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A T E N Ç Ã O   M Á X I M A 

Prezado Cliente,

Favor observar os novos valores de depósitos recursais a partir 
de 01/08/2014, por determinação do Tribunal Superior do Traba-
lho.

NOVOS VALORES DE DEPÓSITOS RECURSAIS  
ENTRAM EM VIGOR EM 01/8/2014    

Data Publicação: 21/07/2014 09:25 -  

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) divulgou os novos valores 
referentes aos limites de depósito recursal previstos no artigo 
899 da CLT. Os valores, que entram em vigor a partir de 1º de 
agosto, foram reajustados pela variação acumulada do INPC 
do IBGE do período de julho de 2013 a junho de 2014.

A nova tabela prevê o depósito de R$ 7.485,83  para a interpo-
sição de recurso ordinário e de R$ 14.971,65 para recurso de 
revista, emba gos, recurso extraordinário e recurso em ação 
rescisória.

Caso necessidade do Ato completo, favor entrar em contato 
com Ana Maria Vasconcellos, Tel.: 2533-1262 – Ramal. 223. 

Prevenção é o nosso compromisso!

PORTARIA TEM Nº 789/2014 –  
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PODERÁ 

DURAR ATÉ 9 MESES

Publicada no último dia 03/06/2014 e com vigência a partir de 
01 de julho do corrente ano, a Portaria nº 789, do Ministério do 

O novo ato ministerial prevê a possibilidade de autorização 
-

rário com um mesmo empregado, através de uma empresa de 

transitórias de substituição de pessoal permanente (em razão 

de acidente de trabalho, doença, gozo de auxílio maternida-
de, férias etc,) ou acréscimo imprevisível e extraordinário de 
serviços (Natal, Carnaval, Copa do Mundo, Olimpíadas etc.), 
por período de até seis meses e, no máximo, nove meses, nas 
seguintes hipóteses:

I -  quando ocorrerem circunstâncias, já conhecidas na data 
-

lhador temporário por período superior a três meses; ou

-
trato de trabalho temporário, que exceda o prazo total de 
três meses de duração.

Ressalte-se que a prestação se serviços deverá se dar através de 
empresa de trabalho temporário, que deverá solicitar autorização 
por meio via internet na página do TEM (Ministério do Trabalho e 
Emprego), disponível no endereço www.mte.gov.br, com antece-
dência mínima de cinco dias do início do contrato (para contrata-
ção nova com prazo superior a 3 meses e de até 09 meses) ou 

de prorrogação, observado o prazo máximo de 09 meses).

A Portaria completa está disposição de nossos clientes em 
nossa recepção.

NOVAS SÚMULAS DO TRIBUNAL  
SUPERIOR DO TRABALHO

SÚMULA N.º 262. PRAZO JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO OU 
INTIMAÇÃO EM SÁBADO. RECESSO FORENSE. 

se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no sub-
sequente.

II - O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tri-
bunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais.

SÚMULA Nº 449. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM 
A JORNADA DE TRABALHO. LEI Nº 10.243, DE 19.06.2001. 
NORMA COLETIVA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
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A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acres-
centou o § 1º 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 

SÚMULA Nº 450. FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PA-
GAMENTO 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 di-
ploma legal.

SÚMULA Nº 451. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTA-
DOS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DATA DA DIS-
TRIBUIÇÃO DOS LUCROS. PAGAMENTO PROPORCIONAL 
AOS MESES TRABALHADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acor-
do coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percep-
ção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de 
estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a 
distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual 
antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma propor-
cional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu 
para os resultados positivos da empresa.

SÚMULA Nº 452. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CAR-
GOS E SALÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. CRITÉRIOS DE 
PROMOÇÃO NÃO OBSERVADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL.

Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais 
decorrentes da inobservância dos critérios de promoção esta-
belecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, 
a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se 
renova mês a mês.

SÚMULA Nº 453. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PA-
GAMENTO 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 proporcio-
nal ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior 
ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da pro-
va técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontrover-

SÚMULA Nº 454. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABA-
LHO. EXECUÇÃO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO 
(SAT). ARTS. 114, VIII, E 195, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. 

Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da con-
tribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), 
que tem natureza de contribuição para a seguridade social 

-
ciamento de benefícios relativos à incapacidade do emprega-
do decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 
8.212/1991).

SÚMULA Nº 448. ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZA-
ÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 
DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo 
pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adi-

coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por 
não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, ense-
ja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 
incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE 
nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

SÚMULA Nº 455. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA. ART. 37, XIII, DA CF/1988. POSSIBILIDADE.

À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à 
equiparação prevista no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao 
admitir empregados sob o regime da CLT, equipara-se a em-
pregador privado, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da 
CF/1988.

SÚMULA Nº 456. REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. 
PROCURAÇÃO. INVALIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO OU-
TORGANTE E DE SEU REPRESENTANTE.

