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FONTE DE NOTÍCIAS 
06/11/2018 

 
EMPRESA DEVE PAGAR DIFERENÇAS DO FGTS A ENGENHEIRO QUE TRABALHOU NO 

EXTERIOR 
A empresa não comprovou a efetivação dos depósitos. 

 
A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Timken do Brasil 

Comercial Importadora Ltda. pague a um engenheiro que atuava no exterior as diferenças 
relativas aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A decisão segue o 
entendimento do TST de que cabe à empresa provar que os depósitos na conta vinculada do 
empregado foram feitos. 
 
Fora da realidade 

O engenheiro foi contratado pela Timken em fevereiro de 1985. Entre 1987 e 1989, 
trabalhou nos Estados Unidos. Depois, retornou ao Brasil e voltou a ser transferido em 1999 
para a Itália, lá permanecendo até 2006. 

Na reclamação trabalhista, ele argumentou que os valores depositados na sua conta 
do FGTS durante o tempo em que havia ficado no exterior foram calculados com base no 
salário da contratação no Brasil, de cerca de R$ 30 mil, e não no que efetivamente havia 
recebido, tanto em dólares quanto em euros, estimado em R$ 68 mil. Isso, segundo seu 
argumento, teria afetado diretamente o valor das verbas rescisórias, principalmente a multa 
de 40% sobre o saldo do FGTS. 
 
Demonstrativo 

O juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo (SP) extinguiu o processo por entender 
que todas as parcelas estavam prescritas até 2010. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (SP), entretanto, afastou a prescrição com base na modulação aplicada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) ao declarar inconstitucionais as normas que previam o prazo 
prescricional de 30 anos para as ações relativas a depósitos do FGTS. 

No entanto, segundo o TRT, o empregado “não fez, nem por amostragem, 
demonstrativo de valores que deveria ter recebido e não recebeu”. Diante da ausência de 
provas das diferenças relativas ao FGTS e à multa de 40%, o pedido foi julgado improcedente. 
 
Ônus da prova 

A relatora do recurso de revista do engenheiro, ministra Kátia Magalhães Arruda, 
assinalou que a Súmula 461 do TST (antiga Orientação Jurisprudencial 301) orienta que “é do 
empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o 
pagamento é fato extintivo do direito do autor”. Ou seja, a Timken era a responsável por 
provar que fez os depósitos de forma correta mediante a apresentação das guias, e não o 
empregado. 

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso. 
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Processo: ARR-1001355-37.2015.5.02.0708 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 06/11/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
06/11/2018 

 

VERBAS RESCISÓRIAS QUE VENCEM NO SÁBADO PODEM SER PAGAS NA SEGUNDA-FEIRA 
O entendimento está contido na Orientação Jurisprudencial 162. 

 
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação imposta à 

Rexnord Brasil Sistemas de Transmissão e Movimentação Ltda., de São Leopoldo, a multa por 
atraso no pagamento das verbas rescisórias. O prazo de dez dias previsto na CLT vencia no 
sábado, e a empresa efetuou o pagamento na segunda-feira seguinte. 
 
Sábado 

A reclamação trabalhista foi ajuizada por um soldador demitido em 6/5/2015. Em sua 
defesa, a empresa argumentou que, como cairia num sábado (16/5), o prazo para a quitação 
das verbas rescisórias se estenderia até o primeiro dia útil subsequente (18/5, segunda-feira), 
data em que foi homologada a rescisão no sindicato e efetuado o pagamento. 

O juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo aplicou a multa por entender que a 
empresa havia descumprido o artigo 477, parágrafo 6º, alínea “b”, da CLT. De acordo com a 
sentença, a empregadora, sabendo que o prazo terminaria num sábado, deveria ter 
providenciado o pagamento antecipado. Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região (RS). 
 
Prorrogação 

O relator do recurso de revista da Rexnord, ministro Alexandre Luiz Ramos, destacou 
que a Orientação Jurisprudencial 162 da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais 
(SDI-1) do TST orienta que a multa não é devida quando o último dia do prazo para pagamento 
das verbas rescisórias recair em sábado, domingo ou feriado. “Não há nesses dias expediente 
em bancos, tampouco no órgão do Ministério do Trabalho, devendo-se prorrogar o 
vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao vencido”, observou. 

Ainda conforme o relator, o artigo 132, parágrafo 1º, do Código Civil dispõe que, "se 
o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia 
útil". Por sua vez, o parágrafo único do artigo 775 da CLT prevê que "os prazos que vencerem 
em sábado, domingo ou dia feriado terminarão no primeiro dia útil seguinte". 
 
A decisão foi unânime. 

 
Processo: RR-20168-96.2016.5.04.0334 
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FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 06/11/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
07/11/2018 

 
DISPENSA DE BANCÁRIA POR CRITÉRIO DE IDADE É CONSIDERADA DISCRIMINATÓRIA 

O critério não está previsto em lei. 
 

Uma bancária demitida pelo Banco do Estado do Espírito Santo S. A. (Banestes) pelo 
critério de idade conseguiu comprovar no Tribunal Superior do Trabalho o caráter 
discriminatório da dispensa. A Sétima Turma, por unanimidade, considerou que a política de 
desligamento implantada pelo banco se baseou em critério não previsto em lei. Com isso, o 
processo voltará ao juízo de primeiro grau para que prossiga no exame dos pedidos da 
empregada. 
 
