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FONTE DE NOTÍCIAS 
10/01/2019 

 
TRABALHADOR NÃO OBTÉM RECONHECIMENTO DE REMUNERAÇÃO BASEADA EM COMPRA 

DE AÇÕES 
 

Alegando que recebeu lotes de opções de compra de ações da Companhia Brasileira de 
Distribuição e que o valor representava 39,23% da sua remuneração, um trabalhador ajuizou 
reclamação pleiteando os pagamentos correspondentes, mas sem sucesso. Para a Justiça do 
Trabalho de São Paulo (TRT-2), opção de compra de ações tem natureza mercantil, e não 
trabalhista. 

Conhecida por “stock options”, a opção de compra de ações permite a aquisição de 
ações negociáveis da empresa, geralmente a preços mais baixos que os oferecidos ao 
mercado. Caso as ações alcancem valores superiores, pode o trabalhador vendê-las, obtendo 
lucro, ou mantê-las, tornando-se acionista. 

Para a 17ª Turma do Tribunal, o mecanismo não pode ser incorporado ao contrato de 
trabalho, pois tem natureza mercantil. “Em que pese o fato do plano de opção de compra de 
ações ofertado pela reclamada ao reclamante estar estritamente vinculada ao contrato de 
trabalho, não se afigura como benefício contraprestativo, como acima exposto. Ademais, 
também não tem direito o obreiro a eventual indenização pelo exercício de opção pela compra 
de ações”, afirmou o relator Flávio Villani. 

Os desembargadores também entendem que a adesão à compra de ações não 
representa garantia de lucro, mas sim mera expectativa de direito, já que os valores dos ativos 
estão sujeitos a oscilações financeiras. No caso, o trabalhador deixou de comprovar que a 
opção de compra lhe traria lucro (nos termos dos arts. 818, inciso I, da CLT e 373, inciso I, do 
CPC) e também não demonstrou que exerceu a opção de compra das ações após 15 dias do 
desligamento da empresa (conforme previam as regras). 

Desse modo, o TRT-2 negou provimento ao recurso do reclamante, mantendo a 
decisão de 1º grau. Ainda cabe recurso. 

(Processo nº 0000114-38.2014.5.02.0075) 

FONTE: TRT- 2ª Região 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
24/01/2019 

 
RECLAMANTE É CONDENADA A PAGAR MULTA POR ABUSAR DO DIREITO DE AÇÃO 

 
A Justiça do Trabalho de São Paulo (TRT-2) condenou autora de ação a pagar multa por 

litigância de má-fé no valor de R$ 4 mil à reclamada. A penalidade foi aplicada pela juíza da 21ª 
Vara do Trabalho, Brígida Della Rocca Costa, em sentença do último dia 4 de dezembro, por ter 
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considerado que a autora abusou do seu direito de ação ao apresentar na petição inicial fatos 
contraditórios e inverídicos, além de protelar o processo. 

De acordo com a magistrada, a petição inicial apresentada é falha, imprecisa e confusa. 
Em diversas passagens, traz informações que nitidamente não dizem respeito à situação da 
reclamante. “As partes e seus procuradores devem expor os fatos em juízo conforme a 
verdade; proceder com lealdade e boa-fé e não formular pretensões, nem alegar defesa, 
cientes de que são destituídas de fundamento”, afirma a sentença. 

Os pedidos formulados pela autora do processo incluíram equiparação salarial, 
diferenças por desvio de função, reajuste salarial, horas extras, adicional noturno e aplicação 
da hora noturna reduzida, diferenças de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, indenização 
por danos morais e por dano existencial. Todos os pleitos foram julgados improcedentes. 

A magistrada cita como exemplo de má-fé da reclamante que alegou na inicial ser 
analista contábil, mas em seguida afirmou que trabalhava com manuseio de produtos 
químicos, além de acumular funções de motorista de caminhão de betoneira, lavador e 
lubridificador. Em outro momento, também agiu de maneira contraditória, ao afirmar na 
petição inicial que gozava de uma hora de intervalo intrajornada, mas depois afirma que 
jamais usufruiu do intervalo para refeição e descanso. “A reclamante alterou verdade dos 
fatos, agiu de forma temerária e de forma infundada”, afirmou. 

