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A C Ó R D Ã O 

3ª Turma 

GMAAB/obc/ct/ems  

 

RECURSO DE REVISTA. NULIDADE 

PROCESSUAL. LAUDO PERICIAL FEITO POR 

FISIOTERAPEUTA. O e. TRT da 9ª Região 

afastou a arguição de nulidade do 

processado pelo fato de o laudo técnico 

ter sido elaborado por fisioterapeuta e 

não por médico. A nulidade foi afastada 

por dois motivos distintos e autônomos: 

(a) porque a parte não se manifestou na 

primeira oportunidade em que falou no 

processo acerca da inabilitação da 

expert e (b) porque a elaboração do 

laudo por fisioterapeuta não constitui 

irregularidade. No caso, a parte não se 

insurge contra o fundamento segundo o 

qual não houve insurgência da empresa na 

primeira oportunidade em que falou no 

processo e depois de a perita ter se 

identificado como fisioterapeuta. 

Logo, o recurso apresenta-se 

desfundamentado, visto que não ataca a 

totalidade dos fundamentos lançados na 

decisão do recurso ordinário. 

Incidência da Súmula 422 do TST. Recurso 

de revista não conhecido. 

ACIDENTE DO TRABALHO. ESTABILIDADE. Não 

prospera a pretensão da empresa de 

reforma do julgado mediante divergência 

jurisprudencial. O primeiro e o segundo 

arestos colacionados à fl. 417-verso 

são inespecíficos, deixando de atender 

ao disposto no item I da Súmula nº 296 

do TST, pois não retratam a premissa 

destes autos em que ficou comprovado o 

nexo causal entre a atividade exercida 

pelo empregado e a enfermidade que lhe 

acometeu. Os demais modelos são 

inservíveis para o confronto de teses, 

pois nenhum deles contém a fonte de 

publicação nos moldes delineados nos 

itens "a" e "c" do item IV da Súmula nº 

337 do TST. Por outro lado, a decisão 
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está em conformidade com a parte final 

do item II da Súmula nº 378 do TST, uma 

vez que a estabilidade foi reconhecida 

em razão da constatação de que a doença 

que acometeu o empregado tem nexo de 

causalidade com a execução do contrato 

de emprego. Ademais, o art. 118 da Lei 

8.212/91 contém garantia de 

estabilidade pelo prazo mínimo de doze 

meses ao segurado que sofreu acidente de 

trabalho, conforme registrado nestes 

autos. Logo, não há violação do referido 

dispositivo legal (Precedentes desta 

Corte Superior). Recurso de revista não 

conhecido. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. A empresa afirma 

que os honorários periciais são 

indevidos, uma vez que a perícia 

realizada nos autos é nula, por não ter 

sido realizada por médico. Inadmissível 

o recurso quanto a este tema, uma vez que 

a parte não enquadra a sua insurgência 

em nenhuma das hipóteses de 

conhecimento do recurso de revista 

previstas no art. 896 da CLT. Com 

efeito, a parte não transcreve arestos 

para demonstração de divergência 

jurisprudencial, não indica violação de 

dispositivos de lei e não aponta 

contrariedade a Súmula de 

jurisprudência desta Corte. Dessa 

forma, o recurso está desfundamentado, 

o que atrai a incidência da Súmula nº 422 

do TST. Recurso de revista não 

conhecido. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O Tribunal 

Regional manteve a sentença em que se 

reconhecera o direito ao pagamento de 

indenização por dano moral. A empresa 

alega, em síntese, que não há registro 

de dano efetivo ao empregado que 

justifique a condenação por dano moral. 

Aduz que não se encontram presentes os 

pressupostos para autorizar a 

indenização, uma vez que não existem as 

três condições básicas da obrigação de 
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indenizar, ou seja, o dano, a relação de 

causalidade e a culpa. Os arts. 818 e 333 

da CLT tratam da distribuição do encargo 

probatório das partes no processo. No 

presente caso, a Corte Regional decidiu 

a questão controvertida à luz da prova 

coligida, não utilizou o critério de 

distribuição do ônus da prova para 

proferir sua decisão, tampouco atribuiu 

o encargo probatório a quem não detinha 

essa incumbência. Logo, não há violação 

dos mencionados dispositivos de lei. Os 

arestos trazidos para confronto de 

teses são inespecíficos, e não atendem 

ao disposto no item I da Súmula nº 296. 

Os referidos modelos não retratam os 

fatos destes autos em que se discute o 

direito à indenização por dano moral de 

empregado acometido de bursite, 

adquirida no curso do contrato de 

trabalho, constatada após a demissão. 

Recurso de revista não conhecido. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A 

Corte Regional fixou a condenação em 

indenização por dano moral no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Consignou: "Na hipótese dos autos, 

considerando a gravidade do ato 

ilícito, a condição econômica da 

reclamada, proporcionalmente inversa à 

do reclamante, entendo que deve ser 

modificada a sentença somente em 

relação à quantia fixada". Logo, não há 

falar em violação dos arts. 5º, V, da 

Constituição Federal e 944 do CPC. De 

outra parte, o aresto colacionado é 

inespecífico porque não cuida do 

presente caso em que se deferiu a 

indenização por dano moral a empregado 

vítima de acidente de tratado 

adquirindo patologia específica 

relacionada às atividades 

desenvolvidas para a empresa (bursite). 

Incidência da Súmula nº 296, I, do TST.  

Recurso de revista não conhecido. 

HORAS EXTRAS. BANCO DE HORAS. VALIDADE. 
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O TRT deferiu o pagamento das horas de 

trabalho excedentes da 8ª diária e não 

compreendidas nestas as excedentes da 

44ª semanal. Não se verifica ofensa à 

literalidade do art. 7º, XIII, da 

Constituição Federal. Extrai-se do 

acórdão que as disposições do referido 

dispositivo são plenamente aplicáveis, 

mas que, no caso vertente, a empresa 

descaracterizou o regime de compensação 

em razão do pagamento habitual de horas 

extras e da ausência de informações 

sobre a compensação horária. Inviável o 

pedido para que as horas excedentes 

sejam pagas apenas quanto ao adicional, 

uma vez que a Súmula nº 85 não se aplica 

ao presente caso (banco de horas), nos 

termos do item V do referido verbete 

sumular. Recurso de revista não 

conhecido.  

ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A 

TÍTULO DE HORAS EXTRAS. A empresa alega, 

em síntese, que o abatimento dos valores 

recebidos a título de horas extras deve 

ser feito de forma global e transcreve 

arestos para demonstração de 

divergência jurisprudencial. Todavia, 

os modelos jurisprudenciais 

transcritos às fls. 426-verso-427 são 

inservíveis para o confronto de teses, 

pois não contêm a fonte de publicação, 

deixando de atender ao disposto na 

alínea "a" do no item I da Súmula nº 337 

do TST. Recurso de revista não 

conhecido. 

Conclusão: Recurso de revista 

integralmente não conhecido. 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso 

de Revista n° TST-RR-230200-66.2007.5.09.0654, em que é Recorrente 

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. e Recorrido AMAURI FREITAS MORAES. 

 

O TRT da 9ª Região, por meio do v. acórdão às fls. 

394-408, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para 
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"arbitrar a indenização por dano moral em R$10.000,00, acrescida de 

correção monetária e juros. Deu parcial provimento ao recurso ordinário 

interposto pela empresa para "a) afastar da condenação o pagamento de 

complemento de benefício previdenciário (item "2.4", da sentença); b) 

determinar que a correção monetária dos salários observe os índices dos 

meses subsequentes aos laborados; e c) determinar que as contribuições 

previdenciárias sejam suportadas pelo reclamante e pela reclamada, de 

acordo com suas respectivas parcelas de contribuição".  

A empresa interpõe recurso de revista às fls. 410-427, 

alegando nulidade do processado, insurgindo-se quanto aos temas 

"NULIDADE PROCESSUAL - LAUDO PERICIAL FEITO POR FISIOTERAPEUTA", 

"ACIDENTE DO TRBALHO - ESTABILIDADE", "HONORÁRIOS PERICIAIS", 

"INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL", "VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL", 

"HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS - VALIDADE" e "ABATIMENTO DA HORAS EXTRAS 

PAGAS NO CURSO DO PROCESSO". 

O recurso foi admitido pela Presidência do TRT no r. 

despacho à fl. 433-433-verso. 

Sem contrarrazões, sendo dispensada a remessa dos 

autos ao douto Ministério Público do Trabalho, nos termos regimentais. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

O recurso de revista é tempestivo (fls. 410 e 411) e 

está subscrito por advogado devidamente habilitado (fl. 278). Custas 

pagas a contento e depósito recursal regular (fls. 371, 372 e 428). 

 

1 - CONHECIMENTO 

1.1 – NULIDADE PROCESSUAL - LAUDO PERICIAL FEITO POR 

FISIOTERAPEUTA 

 

O e. TRT da 9ª Região afastou a arguição de nulidade 

do processado pelo fato de o laudo técnico ter sido elaborado por 

fisioterapeuta e não por médico. Consignou o seguinte fundamento, verbis: 
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RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 

nulidade da perícia 

A recorrente pretende seja reconhecida a nulidade da perícia, pois foi 

realizada por fisioterapeuta, profissional que, segundo sustenta, não tem 

habilitação legal para diagnosticar doenças ocupacionais, em desacordo com 

a Resolução CFM 1488/1998. Argumenta que a perícia não tem qualificação 

necessária e que, por ocasião de sua nomeação, não foi mencionado que não 

tinha formação em medicina. Pede o reconhecimento da nulidade da perícia, 

com a baixa dos autos para refazimento da prova técnica, desta vez por um 

médico inscrito em órgão de classe competente. 