Perdas 

Em março de 2008, o Banestes instituiu política de desligamento voluntário voltada 
para empregados com idade avançada, prestes a se aposentarem ou aposentados pelo INSS. 
Na reclamação trabalhista, a bancária disse que aderiu ao Plano Antecipado de Afastamento 
Voluntário com receio de ser dispensada. No entanto, afirmou ter sofrido perdas porque, na 
época, não havia completado 55 anos e, portanto, não tinha direito à aposentadoria integral. 
Com base na Lei 9.029/95, que proíbe práticas discriminatórias na relação de trabalho, pediu 
o pagamento em dobro dos valores a que teria direito desde o afastamento. 
 
Desligamento voluntário 

Na contestação, o banco alegou ter o direito de dispensá-la sem justa causa a 
qualquer momento, independentemente da política de desligamento. Assinalou ainda que a 
empregada poderia continuar a contribuir para a Fundação Banestes até obter sua 
aposentadoria integral.  

O juízo da 7ª Vara do Trabalho de Vitória (ES) afastou o caráter discriminatório da 
dispensa por entender que o banco poderia dispensar a empregada a qualquer tempo, 
mesmo antes do plano de desligamento, porque ela não tinha qualquer garantia provisória 
no emprego. Com o mesmo fundamento, o Tribunal Regional da 17ª Região (ES) manteve a 
sentença que rejeitara os pedidos da bancária. 
Caráter discriminatório 

No exame do recurso de revista da empregada, a Sétima Turma mencionou diversas 
decisões em casos idênticos envolvendo o Banestes em que a Subseção 1 Especializada em 
Dissídios Individuais (SDI-1) firmou o entendimento de que a política de desligamento 
implantada adota critérios de idade não previstos em lei, constituindo, portanto, “hipótese 
de discriminação repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro”. 
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A decisão foi unânime. Após a publicação do acórdão, foram opostos embargos de 
declaração, ainda não julgados. 
 
Processo: RR-29600-03.2010.5.17.0007 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 07/11/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
08/11/2018 

 
LABORATÓRIO VAI RESPONDER POR ACIDENTE DE TRÂNSITO SOFRIDO POR MOTOBOY 

Trabalho com uso de motocicleta é considerada de risco. 
 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade do 
R & R Andrade Laboratório de Análises Veterinárias Ltda., de Aracaju (SE), pelo acidente de 
trânsito ocorrido com um motoboy quando estava a serviço da empresa. A decisão segue o 
entendimento do TST de que o trabalho com utilização de motocicleta é de risco e, por isso, 
incide a responsabilidade civil objetiva do empregador.   
 
Acidente 

O empregado relatou na reclamação trabalhista que o acidente ocorreu quando 
levava um comunicado a uma clínica veterinária cliente do laboratório. Em consequência, 
ficou afastado de suas atividades por cerca de dois meses, recebendo auxílio-acidente. 
 
Teoria do risco 

O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Aracaju deferiu indenização por dano moral no valor 
de R$ 8 mil com fundamento na teoria do risco, que obriga a reparação do dano, 
independentemente de culpa do empregador, por a atividade desempenhada ser de risco. 
“Acidentes ocorrem em todos os ramos de atividades, mas algumas atividades são 
submetidas a um risco maior que as demais”, afirmou o juiz. 

No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (SE) reformou a sentença 
e excluiu da condenação a indenização, por considerar necessária a comprovação da culpa do 
empregador. Segundo o TRT, não havia no processo análise do acidente, mesmo ante a 
contestação específica da empresa. 
 
Dever de indenizar 

Ao examinar o recurso de revista do motoboy, a relatora, ministra Maria Cristina 
Peduzzi, explicou que a responsabilização objetiva da empresa decorre do dever de assumir 
o risco por eventuais acidentes sofridos pelo empregado ao dirigir motocicleta a serviço da 
empresa. 
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“A jurisprudência do TST tem-se posicionado no sentido de admitir a responsabilidade 
objetiva do empregador quando demonstrado que a atividade desempenhada implica risco à 
integridade física e psíquica do trabalhador”, afirmou. “É o que se extrai dos artigos 2º da CLT 
e 927, parágrafo único, do Código Civil”. 

Por unanimidade, a Turma reconheceu a responsabilidade objetiva do laboratório e 
determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que prossiga no exame do 
recurso ordinário da empresa. 
 
Processo: RR-1382-88.2013.5.20.0002 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 08/11/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
09/11/2018 

 
PEDIDO DE DEMISSÃO FEITO DURANTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ É ANULADO 

A Primeira Turma também restabeleceu o plano de saúde retirado após rescisão. 
 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou nulo o pedido de 
demissão de um auxiliar de eletricista que estava aposentado por invalidez. Por entender que 
o auxiliar não poderia renunciar à aposentadoria nem por meio do pedido de dispensa, a 
Turma condenou a Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa) a restabelecer o plano de saúde dele 
e dos seus dependentes. 
 
Dispensa 

O auxiliar de eletricista alegou ter sido despedido pela empresa enquanto estava 
aposentado por invalidez, recebendo benefício previdenciário em razão de uma lesão na 
coluna. Na Justiça, quis o restabelecimento do plano de saúde e a condenação da Celpa à 
restituição dos valores gastos com consultas médicas, exames e procedimentos desde a 
rescisão. 