-
soa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outor-
gante e do signatário da procuração, pois estes dados consti-
tuem elementos que os individualizam.

SÚMULA Nº 457. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO 
DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO 
PELO PAGAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 66/2010 DO CSJT. 
OBSERVÂNCIA. 

A União é responsável pelo pagamento dos honorários de pe-
rito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for bene-

-
mento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

SÚMULA Nº 458. EMBARGOS. PROCEDIMENTO SUMARÍS-
SIMO. CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS 
VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496, DE 22.06.2007, QUE CONFE-
RIU NOVA REDAÇÃO AO ART. 894, DA CLT.

Em causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, em que 
pese a limitação imposta no art. 896, § 6º, da CLT à interposi-
ção de recurso de revista, admitem-se os embargos interpos-
tos na vigência da Lei nº 11.496, de 22.06.2007, que conferiu 
nova redação ao art. 894 da CLT, quando demonstrada a diver-
gência jurisprudencial entre Turmas do TST, fundada em inter-

constitucional ou de matéria sumulada.

JURISPRUDÊNCIAS  ATUALIZADAS

BRADESCO É CONDENADO POR DEMITIR BANCÁRIO 
QUE ENTROU DE LICENÇA NO AVISO PRÉVIO

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu 
o direito à  estabilidade de ex-empregado do Banco Bradesco 
S.A. que teve sua doença ocupacional constatada após a de-
missão. Para a ministra Kátia Magalhães Arruda, relatora do 

-
cessário o afastamento do trabalhador pela Previdência Social 
e a percepção de auxílio-doença acidentário para o direito à 
estabilidade de 12 meses, como entendera o Tribunal Regional 
do Trabalho da 5ª Região (BA) em decisão anterior.

A ministra citou o item II da Súmula 378 do TS, segundo o qual 
a garantia de emprego prevista no artigo 118 da Lei 8.213/91 
(Lei de Benefícios da Previdência Social) tem como pressu-
posto a percepção do auxílio-doença acidentário, mas ressal-
va que o direito também é reconhecido no caso de ser consta-
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de causalidade com o cumprimento do contrato de emprego.

O trabalhador prestou serviço por 25 anos ao Bradesco. Ele 
foi demitido em dezembro de 2010 e só entrou em gozo de 
benefício da Previdência após a demissão, a partir de fevereiro 
de 2011, recebendo o auxílio doença de agosto a dezembro 
de 2012.  O TRT, que manteve a decisão de primeira instância 
contrária à estabilidade, acolheu, no entanto, recurso do traba-
lhador e condenou o banco a pagar indenização por danos mo-
rais no valor de R$ 50 mil, por reconhecer que o ex-empregado 
adquiriu a doença ocupacional (síndrome do túnel do carpo) 
durante o contrato de trabalho.

Ao acolher recurso do bancário na Sexta Turma, a ministra 
Kátia Magalhaes citou, além da Súmula 378, o artigo 118 da 
Lei 8.213/91. A norma estabelece que “o segurado que sofreu 
acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze 
meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empre-
sa, após a cessação do auxílio doença acidentário, indepen-
dentemente de percepção de auxílio-acidente”. Para ela, a 

acidentado após a cessação do auxílio-doença acidentário, e 
“impede, com isso, a sua dispensa arbitrária ou sem justa cau-
sa nesse período”.

Por unanimidade, a Sexta Turma condenou o Bradesco ao 
pagamento de indenização no valor corresponde aos salários 

estabilidade de 12 meses.

Processo ARR- 438-71.2011.5.05.0003

Fonte: Secretaria de Comunicação Social Tribunal Superior do Trabalho

WALMART É CONDENADO POR PROIBIR 
RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE EMPREGADOS

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou 
a WMS Supermercados do Brasil Ltda. (Walmart) a pagar 
indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil a um 
empregado demitido com base em norma interna que proíbe 
relacionamento amoroso entre empregados. Para o ministro 
José Roberto Freire Pimenta, redator do acórdão, houve, no 
caso, “invasão da intimidade e do patrimônio moral de cada 
empregado e da liberdade de cada pessoa que, por ser 
empregada, não deixa de ser pessoa e não pode ser proibida 
de se relacionar amorosamente com seus colegas de trabalho”.

O autor do processo, que exercia a função de operador de 
supermercado, começou em março de 2009 a namorar uma 
colega do setor de segurança e controle patrimonial, com 
quem, posteriormente, passou a manter união estável. Após 
descobrir a relação, o Walmart abriu processo administrativo 
com base em norma que proíbe os integrantes do setor de 
segurança de ter “relacionamento amoroso com qualquer as-
sociado (empregado) da empresa ou unidade sob a qual tenha 
responsabilidade”. Como consequência, os dois foram demiti-
dos no mesmo dia (21/8/2009).

