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A C Ó R D Ã O 

1ª Turma 

GMHCS/sgm 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 

REVISTA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

OBRIGAÇÕES NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. O 

Tribunal Regional reputou 

incontroverso que "a ré utilizou-se do nome, da 

titulação, da condição específica do reclamante para 

obter a aprovação de seu curso junto ao MEC e que com 

isso obteve proveito econômico", concluindo ser 

"Inequívoco que o reclamante e a ré se comprometeram 

reciprocamente, e que o cumprimento da obrigação 

estava condicionado à aprovação do curso pelo 

MEC.(...). Portanto, havia, sim, um compromisso da 

primeira Reclamada, ao obter a aprovação do curso, de 

contratar o Reclamante". Entendeu o julgador 
que a execução dessa obrigação não se 

mostrava aconselhável pelo fato de 

haver outro professor ministrando a 

disciplina e da evidente animosidade 

que o presente litígio causou, razão 
pela qual reputou que a melhor solução 

seria a reparação civil, sendo devida a 

indenização decorrente de danos morais, 

condenando as reclamadas de forma 

solidária, ante a caracterização de 

grupo econômico (aspecto que não foi 

objeto de insurgência no recurso de 

revista). 2. Decisão regional em 

conformidade com o entendimento desta 

Casa no sentido que, em prestígio à 

boa-fé objetiva, ao vislumbrarem a 

formação do vínculo contratual, as 

partes comprometem-se, desde então, ao 

cumprimento de obrigações pertinentes à 

fase do pré-contrato. 3. Nesse 

contexto, o não cumprimento pela 

primeira reclamada do que fora 

previamente ajustado, que fez nascer no 

autor a expectativa de sua contratação 

para o corpo docente da faculdade, 

caracteriza conduta ilícita ensejadora 

da reparação. 4. Violação do art. 186 do 

CCB/2002 não reconhecida. 
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DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. 

O e. TRT, considerando fatores 

relativos à expectativa criada para o 

autor, bem como a ruptura do compromisso 

assumido pela reclamada, o uso da imagem 

do reclamante, além de que a contratação 

do autor deveria ser feita para 

ministrar oitenta horas aulas 

semestrais, com percebimento de 

salário-hora de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), entendeu razoável o valor de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) fixado 

para a indenização dos danos morais 

reconhecidos. 2. Nesse contexto, 

inespecífico o único aresto apresentado 

como divergente, à luz da Súmula 296, I, 

TST, haja vista que o paradigma analisa 

a questão tão somente pelo enfoque da 

capacidade econômica da reclamada, nada 

dispondo sobre os critérios adotados no 

acórdão recorrido. 

Agravo de instrumento conhecido e não 

provido. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo 

de Instrumento em Recurso de Revista n° 

TST-AIRR-3194800-26.2007.5.09.0011, em que são Agravantes FACULDADE 

RADIAL DE CURITIBA SOCIEDADE LTDA. E OUTRA  e é Agravado JORGE ANTÔNIO 

DE SOUZA. 

 

As reclamadas interpõem agravo de instrumento contra 

o despacho negativo de admissibilidade das fls. 824-8, da 

Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com vista 

à liberação do recurso de revista que interpuseram. 

Com contraminuta e contrarrazões (fls. 874-94 e 

897-910), vêm os autos a este Tribunal para julgamento. 

Feito não submetido ao Ministério Público do Trabalho 

(art. 83 do RITST). 

É o relatório. 
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V O T O 

 

Preenchidos os pressupostos legais de 

admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do 

mérito.  

Eis os fundamentos do despacho negativo de 

admissibilidade do recurso de revista, verbis: 

 

"RECURSO DE: FACULDADE RADIAL DE CURITIBA 

SOCIEDADE LTDA. 

O recurso de revista foi interposto em nome de FACULDADE RADIAL DE 

CURITIBA LTDA, pessoa jurídica cujo nome é diferente daquele que consta no    

pólo passivo da presente demanda e em todos os documentos juntados aos autos, 

qual seja FACULDADE RADIAL DE CURITIBA SOCIEDADE LTDA. 