Em que pese ter razão quanto a ausência de especificação de formação 

da perita designada, por ocasião de sua nomeação que ocorreu em audiência 

de instrução no dia 27/5/2008 (fls. 230-231), entendo que não assiste razão à 

reclamada. 

Em primeiro, após ser nomeada, a perita, em diversas oportunidades, 

apresentou-se nos autos como fisioterapeuta (fls. 239, 246 e 249) e, 

inclusive, renovou esta informação no laudo técnico (fls. 252). Incumbia à 

reclamada assim, apresentar sua insurgência na primeira oportunidade que 

tivesse para falar nos autos, o que deveria ocorrer às fls. 283-284, em que, 

ciente do laudo pericial, ao invés de oferecer a insurgência contra a 

nomeação da perita, se restringiu a oferecer quesitos complementares. 

Assim, no que tange à nulidade, tanto o CPC, no art. 245, caput (Art. 

245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 

couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão), quanto a CLT, no art. 

795, caput (Art. 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante 

provocação das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez em que 

tiverem de falar em audiência ou nos autos), estabelecem que a parte deve 

argui-la na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos. A não 

formulação de protesto no momento oportuno acarreta a preclusão temporal 

da matéria, o que se verifica, na hipótese. 

Ainda que assim não fosse, há precedentes deste Colegiado, como nos 

autos TRT-PR-01312-2004-069-09-00-4, no Acórdão 26047-2006, 

publicado em 12 de setembro de 2006, da lavra da Exma Desembargadora 

Ana Carolina Zaina, de que o fato de o laudo ter sido realizado por 

profissional fisioterapeuta do trabalho e não por médico do trabalho não se 



 

fls.7 

 

 

 

 

PROCESSO Nº TST-RR-230200-66.2007.5.09.0654 

 

Firmado por assinatura eletrônica em 12/03/2014 pelo Sistema de Informações Judiciárias do Tribunal Superior 

do Trabalho, nos termos da Lei nº 11.419/2006. 

constitui, na verdade, em irregularidade alguma. Destaco, inclusive, que 

naqueles autos também se discutiu sobre a trabalhadora ter sido acometida de 

LER/DORT e as implicações da doença em face das atividades profissionais 

desenvolvidas. 

Rejeito." 

 

A empresa alega, em síntese, que a perícia é nula, uma 

vez que a "profissional que assinou o laudo pericial não tem qualificação 

necessária, uma vez que somente peritos do Instituto Nacional do Seguro 

Social, médicos do trabalho e inscritos no Conselho Regional de Medicina, 

têm competência para assinar o laudo médico...A inabilitação do perito 

resulta na desconsideração do laudo, tornando obrigatória a realização 

de um novo trabalho pericial, mormente quando outros elementos de 

convencimento existentes nos autos permitem apreciar a matéria 

controvertida" (fls. 412 e 412-verso). 

A nulidade foi afastada por dois motivos distintos e 

autônomos: (a) porque a parte não se manifestou na primeira oportunidade 

em que falou no processo acerca da inabilitação da expert e (b) porque 

a elaboração do laudo por fisioterapeuta não constitui irregularidade.  

No caso, a parte não se insurge contra o fundamento 

segundo o qual não houve insurgência da empresa na primeira oportunidade 

em que falou no processo e depois de a perita ter se identificado como 

fisioterapeuta. 

Logo, o recurso apresenta-se desfundamentado, visto 

que não ataca a totalidade dos fundamentos lançados na decisão do recurso 

ordinário. Incidência da Súmula 422 do TST: 

 

RECURSO. APELO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA 

DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 514, II, do CPC 

(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 90 da SBDI-2) - Res. 137/2005, 

DJ 22, 23 e 24.08.2005 - Não se conhece de recurso para o TST, pela 

ausência do requisito de admissibilidade inscrito no art. 514, II, do CPC, 

quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão 

recorrida, nos termos em que fora proposta. (ex-OJ nº 90 da SBDI-2  - 

inserida em 27.05.2002) 
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Não conheço. 

 

1.2 - ACIDENTE DO TRABALHO - ESTABILIDADE  

 

O Tribunal Regional manteve a sentença em que se 

reconhecera a ocorrência de acidente de trabalho. Consignou o seguinte 

entendimento: 

 

"ACIDENTE DO TRABALHO - ESTABILIDADE 

A reclamada alega que o recorrido não foi acometido por qualquer 

doença que possa ser equiparada à acidente de trabalho. Sustenta que, 

quando foi dispensado, o reclamante não gozava de estabilidade acidentária, 

pois inexistia o nexo causal entre os supostos problemas de saúde e o 

trabalho, o que afasta a indenização e estabilidade no emprego. Lembra que o 

exame demissional atestou que o trabalhador estava apto para o trabalho. 

Não obstante a existência de exame que diagnosticou a bursite, em novembro 

de 2005, ou seja, um mês após a promoção do reclamante de porteiro para 

ajudante geral, diz que, não é crível, que a suposta enfermidade tivesse sido 

adquirida num curto espaço de trinta dias. Como último argumento, elenca 

que não há prova de que o recorrido tenha sido afastado do trabalho pelo 

INSS, ou que tenha recebido auxílio-doença, requisitos essenciais para 

configurar o direito à estabilidade de emprego, prevista o art. 118 da Lei 

8213/1991. Pede, assim, que se afaste a condenação de indenização e 

consectários. 

Foi deferida a indenização, por ter constatado o julgador que foi 

demonstrada a existência do nexo causal, ou seja, que a doença 

desenvolvida está ligada diretamente às condições do trabalho, e que 

estas condições é que são a causa direta da doença (fls. 294-296): 

Sustenta o autor que em função do contrato de trabalho 

mantido com a reclamada desenvolveu lesão no ombro, 

evoluindo para bursite. Que ficou afastado do trabalho recebendo 

auxílio-doença e quando retornou foi demitido sem justa causa. 

Postula o pagamento de indenização substitutiva pelo período da 

estabilidade prevista na Lei 8.213/91. Postula ainda, indenização 

por danos morais em virtude de incapacidade laboral. 
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Para que se caracterize doença profissional ou do trabalho 

equiparada a acidente de trabalho é necessário que se demonstre 

o nexo causal, ou seja, que a doença desenvolvida está ligada 

diretamente às condições do trabalho, e que estas condições é 

que são a causa direta da doença. 

Ante a controvérsia instalada, foi nomeado perito para 

apuração da doença profissional alegada na inicial e seu 

nexo causal, que após acurada análise de avaliações 

especializadas e exames complementares, prontuário 

médico, e bem como de entrevista com o empregado, 

concluiu que as atividades desempenhadas pelo autor 

evidenciam a existência de nexo técnico epidemiológico com 

síndrome do impacto, patologia desenvolvida pelo autor. 

Acrescentou que o trabalho do autor consistia basicamente 

em alimentar com botijões uma esteira, bem como descarregar 

caminhões, manipulando botijões que variavam de 22/25 kg a 80 

kg (P-45), tecendo comentários também sobre a posição do braço 

do empregado, que sempre estava em desvantagem biomecânica 

em virtude do ritmo imposto pela esteira que devia ser 

alimentada. 

Cabe salientar, que a perita em visita à reclamada observou 

a forma como as atividades eram desenvolvidas, tendo descrito 

minuciosamente às fls. 254/255.v, chegando à conclusão que 

cada empregado manipulava 2.000 botijões por dia de trabalho. 

Consoante interpretação do artigo 21-A da Lei 8.212/91, 

constatado o nexo técnico epidemiológico entre a atividade do 

empregado e a empresa, torna-se aplicável a inversão do ônus da 

prova, que passa a ser do empregador no que se refere ao nexo de 

causalidade. 

A perita, de forma inconteste, apurou a existência de 

nexo causal entre a patologia desenvolvida pelo autor e os 

trabalhos prestados para a ré, sendo possível concluir que a 

época da demissão era portador de doença laboral 

equiparada a acidente de trabalho nos termos da Lei 

8.213/91, artigo 20, I, § 2º e, portanto detentor da 

estabilidade prevista na mesma lei. 

Inviável a reintegração, condeno a réu no pagamento de 

indenização equivalente aos salários do período de 12 meses, a 

contar da saída do autor em 20/06/2006, incluindo na 

indenização as férias acrescidas do terço, 13º salário e fgts 

proporcionais ao período de estabilidade. 

Acolho, nestes termos. 

Na petição inicial, o reclamante alegou que, após um ano e três meses 

de trabalho na reclamada foi alterada sua função de porteiro para função de 

descarga e enchimento de botijões de gás, sem que tivesse feito qualquer 
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treinamento para tanto e ocasionando-lhe o acidente de trabalho. Sustentou 

que, embora tivesse levado ao conhecimento da empresa o delicado estado 

de saúde no qual se encontrava, foi imediatamente dispensado. Disse ter se 

submetido a diversos exames, com afastamento do trabalho, de acordo com 

as declarações e atestados médicos e do INSS que juntou. Após a cessação do 

auxílio-doença, diz ter retornado ao trabalho, sendo imediatamente 

dispensado. 