Brígida Della Rocca Costa ressalta que “há muito as partes e seus procuradores devem 
expor os fatos em juízo conforme a verdade; proceder com lealdade e boa-fé e não formular 
pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento”. E completa 
afirmando que “tais deveres não foram verificados pela parte autora, que menciona diversos 
fatos absolutamente desconexos com suas próprias narrativas, abusando do seu direito de 
ação”. 

 
(Processo nº 1000792.72.2017.5.02.0708) 
 
FONTE: TRT- 2ª Região 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
04/02/2019 

 
REINTEGRAÇÃO NÃO AFASTA DIREITO A PENSÃO DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL 
 
Laudo pericial atestou a redução da capacidade do empregado 
 

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a General Motors do 
Brasil Ltda. ao pagamento de pensão mensal vitalícia a um montador que já havia obtido o 
direito à reintegração. Segundo a Turma, a percepção de salários e a reintegração são 
circunstâncias que não afastam o direito à indenização por danos materiais na forma de 
pensão. 
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Doença ocupacional 
 

O empregado relatou na reclamação trabalhista ter trabalhado durante 23 anos na GM 
e ter sido dispensado quando exercia a função de montador/ponteador, atividade que exigia a 
realização de movimentos repetitivos e com sobrecarga. Em razão disso, desenvolveu doença 
profissional que o incapacitou de forma parcial e permanente para o trabalho. 

Embora tenha reconhecido a culpa da empresa pela doença ocupacional do 
empregado, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) entendeu que, diante da 
reintegração determinada pelo juízo de primeiro grau, não haveria dano material a ser 
reparado enquanto fosse mantido o vínculo de emprego. Assim, julgou improcedente o pedido 
de pensão mensal, por concluir que não haveria prejuízo remuneratório ao empregado. 

 
Reparação 
 

No recurso de revista, o montador sustentou que, embora tenha sido restabelecido o 
emprego mediante a reintegração, a empresa teria o dever de indenizá-lo em razão da perda 
física decorrente da doença ocupacional. A relatora, ministra Delaíde Miranda Arantes, 
assinalou que a finalidade da pensão mensal é a reparação do dano material sofrido (no caso, 
a incapacidade total e permanente para o trabalho que exercia). 
Segundo a ministra, a determinação de reintegração e a consequente percepção de 
remuneração não afastam o direito à indenização por danos materiais na forma de pensão 
mensal, uma vez que os fatos geradores são distintos. No caso, a reintegração foi deferida com 
base na norma coletiva da categoria, enquanto a pensão tem fundamento na legislação civil 
(artigo 950 do Código Civil), que tem por objetivo obrigar o empregador a ressarcir o 
empregado pelos danos materiais que lhe foram causados em decorrência da doença 
ocupacional. 
 
Condenação 
 

A relatora ressaltou ainda que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais 
firmou o entendimento de que a reabilitação do empregado em função diversa, ou até para a 
mesma função, não afasta o direito à pensão quando comprovada a redução total ou parcial 
de sua capacidade para o exercício da função anterior. 

Assim, condenou a empresa a pagar compensação por dano material na forma de 
pensão mensal vitalícia, arbitrada em 6,25% da remuneração mensal do montador, desde o 
afastamento e enquanto perdurar a limitação da capacidade para exercer a função que 
ocupava e para a qual se inabilitou, até o limite de 74 anos e seis meses de idade. 

 
(Processo: RR-1000572-14.2014.5.02.0471) 
 
FONTE: TST, Tribunal Superior do Trabalho 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
11/02/2019 

 
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA PERMITE APLICAÇÃO DE 

REDUTOR 
 

A forma de pagamento é mais vantajosa para o empregado. 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho aplicou redutor de 30% ao valor da 
pensão deferida a título de dano material a um montador da Mahle Metal Leve S.A. que teve 
perda total da capacidade de trabalho em razão de doença ocupacional. A pensão, devida até 
que o empregado complete 69 anos, será paga em parcela única. 

A condenação ao pagamento de indenização foi deferida em parcela única porque, 
segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP), essa foi a forma 
requerida pelo empregado e autorizada pelo parágrafo único do artigo 950 do Código Civil. No 
recurso de revista, a Mahle alegou que o pagamento de uma só vez o privilegiaria. 