Poderia considerar a legitimidade indicada na peça processual como simples 

erro material e passar à analise do mérito. Entretanto, a procuração e 

substabelecimentos juntados aos autos levam à conclusão de que o subscritor da 

presente, Dr. OTAVIO PINTO E SILVA, não possui poderes para representar a 

parte recorrente, pois o substabelecimento de fls. 369/370 foi assinado por 

advogado que também não tem poderes para representá-la. 

É importante ressaltar que as procurações e substabelecimentos juntados com 

o presente recurso de revista também não se prestam para validar a atuação do 

causídico, em razão da divergência entre os dados (instrumento público, Livro, fls. e 

data) indicados no substabelecimento e na procuração juntados, basta verificar as 

páginas 433 verso e 430 verso. 

Ante a irregularidade de representação o presente recurso é inexistente. 

Saliente-se, também que não se configurou mandato tácito, que ocorre mediante o 

comparecimento do advogado à audiência, sem procuração, mas acompanhado do 

cliente, e não pela simples prática de atos processuais. 

CONCLUSÃO 

DENEGO seguimento ao recurso de revista. 

 

RECURSO DE: FACULDADE RADIAL DE CURITIBA SOCIEDADE 

LTDA. E OUTRO(S)  

UNIRRECORRIBILIDADE 

Em 29/09/2010 a reclamada FACULDADE RADIAL DE CURITIBA 

SOCIEDADE LTDA interpôs recurso de revista (fls. 423/425), assinado pelo 

advogado Dr. Otávio Pinto e Silva, através do sistema e-doc. Em 16/11/2010 foi 

protocolado outro recurso de revista em nome da mesma parte (fls. 436/444). 

Ressalte-se que, embora o primeiro recurso tenha tido o seu seguimento 

denegado por irregularidade de representação, impende considerar, em razão do 

princípio da unirrecorribilidade, que o segundo recurso de revista subscrito pelo 

advogado Diego Felipe Muñoz Donoso, é inadmissível, afinal cada decisão atrai 

apenas um meio de impugnação. Ainda que não esteja expressamente previsto no 

Código de Processo Civil em vigor, tal como ocorria com o Código de 1939, o 

sistema processual pátrio consagra o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 
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Este, segundo Manoel Antônio Teixeira Filho: ‘... significa que para cada ato 

jurisdicional que se deseja impugnar existe um recurso único e adequado; onde cada 

recurso possui não apenas uma destinação específica mas também uma 

exclusividade no ataque à decisão relativamente à qual o interessado se manifesta 

insatisfeito’ (TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Sistema dos recursos 

trabalhistas. 7.ed. São Paulo: LTr, 1993, p. 110-111). 

A preclusão consumativa, a seu turno, decorre de já se ter praticado uma vez - 

consumado - o ato processual, " não importa se com mau ou bom êxito, não sendo 

possível tornar a realizá-lo" (Egas Dirceu Moniz de Aragão - "Comentários ao 

Código de Processo Civil", vol. II - 9ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1998 - p. 97). 

Dessa forma, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão 

consumativa não admito o segundo recurso de revista interposto, no tocante à 

reclamada Faculdade Radial (fls. 436/444). 

Como no presente recurso de revista há duas recorrentes, passo à analise   

do recurso quanto à recorrente IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR 

MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. 

 

PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 

Tempestivo o recurso (decisão publicada em 05/11/2010 - fl. 421; recurso 

apresentado em 16/11/2010 - fl. 436). 

Regular a representação processual (fl. 172). 

Inexigível o preparo. 

PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR 

Alegação(ões): 

- violação aos artigos 186 do CC, 46, 47 da LBD.. 

- divergência jurisprudencial. 

Insurge-se a recorrente contra a decisão que a condenou ao pagamento de 

indenização decorrente da obrigação de contratar o reclamante. Sucessivamente, 

pretende que o referido valor seja reduzido. 

Consta do acórdão: 

"A matéria é similar à apreciada por esta Turma nos RO's 

01207-2005-660-09-00-8 e 15718-2004-005-09-00-5, em que atuou como Relator o 

MMº Desembargador Arion Mazurkevic. Curvando-me ao entendimento da E. 