A defesa negou a ocorrência de qualquer doença que pudesse ser 

equiparada a acidente de trabalho. Sustentou a inexistência de nexo causal e 

lembrou que o reclamante encontrava-se apto para as funções de ajudante 

geral, quando foi dispensado. Ao contrário do que afirmou o reclamante, 

disse que este passou por treinamento específico, para após trabalhar na 

movimentação dos vasilhames. Argumentou que o trabalhador não faz jus à 

estabilidade, pois os requisitos previstos no art. 118 da Lei 8.213/91 não 

foram preenchidos, apontando que o reclamante não foi afastado pelo INSS e 

tampouco recebeu o auxílio-doença. 

De início, lembro que, para adquirir direito à estabilidade de doze 

meses prevista no art. 118, da Lei nº 8213/1991, a jurisprudência tem 

entendido não ser necessário o afastamento em auxílio acidente de trabalho 

do empregado portador de doença ocupacional. Para fazer jus ao direito, 

exige a existência da doença profissional ou do trabalho, pois se equipara ao 

acidente para todos os efeitos (art. 20, I e II, da Lei 8213/1991), e, 

estabelecido o nexo de causalidade, por meio de perícia médica, deve ser 

reconhecida a estabilidade. 

Cabe, aqui, a transcrição da seguinte ementa: 

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA - 

AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO - DOENÇA 

PROFISSIONAL X ACIDENTE DO TRABALHO - O senso 

comum repudia a necessidade absoluta do afastamento 

previdenciário como requisito para a configuração da doença 

profissional ou do trabalho, quando se manifestem em suas 

múltiplas modalidades insidiosas, que não se revestem do 

imprevisto e violência de uma lesão corporal típicas do acidente 

de trabalho propriamente dito, ensejando a que o empregado 

conviva com o incômodo e a dor suportável, não raro por temor 

ao desemprego, até que o mal se instale em caráter irreversível. 

Afigura-se de elementar percepção, pois, que a referência feita 

no art. 118 da Lei nº 8.213/91, a respeito da cessação do 
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auxílio-doença acidentário, constitui cautela normativa aplicável 

ao acidente de trabalho em sentido estrito." (TRT 2ª R. - RO 

19990390587 - (20010053713) - 8ª T. - Relª p/o Ac. Juíza Wilma 

Nogueira de Araújo Vaz da Silva - DOESP 15.05.2001). 

Assim, repita-se, no que concerne aos requisitos para a estabilidade 

acidentária, não se exige a percepção de auxílio-acidente ou auxílio-doença, 

pago pelo órgão previdenciário, pois, em determinadas situações, 

beneficiaria o empregador omisso em relação ao procedimento legal para o 

afastamento do empregado e concessão do benefício previdenciário (Art. 

169. Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das 

produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou 

objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo 

Ministério do Trabalho.) . Nesse sentido: 

DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A 

ACIDENTE DO TRABALHO - GARANTIA DO 

CONTRATO - Constitucionalidade da Lei n.º 8.213/91 - O 

segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantido, pelo 

prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de 

trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença 

acidentário, independentemente de percepção de auxílio 

acidente, a teor do art. 118, da Lei n.º 8.213, de 24.07.1991, 

plenamente constitucional. (TRT 5ª R. - RO 01.25.00.0711-50 - 

(10.667/02) - 4ª T. - Relª Juíza Graça Boness - J. 04.06.2002.) 

Aliás, o próprio TST, por meio da Resolução 129/05, de 5 de abril de 

2005, houve por bem converter as Orientações Jurisprudenciais 105 e 230 da 

SDI-I, o que resultou na edição da Súmula 378, nos seguintes termos: 

Súmula nº 378. Estabilidade Provisória. Acidente do 

Trabalho. Art. 118 Da Lei N.º 8.213/91. Constitucionalidade. 

Pressupostos. I - É constitucional o art. 118 da Lei n.º 8.213/91 

que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 

meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado 

acidentado. II - São pressupostos para a concessão da 

estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente 

percepção do auxílio doença acidentário, salvo se constatada, 

após a despedida, doença profissional que guarde relação de 

causalidade com a execução do contrato de emprego. 

Enfim, o que se exige é a prova de que o empregado tinha direito ao 

afastamento, a despeito de que não tenha sido efetivamente afastado. Assim, 

a despeito de não existir nos autos elementos de que tenha sido afastado pelo 
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INSS, é inócua a discussão acerca dessa circunstância, pelas razões já 

exaustivamente debatidas acima. 

Os documentos trazidos com a petição inicial (guia de 

encaminhamento - fl. 52, atestados médicos - fl. 53 e exame médico - fl. 54), 

revelam que o reclamante estava acometido de enfermidade muscular ainda 

na vigência do contrato de trabalho. 

O laudo pericial de fls. 252-258 foi conclusivo em apontar que os 

problemas de tendinite supra-espinhoso (síndrome de impacto) tinham nexo 

causal com as atividades laborais do reclamante, o que evidencia que o 

trabalho foi realizado de maneira ergonomicamente inadequada. Não 

restaram dúvidas, portanto, de que a reclamada contribuiu para o problema 

de saúde do trabalhador, causado pela forma com que as tarefas eram 

desenvolvidas na empresa. Assim, demonstrado o nexo causal com as 

atividades laborais, a doença adquirida passa a ser considerada doença 

profissional equiparada a acidente do trabalho, nos termos do artigo 20 da 

Lei 8.213/1991. 

A prova técnica, na hipótese dos autos, sustenta a conclusão pela 

existência de nexo causal entre a doença adquirida e as atividades 

desenvolvidas. Nesse contexto, há que se ponderar que a decisão judicial 

apoiada na perícia é a regra, já que o magistrado, de modo geral, não tem 

conhecimentos técnicos para apurar os fatos de percepção própria do perito; 

a exceção é a que se rejeite a conclusão da perícia, o que só pode ser feito 

com robusta motivação, além da indicação de outros elementos probatórios 

contrários e mais convincentes, o que não ocorre na espécie dos autos. 

A despeito do exame de saúde demissional atestar que o reclamante 

estava apto, vislumbro que, naquela oportunidade, entre os exames 

complementares somente foi realizada a audiometria, o que não se mostra 

suficiente para atestar que o trabalhador encontrava-se em perfeita saúde, 

plenamente recuperado da patologia desenvolvida ao longo do contrato de 

trabalho. Até porque, no próprio atestado, foi assinalada a presença de riscos 

ocupacionais físicos, com anotações ininteligíveis (fl. 103). 

Como última observação, afasto o argumento da recorrente de que o 

trabalhador tivesse desenvolvido os problemas de saúde em apenas um mês 

após ter sido alterada sua função para ajudante geral. Como declararam as 

testemunhas ouvidas, na função de portaria, o reclamante também vendia 
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botijões de gás (fls. 229-230). Desse modo, é plenamente possível que essas 

atividades, que desenvolvia na portaria, já tivessem contribuído para o 

surgimento da doença ocupacional. 

Por fim, cabe aqui, transcrição de julgado proferido por este 

Colegiado: 

REINTEGRAÇÃO - ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA 

A sentença indeferiu o pedido de estabilidade por acidente 

de trabalho sob o argumento de que o exame demissional não 

detectou a incapacidade ou doença ocupacional, bem como não 

ficou comprovado o afastamento do trabalho por licença médica 

superior a 15 (quinze) dias ou percepção de auxílio doença, 

conforme requisitos previstos no artigo 118, da Lei nº 

8.213/1991, para a configuração do direito. 

O autor alega que não pode ser penalizado pela conduta 

repreensível da ré que, conhecedora da doença profissional que o 

acometia, não comunicou o fato ao INSS. Sustenta que a perícia 

médica comprovou a ocorrência de doença ou lesão profissional, 

bem como o nexo causal e técnico entre a atividade e a lesão 

sofrida, portanto, faz jus a reintegração ao emprego ou ao 

pagamento da indenização pleiteada na inicial. 

Com efeito, a jurisprudência tem entendido não ser 

necessário o afastamento em auxílio acidente de trabalho do 

empregado portador de doença ocupacional para o fim de 

adquirir direito à estabilidade de doze meses prevista no art. 118, 

da Lei nº 8.213/91. Lesão de tal natureza não ocorre de um dia 

para outro, e sim pelo esforço continuado na repetição de 

movimentos. 

Tal tipo de estabilidade, para ser deferida, exige apenas a 

existência da doença profissional ou do trabalho, pois se 

equipara ao acidente para todos os efeitos (art. 20, I e II, da 

mesma Lei), e, estabelecido o nexo de causalidade por meio de 

perícia médica, deve ser reconhecida. O afastamento tratado no 

art. 118, da Lei nº 8.213/91 para o acidente típico, não é 

importante para o deferimento da estabilidade nos casos de 

doença profissional ou do trabalho, pois acomete o trabalhador e 

se instala aos poucos, não exigindo, por vezes, que o empregado 

se ausente para o tratamento de saúde. 

(...) 