Em sua defesa, a empresa alegou que a rescisão do contrato de trabalho se deu por 
iniciativa do empregado e foi homologada pelo sindicato que o representa. Para comprovar 
sua alegação, juntou ao processo pedido de demissão feito pelo auxiliar. 
Validade 

O juízo de primeiro grau considerou procedentes os pedidos do empregado, mas, em 
seguida, eles foram rejeitados, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA-AP). 
Segundo o TRT, não houve prova de fato que invalidasse o pedido de demissão, que foi 
homologado por sindicato. Para o Tribunal Regional, o empregado teria o direito de rescindir 
o contrato mesmo com a suspensão motivada pela aposentadoria por invalidez. 
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Direito irrenunciável 
No julgamento do recurso de revista do auxiliar, a Primeira Turma observou que a 

aposentadoria por invalidez não é causa de extinção do contrato de trabalho, mas de 
suspensão. Assim, há interrupção apenas das obrigações principais do contrato de trabalho, 
como a prestação dos serviços e o pagamento de salários. Além disso, a aposentadoria por 
invalidez pode ser revista a qualquer tempo. Assim, não há como reconhecer a validade da 
rescisão contratual, ainda que o empregado tenha formulado pedido de demissão, por se 
tratar de direito irrenunciável. 
 
Plano de saúde 

Em relação ao plano de saúde, a decisão seguiu a orientação da Súmula 440, que 
assegura sua manutenção com o fundamento de que a suspensão do contrato, na hipótese 
da aposentadoria por invalidez, só restringe a prestação de serviço e o pagamento de salário. 
Por unanimidade, a Primeira Turma anulou a rescisão, restabeleceu o plano de saúde e 
determinou a restituição dos valores gastos pelo empregado com o tratamento da lesão.  
 
Processo: RR-1219-28.2010.5.08.0106 
 
FONE: Tribunal Superior do Trabalho, 09/11/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
19/11/2018 

 
EMPREGADO RECEBERÁ POR TEMPO GASTO COM CAFÉ DA MANHÃ NA EMPRESA 

O período foi considerado tempo à disposição do empregador. 
 

Um operador de logística que trabalhou para PRC Sistemas de Propulsão e Tração 
Ltda., de Catalão (GO), deverá receber o pagamento de horas extras pelo tempo gasto com 
café da manhã na empresa. Para a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, a 
refeição está entre as atividades preparatórias para a execução do serviço e representa tempo 
à disposição do empregador. 
 
Meia hora 

O recurso chegou ao TST após o Tribunal Regional da 18ª Região (GO) excluir da 
condenação o pagamento de 30 minutos, como extras, gastos com o café da manhã. Segundo 
o TRT, o próprio empregado teria afirmado que o transporte fornecido pela PCR chegava meia 
hora antes da jornada de trabalho na sede da empresa e que só depois de tomar o café da 
manhã ele registrava o ponto. 
 
Tempo à disposição 
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Para a Primeira Turma, o Tribunal Regional não atentou para a Súmula 366 do TST. De 
acordo com o verbete, se o período destinado ao café da manhã fornecido pela empresa 
ultrapassar 10 minutos da jornada de trabalho, ele deve ser considerado tempo à disposição 
do empregador e remunerado como hora extra. A decisão considera ainda que o artigo 4º da 
CLT entende como de efetivo serviço o período em que o empregado está à disposição da 
empresa aguardando ou executando ordens. 
 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-10894-81.2017.5.18.0141 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 19/11/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
19/11/2018 

 
SISTEMA DE AUTOGESTÃO DE JORNADA PREVISTO EM NORMA COLETIVA É VÁLIDO  

A norma não se insere no rol de direitos indisponíveis dos trabalhadores. 
 
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a norma coletiva 

da Metropolitana de Eletricidade de São Paulo S. A. (Eletropaulo) que instituiu controle 
alternativo de jornada pelos empregados. Segundo a Turma, a negociação não extrapolou os 
limites da lei. 
 
Horas extras 

A reclamação trabalhista foi ajuizada por um assistente de negócios da Eletropaulo 
que pretendia a condenação da empresa ao pagamento, como extras, das horas excedentes 
às oito diárias e às 40 semanais. Ele informou que havia sido contratado para trabalhar das 
8h30 às 17h, mas que sua jornada era habitualmente prorrogada para as 19h ou 20h. 
 
Autogestão 

Em sua defesa, a Eletropaulo sustentou que, a partir de 2001, os acordos coletivos de 
trabalho estabeleceram critérios de autogestão e de controle das horas extras de 
responsabilidade do próprio empregado. Os acordos previam o pagamento antecipado de 
determinado número mensal de horas extras, cabendo aos empregados informar eventuais 
horas não compensadas que excedessem o quantitativo pago antecipadamente. Como o 
assistente nada havia informado a respeito, presumiu-se que não havia horas excedentes. 
Ônus da prova 

O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Diadema (SP) e o Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região julgaram procedente o pedido do empregado com base no item I da Súmula 338 do 
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TST. De acordo com o verbete, a não apresentação injustificada dos controles de frequência 
pelo empregador gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho. Como não 
apresentou os controles, a Eletropaulo foi condenada ao pagamento das horas extras 
alegadas pelo assistente de negócios. 
 
Validade 

No recurso de revista, a empresa insistiu na validade dos acordos que instituíram a 
autogestão e o controle de jornada pelo próprio empregado. “Trata-se de avença coletiva a 
que a Constituição impõe prestígio no inciso XXVI do artigo 7º, aqui violado, porque 
desprestigiado e até desconsiderado na decisão do Tribunal Regional”, sustentou. 
 