Turma, adoto como razões de decidir e passo a transcrever, com as devidas 

adaptações, aqueles fundamentos: 

'Os estabelecimentos de ensino superior estão submetidos ao MEC, 

dependendo para funcionamento da observância de rigoroso procedimento 

administrativo. 

Entre as várias disposições legais e regulamentares que regulam essa 

sujeição, destaca-se o art. 46 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), o qual estabelece a submissão das entidades de ensino superior ao 

controle e fiscalização Estatal: 'a autorização e o reconhecimento de cursos, bem 

como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos 

limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação'. 

O § 1º desse mesmo artigo evidencia o rigor e a indeclinabilidade dessa sujeição, 

prevendo que "após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente 

identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que 

poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em 

intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da 
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autonomia, ou em descredenciamento". O § 2º do mesmo artigo não deixa dúvidas 

que essas regras são aplicáveis às instituições públicas e privadas de ensino, pois 

evidencia que quando pretendeu disciplinar situação específica às entidades 

públicas o fez de forma expressa: "No caso de instituição pública, o Poder 

Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de 

saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das 

deficiências'. 

Ainda, essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação exige que as instituições 

de ensino superior informem "aos interessados, antes de cada período letivo, os 

programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, 

qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, 

obrigando-se a cumprir suas respectivas condições" (destaquei - art. 47, § 1º). 

Reitere-se: cabe à instituição de ensino superior previamente divulgar, entre 

outros, a qualificação dos professores, devendo obrigatoriamente cumprir as 

condições divulgadas. 

Portanto, com a devida vênia à interpretação do juízo de origem, a primeira 

Reclamada estava obrigada, por exigência do MEC, a contratar o Autor.'(...) 

Inequívoco que o reclamante e a ré se comprometeram reciprocamente, e que o 

cumprimento da obrigação estava condicionado à aprovação do curso pelo 

MEC.(...) 

Portanto, havia, sim, um compromisso da primeira Reclamada, ao obter a 

aprovação do curso, de contratar o Reclamante. (...) Ainda que reconhecida a 

obrigação da primeira Reclamada em contratar o Reclamante, não se mostra no 

caso aconselhável a execução dessa obrigação. 

Isso em face de já existir um professor ministrando a disciplina Direito 

Aduaneiro, de modo que a contratação do Autor implicaria na dispensa do 

professor admitido anteriormente, assim como da evidente animosidade que o 

presente litígio estabeleceu entre as partes, o que comprometeria a necessária 

integração e harmonia que deve existir entre estabelecimento e professor na 

atividade de ensino. 

Assim, reputo que a melhor solução para a lide é a reparação civil pelos 

direitos lesados, com base no art. 159 do Código Civil de 1916, atual art. 186.  

'Quanto ao montante da indenização, reputo que deve ser fixado em R$ 

70.000,00, em valor da data do presente julgamento, conforme parâmetro já 

adotado pela maioria deste Colegiado em casos análogos analisados nos autos 

01207-2005-660-09-00-9 e 15718-2004-005-09-00-5, que se mostra compatível 

aqui também para recompensar a a expectativa criada para o reclamante, bem 

como a ruptura do compromisso assumido pela reclamada, assim como o uso da 

imagem do Autor por esta. 

Indevida indenização dobrada por "aplicação analógica das regras de 

estabilidade da CLT", como postulado pelo Autor, visto que a situação verificada 

nos autos em nada se assemelha às hipóteses dos arts. 497 e 498 da CLT.' 