Por sua vez, o laudo pericial concluiu que há nexo causal 

entre os sintomas do paciente e seu diagnóstico clínico e nexo 

técnico entre a atividade desenvolvida pelo autor e a piora do 

cisto pré-existente. Esclareceu que o cisto gangliônico, 

diagnosticado no punho direito, comumente tem causa 

geneticamente determinada e podem ser agravados com esforço 
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físico. Definiu que o autor está parcialmente incapacitado para 

atividades que envolvam esforço com punho direito (fls. 279). 

Observo que, embora a doença não tenha origem na 

atividade física desenvolvida pelo autor, a redução da capacidade 

laborativa foi desencadeada pelo exercício do trabalho de 

movimentos repetitivos. Veja que o acidente de trabalho 

define-se como: "o que ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa..., provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente 

ou temporária, da capacidade para o trabalho." (artigo 19, da Lei 

8213/91). 

No caso dos autos, ficou claro que a redução da capacidade 

para o trabalho teve por gênese a repetição de movimentos a que 

estava sujeito na execução das atividades. Tanto assim, que na 

admissão o autor foi considerado apto para o trabalho e o 

problema surgiu, conforme primeiro diagnóstico revelado no 

atestado médico de fls. 12, a partir de 29/09/2000. O problema 

era conhecido pela ré conforme comprovam os cartões de 

agendamento de consulta e seus respectivos atestados, bem como 

pelo depoimento da testemunha de indicação da empresa que 

revelou ter sido o autor transferido do setor de carroceria por 

orientação médica (fls. 251). 

Os vários atestados médicos revelam que o problema foi 

diagnosticado durante a execução do contrato de trabalho, tendo 

o autor sido submetido a tratamento fisioterapêutico e 

medicamentoso que perduram mesmo agora depois de 

rescindido o contrato de trabalho. O relato é necessário a fim de 

contrapor o argumento da ré de que a perícia médica foi realizada 

muito tempo após o encerramento do contrato de trabalho. Ora, o 

problema médico foi desencadeado na constância do contrato de 

trabalho e, portanto, possível ao perito avaliar os efeitos na saúde 

do trabalhador mesmo após o seu encerramento. 

Saliente-se que, da mesma forma, o fato do autor ter 

trabalhado, ainda que temporariamente em outras empresas após 

a rescisão contratual, não afeta o caso em questão, pois 

delimitado na prova que o problema de saúde foi desencadeado à 

época do contrato de trabalho e a ré dele tinha conhecimento, 

mesmo porque, tentou minorar a situação com a transferência de 

setor. As questões incidentais alegadas em contra-razões não 

ferem o núcleo da matéria que consiste no fato do autor ter tido 

redução da capacidade para o trabalho decorrente dos 

movimentos repetitivos na execução da sua atividade como 

operador de produção. 

O indeferimento pelo Juízo do pedido da ré de perícia no 

local de trabalho não afetou a qualidade do laudo diante do 

esclarecimento do perito de que a inspeção era desnecessária 
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porque já conhecia a linha de produção e montagem da empresa 

ré através de visitas técnicas anteriores (fls. 277). Inclusive teceu 

elogios ao serviço médico da ré pela sua organização, no entanto, 

considerou que o autor nunca teve um diagnóstico preciso, 

apesar deste não ser de difícil elaboração (fls. 278 e 279). 

Entendo que, em situação como a retratada no caso em 

exame, incumbe ao empregador a prova inequívoca de que o 

empregado, ao ser demitido, encontrava-se em perfeita saúde, 

plenamente recuperado da patologia desenvolvida ao longo do 

contrato. 

A despeito do atestado de saúde ocupacional da empresa 

atestar que, por ocasião da despedida, o autor estava apto a 

exercer a função de operador de produção (fls. 86), prova 

inequívoca da saúde, contudo, não existe, não bastando para tal 

comprovação a mera ausência de informação de aptidão por teste 

de ruídos/vibrações, máxime quando os atestados evidenciam a 

submissão do empregado a tratamento fisioterapêutico e 

submissão a medicamentos. 

Observo que o laudo pericial elaborado pelo perito de 

confiança do Juízo se sobrepõe ao do assistente técnico da ré 

diante de sua evidente parcialidade. Neste passo, merece reparo a 

r. decisão primeira para determinar a reintegração do autor em 

atividade compatível com a redução da sua capacidade 

laborativa com o pagamento dos salários, férias com o terço 

constitucional, décimo terceiro salário e FGTS desde a sua 

demissão até a efetiva reintegração, compensando-se os valores 

pagos na rescisão contratual com os ora deferidos, conforme 

postulado na defesa (fls. 79). 

Reformo, nestes termos. 

(TRT-PR-00229-2002-670-09-00-5. Acórdão 17601-2006, 

publicado em 16 de junho de 2006. Magistrada Relatora Ana 

Gledis Tissot Benatti do Valle) 

Nessa linha de raciocínio, acresço fundamentos aqueles já lançados na 

decisão de fundo. 

Mantenho." 

 

A empresa argumenta que "o pedido de reconhecimento 

de incapacidade profissional e consequente  declaração de estabilidade 

com o pagamento desse período, deve ser rejeitado, haja vista a 

inocorrência de qualquer acidente de trabalho com o autor, bem como por 

este não estar acometido de qualquer doença que possa ser equiparada a 

acidente de trabalho" (fl. 413). 
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Aduz que não há nexo de causalidade entre a enfermidade 

noticiada nos autos e a atividade laboral, uma vez que a perícia médica 

foi realizada por profissional sem habilitação para isso. 

Assevera que no momento da demissão o autor não 

apresentava problemas de saúde relacionados ao trabalho e que a 

enfermidade denominada bursite não é ocupacional e não pode ser 

equiparada a acidente de trabalho de forma a se reconhecer o direito à 

estabilidade provisória. 

Sustenta que o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS não reconheceu a existência de doença ocupacional, uma vez que 

concedeu ao autor o benefício auxílio doença e não o auxílio doença 

acidentário. 

Denuncia ofensa ao art. 118 da Lei 8.213/91, 

contrariedade à Súmula nº 378, II, do TST e transcreve arestos para 

demonstração de divergência jurisprudencial. 

Vejamos. 

Inviável a pretensão de conhecimento do recurso de 

revista por divergência jurisprudencial. O primeiro e o segundo arestos 

colacionados à fl. 417-verso são inespecíficos, deixando de atender ao 

disposto no item I da Súmula nº 296 do TST, pois não retrata a premissa 

destes autos em que ficou comprovado o nexo causal entre a atividade 

exercida pelo empregado e a enfermidade que lhe acometeu. 

Os demais modelos são inservíveis para o confronto de 

teses, pois nenhum deles contém a fonte de publicação nos moldes 

delineados nos itens "a" e "c" do item IV da Súmula nº 337 do TST.  

A decisão está em conformidade com a parte final do 

item II da Súmula nº 378 do TST, uma vez que a estabilidade foi reconhecida 

em razão da constatação de que a doença que acometeu o empregado tem nexo 

de causalidade com a execução do contrato de emprego. 

O art. 118 da Lei 8.212/91 contém garantia de 

estabilidade pelo prazo mínimo de doze meses ao segurado que sofreu 

acidente de trabalho.  No caso, o Tribunal Regional registrou que "a 

jurisprudência tem entendido não ser necessário o afastamento em auxílio 

acidente de trabalho do empregado portador de doença ocupacional para 

o fim de adquirir direito à estabilidade de doze meses prevista no art. 
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118 da Lei nº 8.213/91. Lesão de tal natureza não ocorre de um dia para 

outro, e sim pelo esforço continuado na repetição de movimentos. Tal tipo 

de estabilidade, para ser deferida, exige apenas a existência da doença 

profissional ou do trabalho, pois se equipara ao acidente para todos os 

efeitos (art. 20, I e II, da mesma Lei), e, estabelecido o nexo de 

causalidade por meio de perícia médica, deve ser reconhecida. O 

afastamento tratado no art. 118 da Lei nº 8.213/91 para o acidente típico, 

não é importante para o deferimento da estabilidade nos casos de doença 

profissional ou do trabalho, pois acomete o trabalhador e se instala aos 

poucos, não exigindo, por vezes, que o empregado se ausente para o 

tratamento de saúde". Logo, não há violação do referido dispositivo 

legal. 

Registre-se, quanto a este tema, o posicionamento 

desta Corte Superior: 

 

RECURSO DE REVISTA. DOENÇA PROFISSIONAL 

RECONHECIDA POR SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO CÍVEL 

(VARA ACIDENTÁRIA) APÓS A DESPEDIDA DA RECLAMANTE. 

DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. SÚMULA 378, II/TST. 

Para a aquisição da estabilidade acidentária prevista no art. 118da Lei 

8213/91 é necessário, em princípio, que o empregado tenha se afastado do 

emprego, com suspensão contratual, por mais de 15 dias, tendo recebido o 

auxílio-doença acidentário. Todavia, a jurisprudência desta Corte evoluiu no 

sentido de não considerar imprescindíveis ao reconhecimento da estabilidade 

acidentária o afastamento superior a quinze dias e a percepção de 

auxílio-doença acidentário, desde que constatada, após a despedida, doença 

profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato 

de trabalho (Súmula 378, II, do TST). Na hipótese, o Regional 

expressamente consignou que, após o desligamento da obreira, foi proferida 

pelo Juízo Cível (Vara Acidentária) uma sentença reconhecendo o nexo de 

causalidade entre o labor e a doença da Reclamante, para efeito da concessão 

do auxílio-acidente, o que permite o reconhecimento do direito da obreira à 

estabilidade acidentária ou, como na hipótese, a indenização substitutiva. 

