Lei n.º
8.906/1994.

Parágrafo único. Ficam dispensados do Exame de Ordem os postulantes
oriundos da Magistratura e do Ministério Público e os bacharéis alcançados pelo art.
7.º da Resolução n.º 02/1994, da Diretoria do CFOAB.

Art. 7.º O Exame de Ordem é prestado por bacharel em Direito, ainda que
pendente sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada.

§ 1.º É facultado ao bacharel em Direito que detenha cargo ou exerça função
incompatível com a advocacia prestar o Exame de Ordem, ainda que vedada a sua
inscrição na OAB.

§ 2.º Poderá prestar o Exame de Ordem o portador de diploma estrangeiro que
tenha sido revalidado na forma prevista no art. 48, § 2.º, da Lei n.º 9.394, de 20 de
dezembro de 19961.

§ 3.º Poderão prestar o Exame de Ordem os estudantes de Direito do último ano



do curso ou do nono e décimo semestres.

Capítulo V
DA BANCA EXAMINADORA E DA BANCA RECURSAL

Art. 8.º A Banca Examinadora da OAB será designada pelo Presidente do
CFOAB, competindo-lhe atuar em conjunto com a pessoa jurídica contratada para a
execução e aplicação das provas, bem como homologar os seus gabaritos.

Art. 9.º A Banca Recursal da OAB será designada pelo Presidente do CFOAB,
competindo-lhe julgar, privativamente e em caráter irrecorrível, os recursos
interpostos pelos examinandos.

§ 1.º É vedada, no mesmo certame, a participação de membro da Banca
Examinadora na Banca Recursal.

§ 2.º Aos Conselhos Seccionais da OAB são vedadas a correção e a revisão das
provas.

Art. 10. É vedada a participação de professores de cursos preparatórios para
Exame de Ordem, bem como de parentes de examinandos, até o quarto grau, na
Coordenação Nacional ou nas Bancas Examinadora e Recursal.

Capítulo VI
DAS PROVAS

Art. 11. O Exame de Ordem, conforme estabelecido no edital do certame, será
composto de 02 (duas) provas:

I – prova objetiva, sem consulta, de caráter eliminatório;
II – prova prático-profissional, permitida, exclusivamente, a consulta a

legislação, súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais e precedentes
normativos sem qualquer anotação ou comentário, na área de opção do examinando,
composta de 02 (duas) partes distintas:

a) redação de peça profissional;
b) questões práticas, sob a forma de situações-problema.
§ 1.º A prova objetiva conterá no máximo 80 (oitenta) questões de múltipla

escolha, sendo exigido o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos para
habilitação à prova prático-profissional, vedado o aproveitamento do resultado nos
exames seguintes.

§ 2.º Será considerado aprovado o examinando que obtiver, na prova prático-



profissional, nota igual ou superior a 06 (seis) inteiros, vedado o arredondamento.
§ 3.º O conteúdo das provas do Exame de Ordem contemplará as disciplinas do

Eixo de Formação Profissional, de Direitos Humanos, do Estatuto da Advocacia e da
OAB e seu Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina, podendo conter
disciplinas do Eixo de Formação Fundamental.

§ 4.º A prova objetiva conterá, no mínimo, 15% (quinze por cento) de questões
versando sobre Estatuto da Advocacia e da OAB e seu Regulamento Geral, Código de
Ética e Disciplina e Direitos Humanos.

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. O examinando prestará o Exame de Ordem no Conselho Seccional da
OAB da unidade federativa na qual concluiu o curso de graduação em Direito ou na
sede do seu domicílio eleitoral.

Parágrafo único. Uma vez acolhido requerimento fundamentado, dirigido à
Comissão de Estágio e Exame de Ordem do Conselho Seccional de origem, o
examinando poderá realizar as provas em localidade distinta daquela estabelecida no
caput.

Art. 13. A aprovação no Exame de Ordem será declarada pelo CFOAB, cabendo
aos Conselhos Seccionais a expedição dos respectivos certificados de aprovação.

§ 1.º O certificado possui eficácia por tempo indeterminado e validade em todo o
território nacional.

§ 2.º O examinando aprovado somente poderá receber seu certificado de
aprovação no Conselho Seccional onde prestou o Exame de Ordem, pessoalmente ou
por procuração.

§ 3.º É vedada a divulgação de nomes e notas de examinados não aprovados.
Art. 14. Fica revogado o Provimento n.º 136, de 19 de outubro de 2009, do

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 15. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 2011.

Ophir Cavalcante Junior
Presidente

Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Conselheiro Federal – Relator



1 Lei 9.394/1996. Art. 48. (...) § 2.º Os diplomas de graduação expedidos por
universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham
curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos
internacionais de reciprocidade ou equiparação.
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