O documento constante à fl. 99 do volume de documentos indica que a 

contratação do autor deveria ser feita para ministrar 80 horas/aulas semestrais e 

não obstante a ré tenha sido intimada para tanto, sob as penas do art. 359 do CPC 

(fl. 163), não juntou aos autos os comprovantes de pagamento do professor que 

assuniu a disciplina antes destinada ao autor (conforme explicitado na petição de 

fls. 167-169). Assim, acolho a tese da peça de ingresso a esse respeito para 

entender que o valor da hora aula a ele devida importava em R$ 50,00, critério 

considerado para a indenização arbitrada."  
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Não se vislumbram as violações alegadas, pois o Colegiado decidiu em 

consonância com o princípio do livre convencimento motivado do juiz (artigo 131 

do CPC), com base nas provas e circunstâncias constantes dos autos. Conclusão 

diversa exigiria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 126 do TST, o que 

inviabiliza o seguimento do recurso, visto que a aferição da alegada afronta legal 

demandaria reapreciação do contexto fático-probatório, vedada em sede 

extraordinária.  

Quanto ao valor da indenização, inviável o seguimento do recurso, visto que 

o Colegiado imprimiu interpretação razoável à legislação aplicável à hipótese, o que 

não permite vislumbrar violação aos dispositivos apontados (Súmula 221, inciso II, 

do TST). 

Outrossim, inespecífico o aresto colacionado, que não abordam todos os 

fundamentos da r. decisão recorrida (Súmula 23/TST). 

CONCLUSÃO 

DENEGO seguimento ao recurso de revista". 

 

 

Na minuta de agravo, as reclamadas reputam preenchidos 

os pressupostos para o conhecimento das revistas, nos moldes do art. 896 

da CLT. Afirmam que o TRT não fundamentou o despacho denegatório de forma 

satisfatória. Alegam que não há que se falar em preclusão consumativa, 

tendo em vista a inexistência do primeiro recurso, dada a sua interposição 

por advogado sem procuração nos autos.  Sustentam indevida a indenização 

por danos morais, pois não foi praticado ato ilícito nos termos da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9894/96). Insurgem-se contra o 

valor da condenação. Apontam violação dos artigos 186 do Código Civil 

e 46 e 47 da Lei 9894/96, além de contrariedade às Súmulas 270/TST e 115 

do STJ e divergência jurisprudencial. 

Não prospera a insurgência. 

Ressalto, de início, que o artigo 896, § 1º, da CLT, 

impõe ao primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista o dever 

de avaliar, com caráter precário, os pressupostos extrínsecos e 

intrínsecos do recurso de revista. À parte que porventura inconformar-se 

com o juízo de prelibação, cumpre buscar o trânsito da revista pelo agravo 

de instrumento, na forma do artigo 897, "b", da CLT. No caso, as agravantes 

se valem deste meio processual. Assim, não obstante estar o despacho 

devidamente fundamentado, não se cogita de negativa de prestação 

jurisdicional.  
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Acerca do não seguimento do segundo recurso de revista 

interposto pela primeira reclamada, inviável o provimento do agravo de 

instrumento, haja vista que, como bem apreciado no r. despacho negativo 

de admissibilidade, esse segundo apelo não merece ser admitido, por 

incabível, uma vez que já interposto recurso de revista anteriormente, 

o que atrai a preclusão consumativa, sendo defeso à parte recorrer 

novamente do mesmo ato. 

A reclamada busca corrigir equívoco cometido ao 

interpor o recurso de revista anterior, violando, em última análise, o 

princípio da unirrecorribilidade recursal, que é adotado pelo sistema 

processual brasileiro e que significa que "para cada ato jurisdicional que se deseja 

impugnar existe um recurso único e adequado" (TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. 

Sistema dos Recursos Trabalhistas. 11ª. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 104).  

E Araken de Assis, em sua obra "Manual dos Recursos", 

Ed. Revista dos Tribunais, 4ª Edição, p. 112 ensina que pelo princípio 

da consumação "interposto o recurso, extingue-se, tour court, o direito de impugnar o provimento, 

não importa se admissível ou não".  

Portanto, o oferecimento de novo recurso, 

quando  interposto recurso de revista anterior com o mesmo objeto, 

contraria os princípios fundamentais dos recursos da unirrecorribilidade 

(também denominado de princípio da singularidade) e da consumação. 

Noutro turno, a alegada contrariedade a súmula do STJ 

não dá azo ao conhecimento da revista, porquanto ausente tal previsão 

no rol do art. 896 da CLT. Além disso, a Súmula 270/TST foi cancelada 

por Resolução desta Corte, razão por que não há cogitar de contrariedade 

passível de ensejar o trânsito recursal. 