Liberdade e dignidade

Ao julgar recurso do Walmart contra a condenação imposta 
pelo juízo da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (RS), o Tri-
bunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) entendeu que a 
norma do supermercado não era discriminatória e o absolveu 
do pagamento de R$ 30 mil por dano moral determinado pelo 
juiz de primeiro grau. De acordo com o TRT, a restrição de rela-
cionamento entre empregados e colaboradores, principalmen-
te no setor de segurança, era fundamentada “na prevenção de 

condutas impróprias ou que possam vir a causar constrangi-
mentos ou favorecimentos”.

No entanto, para o ministro Freire Pimenta, “é indiscutível que pre-
ceitos constitucionais fundamentais foram e ainda estão sendo 
gravemente atingidos de forma generalizada por essa conduta em-
presarial” – entre eles o da liberdade e o da dignidade da pessoa 
humana. Com base nos dados do processo, ele concluiu que a 
demissão se deu somente pelo fato do casal estar tendo um rela-
cionamento afetivo.  “Não houve nenhuma alegação ou registro de 
que o empregado e sua colega de trabalho e companheira agiram 
mal, de que entraram em choque ou de que houve algum incidente 

Freire Pimenta citou precedente da Terceira Turma do TST, 
da relatoria da ministra Rosa Weber, atualmente no Supremo 
Tribunal Federal (STF), que julgou exatamente o recurso da 
companheira do ex-empregado do Walmart (AIRR-121000-
92.2009.5.04.0008). A Turma decidiu, na época, pela manuten-
ção da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
(RS) favorável à empregada.

Poder diretivo

Na votação da Segunda Turma, a ministra Delaíde Alves Miran-
da Arantes também considerou a norma “abusiva” por ir além do 
poder de decisão do supermercado. “A empresa pode norma-
tizar o ambiente interno de trabalho, determinando que não se 
namore durante o expediente. Essa regulamentação é possível 
e está dentro do poder diretivo da empresa”, explicou ela.

Ficou vencido o entendimento do relator original do processo, 
ministro Renato de Lacerda Paiva. Para ele, uma decisão con-
trária à adotada pelo TRT, que não constatou violação consti-
tucional no procedimento da empresa, só seria possível com a 
reanálise de fatos e provas, o que não é permitido nessa fase 
do processo (Súmula 126 do TST). A questão, a seu ver, teria 
exclusivamente contornos fático-probatórios, que teriam sido 
soberanamente apreciados pelo TRT.

O ministro Freire Pimenta, porém, ao abrir divergência, con-
siderou que os fatos, detalhadamente descritos no trecho da 
decisão regional transcrita, “podem e devem ser juridicamen-
te reenquadrados” para que se reconheça que, neste caso, a 
conduta empresarial, “manifestamente ofende os preceitos da 
Constituição e da lei civil que asseguram o direito fundamental 
do empregado à sua honra e intimidade”.

Por maioria, a Turma acolheu o recurso do ex-empregado, por 
violação ao patrimônio moral (artigos 5º, inciso X, da Consti-
tuição Federal e 927 do Código Civil), e restabeleceu a con-
denação de indenização de R$ 30 mil por danos morais. De-
terminou, ainda, o envio da decisão para o Ministério Público 
do Trabalho para as providências que entender necessárias.

Processo: RR-122600-60.2009.5.04.0005

Fonte: Secretaria de Comunicação Social Tribunal Superior do Trabalho

PREZADO CLIENTE:

FAVOR OBSERVAR, RIGOROSAMENTE,  
PENA DE PREJUÍZO PROCESSUAL 

PROCEDIMENTOS NO PJE OBRIGATÓRIO POR LEI

-
sidade de observância das regras e requisitos para apresen-
tação de documentos através do Processo Judicial Eletrônico 
(PJ-e). Em síntese, estas são as exigências mínimas:

Os documentos devem ser separados em arquivos PDF de 
acordo com a matéria.
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RTR CONSULTORES TRABALHISTAS S/C

de registro;

Cada arquivo PDF não pode possuir mais de 1.2mb. Apesar 
de o sistema permitir a apresentação de documentos de até 

-
do o tamanho supera 1.2mb;  esclarecemos, ainda, que o mes-
mo documento pode ser dividido em dois ou mais arquivos.

Ex: Caso o estatuto social da empresa supere 1,2mb, é possí-
vel dividi-lo em 2 arquivos, “estatuto social 1 parte.pdf” e “esta-
tuto social 2 parte.pdf”.

O nome de cada arquivo deve corresponder ao nome do do-
cumento.

“doc1.pdf” ou “scanner3949.pdf”. O envio de documento com 
-

fusão e dúvidas quando for juntado.

Os documentos devem ser digitalizados sempre na vertical 
(modo retrato), em tamanho A4.

