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Caros alunos, como vão? 

 

Segue a ATIVIDADE II, na forma do nosso Plano de Curso, valendo até 10% da 2ª VA. Trata-

se de Estudo de casos. Acerca de casa caso, ao final dos textos, o aluno deve apresentar um 

resumo, informando os fundamentos da Vara do Trabalho, do TRT e do TST, bem como, 

separadamente, o seu próprio posicionamento (com os embasados argumentos) acerca da 

decisão pelo Judiciário. Responda nos espaços e no modelo já estabelecido. 

Somente o resumo e o posicionamento serão entregues ao professor, no momento da prova. O 

trabalho é individual e manuscrito. Trabalhos digitados ou forma do modelo não serão 

aceitos. Este trabalho vale também como complementação de carga horária, em face dos 

recessos que ocorrerão em virtude da Copa do Mundo de Futebol. 

Caso 1 

A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SD-I1) do Tribunal Superior do Trabalho 

manteve decisão que reconheceu o vínculo de emprego de um trabalhador angolano com a 

Braspetro Oil Services Company (Brasoil), que o contratou no Brasil para prestar serviços em 

águas territoriais de Angola. A Subseção entendeu que se aplicava ao caso a Lei nº 7.064/82, 

que garante ao empregado brasileiro que trabalha no exterior a aplicação de legislação brasileira 

sempre que esta for mais favorável. 

O operário foi contratado em 1986 para trabalhar em plataforma petrolífera mantida pela 

Braspetro Petrobras Internacional na costa angolana, quando foi providenciado seu passaporte e 

passagens aéreas. As empresas, porém, não efetuaram o registro na carteira de trabalho e 

celebraram contrato de prestação de serviços. Para o trabalhador, os empregadores "se 

aproveitaram de sua ignorância" a fim de fraudar o contrato de trabalho. A última viagem a 

Angola foi em fevereiro de 1999. No mês seguinte, foi demitido por meio da assinatura de um 

acordo, sem em assistência. 

Na reclamação trabalhista, o operário afirmou que o texto do acordo comprovaria a relação de 

trabalho, ao utilizar termos como relação laboral, salários, férias e horas extras. Por isso, pediu a 

declaração da relação jurídica de emprego com a Brasoil e a condenação solidária das empresas 

ao pagamento de todas as verbas trabalhistas. O pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau. 

Conflito de leis trabalhistas no espaço 

A Brasoil tentou reformar a sentença, em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região (RJ), alegando a existência de conflito de leis trabalhistas no espaço. O Regional, 

porém, entendeu que, no caso, entre a lei angolana, onde o serviço foi efetivamente prestado, e 

que prevê prazo prescricional de um ano, e a brasileira, onde o contratado foi celebrado, esta é 

que deveria ser aplicada, e considerou o prazo prescricional de dois anos, rejeitando o recurso. 

No TST, a empresa insistiu na aplicação da lei angolana, o que resultaria na decretação de 

prescrição do pedido do empregado. A Oitava Turma, porém, observou que a contratação de 
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trabalhador nas circunstâncias daquele caso deveria ser regida pela Lei nº 7.064/82. Se a própria 

empresa, quando da rescisão do contrato de trabalho, pagou verbas amparadas na legislação 

brasileira, sua conduta implicou renúncia ao chamado princípio da lex loci executionis, que 

privilegia a legislação do local da prestação de serviços, invocado no recurso. 

Nos embargos à SDI-1 a Brasoil e a Braspetro insistiram na argumentação, afastada pelo relator, 

ministro Renato de Lacerda Paiva. De acordo com o ministro, após o cancelamento da Súmula 

207, consolidou-se no TST o entendimento de que a Lei nº 7.064/82 assegura ao empregado 

brasileiro que trabalha no exterior a aplicação da legislação brasileira sempre que ficar 

evidenciado ser esta a mais favorável. No presente caso, ele concluiu não haver dúvida quanto à 

incidência da lei brasileira. (Lourdes Côrtes /CF) - Processo: RR-1003206-67.2003.5.01.0900 

 

Caso 2 

 

TST - Lei 6.019/74 

 

(Seg, 24 Abr 2006 06:01:00) 

A prorrogação do contrato de trabalho temporário depende, segundo a legislação, de autorização 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e não apenas da comunicação da empresa 

interessada ao órgão da administração pública. Com esse esclarecimento do ministro Carlos 

Alberto Reis de Paula (relator), a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho deferiu 

recurso de revista a uma trabalhadora do interior paulista que firmou contrato temporário com a 

empresa Funcional Centro de Recrutamento e Seleção Pessoal Ltda para a venda de produtos de 

vestuário nas dependências do Carrefour Comércio e Indústria Ltda.  