Por sua vez, os artigos 46 e 47 da Lei 9894/96 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação) não versam sobre a matéria ora 

examinada, razão pela qual não respaldam o trânsito da revista pelo viés 

da alínea "c" do art. 896 da CLT. 

Informo, por oportuno, que o Tribunal Regional 

verificou a existência de "prova suficiente a demonstrar a existência de grupo econômico 

no polo passivo da ação, o qual, responde solidariamente nos moldes do art. 2º, §2° da CLT". E 

quanto a essa questão, as reclamadas não se insurgem. 
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Na espécie, ao exame do pleito indenizatório, o 

Tribunal de origem consignou que "cabe à instituição de ensino superior previamente 

divulgar, entre outros, a qualificação dos professores, devendo obrigatoriamente cumprir as condições 

divulgadas". O TRT entendeu que "a primeira Reclamada estava obrigada, por exigência do 

MEC, a contratar o Autor". Consta do Parecer Conclusivo da Análise Técnica e 

da Visita Verificadora que o representante legal da Mantenedora firmou 

Termos de Compromisso em que inserto o dever de contratar os professores 

do primeiro ano do curso indicados no projeto de autorização do processo 

ou outros com perfil equivalente ou superior. Nesse Termo, segundo 

assentado no acórdão, "há expressa referência ao reclamante à fl. 106 como professor de 

‘Contabilidade Gerencial’ do módulo 2, com carga horária de 80 horas-aula". Assim, o 

Colegiado reputou "inequívoco que o reclamante e a ré se comprometeram 

reciprocamente, e que o cumprimento da obrigação estava condicionado à aprovação do curso pelo 

MEC. A anuência do autor em se permitir apresentar como professor da ré junto ao MEC traz implícito 

o seu comprometimento com a instituição. Por outro lado, assim o fazendo, comprometeu-se a ré junto 

ao MEC que, se aprovado o curso, também cumpriria o conteúdo do projeto proposto que incluía a 

contratação do reclamante".  

Consoante o mesmo Parecer Conclusivo, "a primeira 

Reclamada, em face do referido compromisso, apropriou-se do nome e da imagem profissional do 

Autor para obter vantagem, tanto na aprovação do curso junto ao MEC, como para despertar o 

interesse dos futuros alunos". E ainda, "afirmar-se que uma instituição de ensino não se obriga 

a cumprir o que ela mesma propôs para obter a autorização de funcionamento é no mínimo não tratar a 

educação com seriedade. Portanto, havia, sim, um compromisso da primeira Reclamada, ao obter 

a aprovação do curso, de contratar o Reclamante". 

A testemunha, por sua vez, corrobora a tese do autor, 

ao afirmar que participou de duas reuniões, "anteriores à defesa do curso perante 

o MEC, sendo que tais reuniões ocorreram em meados de 2005, ao que se recorda; (...); a participação 

do depoente em tais reuniões consistia no recebimento da ementa do curso, fazia complementações, 

elaborava encaminhamento metodológico e sugeria acréscimos nas referência bibliográficas; o autor 

também participou dessas reuniões, nas mesmas atribuições que o depoente teve em tais 

reuniões; (...); nada foi pago ao depoente pela participação; além das duas reuniões mencionadas houve 

a reunião de defesa junto ao MEC; os professores que participaram dessas reuniões seriam aqueles 

que inicialmente dariam aulas já que compunham o projeto do curso que iniciaria, tal se repetindo 

com a carga horária e disciplina proposta no projeto; fazia diferença para o MEC titulação do corpo 

docente; depoente e autor foram entrevistados pelo MEC nesta última reunião; o depoente assinou 
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termo de compromisso para ministrar futuras aulas; o depoente não foi convidado para 

ministrar as aulas, nem mesmo o autor; (...); o autor participou de reuniões referentes ao curso de 

Gestão de recursos humanos, sendo que o autor também foi convidado para ser professor deste curso 

pois todos que estavam nesta reunião foram convidados; as reuniões junto ao MEC tratavam-se das 

autorizações de curso; (...); sabe que o autor não foi chamado por informação do próprio autor e do 

coordenador Gilmar".  