IMPORTANTE 

PROTOCOLO INTERNO RTR

Informamos que, para sua comodidade e segurança no envio 
-
-

COLO@CONSULTRAB.COM.BR.

Neste sentido, solicitamos que os documentos acima citados 
sejam sempre enviados o e-mail acima, restando certo que, 
em não sendo, não serão considerados como recebidos pela 
RTR CONSULTORES.

Os pedidos de consultas e de pareceres podem continuar sen-
do enviados diretamente para o e-mail dos advogados relacio-
nados ou para o e-mail RTR@CONSULTRAB.COM.BR.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS   
PARA ELABORAÇÃO DA DEFESA

Solicitamos a todos os clientes que, ao receberem a petição 
inicial, a encaminhem imediatamente ao nosso escritório pelo 
e-mail acima mencionado,  para elaboração de defesa, acom-
panhada dos seguintes documentos:

  PROCURAÇÃO;

  ATOS CONSTITUTIVOS;

DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA DEFESA:  CONTRA-
TO DE TRABALHO E ADITAMENTOS, FICHA DE REGISTRO, 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA, RECIBOS SALARIAIS E ETC;

  ROL DE TESTEMUNHAS;

  FATOS QUE CONTRIBUAM PARA A DEFESA.

A RTR agradece a compreensão de todos.

OS DOCUMENTOS ACIMA SÃO OBRIGATÓRIOS, SENDO  
DE RESPONSABILIDADE DA PARTE A SUA APRESENTA-
ÇÃO; LOGO, INDEPENDENTEMENTE DE SOLICITAÇÃO DE-
VERÃO OBRIGATORIAMENTE  SER-NOS  ENCAMINHADOS. 

Fundamental, também, encaminhar o rol de testemunhas jun-
tamente com os documentos acima descritos, para que sejam 
arroladas no prazo. 

ALERTAMOS QUE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS 
ATOS CONSTITUTIVOS, DA PROCURAÇÃO E DA CARTA 
DE PREPOSIÇÃO, PODERÁ RESULTAR EM PREJUÍZOS À 
DEFESA DO CLIENTE, POIS ALGUNS JUÍZES TENDEM A 
JULGAR COMO REVEL A PARTE, ANTE A IRREGULARIDA-
DE DE REPRESENTAÇÃO.

O PREPOSTO DA EMPRESA E SUAS TESTEMUNHAS DE-
VEM NECESSARIAMENTE COMPARECER  A JUÍZO COM 
SUAS CARTEIRAS DE TRABALHO, QUANDO EMPREGA-
DOS DA EMPRESA.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

PARA A SUA SEGURANÇA, AO ENTREGAR QUALQUER 
DOCUMENTO NO ESCRITÓRIO OU AO ADVOGADO, EXIJA 
O PROTOCOLO DE RECEBIMENTO.

NOTA DA RTR

O preposto representa o empregador, devendo, portanto, ter 
pleno conhecimento dos fatos discutidos em cada processo, 
devendo chegar sempre com 30 minutos de antecedência à 
audiência designada, sendo certo que a não observância do 
solicitado pode causar sérios prejuízos ao empregador.

Logo, imprescindível obter orientação do advogado que reali-
zará a audiência.

ACORDOS - RESPONSÁVEL - DR. CÉLIO COELHO LUIZ

Todo e qualquer acordo na Pauta ou Fora da Pauta, favor con-
tactar o Dr. Célio Coelho Luiz - Ramal 216 ou Ana Maria Vas-
concellos - Ramal 223.

ATENDIMENTO AOS CLIENTES

Em caso de dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado 
com relação a seu (s) empregado (s), solicitamos que entre em 
contato com nosso escritório, o qual coloca à sua disposição 

-
tos necessários, orientando-o adequadamente através de nos-
so plantão diário, ou pelo e-mail rtr@consultrab.com.br.

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL

-
diatamente ao nosso escritório; o não atendimento isenta o es-
critório de qualquer  responsabilidade.  

Avisamos aos nossos clientes que a funcionária Ana Maria 
Vasconcellos - Ramal 223 é responsável pela comunicação, 
via telefone e e-mail, das audiências designadas, com antece-

-
ta. Caso nosso escritório não consiga contactá-lo,  por favor, 
comunique-se com a funcionária acima citada, que a mesma 

O aviso ou não acima não exclui a responsabilidade de o clien-

A obrigação de agendar hora, dia, mês e ano, da audiência é 
do cliente, e nossa lembrança da audiência é mera cortesia.

NOVA PROCURAÇÃO ATUALIZADA

Por favor, fazer contato com Ana Maria Vasconcellos, por meio 
do E-mail: ana@consultrab.com.br, ou pelo telefone:  2533-
1262 – Ramal 223, para a referida atualização.

PREVENÇÃO É O NOSSO COMPROMISSO !