Deságio 

O relator do recurso, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, observou que cabe ao juiz 
decidir, mediante critérios de proporcionalidade e de razoabilidade e da análise das demais 
circunstâncias do caso, se o pagamento da indenização será feito em parcela única ou de 
pensão mensal. “No entanto, o ressarcimento do dano material em parcela única assume 
expressão econômica superior e seguramente mais vantajosa em relação ao pagamento 
diluído, efetivado em parcelas mensais”, assinalou. Por essa razão, ele entendeu que devia ser 
aplicado um redutor ou deságio sobre o valor fixado. 

A decisão foi unânime. 

(Processo: RR-1876-80.2010.5.15.0071)  

FONTE: TST, Tribunal Superior do Trabalho 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
11/02/2019 

 
TRT-15 REJEITA PEDIDO DE DANO MORAL DE EMPREGADO QUE ALEGAVA TER ADQUIRIDO 

DOENÇA OCUPACIONAL 
 

A 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª negou o recurso de um 
funcionário do grupo JBS que insistiu em pedido de indenização por danos morais e de 
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aplicação de multa por pagamento "imperfeito" das verbas rescisórias. De acordo com o 
empregado, que trabalhava na limpeza de um dos frigoríficos do grupo na região de Andradina 
(SP), ele teria sido dispensado após adquirir doença equiparada a acidente de trabalho. 

O empregado justificou o pedido de indenização por danos morais pelo fato de se 
sentir "agredido, moralmente, por ter sido demitido quando se encontrava doente, alegando 
que recebeu indicação médica, em 8 de fevereiro de 2012, para o labor com menor sobrecarga 
e início de sessões de fisioterapia, sendo demitido, sem justo motivo, em 14 de fevereiro". Já 
com relação à multa do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, o trabalhador alegou 
que a empresa teria feito "pagamento imperfeito", uma vez que restaram diferenças a serem 
pagas, referentes a contribuições previdenciárias e fiscais. 

A relatora do acórdão, desembargadora Luciane Storel da Silva, observou, quanto à 
multa do artigo 477, que as diferenças pleiteadas em Juízo não têm o condão de atrair a 
aplicação da multa. "O preceito legal que dá azo ao pedido reporta-se à aplicação da multa 
face o atraso 'ao pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão', não se 
reportando ao pagamento imperfeito, como é o caso dos autos", afirmou. 

No que se refere aos danos morais, o colegiado ressaltou que o inconformismo do 
reclamante também não tinha razão de ser, uma vez que a estabilidade alegada, que poderia 
justificar a indenização substitutiva ou até mesmo aquela de cunho civil, por malefício moral, 
só seria possível se preenchidos os requisitos do artigo 118 da Lei 8.213/1991, combinados 
com os termos da Súmula 378, II, Tribunal Superior do Trabalho, que garantem a estabilidade 
em caso de acidente de trabalho. 

No entanto, realizada a perícia médica, o laudo atestou que o trabalhador é portador 
de doença de cunho degenerativo, "sem nexo de causa ou concausa com o trabalho". Segundo 
o acórdão, a proteção legal a que se refere a estabilidade "busca possibilitar ao empregado a 
sua readaptação no trabalho, o retorno das condições físicas e psicológicas, dado o abalo 
sofrido pelo acidente típico ou pela doença laboral perpetrada, e isso deve ser abalizado 
considerando-se as suas condições de saúde e necessidades especiais que possam advir deste 
momento pós-infortúnio". No caso, porém, "como bem verificou a decisão monocrática, não 
há balizamento para concluir que o autor tenha se acidentado no labor, nem que tenha se 
postado doente por conta das relações de trabalho", afirmou o colegiado, que concluiu não ter 
o trabalhador direito à estabilidade pretendida, nem ao seu correlato pagamento, nem mesmo 
à indenização por dano moral. 

