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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO 

PROCESSO nº 013136507.2015.5.13.0022 (RO) 
RECORRENTE: GEORGE GOMES DE LIMA  
RECORRIDO: HALL3 MONTAGENS E SERVICOS LTDA  ME, CONSORCIO CONSTRUCAP  WALBRIDGE  PROJETO FIAT  
RELATOR: ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA NETO
 

 

EMENTA
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  LEI  N.  13467/2017  (REFORMA  TRABALHISTA).  Com  a  vigência  da  Lei  n.
13467/2017(reforma  trabalhista),  os  honorários  advocatício,  no  âmbito  da  justiça  do  trabalho,  sofreram  uma  grande
reformulação, passando a serem devidos pela mera sucumbência, como ocorre no processo comum. Os honorários
advocatícios sucumbenciais possuem uma natureza híbrida, tendo, ao mesmo tempo, caráter de direito material, pois
se trata de um crédito alimentar, assim como caráter processual, pois decorre da atuação do advogado no processo,
sendo  reconhecido  na  sentença,  com  base  na  proporção  da  sucumbência  das  partes.  as  novas  normas  de  direito
processual,  como  sabemos,  após  o  prazo  da  vacatio  legis, entram  em  vigor  de  imediato,  inclusive  em  relação  aos
processos em andamento, respeitando os atos processuais já praticados, em atenção à teoria do isolamento dos autos
processuais.  Entretanto,  nos  casos  dos  honorários  advocatício,  diante  da  sua  natureza  peculiar,  entendo  que  essa
teoria  não  deve  ser  aplicada.  O  autor,  quando  do  ajuizamento  da  reclamatória,  nos  termos  da  legislação  vigente
naquele momento,  tinha consciência que, caso os honorários  fossem deferidos, nos  termos da Súmula n. 219 do C.
TST, não seria por mera sucumbência, só podendo ser beneficiado, mesmo que parcial a condenação. Com a entrada
em vigor da nova legislação, como já destacado, os honorários passando a serem devidos pela mera sucumbência, na
proporção  da  condenação,  ficando  a  parte  autora  prejudicada  com a  alteração  legislativa,  ou  seja,  a  regra  do  jogo
mudou quando a partida já havia sido iniciada, o que acarretaria decisões surpresas, em uma total violação ao princípio
da  lealdade  processual  e  da  boafé  na  condução  do  processo.  Então,  no  particular,  relativamente  aos  honorários
advocatício, entendo que a nova legislação só deve ser aplicada aos processos ajuizados após a vigência da norma,
devendo os processos já ajuizados seguir o entendimento anteriormente consolidado.

 

 

RELATÓRIO

Vistos etc.
Trata-se de recurso ordinário proveniente da 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa - PB, interposto por GEORGE GOMES DE LIMA, nos

autos da reclamação trabalhista ajuizada em desfavor de HALL-3 MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA - ME e CONSORCIO CONSTRUCAP - WALBRIDGE - PROJETO
FIAT.

A primeira instância julgou procedente, em parte, os pleitos da reclamatória para condenar a primeira reclamada, de forma principal, e a
segunda, de forma subsidiária, a pagarem ao reclamante, após o trânsito em julgado da presente decisão: a) a remuneração das horas extras, assim consideradas
aquelas trabalhadas além da 8ª diária e 44ª semanal, com adicionais de 50%, conforme artigo 7º, XIII, da Carta Constitucional (não foram trazidas ao processo
convenções coletivas fixando adicional superior), além de seus reflexos em aviso prévio, férias, 13º salários, RSR, FGTS+40%; b) adicional de insalubridade, em grau
médio, a incidir sobre o salário mínimo legal, bom como suas repercussões em FGTS, multa rescisória, aviso prévio, 13º salários e férias, com o terço constitucional.
Inclui-se na condenação o pagamento de honorários periciais, fixados em R$ 2.000,00, de acordo com a qualidade e complexidade do laudo, a cargo da parte
reclamada, sucumbente no objeto da perícia. Custas processuais pela parte reclamada, no valor de R$ 400,00, à base de 2% sobre R$ 20.000,00, valor fixado à
condenação, para os efeitos legais.