Autocomposição 

Para o relator do recurso, ministro Guilherme Caputo Bastos, a Justiça do Trabalho 
tem o dever de incentivar e garantir o cumprimento das decisões tomadas a partir da 
autocomposição coletiva, desde que formalizadas nos limites da lei, como prevê a 
Constituição da República. “A forma de marcação da jornada de trabalho não se insere no rol 
dos direitos indisponíveis, de modo que não há qualquer empecilho na negociação para 
afastar a incidência do dispositivo que regula a matéria, com o fim de atender aos interesses 
das partes contratantes”, afirmou. 
 
Reforma trabalhista 

O ministro observou ainda que o artigo 611-A, inciso X, da CLT, inserido pela Lei 
13.467/2017 (Reforma Trabalhista), autoriza a prevalência das normas coletivas que 
disciplinam a modalidade de registro de jornada em relação às disposições da lei. O relator 
explicou que, embora não possa ser aplicado para disciplinar as relações jurídicas já 
consolidadas, “o dispositivo não trouxe qualquer inovação no mundo jurídico, apenas 
declarou o fato de que essa matéria não se insere no rol das garantias inegociáveis”. 

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso da Eletropaulo para julgar 
válido o instrumento coletivo e, assim, afastar a condenação ao pagamento das horas extras. 
Após a publicação do acórdão, foram opostos embargos de declaração, ainda não julgados. 

 
Processo: ARR-80700-33.2007.5.02.0261 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 19/11/2018. 

 
 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
21/11/2018 

 
EMPRESAS AEROVIÁRIAS E MPT RESOLVEM SUSPENDER PROCESSO SOBRE CONTRATAÇÃO 

DE APRENDIZES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
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O MPT pretende anular cláusula da convenção coletiva da categoria. 
 
A ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho, realizou nesta 

quarta-feira (21) audiência de justificação prévia entre o Ministério Público do Trabalho 
(MPT), o Sindicato Nacional dos Aeronautas e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. 
O objeto de discussão é uma ação anulatória proposta pelo MPT contra cláusulas da 
convenção coletiva 2017/2018 firmada entre os sindicatos que excluíram os aeronautas da 
base de cálculo das cotas para a contratação de aprendizes (Lei 10.097/2000) e de pessoas 
com deficiência ou reabilitadas (artigos 93 da Lei 8.213/91 e 9º do Decreto 5.598/2005). Para 
o MPT, as cláusulas são ilegais. 

As entidades não entraram em acordo e resolveram adiar o caso por 90 dias. Na 
audiência de hoje, o SNEA reiterou a defesa da legalidade das cláusulas debatidas no processo 
e recusou a possibilidade de que as cotas de aprendizes sejam cumpridas mediante a 
celebração de convênios com outras entidades. Segundo a assessora jurídica da entidade, 
Priscila da Rocha Lago, não se trata de resistência, mas de uma questão técnica de 
classificação. “As atividades requerem formação técnica e habilitação pela Anac”, disse a 
advogada. 

Ao propor a suspensão do prazo, o Ministério Público do Trabalho disse que a medida 
tem o intuito de possibilitar o prosseguimento do diálogo entre as categorias, 
independentemente do curso e do resultado da negociação coletiva que terá vigência a partir 
de 1º/12/2018. 

Caso passados os 90 sem que haja acordo, o processo vai a julgamento pela Seção 
Especializada em Dissídios Coletivos (SDC). 
 
Processo: AACC-1000639-49.2018.5.00.0000 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 21/11/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
23/11/2018 

 
VIGILANTES DEVEM ENTRAR NO CÁLCULO DA COTA DE APRENDIZES 

A empresa alegava que a função não é compatível com o instituto da aprendizagem 
 

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de recurso da 
Oriental Segurança Privada Ltda., de Brasília (DF), contra a decisão em que se determinou a 
inclusão dos postos de vigilante na base de cálculo para a contratação de aprendizes. A 
empresa argumentava que a atividade é incompatível com o instituto da aprendizagem, mas 
a Turma concluiu que não há qualquer impedimento para a sua inclusão no cálculo da cota. 
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Cota 
O contrato de aprendizagem é uma modalidade especial de contratação prevista na 

CLT, na Lei 10.097/2000, na Lei 11.180/2005 e no Decreto 5.598/05. De acordo com o artigo 
9º do decreto, as empresas de qualquer natureza são obrigadas a empregar e matricular nos 
cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no 
mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores cujas funções demandem formação 
profissional. 

Segundo os fiscais do trabalho, a Oriental tinha 234 empregados registrados, sendo 
231 contratados como vigilantes e outros três em áreas administrativas e gerenciais. 
Portanto, deveria ter contratado 12 aprendizes. 
 
Incompatibilidade 

Após ser autuada, a empresa, em junho de 2013, impetrou mandado de segurança 
para que a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/DF) e a União se 
abstivessem de exigir a contratação de menores aprendizes para a atividade de vigilante, 
sustentando que a função é incompatível com a menoridade e com o instituto da 
aprendizagem. 

Para a empresa, exigir o cumprimento da cota iria de encontro ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). Ainda, segundo ela, a legislação que regulamenta a profissão de 
vigilante exige a aprovação prévia em curso de formação antes da contratação e a idade 
mínima de 21 anos. 
 
