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RECURSO DE REVISTA
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Tendo em vista a homologação da desistência do Recurso de
Revista interposto pelo reclamante, nos autos do processo número
0000819-24.2013.5.02.0252, 16ª Turma, que ensejou a uniformização de
jurisprudência do tema ADICIONAL NOTURNO - INTEGRAÇÃO NO

 , determino que aSALÁRIO E PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO
uniformização de jurisprudência seja feita com base neste processo.
 

Sendo assim, em face da interposição de Recurso de Revista pelo
reclamante constato a existência de decisões conflitantes entre as Turmas do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no tocante à matéria acima exposta.
 

Tese adotada pela decisão proferida nestes autos, Processo TRT/SP
nº0000549-69.2010.502.0056, 13ª  Turma, publicado no DO eletrônico em
18/06/2015:
 

(...)

Restou patente que o autor se ativava em jornada de trabalho mista
- parte noturna e parte diurna, pelo que eventuais prorrogações
sempre se davam no horário diurno, não se aplicando a
prorrogação da jornada noturna conforme deferido pelo Juízo a
quo (fls.180-v e 181). A jurisprudência também vem sendo
direcionada nesse sentido, através da Súmula 60, item II, do C.
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TST. Provejo para excluir da condenação o pagamento de
diferenças de adicional noturno considerando a prorrogação da
jornada noturna.

 

TESE DIVERGENTE: Processo TRT/SP nº
0000106-06.2014.5.02.0255, 2ª Turma, publicado no DO eletrônico em
06/04/2015:
 

Insurgem-se as recorrentes com o r. julgado de Primeira Instância
que deferiu o pagamento de diferenças de adicional noturno, sob
fundamento da escorreita quitação do adminículo, nos termos da
norma coletiva. Alegam, ainda, que o obreiro não laborava em
jornada integralmente noturna.

Desassiste-lhe a razão.

Na verdade, diante da incontroversa jornada de trabalho em
período noturno , em parte do período contratual, o reclamante
teve sua atividade estendida após às 5h, sendo-lhe devido o
adicional noturno relativo ao tempo trabalhado nesse período,
conforme o disposto no § 5º do artigo 73 da CLT, e, nos termos do
item II da Súmula n°. 60 do Colendo TST.

Registre-se que, por força do disposto no § 2º do artigo 73 da CLT,
considera-se noturno o trabalho realizado entre as 22h e às 5h,
tratando-se de prorrogação da jornada noturna o período
trabalhado após às 5h, ainda que integrante do horário contratual.

Por corolário, nega-se provimento ao recurso.

 

Caracterizada a divergência, determino que se proceda à
uniformização de jurisprudência, nos termos dos §§ 3º, 4º e 5º do art. 896 da CLT
(alterados pela Lei nº 13.015/2104).

Formem-se autos apartados, encaminhando-os à Secretaria do
Tribunal Pleno para que, após registro e autuação, seja a questão submetida à
apreciação da Comissão de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal. Após,
retornem os autos principais à Assessoria de admissibilidade recursal, posto que
nesses autos já foi lavrado acórdão com relação à matéria supra citada.

Determino, outrossim, o sobrestamento de todos os feitos em fase
de exame de admissibilidade de recurso de revista, em que idêntica matéria esteja
sendo discutida, dando-se às partes ciência dessa circunstância.

Intimem-se.
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São Paulo, 15 de setembro de 2015.

 

Des. Wilson Fernandes

Vice-Presidente Judicial
 
                                                           Certifico que o presente despacho foi publicado no DOeletrônico do

                                                           Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nesta data.

                                                           Em ________________________________.

     
                                                                                     Eunice Avanci de Souza 

                                                                   Diretora da Secretaria de Apoio Judiciário
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