Diante de tanto, o TRT encampou a tese de que, "ao se 

comprometer com a primeira Reclamada, o Autor deixou de assumir outros compromissos. Ainda, a 

sua imagem, o seu prestígio, o seu nome, foi explorado pela primeira Reclamada sem a 

retribuição esperada". Reputou incontroverso que "a ré utilizou-se do nome, da titulação, 

da condição específica do reclamante para obter a aprovação de seu curso junto ao MEC e que com isso 

obteve proveito econômico decorrente". Diante do cenário trazido à baila no acórdão 

regional, em que demonstrada a conduta ilícita das rés, entendo que o 

deferimento da indenização pleiteada não fere a norma do art. 186 do 

Código Civil. 

Derredor do tema, o entendimento desta Casa é no 

sentido que, em prestígio à boa-fé objetiva, ao vislumbrarem a formação 

do vínculo contratual, as partes comprometem-se, desde então, ao 

cumprimento de obrigações pertinentes à fase do pré-contrato. Sobre esse 

tema, cito precedentes, verbis: 

Destaco os seguintes precedentes desta Casa, acerca 

da questão: 

"RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DO JULGADO REGIONAL 

POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Se houve efetiva 

entrega da prestação jurisdicional pelo eg. Tribunal Regional do Trabalho, com 

exposição dos motivos que o levaram a decidir, não há se falar em afronta aos 

artigos 832 da CLT e 93, inciso IX, da Constituição Federal e 458 do CPC. Recurso 

de revista não conhecido. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROMISSO JUNTO 

AO MEC. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 

EFEITOS. REINTEGRAÇÃO NÃO DETERMINADA. INDENIZAÇÃO EM 

RAZÃO DE DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA BOA-FÉ OBJETIVA E DESCUMPRIMENTO DA NORMA PARA 

DISPENSA DE PROFESSOR. Segundo se extrai do v. acórdão regional o 

compromisso firmado entre a instituição de ensino superior e o professor para 

cumprir o projeto pedagógico encaminhado ao MEC, segundo o qual foi concedida 

a autorização para a implantação do curso de Direito, incluía a contratação do 

reclamante para ministrar 24 horas-aula por semana. De tal modo, a celebração do 

contrato de trabalho com carga horária inferior àquela ajustada entre as partes, bem 

como a ruptura injustificada e arbitrária por parte da reclamada implica violação ao 
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princípio da boa-fé objetiva, ressaltando-se o fato de que a instituição se apropriou 

do nome da imagem profissional do autor para obter vantagem, qual seja, a 

aprovação do curso junto ao MEC e a propaganda para admissão de novos alunos, 

razão pela qual é devida a indenização deferida. Não há como se conhecer do 

recurso de revista, pela premissa da estabilidade, que acabou por não ser assegurada 

ao autor, sendo que nada se determinou com base em garantia de emprego, mas sim 

da negociação firmada, a fase pré-contratual estabelecida entre as partes implicando 

expectativa para o reclamante e o procedimento utilizado pela instituição para 

descumprir o compromisso ajustado. Inespecíficos os arestos transcritos, eis que 

não abordam todos os fundamentos contidos na r. decisão recorrida. Incidência da 

Súmula nº 296 desta C. Corte. Recurso de Revista não conhecido". (Processo: 

RR - 120700-18.2005.5.09.0660 Data de Julgamento: 

20/10/2010, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da 

Veiga, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/10/2010. 