Alegando a existência de vício no julgado, o autor opôs embargos de declaração(id.a17f9b8), os quais foram acolhidos para, "sanando a
omissão apontada, acrescer à fundamentação da sentença o item II.10. Multa do art. 523, § 1º do novo CPC, conforme fundamentação supra, a qual passa a integrar a
sentença embargada como se nela estivesse transcrita".

Insatisfeito com a decisão singular, o autor, no id.84bb799, interpôs recurso ordinário, no qual requer a reforma da decisão singular para
que sejam deferidas as seguintes parcelas: a)incorporação dos valores pagos "por fora"; b) restituição de descontos indevidos; c) acúmulo de função; d) horas extras
de trajeto; e) adicional de periculosidade; f) adicional de insalubridade em grau máximo; g) assédio moral; h) multa do art. 477; i) multa do art. 467; e j) honorários
advocatícios.

Contrarrazões(id. E242739).
Sem parecer do Ministério Público do Trabalho.
É o relatório.
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FUNDAMENTAÇÃO

V O T O
 
ADMISSIBILIDADE
Conheço do recurso ordinário, visto que preenchidos os requisitos legais.
 
MÉRITO
Do Salário "Por fora"
O autor, eu sua exordial, sustenta que recebia o importe de R$ 175,00, a título de premiação mensal, sem que o respectivo valor fosse

considerado na base de cálculo das demais verbas.
No particular, o Juízo deixou consignado que(id.89a422e):
Quanto à alegada premiação, não há prova de seu pagamento habitual ao reclamante ou a qualquer outro empregado da 1a demandada,
tampouco foi demonstrado pelo autor fazer à citada jus premiação. Nada a deferir.
 
Ao exame.
No termos do art. 818 da CLT, bem como considerando o consignado no art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus de provar o recebimento

da alegada importância "por fora", pois se trata de fato constitutivo do seu direito.
Ao analisar a instrução processual, notadamente a prova oral produzida, não restou comprovado as alegações da exordial.
Isso posto, mantenho a decisão singular.
 
Dos Descontos Indevidos
Semelhantemente ao consignado no tópico anterior, em atenção ao disciplinado no art. 818 da CLT, bem como considerando o art. 373

do CPC, cabe ao autor o ônus de provar os descontos alegado, pois se trata de fato constitutivo do seu direito.
Entretanto, comprovado a realização dos descontos, é do reclamado o ônus de comprova a licitude da sua realização, pois se trata de

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em respeito, ainda, ao princípio da intangibilidade salarial.
Nesse caminhar, analisando os comprovantes de pagamento de id. 6B8d26c, constata-se que os únicos descontos realizados foram os

relativos aos vales-transporte e adiantamento salarial, o que em regra não são ilegais, não havendo violação ao princípio da intangibilidade salarial do autor.
Isso posto, mantenho a decisão singular.
 
Do Acúmulo de Função
De início, o ônus de comprovar a existência do desvio ou acúmulo de função é do autor, pois se trata de fato constitutivo do seu direito.
Nesse sentido, vejamos as decisões abaixo:
 
DESVIO/ACÚMULO DE FUNÇÕES. PROVA. Indevido o pleito referente a desvio de função ou acúmulo de funções por não ter a
reclamante demonstrado o exercício de tarefas próprias a funções diversas daquela para a qual foi contratada. Recurso obreiro
parcialmente conhecido e não provido. I.(TRT-10 - RO: 02739201210110008 DF 02739-2012-101-10-00-8 RO, Relator: Desembargadora
Elke Doris Just, Data de Julgamento: 26/03/2014, 2ª Turma, Data de Publicação: 11/04/2014 no DEJT)
 
DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. ACÚMULO DE FUNÇÕES. SUBSTITUIÇÕES. Cabe ao Reclamante a prova do fato
constitutivo do seu direito, a teor do que dispõem os arts. 818 da CLT e 333, I, do CPC. No caso em exame, o Reclamante não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar que houve o desvio de função, o acúmulo de funções e as substituições, sendo,
indevidas, pois, as diferenças salariais pleiteadas. (TRT-5 - RecOrd: 00001103620135050371 BA 0000110-36.2013.5.05.0371, Relator:
VÂNIA J. T. CHAVES, 3ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 02/05/2014.)
 
Assim, como o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, indevido o adicional por acúmulo de função pleiteado. Devendo

ser mantida a sentença no ponto.
A prova oral nada esclareceu acerca do tema, devendo ser rejeitado o pleito autoral.
Portanto, nada a reformar na sentença, no particular.
 
Das Horas de Trajeto
A professora Vólia Bomfim Cassar, ao tratar do tema, esclarece que:
Mesmo sendo de fácil acesso, caso o local não seja servido de transporte público e regular e o empregador forneça a condução
(graciosa ou não para o empregado), o tempo gasto no percurso será computado na jornada.
A lei falou demais.
Não havia necessidade de incluir a expressão difícil acesso, uma vez que bastaria o legislador mencionar "local não guarnecido por
transporte público e regular". Isto porque mesmo o local de fácil acesso se torna difícil para aqueles que não têm veículo próprio (carro) e
a localidade não é servida por transporte público, não tendo como chegar ao local de trabalho. Não existe local de difícil acesso se
houver farta condução pública, mesmo que geograficamente a empresa esteja situada em local atípico.
A regularidade do transporte não foi prevista na lei, mas continua na Súmula n° 90, I, do TST.
Enquanto a súmula mencionada contém a expressão público e regular, o art. 58, § 2°, da CLT não menciona a palavra "regular".
Transporte irregular, para efeito de horas in itinere, é diferente de transporte meramente insuficiente - Súmula n° 90, II e III, do TST. No
primeiro caso, os horários da condução são intermitentes e com grandes intervalos, não havendo regularidade de saídas, como, por
exemplo, se só passa no ponto às 8h e às 20h. No segundo caso, há condução suficiente quanto à regularidade de horários, mas em
períodos de "pico", de excesso de demanda, as conduções fornecidas não são suficientes para atender todos os que por elas esperam,
tendo que aguardar mais tempo no ponto.
A mera insuficiência de transporte não acarreta "horas de itinerário", pois nos horários de pico é comum que a condução seja
insuficiente para atender à demanda - Súmula n° 90, III, do TST.
Além disso, o trabalhador cujo horário de serviço seja incompatível com o horário do transporte público e o empregador fornecer
condução, terá direito ao cômputo deste tempo na
jornada - Súmula n° 90, II, do TST. Entretanto, se, não obstante esta carência de oferta de transporte
público, houver compatibilidade com os horários de entrada e saída do trabalhador, ficará descaracterizado o tempo à disposição, isto é,
as horas in itinere. Este é o caso de mera insuficiência, sem incompatibilidade de horários - Súmula n° 90, III.(CASSAR, Vólia Bomfim.
Direito do Trabalho. Niterói: Impetus, 2014)
 
No caso dos autos, como bem destacado na sentença, as empresas reclamadas estão situadas em local de fácil acesso, nas margens

da BR-230, com transporte público regular, não havendo justificativa para o deferimento do pleito.
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Nego provimento.
 