Após o término do contrato temporário, a trabalhadora continuou a prestar serviços de 

promoção e venda dos produtos. A prorrogação do contrato foi comunicada ao órgão local do 

MTE pelo Carrefour. Posteriormente, a vendedora ingressou na 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí, 

solicitando o reconhecimento do vínculo de emprego, consequência da irregularidade ocorrida 

na prorrogação.  

A vendedora também alegou que, com a prorrogação equivocada, o tomador de serviços 

Carrefour –  passou a ser o responsável pelo contrato de trabalho. A primeira instância não 

detectou a irregularidade, tampouco o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (com sede 

em Campinas-SP). “ O contrato temporário pode ser automaticamente autorizado desde que a 

empresa tomadora comunique ao órgão local do Ministério do Trabalho, condição que foi 

cumprida pela empresa cliente” , registrou a decisão regional.  

Esse entendimento, contudo, foi reformado no TST. O ministro Carlos Alberto observou que o 

art. 10 da Lei nº 6019 de 1974 aponta a necessidade da autorização do MTE para a prorrogação 

do contrato temporário. O dispositivo prevê que “ o contrato entre a empresa de trabalho 

temporário e a empresa tomadora ou cliente, com relação a um mesmo empregado, não poderá 

exceder de três meses, salvo autorização conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho, 

segundo instruções a serem baixadas pelo Departamento Nacional de Mão-de-Obra” . 

Diante da constatação de que houve mera comunicação, a Terceira Turma entendeu que, no caso 

concreto, a prorrogação foi irregular. A decisão reconheceu a continuidade da relação contratual 

e, com isso, os autos retornarão à Vara do Trabalho de Jundiaí, que prosseguirá no julgamento 

da ação da trabalhadora e no exame dos direitos que reivindica. (RR 1901/2001-002-015-00.9) 
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Caso 3 

TST - Shell Brasil Ltda 

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho 

manteve decisão que condenou a Shell Brasil Ltda., solidariamente, ao pagamento de débitos 

trabalhistas da E&C Combustíveis Ltda., mesmo havendo contrato de franquia firmado entre as 

duas. Como ficou demonstrado que a E&C era mera administradora da Shell, sem autonomia 

para desenvolver suas atividades, a SDI-1 manteve a descaracterização do contrato de franquia e 

concluiu pela existência de grupo econômico, com consequente responsabilização solidária por 

dívidas trabalhistas. 

Contrato de franquia 

Nos termos do artigo 2º da Lei 8.955/1994, o contrato de franquia empresarial ocorre quando o 

franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca e de distribuição exclusiva ou semi-

exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, o direito de uso de tecnologia, implantação 

e administração de sistema desenvolvido pelo franqueador, mediante remuneração direta, sem 

que, no entanto, fique caracterizado o vínculo de emprego. 

Em ação trabalhista movida por um empregado da E&C, a Shell acabou condenada 

solidariamente ao pagamento das verbas devidas. Isso porque o contrato de franquia firmado 

entre as duas empresas foi considerado descaracterizado pelo juízo de primeiro grau, em função 

da interferência administrativa e financeira da Shell (franqueadora) nos negócios da E&C 

(franqueada). Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE) 

ao concluir que, de fato, a E&C não possuía autonomia e independência para atuar, figurando 

apenas como administradora da Shell, o que demonstrou a existência de grupo econômico entre 

as duas. 

Inconformada, a Shell recorreu ao TST, mas a Quinta Turma, responsável pela análise do apelo, 

não lhe deu razão e manteve a decisão regional. Como o TRT-6 concluiu pela existência de 

grupo econômico, pois ficou configurado que a E&C não detinha os poderes inerentes de um 

franqueado, conclusão diferente exigiria a reanálise dos fatos e provas, o que é vedado, nos 

termos da Súmula 126 do TST. 