 

"RECURSO DE REVISTA. PRÉ-CONTRATO DE TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO FRUSTRADA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. A 

circunstância de o empregador, na fase que antecede à formalização do 

contrato de trabalho, gerar no trabalhador séria e consistente expectativa de 

efetivação do pacto, sendo que, na sequência, acaba por não efetivá-lo, enseja a 

condenação ao pagamento de indenização por dano moral. No caso concreto, o 

TRT de origem consignou as seguintes premissas: a) no dia 05/11/2009, foi 

apresentada uma proposta de emprego ao Reclamante na obra de uma tomadora de 

serviços; b) no dia 23/11/2009, ao chegar para trabalhar na tomadora dos serviços, 

foi dito ao Reclamante que a vaga foi cancelada e que não haveria o início das 

atividades; c) a Reclamada esclareceu que houve o processo seletivo, contudo a sua 

empresa contratante - tomadora dos serviços - deliberou pelo cancelamento da obra 

e por tempo indeterminado; d) o Reclamante foi avisado pessoalmente pela 

Reclamada quanto ao cancelamento da vaga; e) a Reclamada tinha outros contratos, 

de fato e de direito, podendo aproveitar a mão de obra do Reclamante em outra 

empresa; f) não obstante uma tentativa frustrada de devolução pela via telefônica, 

efetivamente a CTPS do Reclamante foi retida pela Reclamada, por um lapso 

temporal de quatro meses, só lhe sendo devolvida na primeira audiência realizada 

em primeiro grau de jurisdição. Cumpre ressaltar que, na hipótese, além do 

desrespeito aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor 

social do trabalho, consagrados no art. 1º, III e IV, da CF, resulta ofendido o 

princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil, sendo forçoso 

restabelecer a sentença, mediante a qual a Reclamada foi condenada ao pagamento 

de indenização por dano moral. Contudo, quanto ao valor fixado, naquela instância, 

a título de indenização por danos morais - R$20.000,00 (vinte mil reais)-, devem ser 

feitas algumas considerações. É certo que não há na legislação pátria delineamento 

do quantum a ser fixado a título de dano moral. Caberá ao juiz fixá-lo, 

equitativamente, sem se afastar da máxima cautela e sopesando todo o conjunto 

probatório constante dos autos. A lacuna legislativa na seara laboral quanto aos 

critérios para fixação leva o julgador a lançar mão do princípio da razoabilidade, 

cujo corolário é o princípio da proporcionalidade, pelo qual se estabelece a relação 

de equivalência entre a gravidade da lesão e o valor monetário da indenização 

imposta, de modo que possa propiciar a certeza de que o ato ofensor não fique 

impune e servir de desestímulo a práticas inadequadas aos parâmetros da lei. De 
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todo modo, é oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte vem se 

direcionando no sentido de rever o valor fixado nas instâncias ordinárias a título de 

indenização apenas para reprimir valores estratosféricos ou excessivamente 

módicos. Assim, levando-se em conta os valores fixados, nesta Corte, a título de 

dano morais, com análise caso a caso, considerando a intensidade do sofrimento da 

vítima, a gravidade da lesão, o grau de culpa do ofensor e a sua condição econômica, 

o não enriquecimento indevido do ofendido e o caráter pedagógico da medida, 

torna-se devida a adequação do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), com respaldo no princípio da razoabilidade. Registre-se que, sendo o 

rearbitramento para valor menor do que o fixado na sentença (e não o inverso), 

mantém-se a atualização monetária desde a data da condenação original, já que, 

neste limite, ela não foi acrescida, porém apenas diminuída. Recurso de revista 

conhecido e provido".(RR - 1500-05.2010.5.02.0444 , Relator 

Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, Data de 

Publicação: 30/11/2012) 

 

"RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL EM FASE 

PRÉ-CONTRATUAL. 'O contrato de trabalho não impõe obrigações nem 

produz efeitos apenas enquanto vigente formalmente. A responsabilidade civil 

do empregador não está limitada ao período contratual, mas igualmente 

alcança as fases pré e pós-contratual- (2ª Turma, acórdão da lavra do Min. José 

Simpliciano). Da leitura do acórdão do TRT extrai-se que não se tratou de mera 

possibilidade de preenchimento de vaga, mas de efetiva intenção de contratar. O 

rompimento injustificado das negociações revelam a quebra do princípio da boa fé 

objetiva, que deve estar presente, inclusive, nas tratativas contratuais preliminares. 