 
 (Processo 0001062-45.2012.5.15.0056 RO) 
 
FONTE: TRT- 15ª Região 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
18/02/2019 

 
TRABALHADOR NÃO CONSEGUE INDENIZAÇÃO POR BANHO COLETIVO EM VESTIÁRIO DA 

EMPRESA 
 

A 4ª Vara do Trabalho de Betim-MG recebeu a ação de um trabalhador que alegou ter 
vivido uma situação constrangedora na empresa. Ele relatou que, durante seis anos, ao final da 
jornada de trabalho, tomava banho no vestiário da ré. Só que o banheiro oferecido era 
coletivo, com chuveiros separados por divisórias, mas sem portas, sendo o banho tomado 
diante de todos os colegas, em violação ao seu direito à intimidade. Por essa razão, pediu uma 
indenização por danos morais. Mas o juiz Marcelo Ribeiro não deu razão ao trabalhador. 

Uma testemunha ouvida pelo magistrado confirmou que os banheiros não dispunham 
de portas nos boxes e que eram usados por 800 empregados ao mesmo tempo. Em sua defesa, 
a empregadora juntou ao processo fotografias dos banheiros, que demonstravam a existência 
das portas nos boxes dos vestiários. Mas, em sua sentença, o julgador não se limitou a analisar 
a polêmica sobre a existência ou a falta de portas no banheiro coletivo. 

Para ele, um detalhe mereceu mais atenção: o empregado não provou que era 
obrigado a tomar banho no final da jornada de trabalho. Ao analisar o conjunto de provas, o 
juiz constatou que não havia obrigatoriedade de os empregados fazerem a higienização 
pessoal na sede da empresa, de modo que, se o trabalhador optou por tomar banho no local 
durante seis anos do contrato de trabalho, ciente das condições físicas dos banheiros, não 
poderia cobrar da empregadora indenização por danos morais. 

O magistrado reiterou que o contrato de trabalho perdurou por seis anos. Nesse 
contexto, destacou que não se pode supor que o fato de não existir privacidade durante o seu 
banho ao final do expediente fosse suficiente para causar a ele tanto abalo moral, a ponto de 
interferir de forma negativa na sua rotina de trabalho. Se assim fosse, conforme acentuou o 
juiz sentenciante, o trabalhador teria a opção de não tomar banho ali. 

“Assim, não é razoável supor que a circunstância de haver pouca privacidade durante o 
banho fosse suficiente para causar ao trabalhador tamanha dor na alma que o impedisse de 
viver dignamente o seu dia a dia laboral. Caso tivesse o trabalhador experimentado a dor 
moral pelos fatos narrados na inicial, certamente ele teria decidido não mais se submeter aos 
constrangimentos alegados, optando por deixar de tomar o banho no vestiário da reclamada”, 
completou. 

Portanto, como concluiu o julgador, trata-se de um problema de fácil solução, incapaz 
de deixar qualquer reflexo ou consequência negativa em relação à honra e à dignidade do 
trabalhador. O TRT mineiro manteve a sentença nesse aspecto. 
 
(Processo PJe: 0012078-28.2015.5.03.0087 (RO))  
 
FONTE: TRT- 3ª Região 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
18/02/2019 

 
DOCUMENTOS JUNTADOS DURANTE EXECUÇÃO PODEM SER CONSIDERADOS PARA EFEITO 

DE DEDUÇÃO 
 

Compensação e dedução são termos utilizados em processos judiciais e têm a ver com 
o abatimento de valores. Mas você sabe a diferença entre os dois? Uma decisão proferida pela 
3ª Turma do TRT de Minas esclareceu a questão, ao julgar procedente o recurso de uma 
empresa do ramo de alimentação, para determinar a dedução de horas extras anotadas em 
contracheques de um ex-empregado, após ele ter vencido uma causa na Justiça do Trabalho. 

De acordo com o relator, desembargador Luís Felipe Lopes Boson, na compensação, o 
executado possui crédito com o exequente (autor da ação) e o desconto por conta desse 
crédito deve ser pedido na defesa e previsto na decisão. Já na dedução, algo já foi pago por 
conta da condenação, podendo esse valor ser deduzido na execução, para impedir o 
enriquecimento ilícito. 

No caso, o magistrado acatou a pretensão da empresa de que fossem deduzidas horas 
extras registradas em contracheques do trabalhador juntados posteriormente, no momento 
em que apresentou embargos à execução. 

A decisão registrou que a sentença autorizou a dedução das parcelas quitadas a 
idêntico título, conforme recibos de pagamento de salário juntados ao processo. Também 
explicitou que, no cálculo pericial, foram deduzidas as horas extras registradas nos 
contracheques anexados. 