Do Adicional de Periculosidade/Insalubridade em Grau Máximo
A prova pericial produzida foi clara e precisa ao afastar a periculosidade do ambiente de trabalho, bem como limitar a insalubridade ao

grau médio. Vejamos(id.0eec146):
 
Desta forma, com embasamento na Portaria no 3.214/78, especificamente na NR-15, que trata das Atividades e Operações Insalubres,
em seu Anexo nº 3, que trata do calor, tem-se a convicção de que as atividades desenvolvidas pelo reclamante Sr. George Gomes de
Lima desenvolvidas na Hall-3 Montagens e Serviços Ltda - ME e no Consórcio Construcap - Walbridge - Projeto Fiat, eram consideradas
insalubres. O Dispositivo prevencionista supra citado, correlacionado com as condições ambientais descritas, determina que seja
considerado de grau médio.
Não se detectou, entretanto, existência de agentes considerados periculosos nas atividades laborais desenvolvidas pelo reclamante.
Desta forma, com embasamento na Portaria no 3.214/78, especificamente na NR-16, que trata das Atividades e Operações Periculosas,
tem-se a convicção de que as atividades desenvolvidas pelo reclamante Sr. George Gomes de Lima desenvolvidas na Hall-3 Montagens
e Serviços Ltda - ME e no Consórcio Construcap - Walbridge - Projeto Fiat, não eram consideradas periculosas.
 
Analisando aos autos, não se observa qualquer outro elemento capaz de infirmar a validade das conclusões consignadas na perícia. A

prova oral produzida nada esclarece no particular.
Assim, deve ser mantida a sentença.
 
Do Dano Moral
Aduz o autor que, durante todo o contrato de trabalho, a empregadora atrasou os pagamentos do recorrente, bem como apenas

entregava os contracheques, meses após o devido.
Ao exame.
Tratando da responsabilidade civil, os professores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, esclarecem que:
 
De tudo o que se disse até aqui, conclui-se que a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade danosa de alguém que,
atuando a priori ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa forma, às
consequências do seu ato (obrigação de reparar).
Trazendo esse conceito para o âmbito do Direito Privado, e seguindo essa mesma linha de raciocínio, diríamos que a responsabilidade
civil deriva da agressão a um interesse eminentemente particular, sujeitando, assim, o infrator, ao pagamento de uma compensação
pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior de coisas.(GAGLIANO Pablo Stolze, Rodolfo Pamplona Filho.
Manual de Direito Civil. Vol. Único. São Paulo: Saraiva, 2017).
 
Assim, como se observa, para a configuração do dever de indenizar, resta necessário a presença de uma conduta(positiva ou negativa),

um dano(que pode ser presumido) e o nexo entre a conduta e o resultado.
Os mesmos autores acima citados, ao tratarem do dano moral, deixam consignado que:
 
O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras
palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade),
violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.
A apreensão deste conceito é fundamental para o prosseguimento do nosso estudo, notadamente no que diz respeito ao fato de a lesão
se dar em direitos - repita-se! - cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro.
Repisamos esse aspecto de forma a afastar de nossa análise, de uma vez por todas, qualquer relação ao efeito patrimonial do dano
moral ocorrido, pois muitos dos debates sobre a matéria (neste caso, bastante infrutíferos) residem na busca de uma quantificação do
dano moral com base nos seus reflexos materiais.
Ora, se há reflexos materiais, o que se está indenizando é justamente o dano patrimonial decorrente da lesão à esfera moral do indivíduo,
e não o dano moral propriamente dito.
Não é esta, definitivamente, a nossa proposta, pois pretendemos demonstrar a tutela dos direitos da personalidade pelo vigente
ordenamento jurídico, com a possibilidade de compensações pecuniárias em caso de violações.(GAGLIANO Pablo Stolze, Rodolfo
Pamplona Filho. Manual de Direito Civil. Vol. Único. São Paulo: Saraiva, 2017).
 
Partindo das premissas acima, resta evidente que cabe ao autor provar o ato ilícito praticado pelo empregador, pois se trata de fato

constitutivo do seu direito.
No caso dos autos, não há qualquer evidencia da alegação autora, não havendo, portanto, comprovação da conduta do réu, indevida a

indenização.
Mantenho.
 