O Reclamante apresentou documentação, fez exames admissionais, forneceu conta 

bancária e pediu demissão do emprego, sendo em seguida surpreendido com a 

decisão da reclamada em não admiti-lo. Diante disso, resta configurada a conduta 

ilícita da reclamada e, consequentemente, o alegado dano moral. ‘Pode-se 

determinar a figura jurídica da responsabilidade pré-contratual quando uma pessoa 

entabula negociações com outra, induzindo-a a preparar-se para contratar e depois, 

injustificadamente, deixa de celebrar a avença’. (Caio Mário, citado por Pinho 

Pedreira, op. cit.) Recurso de revista conhecido e provido" 

(TST-RR-1686-37.2010.5.18.0006, 3ª Turma, Rel. Min. 

Horácio Raymundo de Senna Pires, DEJT de 28/10/2011). 

 

"[...] 2. DANO MORAL. PROMESSA DE EMPREGO. FRUSTRAÇÃO. A 

frustração da promessa de emprego, efetivada pelo supervisor geral da reclamada, e 

devidamente aceita pelo trabalhador, enseja o pagamento da indenização por dano 

moral. A culpa do empregador, no caso, decorre do disposto nos arts. 932, III, e 933, 

do Código Civil. Recurso de revista não conhecido [...]" 

(TST-RR-86300-98.2006.5.04.0201, 3ª Turma, Rel. Min. 

Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 

05/08/2011). 

 

    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. CULPA DO RECLAMADO 

EVIDENCIADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL (ÓBICE DA 
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SÚMULA 126 DO TST). VALOR DA INDENIZAÇÃO (AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, DO CÓDIGO CIVIL, 8.º, DA CLT, 5.º, V, X, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL; SÚMULA 296, I, DO TST). Não merece ser 

provido agravo de instrumento que visa a liberar recurso de revista que não 

preenche os pressupostos contidos no art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não 

provido. 

    [...] 

    Sabe-se que os efeitos das obrigações impostas no contrato de trabalho 

não se restringem ao período de vigência formal do contrato de trabalho. Isso 

porque a responsabilidade civil do empregador não está limitada ao período 

contratual, mas igualmente alcança as fases pré e pós-contratual, devendo 

estar presente, inclusive, nas tratativas contratuais preliminares. Desse modo, 

o rompimento injustificado das negociações podem revelar a quebra do 

princípio da boa fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil" 

(TST-AIRR-142700-26.2009.5.01.0003, 7ª Turma, Rel. 

Min. Delaíde Miranda Arantes, DEJT de 21/09/2012). 

 

Quanto ao valor da indenização, verifica-se que o e. 

Tribunal, considerando fatores relativos à expectativa criada para o 

autor, bem como a ruptura do compromisso assumido pela reclamada, o uso 

da imagem do reclamante, além de que a contratação do autor deveria ser 

feita para ministrar oitenta horas aulas semestrais, com percebimento 

de salário-hora de R$ 50,00 (cinquenta reais), entendeu razoável o valor 

de R$ 70.000 (setenta mil reais) fixado para a indenização dos danos 

morais reconhecidos. Nesse contexto, inespecífico o único aresto 

apresentado como divergente, à luz da Súmula 296, I, TST, haja vista que 

o paradigma analisa a questão tão somente pelo enfoque da capacidade 

econômica da reclamada, nada dispondo sobre os critérios adotados no 

acórdão recorrido. 

Nessa senda, concluo que a parte não logrou demonstrar 

a violação direta e literal de preceito de lei federal ou da Constituição 

da República, tampouco a divergência jurisprudencial hábil e específica, 

nos termos das alíneas "a" e "c" do artigo 896 da CLT.  

Resta mantido o óbice ao transito da revista, a 

ensejar, por consequência, o desprovimento deste agravo. 

Nego provimento ao agravo de instrumento. 

 

 

ISTO POSTO 
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ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao 

agravo de instrumento. 

Brasília, 29 de maio de 2013. 

 

 
Firmado por assinatura digital (Lei nº 11.419/2006) 

HUGO CARLOS SCHEUERMANN 
Ministro Relator 