O relator acolheu a dedução requerida pela empresa, ao fundamento de que pode ser 
determinada enquanto não houver pagamento do crédito, de modo a evitar o enriquecimento 
ilícito. Ele aplicou ao caso o seguinte precedente da Turma:  

"FASE DE LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE 
PRECLUSÃO. Não há que se falar em impossibilidade de juntada, pelas executadas, dos recibos 
de pagamento dos meses de janeiro a abril de 2015, necessários à liquidação das diferenças 
salariais deferidas, atendo-se ao princípio da busca da verdade real e atentando-se que o 
instituto da preclusão se aplica à parte e não ao Juiz." (AP 0012297-22.2017.5.03.0103, Relator 
Desembargador Milton Vasques Thibau de Almeida, em 18/07/2018). 
A Turma de julgadores acompanhou o voto do relator. 
 
(Processo PJe: 0010777-90.2016.5.03.0158 (AP)) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
19/02/2019 

 
EMPREGADO ACIONADO POR WHATSAPP FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO RECEBERÁ 

HORAS EXTRAS 
 

A juíza Daniela Torres Conceição, titular da 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros, 
condenou uma empresa de transporte rodoviário de passageiros a pagar horas extras a um 
ajudante de tráfego que era constantemente acionado pela empresa por WhatsApp, tanto 
durante o intervalo quanto fora do horário normal de trabalho. 

Pelo que consta nos cartões de ponto, o trabalhador cumpria jornada de 8h às 17h20, 
com intervalo de 13h às 15h. Por outro lado, mensagens trocadas entre ele e seu superior 
hierárquico, por meio do aplicativo de celular WhatsApp, comprovaram que havia convocação 
para trabalhar durante o intervalo e também antes do início ou após o encerramento da 
jornada. E esses períodos não eram registrados. 

Para a magistrada, o tempo em questão deve ser considerado como de efetiva 
prestação de serviços, integrando a jornada de trabalho para todos os fins. Ao caso, aplicou o 
disposto no artigo 4º da CLT, com redação vigente à época do contrato de trabalho 
(“Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do 
empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente 
consignada”). 

Nesse contexto, deferiu ao trabalhador o pagamento de 03 horas extras diárias, 
acrescidas do adicional de 50%, com reflexos sobre aviso-prévio, 13º salário, férias com 1/3 e 
FGTS com multa de 40%. Há recurso contra a decisão em tramitação no TRT de Minas. 

 
(Processo PJe: 0011369-42.2017.5.03.0145) 

 
FONTE: TRT- 3ª Região 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
20/02/2019 

 
EMPRESA É OBRIGADA A GARANTIR SEGURANÇA DE VEÍCULOS DOS EMPREGADOS EM 

ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 
 

A 5ª Turma do TRT-MG manteve sentença da 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia, que 
garantiu ao empregado de uma empresa de importação e exportação o direito de receber uma 
indenização por danos materiais devido ao roubo da motocicleta dele, que estava estacionada 
no pátio do empregador. É que, pelo Código Civil brasileiro, se a empresa criou um pátio, 
devidamente delimitado, para estacionamento de veículos de seus empregados e de terceiros, 
ela assumiu a obrigação, como depositária, de garantir a segurança dos bens de quem o 
utilizava. 
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O trabalhador conta que, em abril de 2016, teve sua motocicleta Yamaha/YBR 125K 
furtada dentro do estabelecimento que era disponibilizado aos empregados pela empresa. O 
veículo foi localizado em maio de 2016, mas, segundo alegou, em péssimas condições, motivo 
pelo qual ele requereu judicialmente o ressarcimento do dano moral e material dos prejuízos 
sofridos. 

A empresa, por sua vez, negou a existência de responsabilidade, sob o fundamento de 
que o estacionamento era aberto ao público. Mas, na avaliação do desembargador Manoel 
Barbosa da Silva, relator do caso, as provas do processo demonstraram que a moto estava 
estacionada nas dependências da empresa, e não em via pública, e que o local era cercado, 
permitindo o estacionamento de veículos, não apenas de terceiros, mas também dos próprios 
empregados. 