Dos Honorários Advocatícios
Com a vigência da Lei n. 1.3467/2017 (reforma trabalhista), os honorários advocatícios, no âmbito da justiça do trabalho, sofreram uma

grande reformulação, passando a serem devidos pela mera sucumbência, como ocorre no processo comum. Vejamos:
 
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%
(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
 
Nesse caminhar, é importante esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem uma natureza híbrida, tendo, ao

mesmo tempo, caráter de direito material, pois se trata de um crédito alimentar, assim como caráter processual, pois decorre da atuação do advogado no processo,
sendo reconhecido na sentença, com base na proporção da sucumbência das partes.

Destarte, as novas normas de direito processual, como sabemos, após o prazo da vacatio legis, entram em vigor de imediato, inclusive
em relação aos processos em andamento, respeitando os atos processuais já praticados, em atenção à teoria do isolamento dos autos processuais.

Entretanto, nos casos dos honorários advocatícios, diante da sua natureza peculiar, entendo que a teoria acima não deve ser aplicada.
Explico.
O autor, quando do ajuizamento da reclamatória, nos termos da legislação vigente naquele momento, tinha consciência que, caso os

honorários fossem deferidos, nos termos da Súmula n. 219 do C. TST, não seria por mera sucumbência, só podendo ser beneficiado, mesmo que parcial a
condenação.
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Com a entrada em vigor da nova legislação, como já destacado, os honorários passaram a ser devidos pela mera sucumbência, na
proporção da condenação, ficando a parte autora prejudicada com a alteração legislativa, ou seja, a regra do jogo mudou quando a partida já havia sido iniciada, o que
acarretaria decisões surpresas, em uma total violação ao princípio da lealdade processual e da boa-fé na condução do processo.

Então, no particular, relativamente aos honorários advocatícios, entendo que a nova legislação só deve ser aplicada aos processos
ajuizados após a vigência da norma, devendo os processos já ajuizados seguir o entendimento anteriormente consolidado.

Assim, como não estão presentes os requisitos da Súmula n. 219 do TST, rejeito o pleito de honorários.
Ademais, como no âmbito trabalhista há disciplina específica acerca dos honorários, inaplicável o disposto no art. 404 do CC.
Rejeito.
 
Conclusão
Isso posto, nego provimento ao Recurso Ordinário.
 

 

 

ACÓRDÃO

ACORDA a C. 1ª TURMA do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, em Sessão Ordinária de Julgamento realizada em 12/12/2017, no Auditório Ministro
Fernando Nóbrega, com a presença de Suas Excelências o Senhor Desembargador Paulo Maia Filho (Presidente), o Senhor Juiz Antonio Cavalcante da
Costa Neto (Relator) e o Senhor Desembargador Carlos Coelho de Miranda Freire, bem como de Sua Excelência o Senhor Procurador do Trabalho, Dr. Flávio
Henrique Freitas Evangelista Gondim, por unanimidade, com ressalva de fundamentação de Sua Excelência o Senhor Desembargador Carlos Coelho de
Miranda Freire, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. Custas mantidas. 
Obs.: Convocado Sua Excelência o Senhor Juiz Antonio Cavalcante da Costa Neto, Titular da VT de Guarabira/PB, em substituição a Sua Excelência o
Senhor Desembargador Leonardo Trajano que se encontrava em gozo de férias regulamentares.
Sua Excelência a Senhora Juíza Margarida Alves de Araújo Silva, Titular da 1ª VT desta Capital, convocada para substituir Sua Excelência a Senhora
Desembargadora Ana Maria Madruga, em gozo de férias regulamentares, não participa deste julgamento nos termos do Regimento Interno desta Corte.
 

Assinado e datado eletronicamente)
Antônio Cavalcante da Costa Neto

Juiz Relator  Convocado
 
 

AF/MG
 

 