A Shell levou o caso à SDI-1, com a interposição do recurso de embargos, afirmando que a 

existência de contrato de franquia não seria compatível com a responsabilização solidária ou 

subsidiária, já que a relação jurídica é apenas comercial. Sustentou que a decisão da Turma teria 

violado o artigo 2º da Lei 8.955/94 e a Súmula 331, item IV, do TST. 

Mas a relatora dos embargos, ministra Delaíde Miranda Arantes, sequer conheceu do recurso. 

Ela explicou que a violação a preceito de lei não está inserida nas hipóteses de cabimento do 

recurso de embargos, conforme dispõe o artigo 894, inciso II da CLT.  Além disso, como ficou 

descaracterizado o contrato de franquia e configurado o grupo econômico, impossível o 

conhecimento do recurso pela alegada violação à Súmula 331, IV, do TST, pois ela trata de 

terceirização, que não é o caso dos autos. 

A decisão foi unânime. 

Processo: RR-35900-05.2006.5.06.0014 - Fase Atual: E 
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Caso 4 

TST – Terceirização – responsabilidade municipal 

(Sex, 8 Fev 2013, 7h) 

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) não acolheu recurso ordinário em ação rescisória do município de Joinville 

(SC) e manteve a condenação de pagamento de débitos trabalhistas a uma profissional 

terceirizada por falta de fiscalização pela empresa prestadora de serviço. O Tribunal Regional 

do Trabalho da 12ª Região (SC) julgou improcedente a ação rescisória, contra julgamento do 

próprio TRT, por não constatar violação à Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) e nem à 

Constituição Federal, como defendia o município. 

O ministro Emmanoel Pereira (foto), relator do recurso na SDI-2, destacou que o Tribunal 

Regional não declarou a inconstitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/1993, 

e nem afastou a sua incidência. Na sua decisão, o TRT, "interpretando a Lei de Licitações em 

conjunto com o restante do ordenamento jurídico", concluiu que a administração pública pode 

responder de forma subsidiária pelos débitos trabalhistas quando incorrerem na culpa da 

fiscalização do contrato de prestação de serviços, não havendo aí violação ao artigo 97 da 

Constituição. 

Para o ministro, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do parágrafo 

1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993 não impediu que a Justiça do Trabalho reconheça a 

responsabilidade da ente público nesses casos. "A ressalva da Suprema Corte foi sobre a 

aplicação, de forma irrestrita, do inciso IV da Súmula nº 331 do TST, isto é, sem o exame da 

conduta culposa da Administração Pública" afirmou ele. 

O relator transcreveu notícia do site do STF de novembro de 2010: "Ao decidir, a maioria dos 

ministros se pronunciou pela constitucionalidade do artigo 71 e seu parágrafo único, e houve 

consenso no sentido de que o TST não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais 

rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão 

público contratante". 

Ele ressaltou ainda que a 3ª Vara do Trabalho de Joinville (SC) declarou a responsabilidade 

subsidiária do município não pela simples incidência do inciso IV da Súmula nº 331 do TST, 

"mas pela conclusão de que o ente público incorreu em culpa, pois omisso na fiscalização do 

cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora". 

Para se concluir em sentido contrário, de acordo com o relator, seria necessário proceder a um 

novo exame dos fatos, o que não pode ser feito em ação rescisória, pois "não é o meio hábil para 

se concluir pela existência ou não de conduta culposa do ente público quando da execução do 

contrato de prestação de serviços".  Ele citou a Súmula 410 do TST, que diz que "a ação 

rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que 

originou a decisão rescindenda". 

Com esse entendimento, a SDI-2 negou, por maioria, provimento ao recurso de revista do 

município de Joinville e manteve a decisão do TRT que julgou improcedente a ação rescisória. 

Vencido o ministro Antônio José de Barros Levenhagen, com ressalva de entendimento do 

ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte. 

(Augusto Fontenele/MB) 

Processo: ReeNec e RO - 464-83.2011.5.12.0000 
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Caso 5 

TST – professor 

(Qua, 10 Abr 2013, 8h) 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) absolveu o Centro Universitário 

Franciscano (Unifra) de pagar equiparação salarial a um professor que não demonstrou a 

identidade de funções entre ele e dois colegas, cujas remunerações eram superiores à 

sua.  Segundo o relator do caso no TST, ministro Walmir de Oliveira da Costa (foto), a 

condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) foi equivocada, uma 

vez que é do empregado a obrigação de provar a existência de igualdade no desempenho das 

funções exercidas por se tratar de fato constitutivo de seu direito. 