Segundo a Súmula 130 do STJ, o estabelecimento comercial responde civilmente 
perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, 
porque assume a guarda do automóvel, sendo irrelevante a gratuidade do serviço prestado. E, 
de acordo com o julgador, esse entendimento deve ser aplicado analogicamente ao 
trabalhador. Também o artigo 629 do Código Civil prevê que “o depositário é obrigado a ter na 
guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma ter com o que 
lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o 
depositante”. 

Por esses fundamentos, o desembargador manteve a indenização por danos materiais, 
fixada pela sentença em R$ 2 mil. A indenização levou em conta o boletim de ocorrência, em 
que constam “avarias de tanque amassado, faltando a tampa do combustível, carenagem 
traseira, retrovisor esquerdo, manete da embreagem quebrada e lentes das setas quebradas”. 
Quanto ao dano moral, o valor também foi fixado em R$ 2 mil. Para o desembargador, “o furto 
causou perturbação e abalo emocional ao autor ao ver subtraída sua motocicleta”. 
 
(Processo PJe: 0012223-82.2016.5.03.0044 (RO)) 
 
FONTE: TRT- 3ª Região 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
22/02/2019 

 
DIRETOR DE TRANSNACIONAL QUE TEVE O SALÁRIO REDUZIDO AO RETORNAR AO BRASIL 

RECEBERÁ DIFERENÇA 
 

A empresa não conseguiu demonstrar que os salários eram equivalentes. 
 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Goodyear do Brasil 
Produtos de Borracha Ltda. a pagar diferenças salariais a um diretor que havia trabalhado no 
exterior por oito anos em razão da redução salarial na repatriação. A empresa não conseguiu 
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demonstrar, no processo, que o salário pago na volta ao Brasil seria equivalente ao que o 
diretor recebia no exterior. 

 
Retorno 
 

Na reclamação trabalhista, o executivo argumentou que, no retorno ao Brasil, seu 
salário de US$ 13.500 (R$ 32.078,70) foi reduzido para R$ 20 mil. Ele prestou serviços 
ininterruptos para o grupo econômico de 1976 a 2009. Foi vice-presidente na filial da 
Colômbia, onde permaneceu por três anos, trabalhou por um ano na sucursal da Venezuela 
como diretor de vendas e marketing e, por fim, permaneceu quatro anos na filial do México, 
ocupando o mesmo cargo. 

 
Prova 
 

Ao examinar a controvérsia sobre a redução salarial, o Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região (SP) entendeu que competia ao executivo fundamentar o seu pedido com provas 
do valor dos salários recebidos, encargo processual do qual não havia se desincumbido. No 
recurso ao TST, ele sustentou que era da empresa o ônus da prova, uma vez que, de acordo 
com o artigo 464 da CLT, o pagamento do salário deve ser efetuado contra recibo. 

 
Guarda de documentos 
 

A relatora do recurso, ministra Kátia Magalhães Arruda, reconheceu que o empregado 
poderia provar a sustentada redução salarial por meio de demonstrativos de contracheques ou 
documentos similares. Mas, na sua avaliação, deve ser reconhecida a maior aptidão para a 
prova pela empresa, que tem o dever legal de guardar os documentos que comprovam o 
pagamento de salário. 

Ainda de acordo com a relatora, é fato incontroverso que a Goodyear, na contestação, 
argumentou que o salário no exterior na realidade seria entre US$ 9.875 e 11.700 e que a 
remuneração paga no Brasil teria sido equivalente. “Ou seja, a empresa não se limitou à 
negativa geral do direito, tendo apresentado fatos modificativos", observou. 

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso para, distribuindo o ônus da 
prova contra a empresa, reconhecer a redução salarial, julgar procedente o pedido e 
determinar o pagamento de diferenças. 
 
(Processo: ARR-866-65.2010.5.02.0005) 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
25/02/2019 

 
CONTRIBUIÇÃO FIXADA EM ASSEMBLEIA SE APLICA A TODA A CATEGORIA 

 
A assembleia é considerada fonte de anuência prévia e expressa para a instituição da 

contribuição sindical de toda a categoria, garantido porém o direito de cada trabalhador de se 
opor à cobrança. Foi esse o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), 
que julgou dissídio envolvendo os empregados e o sindicato patronal da construção civil 
pesada em São Paulo, validando desconto para todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. 

