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Súmula 338 do TST – JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. 

ÔNUS DA PROVA – Res. N. 129/ 2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

 

É ônus do empregador que consta com mais de 10 (dez) 

empregados o registro da jornada de trabalho na forma do 

artigo 74, § 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos 

controles de frequência gera presunção relativa de veracidade 

da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em 

contrário



súmula-437 intervalo intrajornada para repouso e alimentação. 

‘





O critério de fixação do valor 

indenizatório do dano moral levará em conta tanto a qualidade do atingido como a 



capacidade financeira do ofensor, de molde a inibi-lo a futuras reincidências, 

en ejando expre  ivo  ma   uportável gravame patrimonial”  (3ª T. do TJRS  01.09.95  

RJTJRS 176/ 250).



“Art. 389. N o cumprida a obrigação, responde o 

devedor por perdas e danos, mais juros e 

atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, e honorários de 

advogado.”  

“Art. 402. Salvo a  exce õe  expre  amente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 

credor abrangem, além do que ele efetivamente 

perdeu  o que razoavelmente deixou de lucrar.”  

 



“ Indeniza  o por perda  e dano  da  de pe a  com 

Advogado - Cabimento na Reclamação Trabalhista 

- Arts. 389 e 404 do CC - Natureza indenizatória que 

tem por fundamento o Princípio da Restituição 

Integral e não o Princípio da Sucumbência - 

Inexistência de afronta às Sumulas nos 229 e 319 

por conta da inespecificidade por diversidade de 

fundamento - Acolhimento dos Embargos de 

Declaração para considerar prequestionada a 

matéria - A condenação ao pagamento de 

indenização dos honorários advocatícios, com base 

nos arts. 389 e 404 do CC, tem como fundamento o 

atendimento ao Princípio da Restituição Integral, a 

título de perdas e danos. Logo, não se confunde com 

o Princípio da Sucumbência de que tratam as 

Súmulas nos 229 e 319 do TST. Assim, independe da 

condição de o autor ser ou não beneficiário da 

Justiça. Quanto ao percentual, trata-se de 

indenização que pode ser arbitrada, o que dispensa 

prova do contrato de honorários e do real valor 

desembolsado pelo reclamante com as despesas 

advocatícias. Quando há nos Autos prova do real 

valor gasto, facilita a condenação ao valor indicado 

(TRT-2ª Região - 4ª T.; ED nº 02031200701702000-

São Paulo-SP; ac nº 20100065737; Rel. Des. Federal 

do Trabalho Ivani Contini Bramante; j. 9/2/2010; 

v.u.).”– Fonte:Boletim AASP nº 2689 -19 a 25 de julho 

de 2010. 
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