Recurso de revista conhecido e provido". (RR - 
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8540-38.1999.5.02.0019, Relator Ministro: Mauricio 

Godinho Delgado, 6ª Turma, DEJT 19/11/2010). 

 

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA - INTELIGÊNCIA DA 

SEGUNDA PARTE DO ITEM II DA SÚMULA 378 DO TST. I - Da 

decisão impugnada percebe-se que o Regional, não obstante consignasse não 

ter a recorrida gozado do auxílio-acidente, reconheceu que a doença que a 

vitimara proviera das condições adversas de trabalho, valendo-se para tanto 

das conclusões do laudo pericial, nas quais se ressaltara o nexo de 

causalidade entre o trabalho executado e a tendinite de mão e ombro direito. 

II - Significa dizer que, embora não se preenchesse de início o requisito do 

artigo 118da Lei 8.213/1991, o Colegiado de origem deixou explicitado que 

ao tempo da resilição do contrato de trabalho a recorrida apresentava doença 

ocupacional, adquirida por conta das condições de trabalho. III - Vale dizer, 

que a decisão impugnada acha-se, ao fim e ao cabo, em consonância com a 

última parte do item II da Súmula 378 segundo a qual "São pressupostos para 

a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente 

percepção do auxílio doença acidentário, salvo se constatada, após a 

despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a 

execução do contrato de emprego". IV - Desse modo, vem à baila o §5º do 

artigo 896 da CLT, em que os precedentes da Súmula de Jurisprudência do 

TST foram alçados à condição de requisitos negativos de admissibilidade da 

revista, quer à guisa de violação de lei ou da Constituição, quer à guisa de 

divergência jurisprudencial com arestos já superados no âmbito deste 

Tribunal. V - Recurso não conhecido". (RR - 

129700-80.2003.5.09.0670, Relator Ministro: Antônio 

José de Barros Levenhagen, 4ª Turma, DEJT 18/6/2010). 

 

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. COMPROVAÇÃO DA 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITO 

DENESNECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 378, ITEM II, DO 

TST. A estabilidade prevista no art. 118da Lei 8.213/91 independe da 

percepção do auxílio-acidente, bastando, pois, a existência do acidente do 

trabalho ou doença profissional. Incidência da Súmula nº 378, item II, do 

TST, segundo a qual são pressupostos para a concessão da estabilidade o 
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afastamento superior a quinze dias e a consequente percepção do 

auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença 

profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato 

de emprego. Recurso de revista não conhecido. (...)" (RR - 

145300-68.2001.5.05.0462, Relator Ministro: Vantuil 

Abdala, 2ª Turma, DEJT 6/11/2009).  

 

Não conheço. 

 

1.3 - HONORÁRIOS PERICIAIS 

 

A empresa afirma que os honorários periciais são 

indevidos, uma vez que a perícia realizada nos autos é nula, por não ter 

sido feita por médico. 

Inadmissível o recurso quanto a este tema, uma vez que 

a parte não enquadra a sua insurgência em nenhuma das hipóteses de 

conhecimento do recurso de revista previstas no art. 896 da CLT. Com 

efeito, a parte não transcreve arestos para demonstração de divergência 

jurisprudencial, não indica violação de dispositivos de lei e não aponta 

contrariedade a Súmula de jurisprudência desta Corte. Dessa forma, o 

recurso está desfundamentado, o que atrai a incidência da Súmula nº 422 

do TST. 

Não conheço. 

 

1.4 – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

 

O Tribunal Regional manteve a sentença em que se 

reconhecera o direito ao pagamento de indenização por dano moral. 

Registrou o seguinte entendimento:  

DANO MORAL (ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS) 

O Juízo a quo acolheu o pedido de pagamento de indenização por dano 

moral, à luz dos seguintes fundamentos (fls. 296-297): 

Neste ponto o autor postula indenização por danos morais com 

fundamento na doença laboral desenvolvida, notadamente em virtude da 

incapacidade laboral desencadeada. 
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Conforme fundamentação do item anterior, restou reconhecida nexo 

causal a culpa por parte da reclamada. 

O laudo indica que os trabalhos desenvolvidos pela ré resultam em 

nexo técnico epidemiológico com a doença desenvolvida pelo autor, mas 

que, no entanto a reclamada não adotava medidas profiláticas a fim de 

amenizar a sobrecarga biomecânica imposta aos empregados. 

A perita acrescentou que o autor não se encontra incapacitado para o 

trabalho, notadamente porque está prestando serviços como porteiro na 

"Empresa Auxiliar de Serviços Gerais", com exame admissional apto para 

trabalho, fator a ser considerado na fixação da indenização por dano moral. 

Inexiste uma fórmula matemática para a fixação valor da indenização, 

pois, o dano moral em si não pode ser medido. Todavia, é assente na 

jurisprudência que deve ser levado em consideração a gravidade do dano e a 

intensidade do sofrimento da vítima, bem como a possibilidade econômica 

do réu, mas sempre observado o critério de que o valor fixado deve 

desestimular a prática de novos atos pelo causador do dano. 

Avaliados esses parâmetros, considerando que restou demonstrada a 

existência de dano efetivo à saúde do reclamante, decorrente do tratamento 

displicente do empregador com a segurança dos empregados; considerando a 

atividade e capacidade econômica da empregadora, bem como a capacidade 

econômica do empregado que auferiu em sua última remuneração a 

importância de R$ 749,00 (fl. 48) arbitra-se a indenização em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigíveis a partir desta data. 

A importância fixada servirá como medida pedagógica, de modo a 

conscientizar a reclamada de que deve diminuir os riscos na exigência do 

trabalho de seus empregados. 

Frise-se, foi considerado que o autor não sofreu incapacidade para o 

trabalho, razão pela qual à ré não pode ser punida com rigor excessivo. 

Acolho, nestes termos. 

a. indenização 

A reclamada pede reforma dessa decisão, pois sustenta que não há nos 

autos prova robusta a amparar a existência do dano. Assevera que o 

trabalhador não demonstrou ter sofrido nenhum abalo moral ou ter tido a 

imagem prejudicada pelo suposto dano. 
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A reparação do dano moral tem base no art. 5º, V (V - é assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem;) e X (X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;) da Constituição 

Federal, que garante a indenização por danos causados à intimidade, vida 

privada, honra e imagem. O dever de reparação do dano perante o direito 

privado encontra fundamento legal também nos artigos 186 e 927, caput, do 

Código Civil: 

Art. 186: Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

A prova, em matéria de dano moral, diferente do que alega a 

reclamada, não depende de atividade probatória semelhante à utilizada em 

casos de dano material ou patrimonial. Comungo do entendimento de que 

bastam as presunções hominis, ou presunções simples, também ditas 

comuns, formadas na consciência do juiz. São "as consequências que o juiz, 

como homem, e como qualquer homem criterioso, atendendo ao que 

ordinariamente acontece (quod plerumque accidit) extrai dos fatos da causa, 

ou suas circunstâncias, e nas quais assenta sua convicção quanto ao fato 

probando, baseadas no critério da anormalidade ou em certos standards 

jurídicos." (GARAT, Annabel; SACCHI, Carlos. Manual de 

responsabilidade extracontractual. Tomo I, p. 188. Apud VALLER, 

Wladimir. A Reparação do Dano Moral no Direito Brasileiro. São Paulo: 

E.V. Editora, 1994). 

Na linha desse raciocínio, na hipótese vertente, entendo que o dano 

moral restou configurado. Ainda que temporariamente, houve sofrimento 

físico e, por óbvio, também moral, sem que o empregador cumprisse o dever 

mais elementar de prestar assistência a quem sofria limitação exclusivamente 

em função das atividades desenvolvidas em seu benefício. O desprezo às 

garantias prolongou-se e levou à dispensa sem justa causa, no período em 

que deveria ser mantido no emprego, até mesmo como forma de propiciar a 

plena recuperação. O empregador agiu com reiterado descuido, desde o fato 
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de ter alterado a função do reclamante - sem propiciar ao trabalhador 

qualquer treinamento específico, pois, embora tenha sustentado que o fez, 

não há nos autos sequer indícios que lhe sejam favoráveis - até a dispensa 

sem justa causa. Ficou constatado ainda, que na maior parte do tempo em que 

perdurou o contrato de trabalho, a empresa não dispunha de qualquer 

planejamento ergonômico ou medidas preventivas ao desenvolvimento da 

LER/DORT (fl. 256). 

Entendo, por essas razões, aliadas aquelas já explanadas na sentença 

não há que se cogitar em reparos. A medida, como deferida, se presta a 

amenizar, na medida do possível, o sofrimento moral do reclamante e, 

também, a demonstrar para a empregadora, em caráter pedagógico, que a 

conduta não deve ser repetida, pois trazida ao conhecimento do Poder 

Judiciário, produz conseqüências patrimoniais. 