Para a Seção de Dissídios Coletivos do TRT-2, a Lei 13.467/17 (mais conhecida como 
reforma trabalhista) condicionou o desconto da contribuição à autorização prévia, visando 
compatibilizá-la aos preceitos constitucionais da liberdade sindical.  

“Antes vigorava a obrigatoriedade da contribuição sindical pelas mãos do Estado, 
doravante a contribuição sindical passa a ser voluntária, fixada pela vontade ‘dos que 
participarem da categoria’ (art, 579,CLT) (...) Foi reconhecida a autonomia coletiva e a 
soberania da assembleia geral dos trabalhadores, com o poder de fixar contribuição em se 
tratando de categoria profissional (art. 8º, IV,CF/88) e, permitida a oposição individual do 
membro da categoria, porque ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado (art. 8º, 
V,CF/88)”, afirmou a desembargadora-relatora Ivani Bramante. 

Em seu voto, a magistrada esclareceu que, a partir do julgamento da ADI 5.794 – que 
havia declarado a constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória –, é lícita sua 
fixação pela assembleia geral e dever do empregador de efetuar o desconto em folha para 
todos os membros da categoria, assegurado o direito de oposição individual, vedada qualquer 
conduta antissindical (seja ela praticada pelo Estado, sindicatos, empregados e empregadores) 
tendente a tomar, coletar, forçar, induzir, declarações dos empregados de oposição à 
contribuição.  

Para corroborar o julgado, a desembargadora citou, entre outras jurisprudências, 
convenções coletivas referendadas pelo Tribunal Superior do Trabalho que preveem a 
cobrança para todos os trabalhadores após autorização em assembleia (autos Pedido de 
Mediação Pré-Processual – PMPP - 1000356-60.2017.5.00.0000, PMPP 15501-
76.2017.5.02.0000 e PMPP 1000191-78.2018.5.00.0000), bem como a Nota Técnica MPT 
02/2018, o Inquérito Civil nº 611.2008.04.000/3 da PRT da 4ª Região e o Enunciado nº 38 da 
Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, de mesmo entendimento e que dispõe que 
o controle do empregador sobre o desconto é incompatível com o art. 8º da Constituição 
Federal e com o art. 1º da Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, por violar 
a liberdade e autonomia sindical e os princípios de proibição de condutas antissindicais. 
 
(Processo nº 1002004-84.2018.5.02.0000) 
 
FONTE: TST- 2ª Região 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
26/02/2019 

 
JUÍZA RECONHECE VALIDADE DA DISPENSA DE TRABALHADOR MEMBRO DA CIPA 

 
A Vara do Trabalho de Guanhães rejeitou o pedido de nulidade da dispensa, feito pelo 

empregado de uma empresa de administração e serviços, que, mesmo sendo integrante da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), teve o contrato rescindido sem justa 
causa. A juíza titular da Vara, Ana Carolina Simões Silveira, acatou a justificativa da empresa, 
de que a dispensa se deu em razão do encerramento do contrato na obra em que ele 
trabalhava. 

Pelo artigo 10 da Constituição Federal, o empregado eleito para a Cipa tem 
estabilidade no emprego desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do 
mandato, sendo vedada sua dispensa arbitrária ou sem justa causa durante o período de 
estabilidade. No caso, o empregado, eleito membro da Cipa, foi dispensado sem justa causa no 
período de estabilidade. 

Porém, como ficou comprovado no processo, a empresa dispensou o cipeiro em 
função da extinção de uma frente de trabalho. É que, por determinação judicial, a 
empregadora foi obrigada a se abster de transportar minério e o retorno da atividade ficou 
condicionado à prévia autorização do Ibama e do Poder Judiciário. Nesse contexto, de acordo 
com a magistrada, é aplicável a Súmula 339, II, do TST, a qual prevê que o encerramento das 
atividades da empresa ou do estabelecimento onde funciona a Cipa é causa de extinção dessa 
estabilidade. 

Assim, a juíza indeferiu o pedido de pagamento de indenização pelo período de 
estabilidade. Negou ainda a indenização por danos morais, por entender que não houve 
descumprimento de obrigações trabalhistas. A decisão foi mantida em segunda instância. 
 
(Processo PJe: 0010294-02.2018.5.03.0090) 
 
FONTE: TRT- 3ª Região 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:bruno@sindusfarma.org.br