O professor assistente da Unifra havia obtido êxito ao recorrer ao TRT-4, que reformou a 

sentença de primeiro grau – que por sua tinha julgado improcedente a pretensão do autor da 

reclamação trabalhista. 

Entenda o caso 

O pedido feito se baseou no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que dispõe 

que todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador e na mesma localidade, deverá 

ser remunerado com salário equivalente. De acordo com o reclamante, ele realizava funções 

idênticas às de dois professores da Unifra, mas com remuneração inferior. 

A instituição negou o direito pretendido, explicando que a condição entre os paradigmas 

indicados não era similar à do reclamante, que é portador do título de mestre, enquanto os 

outros são doutores. Acrescentou que um dos indicados, inclusive, somente passou a receber 

salário maior do que o do autor após obter sua titulação no grau de doutorado, quando deixou de 

trabalhar como professor assistente, para exercer o cargo de professor. 

Convencido pelas provas dos autos, o juiz da 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria deu razão à 

empregadora e julgou improcedente o pedido do profissional de ensino. 

Ao apreciarem o recurso ordinário do empregado, os desembargadores gaúchos entenderam, 

primeiramente, que era incumbência da reclamada fazer a comprovação do fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Em seguida, após examinarem as provas dos 

autos, concluíram que a reclamada não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, o que 

acarretou na condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação aos 

dois outros professores. 

Inconformada com a reforma da sentença, a Unifra recorreu ao TST. 

O recurso foi analisado pela Primeira Turma do TST. O relator, ministro Walmir Oliveira da 

Costa, constatou a ocorrência de violação ao artigo 818 da CLT, no qual são estabelecidas as 

regras do dever de prova pelas partes.  Para o ministro, a decisão Regional também contrariou 

os termos do item VIII, da Súmula nº 06, do TST. 

Decisão no TST 
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De acordo com a decisão, é do empregado o ônus de provar o requisito da identidade de 

funções, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme prevê o artigo 818 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Os integrantes da Turma também entenderam que houve contrariedade aos termos da Súmula nº 

6, VIII, deste Tribunal. É que o TRT Gaúcho deferiu a equiparação salarial entre profissionais 

que possuem titulação em graus diferentes, ou seja, dissentindo da regra do artigo 461, 

parágrafo 1º, da CLT, que "exige a presença dos pressupostos do trabalho de igual valor e 

idêntica perfeição técnica". 

O ministro Walmir salientou, ainda, ser incontroversa a existência das titulações acadêmicas 

diferenciadas entre o reclamante e os paradigmas por ele apontados, o que autoriza o 

enquadramento jurídico na diretriz da referida Súmula, no sentido de o reclamado ter cumprido 

o encargo de provar fato impeditivo do direito do autor da ação trabalhista. 

A decisão que afastou a condenação se deu de forma unânime. 

(Cristina Gimenes/MB - foto Aldo Dias) 

Processo: RR-37000-51.2008.5.04.0702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_1_50.html#SUM-6
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_1_50.html#SUM-6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=37000&digitoTst=51&anoTst=2008&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0702


 

 

DEPARTAMENTO DE DIREITO 

 

DISCIPLINA: Direito do Trabalho I 

PROFESSOR: Hélio José de Souza Filho 

- Atividade II - 1º SEMESTRE DE 2014 

TURMA: _______                                   TURNO:  _______ 

NOME: ____________________________________________________  

Caso 1 - Resumo e posicionamento da (o) aluna (o) 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 
 

Caso 2 - Resumo e posicionamento da (o) aluna (o) 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 
 

Caso 3 - Resumo e posicionamento da (o) aluna (o) 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 
 

Caso 4 - Resumo e posicionamento da (o) aluna (o) 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



_______________________________________________

______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 
 

 

Caso 5 - Resumo e posicionamento da (o) aluna (o) 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 
_______________________________________________

_______________________________________________
______________________________________________ 
 

“Quando eu disse ao caroço de laranja que dentro 
dele dormia um laranjal inteirinho, ele me olhou 
estupidamente incrédulo...” (Hermógenes) 

 