 

Sustenta a empresa que não há registro de dano efetivo 

ao empregado que justifique a condenação por dano moral. Aduz que não 

se encontram presentes os pressupostos para autorizar a indenização, uma 

vez que não existem as três condições básicas da obrigação de indenizar, 

ou seja, o dano, a relação de causalidade e a culpa. 

Indica afronta aos arts. 333, I, do CPC e 818 da CLT 

e divergência jurisprudencial. 

Os arts. 818 e 333 da CLT tratam da distribuição do 

encargo probatório das partes no processo. No presente caso, a Corte 

Regional decidiu a questão controvertida à luz da prova coligida, não 

utilizando o critério de distribuição do ônus da prova para proferir sua 

decisão. Tampouco atribuiu o encargo probatório a quem não detinha essa 

incumbência. Logo, não há violação dos arts. 818 da CLT e 333 do CPC. 

Os arestos trazidos para confronto de teses são 

inespecíficos, e não atendem ao disposto no item I da Súmula nº 296 do 

TST. Os referidos modelos não retratam os fatos destes autos em que se 

discute o direito à indenização por dano moral de empregado acometido 

de bursite, adquirida no curso do contrato de trabalho, e que foi 

constatada após a demissão. 

Não conheço. 
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1.5 – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

 

A Corte Regional fixou a condenação em indenização por 

dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Decidiu nos seguintes 

termos: 

 

"B. QUANTUM INDENIZATÓRIO (análise conjunta dos recursos) 

A reclamada pede que, em caso de persistir a condenação por dano 

moral, o valor arbitrado seja reduzido a pelo menos à metade, pois não há 

proporção entre o suposto dano e a reparação concedida, em nítida ofensa aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 5º, V, da CF). 

Por seu turno e ao argumento de que o valor fixado para pagamento da 

indenização não atende o caráter pedagógico, o reclamante pede a majoração 

do quantum fixado na sentença. Aduz que a reforma é necessária, pois, a seu 

ver, o valor arbitrado é manifestamente irrisório, destituído de cunho 

pedagógico e não se presta para desestimular a repetição do ato. Assevera 

ainda, que a reforma se faz necessária para manutenção da equidade das 

decisões emanadas por este Tribunal, que, em ações análogas, tem fixado 

condenações em patamares superiores ao desta decisão. Pede majoração para 

valor não inferior a 70 salários mínimos, de acordo com o piso nacional, ou 

outro que seja coerente com o entendimento do Colegiado. 

Realmente, a grande dificuldade, em matéria de danos 

extrapatrimoniais é, sem dúvida, a avaliação, o que leva a doutrina a 

aconselhar que a valoração indenizatória adote cautela e bom senso e se 

paute por regras de lealdade e razoabilidade (VEIGA JUNIOR, Celso Leal 

da. A Competência da Justiça do Trabalho e os Danos Morais. São Paulo: 

LTr, 2000. p. 69). O valor pretendido pela parte ou aquele que venha a ser 

arbitrado, em Juízo, deve considerar variados aspectos, notadamente a 

condição social e financeira dos envolvidos, sem menosprezar a gravidade 

do dano e a intenção do causador. A complexidade do assunto foi analisada 

com fundamentos primorosos, pelo TRT de Minas Gerais, em julgado de que 

se destaca o seguinte trecho: 

A violação dos direitos da personalidade não pode ser plenamente 

reparada, pois o direito não tem o poder de reverter o tempo para impedir os 

efeitos da lesão consumada. No direito positivo, não há consequência legal 
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capaz de evitar ou anular os efeitos da dor moral sofrida pela injustiça 

cometida. A dor da injustiça não tem reparação, o desespero sofrido pela 

empregada com a situação de desemprego não pode ser anulado e a angústia 

experimentada frente à incerteza do futuro, gerada pela imagem injustamente 

denegrida, não pode ser apagada. Entretanto, embora não tenha o poder de 

recompor o status quo ante a lesão, porque não pode alterar o tempo e 

reverter o que ficou definitiva e indelevelmente marcado e inscrito no 

passado, o direito contém medidas capazes de reparar os efeitos materiais do 

dano moral suportado pela reclamante e de fazer cessar a violência cometida 

contra seus direitos. (TRT 3ª Região, 1ª Turma, RO 02770-2000 - Publ. 

15/09/2000, Relatora Juíza Maria Lúcia Cardoso de Magalhães.) 

Ainda que se admita a extrema dificuldade em valorar 

economicamente o dano moral, deve-se considerar que a indenização é 

apenas uma forma de compensar a vítima pela ofensa sofrida de modo que, 

mesmo na impossibilidade de reparar integralmente o dano, ao menos se 

proporcione recompensa capaz de atenuá-lo. Discordo do magistrado 

somente quanto ao valor fixado, que a meu ver, não é suficiente para manter 

o caráter didático que deve ser observado em indenizações semelhantes, com 

o intuito de evitar a repetição do ilícito. 

Na hipótese dos autos, considerando a gravidade do ato ilícito, a 

condição econômica da reclamada, proporcionalmente inversa à do 

reclamante, entendo que deve ser modificada a sentença somente em relação 

à quantia fixada. 

Por essas considerações, arbitro a indenização em R$ 10.000,00, 

acrescida de correção monetária e juros a partir desta data. Reformo. 

 

A empresa requer a redução do valor da indenização por 

dano moral para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegando que 

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é razoável nem proporcional 

à lesão moral noticiada. 

Aponta ofensa aos arts. 5º, V, da Constituição Federal 

e 944 do CPC e divergência jurisprudencial. 

Ao fixar o valor da condenação, o Tribunal Regional 

consignou: "deve-se considerar que a indenização é apenas uma forma de 

compensar a vítima pela ofensa sofrida de modo que, mesmo na 
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impossibilidade de reparar integralmente o dano, ao menos se proporcione 

recompensa capaz de atenuá-lo. Discordo do magistrado somente quanto ao 

valor fixado, que a meu ver, não é suficiente para manter o caráter 

didático que deve ser observado em indenizações semelhantes, com o 

intuito de evitar a repetição do ilícito. Na hipótese dos autos, 

considerando a gravidade do ato ilícito, a condição econômica da 

reclamada, proporcionalmente inversa à do reclamante, entendo que deve 

ser modificada a sentença somente em relação à quantia fixada". Logo, 

não há falar em violação dos arts. 5º, V, da Constituição Federal e 944 

do CPC. 

De outra parte, o aresto colacionado é inespecífico 

porque não cuida do presente caso, em que se deferiu a indenização por 

dano moral a empregado vítima de acidente de trabalho adquirindo 

patologia específica relacionada às atividades desenvolvidas para a 

empresa (bursite). Incidência da Súmula nº 296, I, do TST.  

Não conheço. 

 

1.6 – HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS - VALIDADE 

 

O TRT deu parcial provimento ao recurso ordinário 

interposto pelo empregado para deferir o pagamento das horas de trabalho 

excedentes da 8ª diária e não compreendidas nestas as excedentes da 44ª 

semanal. Decidiu nos seguintes termos: 

 

"HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 

Após acolher a correção dos apontamentos feitos nos cartões-ponto e 

declarar a irregularidade do sistema de compensação de horários, o 

magistrado acolheu parcialmente o pedido, com a condenação da reclamada 

ao pagamento de horas extras com reflexos, nos seguintes termos (fls. 

293-294): 

O autor postula o pagamento de horas extras com base nos 

horários descritos na inicial. 

A ré se defende alegando que toda jornada esta 

devidamente anotada, bem como corretamente quitada. Ainda, 

que implantou o sistema banco de horas. 
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O conjunto probatório, em especial os cartões-ponto, 

indica que o autor cumpriu duas jornadas contratuais, 

primeiramente 12X36 e a partir de 01/10/2005, das 7h30min às 

16h30min, de segunda a sexta-feira e aos sábados das 7h30min 

às 11h30min. 

Os ACTs de fls. 148/207 autorizam a compensação via 

banco de horas. 

No entanto, não há como validar o acordo de compensação 

via banco de horas adotado para o período em que o autor 

trabalhava em jornada 12x36, posto que a legislação dispõe que a 

jornada do empregado não pode passar da 10ª diária (artigo 59, 

da CLT). O labor além do permitido pela lei nulifica o acordo e 

não cabe sequer falar em incidência da Súmula 85 do C. TST. 

Para o período posterior, de 01/10/205 até o final do 

contrato, o acordo não padece de qualquer vício, bem como o 

autor não apontou nenhuma diferença entre o labor anotado nos 

cartões e as folgas usufruídas, ônus que lhe incumbia. 

No que tange aos depoimentos, ao depor o autor 

reconheceu como corretos os horários lançados nos 

cartões-ponto relativamente aos horários de início e término de 

jornada (fl. 229). 

Relativamente ao intervalo intrajornada, restou 

controvertido o período em que o autor trabalhou na portaria, de 

01/03/2004 a 01/06/2006 (fls. 03 e 229). 

Entretanto, a testemunha ouvida pela reclamada, que 

trabalhou com o autor na portaria no mesmo turno, esclareceu 

que se revezavam usufruindo uma hora cada um. As testemunhas 

convidadas pelo autor trabalharam na carga e descarga de 

botijões, nada esclarecendo a respeito do período em que o autor 

trabalhou na portaria. 