Funções 

A União e a SRTE, por sua vez, sustentaram que a exigência não era de contratação 
de menores de idade, uma vez que a aprendizagem não se limita a essa faixa etária. No caso 
do trabalho de vigilante, abrangeria aqueles com idade entre 21 e 23 anos e dois meses. 
Sustentaram também que os aprendizes poderiam ser alocados em quaisquer funções que se 
enquadrassem na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

O pedido da empresa foi rejeitado pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Brasília e pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF-TO). Por meio de agravo de instrumento, a 
Oriental tentou fazer com que o TST examinasse o recurso de revista, insistindo nos mesmos 
argumentos apresentados anteriormente. 
 
Formação 

O relator do agravo, ministro José Roberto Freire Pimenta, destacou que o Decreto 
5.598/2005, em seu artigo 10, parágrafo 2º, é expresso ao estabelecer que a base de cálculo 
para a definição do número de aprendizes é composta por todas as funções existentes na 
empresa, sendo irrelevante se só podem ser exercidas pelos maiores de 18 anos. “Não se 
inserem na base de cálculo apenas os cargos que exigem habilitação técnica ou de nível 
superior, assim como os cargos de direção”, observou. 

Em relação ao requisito de formação técnica profissional para o exercício da função 
de vigilante, o ministro explicou que a exigência contida no decreto diz respeito a curso 

mailto:bruno@sindusfarma.org.br


 
Edição Nº 11| São Paulo, 10 dezembro de 2018

 

 

13 

 

Responsável: Bruno Cesar Abreu - Tel.(11) 3897-9757 
E-mail: bruno@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br 

Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 
 

técnico de nível médio e não se confunde com o curso de formação de vigilante previsto na 
Lei 7.102/1983, que regulamenta a atividade. 
 
Idade 

Outro ponto ressaltado pelo relator foi que, de acordo com o artigo 428 da CLT, a 
idade máxima para a contratação de aprendizes é de 24 anos. Por outro lado, a idade mínima 
para o exercício da profissão de vigilante é 21 anos. Esses dois aspectos, segundo o ministro, 
impõem claramente a necessidade de cômputo do número desses profissionais na apuração 
dos montantes mínimos e máximos de vagas a serem ocupadas por aprendizes. 
 
Por unanimidade, a Turma negou provimento ao agravo. 

 
Processo: AIRR-996-31.2013.5.10.0004 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 23/11/2018. 
 
 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
23/11/2018 

 
TST LIMITA VALOR DE MULTA NORMATIVA AO MONTANTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 

O entendimento é de que a previsão de multa tem a mesma natureza da cláusula penal. 
 

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, 
em sessão com sua composição plena, limitou ao montante da obrigação principal o valor da 
multa a ser paga pela JBS S. A. por descumprimento de cláusula coletiva. Prevaleceu, no 
julgamento, o entendimento de que a cláusula normativa que estabelece multa nessa 
circunstância tem a mesma natureza jurídica da cláusula penal. 
 
Descumprimento 

O caso julgado teve início em ação de cumprimento proposta pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de Rondônia (Sintra-Intra) em relação 
à cláusula financeira da convenção coletiva de trabalho (piso e aumento salarial). De acordo 
com o sindicato, a norma coletiva previa que, em caso de descumprimento, a empresa ficava 
obrigada a pagar a multa convencional no valor de cinco pisos da categoria por empregado. 
A JBS, em sua defesa, argumentou que a aplicação da multa excedia seus fins sociais e 
econômicos e caracterizaria ato abusivo imposto pelo sindicato, desvirtuando a essência da 
convenção coletiva e ferindo a boa-fé objetiva. 
 
Obrigação principal 
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O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal 
Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) condenou a JBS ao pagamento da multa limitada 
ao montante da obrigação principal, ou seja, às diferenças salariais e aos valores resultantes 
do descumprimento da convenção devidamente corrigidos. 
 
Sem limitação 

A Segunda Turma do TST, ao julgar recurso de revista do sindicato, condenou a JBS ao 
pagamento da multa no seu valor total, de R$ 3,9 mil por empregado, sem limitação ao 
montante da obrigação principal. Segundo a Turma, o objetivo da multa é assegurar a 
efetividade da norma, e a limitação do valor enfraqueceria a força constitucional da 
negociação coletiva. 
 
Obrigação acessória 

Ao analisar os embargos interpostos pela JBS, o relator, ministro Augusto Cesar Leite 
de Carvalho, destacou que o TST tem entendido que a cláusula normativa que estabelece 
multa por descumprimento do ajustado coletivamente tem a mesma natureza jurídica de 
cláusula penal. Trata-se, segundo ele, de obrigação acessória pela qual as partes acordam 
indenização quando a obrigação não é cumprida, o que atrai a incidência da diretriz firmada 
na Orientação Jurisprudencial 54 da SDI-1. 

Dessa forma, de acordo com o relator, o entendimento que prevalece é de que o valor 
da multa deve ser limitado ao valor da obrigação principal, conforme previsto no artigo 412 
do Código Civil, que tem aplicação subsidiária ao artigo 8º da CLT. 
Ficaram vencidos os ministros José Roberto Freire Pimenta, Cláudio Brandão, Vieira de Mello 
Filho e Alberto Bresciani. 
 
Processo: E-ARR-12481-66.2014.5.14.0041 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 23/11/20108. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
27/11/2018 

 
 

MONTADOR DE MÓVEIS COMPROVA CONTROLE DE JORNADA MESMO EM TRABALHO 
EXTERNO 

Com isso, ele deverá receber o pagamento de horas extras. 
 