Diante de todo o exposto, condeno a reclamada no 

pagamento de horas extras para o período de 01/03/2004 a 

30/09/2005, assim consideradas às excedentes da 8ª diária e não 

compreendidas nestas as excedentes da 44ª semanal, que deverão 

ser apuradas pelas folhas ponto, observados os seguintes 

parâmetros: 

horários de entrada e saída, como sendo aqueles 

consignados nos controles, os quais deverão ser apurados minuto 

a minuto observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 58 da 

CLT; 

divisor 220; 

Remuneração do autor, quando cabível do adicional 

noturno. 

Porque habituais, geram reflexos em descanso semanal 

remunerado e ambos em férias com 1/3, 13º salários e aviso 

prévio indenizado. 
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Abatam-se os valores pagos sob os mesmos títulos, 

devendo ser observada forma de fechamento dos cartões-ponto 

utilizada pela ré; 

Acolho, nestes termos. 

Irresigna-se a reclamada quanto à conclusão de que o sistema de banco 

de horas é inválido, ao argumento de que cumpriu os requisitos legais de 

validade do acordo: acordo escrito e homologado pelo sindicato profissional; 

observância do limite legal de 10 horas diárias e compensação integral das 

horas prorrogadas ou pagamento correspondente. Por argumentar, sustenta 

que eventual inobservância ao limite de 10 horas diárias não tem o condão de 

invalidar o acordo, pois a existência do regime não impede a realização de 

labor extraordinário, na forma do art. 59, § 2º, da CLT. Reforça o argumento, 

asseverando que os institutos são distintos e "a presença de um deles não 

implica a anulabilidade do outro (compensação e prorrogação)". Diz que as 

horas extras foram devidamente compensadas ou pagas e passa a descrever 

como era utilizado o sistema. 

O sistema instituído pela Lei n.º 9.601/98, que deu nova redação ao 

parágrafo 2º, do art. 59, da CLT, e que autoriza a adoção do regime de 

compensação de horas trabalhadas pelo sistema do "banco de horas", como 

todos os demais acordos que visam compensar elastecimentos de horários 

com a supressão ou redução de trabalho em outros dias, tem como finalidade 

proporcionar compensação individual de excessos de um dia de trabalho, 

desde que o acréscimo não exceda o tempo máximo de duas horas diárias, 

que ocorra a correspondente diminuição em outro dia e desde que essa 

compensação se verifique no tempo máximo previsto em lei. Se o instituto 

foi criado com o propósito de compensar os excessos com dias de folgas 

correspondentes, é inadmissível atribuir validade ao que o empregador 

denomina de "acordo de compensação", se esse ajuste não encerra efetiva 

compensação. Em outras palavras, não se pode admitir a validade de um 

acordo denominado "compensação de jornada", de qualquer natureza, 

inclusive o "banco de horas" se, na realidade, constata-se excessos de 

trabalho remunerados, e não apenas compensados (veja, a propósito, o que 

indicam os recibos de fls. 105-112, quanto ao corriqueiro crédito de horas 

extras). Nesse sentido, transcrevo ementa de acórdão da lavra desta Turma: 

BANCO DE HORAS. REMUNERAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

QUE DEVERIAM SER COMPENSADAS COM FOLGA. 
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INVIABILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO AJUSTE. O regime de 

compensação de horas trabalhadas conhecido como "banco de horas", 

instituído pela Lei n.º 9.601/98, que deu nova redação ao parágrafo 2º, do 

Art. 59, da CLT, a exemplo dos acordos de compensação para supressão do 

trabalho aos sábados, tem por pressuposto a inexistência de horas extras 

remuneradas. Isso porque, incompatível a coexistência dos regimes de 

compensação e prorrogação. O objetivo, que é compensar elastecimentos 

com supressão de jornada em um ou mais dias da semana, não pode ser 

desvirtuado para ensejar acúmulo de horas extras remuneradas. Nega-se 

validade a acordo que, a pretexto de compensar horas extras com folgas, na 

realidade, enseja remuneração dos excessos de trabalho que deveriam apenas 

ser compensados. (RO 8376/2001, Relatora Juíza Marlene T. Fuverki 

Suguimatsu, Acórdão n.º 7551/2002, publ. 19/04/2002.) 

A instituição do "banco de horas", como medida de flexibilização nas 

relações de trabalho, há que ser vista sob o prisma de sua natureza, ou seja, 

trata-se de um contrato, consensual, que deve ser respeitado, com a 

observação de que tal ajuste não pode desrespeitar normas de hierarquia 

superior, seja na sua implementação, como na sua administração. 

Os requisitos de validade do acordo compensatório são destacados por 

José Affonso Dallegrave Neto (In Inovações na Legislação Trabalhista , 2ª 

edição, LTR, junho 2002, págs. 82/83.) , quando aborda a implementação do 

"banco de horas", com ênfase àquele que trata da "compensação integral das 

horas prorrogadas": 

"Sem dúvida, o requisito mais importante é aquele exigido 

expressamente pelo § 2º do art. 59 da CLT: compensação 'de maneira que 

não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de 

trabalho previstas...'. Tal requisito confunde-se com o próprio conceito de 

acordo de compensatório. Não dá para conceber ajuste de compensação que 

não atinja o propósito de estabelecer o equilíbrio entre as horas prorrogadas e 

as reduzidas. Assim, qualquer 'acordo compensatório' que, na prática, viole 

esse requisito estampado no art. 59, § 2º, da CLT, será nulo de pleno direito. 

Há dois argumentos jurídicos irrefutáveis para fundamentar essa 

posição. O primeiro extrai-se do próprio conceito de nulidade como lesão à 

norma cogente. Marcos Bernardes de Mello em precisa obra, leciona que a 

nulidade pode tanto resultar do agir em fraude à lei (in fraudem legis agere) 



 

fls.29 

 

 

 

 

PROCESSO Nº TST-RR-230200-66.2007.5.09.0654 

 

Firmado por assinatura eletrônica em 12/03/2014 pelo Sistema de Informações Judiciárias do Tribunal Superior 

do Trabalho, nos termos da Lei nº 11.419/2006. 

como do agir contra a norma cogente (contra legem agere). Considerando 

que o §. 2º, do art. 59, da CLT, expressamente determina que a compensação 

só é possível 'de maneira que não exceda no período máximo de um ano, à 

soma das jornadas semanais de trabalho previstas' o desprezo a esse 

comando importa ofensa à norma impositiva e em consequente nulidade do 

acordo. 

O segundo argumento decorre da própria noção de fraude à lei, cujo 

instituto 'assume relevância especial em matéria de legislação do trabalho, 

como em todos os ramos do direito protectivo'. A legislação trabalhista 

contém artigo específico para declarar nulo qualquer ato que objetive fraudar 

os preceitos nela contidos. Trata-se do art. 9º da CLT, in verbis: 'Serão nulos 

de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar , impedir ou 

fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.' 

Saliente-se que quando o empregador rotula de acordo compensatório 

ajuste que não encerra compensação, estar-se-á diante de manifesta fraus 

legis. Não há como admitir um acordo de compensação de jornada que, na 

prática, não compensa as horas de trabalho. Ao assim proceder, estar-se-á 

nominando de 'compensação' um acordo nulo com o objetivo de livrar-se do 

pagamento como extras da jornada que sobeja o limite legal de 8 horas". 

A análise da validade do banco de horas, passa necessariamente 

pela consideração da prova de que o pacto foi integralmente cumprido, 

pelo empregador, o que não se vislumbra na hipótese vertente, em que 

havia pagamento de jornada extraordinária que deveria ser 

compensada como folga. 

Além disso, não há, nos autos, sequer indícios de que o reclamante 

tenha sido comunicado, com antecedência, de que desfrutaria de folga para 

compensação de horas extras trabalhadas e nem de que lhe tenha sido 

possibilitado programar suas folgas. Se um dos objetivos do sistema de 

compensação é, em tese, proporcionar ao empregado maior tempo para o 

convívio familiar, a ausência de regras para tornar a medida realmente eficaz 

afasta o entendimento de que haveria algum benefício a ele. 

O acordo de compensação de jornada, como aplicado, não atende ao 

preceito do art. 59, parágrafo 2º da CLT, pois foi desvirtuado, como apontam 

as fichas financeiras, em que se observa pagamento a título de horas extras. 

As horas suplementares trabalhadas deveriam ser compensadas. A 
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remuneração desse tempo desvirtua o objetivo do instituto, tornando-o 

ineficaz. 

A habitual prestação de trabalho extraordinário com inúmeros 

pagamentos, a título de horas extras, invalida qualquer pretenso acordo 

de compensação, entendimento que foi adotado com precisão na 

sentença. 

Mantém-se. 

SÚMULA 85 DO TST 

A reclamada pede reforma na sentença, em relação às horas destinadas 

à compensação. Pede a aplicação da Súmula 85 do TST, com a limitação da 

condenação ao pagamento apenas do adicional. Sustenta que, ainda que 

descaracterizado o acordo de compensação, somente as horas que 

ultrapassarem a jornada semanal normal devem ser consideradas como horas 

extras. 

O julgador de primeiro grau entendeu que o acordo de compensação 

era ineficaz, pois o reclamante realizava trabalho extraordinário em dias 

destinados a descanso (fls. 292-294. 