A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Via Varejo S.A. a pagar 

horas extras a um montador de móveis que conseguiu demonstrar que havia controle de sua 
jornada em trabalho externo. Segundo o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, o fato 
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de o empregado exercer atividade externa não é incompatível com a fiscalização e o controle 
de sua jornada. 
 
Trabalho externo 

Na reclamação trabalhista, o montador pediu o pagamento, como extraordinárias, 
das horas excedentes à oitava diária e à 44ª semanal e, também, das decorrentes das 
violações de intervalos intra e interjornada e do trabalho em domingos e feriados. 

A empresa, em sua defesa, argumentou que ele exercia trabalho totalmente externo, 
incompatível com o regime de controle de jornada, nos termos do artigo 62, inciso I, da CLT. 
Sustentou também que jamais havia fiscalizado a jornada do montador e que ele não era 
obrigado a comparecer à empresa para nenhuma finalidade. 

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região (PR) reformou a sentença com o entendimento de que não havia prova da 
compatibilidade entre o serviço prestado externamente e o controle de jornada. 
 
Possibilidade de controle 

No exame de recurso do empregado, o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, 
explicou que a atividade externa não é incompatível com a fiscalização e com o controle da 
jornada de trabalho pela empregadora. “A análise ocorre em cada situação concreta, em 
observância ao princípio da primazia da realidade”, afirmou. 

No caso, o ministro observou que, embora o montador trabalhasse fora da empresa, 
sua jornada podia ser verificada por meio de roteiros de montagem, agendamentos de 
entregas, comparecimento à empregadora para a retirada das notas de serviços e para a 
prestação de contas dos trabalhos realizados e pela utilização de tablet fornecido pela 
empresa. “Conforme se infere dos elementos registrados no acórdão regional, o trabalhador 
estava, sim, sujeito a controle de horário. Se a empresa possuía elementos suficientes para 
tanto, não se aplica ao caso a excludente da duração de trabalho prevista no artigo 62, inciso 
I, da CLT”, concluiu. 

 
A decisão foi unânime. 

 
Processo: ARR-1094-48.2016.5.09.0130 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 27/11/2018. 

 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

28/11/2018 
 

PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL RESTRINGE ATUAÇÃO DE FEDERAÇÃO ESTADUAL 
A representatividade deve se restringir às entidades filiadas. 
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A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a limitação da atuação 

da Federação de Hotéis, Bares e Similares do Estado de Minas Gerais (Fhoremg) às entidades 
a ela filiadas. Como há uma federação de âmbito nacional e constituída anteriormente, a 
decisão leva em conta que a entidade estadual representa apenas os sindicatos do estado de 
Minas Gerais que manifestaram vontade expressa de se filiar a ela. 
 
Conflito de representação 

A ação foi proposta pela Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares (FNHRBS), que sustentava que a Fhoremg havia emitido e remetido guias de 
cobrança da contribuição sindical dos empregadores para todos os estabelecimentos do setor 
dos municípios mineiros. Por isso, pedia a restituição do valor integral dos depósitos relativos 
às contribuições eventualmente recolhidos em favor da Fhoremg e que a esta deixasse de 
conduzir, negociar e pactuar normas coletivas de trabalho em localidades fora da sua 
representatividade. 
 
Especificidade 

O juízo da 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgou procedentes os pedidos, 
mas o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) afastou as restrições e decidiu que a 
Fhoremg possuía a representatividade da categoria econômica em todo o Estado. Para o TRT, 
não seria possível a coexistência de duas federações representativas da mesma categoria, e o 
conflito deveria ser analisado com base no princípio da especificidade. “Um ente sindical de 
base territorial menor é, necessariamente, mais específico”, concluiu. 
 
Liberdade de filiação 

No exame do recurso de revista da federação nacional, o relator, ministro Alexandre 
Ramos, explicou que a liberdade de filiação deve ser preservada, respeitando-se, de igual 
forma, o território de atuação das outras entidades coexistentes. Em relação à Fhoremg, o 
ministro destacou que, tendo sido observados os critérios legais para sua constituição, a 
criação de mais de uma federação com representação individualizada é faculdade dos 
sindicatos voluntariamente agrupados. “No entanto, a filiação de outros entes sindicais 
àquela nova federação não pode se dar de forma compulsória ou extensiva”, afirmou. 

A federação nacional, por sua vez, além de possuir maior abrangência territorial, foi 
constituída antes da de âmbito estadual. Assim, sua atuação compreende, também, o 
território do estado de Minas Gerais em relação às empresas que não estão organizadas em 
sindicato. 
 
Transição 

O ministro observou que o sistema sindical brasileiro está em transição, passando do 
modelo de intervenção estatal para o de liberdade sindical. A Constituição da República, 
segundo ele, restringiu a intervenção estatal e, em contrapartida, ampliou a liberdade dos 
sindicatos para permitir que se associem em federações, desde que em número mínimo inicial 
de cinco. 
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Ainda de acordo com o relator, não há impedimento para que outros sindicatos 
passem da federação antiga para a nova ou vice-versa. “Contudo, não podem os sindicatos 
que constituem nova federação impor a representatividade desta a outros sindicatos a ela 
não filiados, sob pena de malferimento do princípio da liberdade sindical”, concluiu. 

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso para limitar a atuação da 
Fhoremge e determinar a restituição à FNHRBS das contribuições sindicais recebidas 
indevidamente. 
 