O entendimento consubstanciado na Súmula 85 do TST aplica-se 

somente quando o acordo de compensação desatende exigências legais, o 

que, segundo posicionamento deste Colegiado, diz respeito a irregularidades 

formais, apenas. O descumprimento do verdadeiro objetivo do acordo, que é 

compensar, ultrapassa esse limite de tolerância, torna absolutamente nulo o 

ajuste e devidas integralmente as horas extras. 

Nesse sentido: 

ACORDO DE COMPENSAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE 

JORNADA. Somente o fiel cumprimento ao pactuado autoriza o pagamento 

apenas do adicional para as horas que se encontram dentro do período de 

compensação. Sendo o caso de acordo descumprido na prática, é 

entendimento da E. 2ª Turma do TRT da 9ª Região que são devidas extras 

integrais, por inaplicabilidade da Súmula n.º 85, IV, do C. TST, que regula 

hipótese diversa, voltada à mera irregularidade formal. 

(TRT-PR-02098-2002-095-09-00-8-ACO-27656-2005 - 2ª. Turma. Relator: 

Luiz Eduardo Gunther. Publicado no DJPR em 28-10-2005) 

HORAS EXTRAS - ACORDOS DE COMPENSAÇÃO - 

VALIDADE. Para que o acordo de compensação seja válido é necessário: a) 
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previsão em norma coletiva; b) discriminação dos horários a serem 

cumpridos, o que pode ser efetuado mediante acordo individual, para que o 

empregado não fique sob o arbítrio do empregador; c) cumprimento da 

jornada fixada no acordo, inclusive em relação ao intervalo intrajornada 

estipulado. Não se aplicaria a segunda parte do item IV da Súmula 85 do 

TST, porque tal entendimento jurisprudencial só cabe nos casos em que, 

embora respeitado integralmente o sistema de compensação, o respectivo 

acordo não tenha sido formalizado (art. 7º, XIII, CF/88). A própria previsão e 

existência de labor extraordinário, por si só, já desnatura o ajuste, não sendo 

de se perquirir, assim, ante os fundamentos esposados para a declaração de 

invalidade do ajuste, acerca da aplicação da teoria do conglobamento. 

(TRT-PR-11680-2005-008-09-00-1-ACO-06661-2008 - 2a. Turma. Relator: 

Rosemarie Diedrichs Pimpão. Publicado no DJPR em 04-03-2008) 

Na hipótese vertente, ficou comprovado que houve descumprimento 

do verdadeiro objetivo do acordo, que é compensar, pois o reclamante 

laborava em flagrante excesso do limite legal. Deste modo e ultrapassado o 

limite de tolerância, tem-se que o ajuste é absolutamente nulo, o que atrai o 

pagamento integral das horas extras. Assim, não há que se cogitar em 

limitação ao pagamento apenas do adicional. 

Mantém-se. 

 

A empresa alega que o art. 7º, XIII da Constituição 

Federal não menciona, em momento algum, a necessidade de que constem no 

acordo escrito os horários de prorrogação destinados à compensação. 

Argumenta que "inexiste em nosso ordenamento jurídico norma que impeça 

a realização de horas extras simultaneamente a regime de compensação" 

(fl. 422). 

Diz ser aceitável, segundo a legislação vigente, que 

"nos locais onde vigore o regime de compensação, possa haver necessidade 

de trabalho extra, excedendo, assim, a jornada normal da semana, 

independentemente de como essa jornada esteja distribuída nos dias da 

semana, sem, com isso, descaracterizar o acordo de compensação de 

jornada" (fl. 422-verso). 

Caso mantida a condenação, pede que das horas 

excedentes seja pago apenas o adicional.  
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Indica afronta ao art. 7º, XIII, da Constituição 

Federal e contrariedade à Súmula nº 85 do TST e requer a exclusão da 

condenação do pagamento das horas extras que excederam à 8ª diária e a 

44ª semanal. 

O TRT deu parcial provimento ao recurso ordinário 

interposto pelo empregado para deferir o pagamento das horas de trabalho 

excedentes da 8ª diária e não compreendidas nestas as excedentes da 44ª 

semanal. 

Não se verifica ofensa à literalidade do art. 7º, XIII, 

da Constituição Federal. Extrai-se do acórdão que as disposições do 

referido dispositivo são plenamente aplicáveis, mas que, no caso 

vertente, a empresa descaracterizou o regime de compensação em razão do 

pagamento habitual de horas extras e da ausência de informações sobre 

a compensação horária. 

Por outro lado, mostra-se inviável a pretensão 

recursal de que as horas excedentes sejam pagas apenas quanto ao 

adicional, uma vez que a Súmula nº 85 não se aplica ao presente  caso 

(banco de horas), nos termos do item V do referido verbete sumular: 

 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item V) - Res. 

174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011  

I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo 

individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. (ex-Súmula nº 85 - 

primeira parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)  

II. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se 

houver norma coletiva em sentido contrário. (ex-OJ nº 182 da SBDI-1  - 

inserida em 08.11.2000)  

III. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação 

de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a 

repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não 

dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo 

adicional. (ex-Súmula nº 85 - segunda parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ 

21.11.2003)  

IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de 

compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a 
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jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, 

quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o 

adicional por trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 da SBDI-1 - inserida em 

20.06.2001)  

V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime 

compensatório na modalidade "banco de horas", que somente pode ser 

instituído por negociação coletiva. 

 

Não conheço.  

 

1.7 - ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE HORAS 

EXTRAS 

O Tribunal Regional determinou que o abatimento dos 

valores pagos a título de horas extras não se faça mês a mês. Registrou 

o seguinte entendimento: 

 

ABATIMENTOS - CRITÉRIO 

A reclamada insurge-se contra a determinação na sentença para que o 

abatimento dos valores comprovadamente pagos sob os mesmos título 

observe o critério mês a mês. Afirma que o critério provocaria 

enriquecimento ilícito e sem causa do recorrido. 

O abatimento mês-a-mês tem a clara finalidade de impedir que 

parcelas relativas a um mês sejam utilizadas para o abatimento de verbas 

concernentes a outros meses. O abatimento deve se restringir ao mês de 

competência do fato gerador da parcela. Dito de outro modo, se as horas 

extras foram pagas em determinado mês, somente pode ocorrer o abatimento 

em relação à horas extras laboradas naquele mês, conforme critério que se 

extrai do disposto no artigo 459, § único da CLT (quando o pagamento 

houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o 

quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido). 

Aplica-se, analogicamente, o que determina o artigo 477, parágrafo 5º: 

qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior 

não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. 

Nesse sentido, os seguintes julgados: 
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ABATIMENTOS - CRITÉRIO MENSAL - O abatimento de 

valores pagos somente pode ser efetuado no respectivo mês em que as 

diferenças objeto da condenação forem apuradas. Se em dado mês o 

empregador remunerou horas extras, por exemplo, em valor superior ao 

devido, ainda que a título de complemento de labor suplementar realizado 

em outros meses, este fato não pode ter qualquer repercussão para efeito de 

diminuição do crédito de diverso período. Tem-se que, neste caso, houve 

pagamento a mero título de liberalidade. (TRT 9ª R. AP 04866-2000 - 

(15003-2001) - 2ª T. - Rel. Juiz Luiz Eduardo Gunther - J. 08.05.2001) 

HORAS EXTRAORDINÁRIAS - FORMA DE ABATIMENTO - As 

horas extraordinárias pagas no curso do contrato devem ser abatidas dentro 

do próprio mês em que a verba é devida, segundo critério que emana do 

artigo 459, parágrafo único, da CLT. Assim, se num determinado mês foram 

apuradas horas extraordinárias em quantidade inferior às quitadas, a quantia 

recebida a maior não pode ser deduzida em período distinto, sob pena de se 

reconhecer o abatimento fora da competência. Agravo de petição conhecido 

e desprovido.(TRT 9ª R. - Proc. 12797-2000-005-09-00-9 - (27728-2003) - 

Rel. Juiz Altino Pedrozo dos Santos - DJPR 05.12.2003) 

No entendimento deste Colegiado, o critério a ser adotado para o 

abatimento de horas extras pagas é o mensal, como definido na sentença, sem 

que se cogite de enriquecimento sem causa do reclamante. Se a reclamada, 

na época oportuna, não pagou corretamente as horas extras, o objetivo da lei 

não foi cumprido. Não se pode beneficiar o infrator, o que ocorreria a se 

adotar o critério de abatimento global, como pretende a recorrente. 

Mantém-se. 

 
A empresa alega, em síntese, que o abatimento dos 

valores recebidos deve ser feito de forma global. Transcreve arestos para 

demonstração de divergência jurisprudencial. 

Vejamos. 

Os modelos jurisprudenciais transcritos às fls. 

426-verso-427 são inservíveis para o confronto de teses, pois não contêm 

a fonte de publicação, deixando de atender ao disposto na alínea "a" do 

no item I da Súmula nº 337 do TST. 

Não conheço. 
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ISTO POSTO 

 

ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho, por unanimidade, não conhecer do recurso de 

revista. 

Brasília, 12 de Março de 2014. 

 

 
Firmado por Assinatura Eletrônica (Lei nº 11.419/2006) 

ALEXANDRE AGRA BELMONTE 
Ministro Relator 