Processo: RR-11213-27.2015.5.03.0015 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 28/11/2018. 

 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
29/11/2018 

 
E-MAILS QUE PROVAM QUE PARTES SIMULARAM AÇÃO SÃO INSUFICIENTES PARA 

RESCINDIR ACORDO 
Para desconstituir acordo prévio, é preciso provar que houve coação. 

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

Trabalho manteve a improcedência da ação rescisória por meio da qual uma assistente 
administrativa pretendia anular o acordo homologado na reclamação trabalhista ajuizada por 
ela contra a Pós Clique Agência de Publicidade Ltda., de São Paulo (SP). Por meio de e-mails, 
ela conseguiu comprovar que a ação foi combinada previamente, mas não que teria sido 
ludibriada e coagida a aceitar o trato, o que inviabiliza o provimento da ação rescisória. 
 
Acordo amigável 

Na reclamação trabalhista, ajuizada em abril de 2011, a auxiliar pedia o 
reconhecimento de vínculo de emprego e demais parcelas decorrentes. Antes da audiência, 
ela e a empresa noticiaram ao juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo (SP) que haviam 
chegado a uma “composição amigável” mediante o pagamento de R$ 15 mil. O acordo foi 
homologado e a sentença transitou em julgado. 
 
“Casadinha” 

Na ação rescisória, ajuizada meses depois do trânsito em julgado, a auxiliar pretendia 
tornar sem efeito a sentença que havia homologado o acordo, afirmando que teria sido 
coagida a aceitá-lo, em transação conhecida como “casadinha”. Segundo ela, a advogada que 
a representou fora indicada pelo sócio da Pós Clique “com o intuito de defender apenas os 
interesses da empresa”, e só depois da homologação descobriu que tinha sido induzida a 
aceitar a “quantia ínfima de R$ 15 mil”, quando teria direito a receber em torno de R$ 70 mil. 
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Para comprovar suas alegações, apresentou diversos e-mails trocados com a advogada e com 
o sócio da empresa. 
 
Vício de consentimento 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) julgou improcedente a ação 
rescisória e destacou que, para a desconstituição do acordo homologado, não basta que fique 
evidenciada a existência de lide simulada. Seria necessário comprovar, de forma indiscutível 
e inequívoca, a existência de vício de consentimento. No caso, no entanto, isso não foi 
demonstrado pelos depoimentos das testemunhas indicadas e pelos e-mails apresentados. 
Também não houve indícios de que a trabalhadora teria direito ao recebimento de cerca de 
R$ 70 mil. 

Outro ponto ressaltado pelo TRT foi a afirmação da auxiliar, na ação originária, de que 
havia sido contratada “para realizar toda a parte administrativa e financeira da empresa” e, 
portanto, teria pleno conhecimento dos seus direitos e das circunstâncias que envolviam a 
realização do acordo. 
 
Prática lamentável 

O relator do recurso ordinário, ministro Douglas Alencar Rodrigues, assinalou que, no 
mês anterior ao ajuizamento da ação, a auxiliar havia enviado e-mail corporativo a um dos 
sócios para discutir parcelas e valores a serem quitados conforme informações do sindicato e 
mencionava o “acerto da casadinha”, questionando sobre quem consultar ou contratar para 
o procedimento. Outras mensagens comprovavam que a empresa havia de fato contratado a 
advogada para representar a auxiliar. 

“Não tenho dúvidas de que o acordo foi negociado em momento prévio ao 
ajuizamento da reclamação trabalhista, demonstrando uma prática lamentável de 
acionamento desnecessário do Poder Judiciário quando as partes já haviam alcançado a 
composição para a solução do conflito”, afirmou o relator. Para ele, as condutas reveladas no 
caso “destoam da boa-fé processual”. 
 
Ação rescisória 

O ministro explicou, porém, que a sentença homologatória de acordo prévio só pode 
ser rescindida se for verificada a existência de fraude ou de vício de consentimento, nos 
termos da Orientação Jurisprudencial 154 da SDI-2. No caso, ainda que os e-mails 
demonstrem a lide simulada, não ficou demonstrado que houve coação. “Ao contrário, me 
parece que a trabalhadora teve participação ativa na construção das cláusulas do acordo 
homologado, com efetiva negociação de parcelas e valores”, assinalou. 

De acordo com o artigo 151 do Código Civil, a coação para viciar a declaração da 
vontade deve ser tal “que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável 
à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”, circunstância não demonstrada nos autos, 
segundo o relator. “Ainda que o valor acordado tenha sido inferior ao devido, sem a prova de 
coação ou erro, não é possível acolher a tese da trabalhadora, valendo ressaltar que, em 
regra, a transação é ultimada com concessões recíprocas entre as partes”, concluiu. 
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A decisão foi unânime. 
 
Processo: RO-8719-09.2011.5.02.0000 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 29/11/2018. 

 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

29/11/2018 
 

TST DEFINE NATUREZA SALARIAL E LIMITES DO BÔNUS DE CONTRATAÇÃO 
A repercussão se limita ao depósito do FGTS do mês de pagamento e à multa de 

40%. 
 
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do 

Trabalho, em julgamento realizado nesta quinta-feira, reconheceu que a parcela conhecida 
como hiring bonus, ou bônus de contratação, tem natureza salarial e repercute sobre o 
depósito do FGTS no mês em que for paga e na multa de 40% no momento da rescisão. A tese 
uniformiza a jurisprudência acerca do assunto e deve agora ser seguida pelas Turmas do TST. 
 
Bônus 

O hiring bonus, semelhante às “luvas” pagas a atletas profissionais, é uma parcela 
oferecida por uma empresa visando atrair profissionais qualificados e incentivá-los a se 
demitir de outra empresa por meio de uma compensação. Até o julgamento desta quinta-
feira, algumas Turmas do TST entendiam que os valores recebidos sob esse título teriam 
repercussão sobre todas as parcelas de natureza salarial, como férias e 13º salário. Outras 
entendiam que, por ser pago na fase pré-contratual e uma única vez, o bônus não deveria 
repercutir sobre as demais parcelas. 
 
Caso 

Os embargos julgados pela SDI-1 dizem respeito à reclamação trabalhista ajuizada por 
superintendente regional do Banco Safra S/A que, ao ser contratado, recebeu um hiring bonus 
de R$ 800 mil em razão de seu desempenho no mercado. Ele pretendia, na ação, que esse 
valor tivesse repercussão sobre todas as parcelas que compunham seu salário. 

No julgamento de recurso de revista, a Oitava Turma do TST, no entanto, restringiu a 
repercussão ao FGTS a ser depositado no mês do pagamento da verba e à multa de 40%. 
Seguindo outros precedentes, a Turma havia entendido que os valores recebidos a título de 
bônus não repercutiriam no cálculo de outras parcelas cujo módulo temporal de aferição seja 
inferior a um mês nem no cálculo das parcelas essencialmente mensais ou anuais (como o 13º 
salário). 
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Limites 
No entendimento do ministro Caputo Bastos, relator dos embargos interpostos pelo 

superintendente, o hiring bonus tem natureza nitidamente indenizatória e, portanto, não 
deveria ser integrado ao salário. No entanto, o ministro destacou que o que estava em 
discussão não era a natureza jurídica da parcela, já reconhecida como parte integrante do 
salário, mas o alcance das suas repercussões. E, nesse ponto, votou pela manutenção do 
entendimento da Oitava Turma de que, “apesar da natureza salarial, por se tratar de parcela 
paga uma única vez, os reflexos devem ser limitados, aplicando-se analogicamente a Súmula 
253 do TST”. O verbete trata da repercussão da gratificação semestral. 

 
Processo: E-ED-ARR-723-08.2013.5.04.0008 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 29/11/2018. 

 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
30/11/2018 

 
JUSTIÇA DO TRABALHO É COMPETENTE PARA DETERMINAR EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE 

SÓCIOS DE MASSA FALIDA 
Nesse caso, a constrição não recai sobre o patrimônio da empresa. 

 
A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a competência da Justiça 

do Trabalho para processar a execução das dívidas trabalhistas da MBN Produtos Químicos 
Ltda., empresa de Cachoeirinha (RS) em recuperação judicial. A decisão segue o 
entendimento do TST de que é possível o redirecionamento da execução ao patrimônio dos 
sócios ou dos integrantes do mesmo grupo econômico da empresa falida ou em recuperação 
judicial. 
 
Recuperação judicial 

A dívida tem origem em reclamação trabalhista na qual a empresa foi condenada a 
pagar diversas parcelas pleiteadas por uma ex-empregada. A MBN alegou que a execução da 
sentença deveria ocorrer no juízo onde estava sendo processada a recuperação judicial. 
Acolhendo a argumentação, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha, “em observância 
ao princípio da indivisibilidade do juízo falimentar”, intimou a autora da ação a encaminhar a 
decisão ao juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeirinha para a habilitação do crédito. 
Em seguida, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região (RS) rejeitaram o pedido de redirecionamento da execução para os sócios da empresa 
e mantiveram o entendimento de que a competência seria da Justiça comum. 
 
Redirecionamento 
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O relator do recurso de revista da empregada, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, 
explicou que o TST já firmou o entendimento de que é possível o redirecionamento da 
execução ao patrimônio dos sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa 
falida ou em recuperação judicial. “Nessa hipótese, subsistirá a competência da Justiça do 
Trabalho para processar os atos executórios, à medida que eventual constrição não recairá 
sobre bens da empresa, o que atrairia a competência do juízo universal”, assinalou. 

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso para afastar a declaração de 
incompetência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para 
prosseguimento do feito. 
 
Processo: RR-20767-27.2015.5.04.0251 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 30/11/2018. 
 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
03/12/2018 

 
INDÚSTRIA É CONDENADA POR ANOTAÇÃO INDEVIDA EM CARTEIRA DE TRABALHO 

A Votorantim anotou que o empregado havia sido reintegrado por ordem judicial. 
 
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Votorantim Cimentos 

N/NE S.A. a pagar reparação de R$ 4 mil por registrar na carteira de trabalho de um 
empregado que sua reintegração havia sido determinada por ordem judicial. De acordo com 
a jurisprudência do TST, a medida configura ato ilícito do empregador. 
 
Dificuldade 

Ao pedir indenização, o empregado sustentou que a anotação seria desabonadora e 
dificultaria a obtenção de novo emprego. 
 
Anotação 

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (SE) manteve a sentença que havia 
julgado improcedente o pedido de indenização por entender que as anotações não têm 
caráter desabonador e que a empresa havia apenas registrado os fatos – ou seja, a anotação 
teve como fundamento uma ação trabalhista. O TRT também assinalou não ter ficado 
demonstrado que a Votorantim tivesse agido de forma a prejudicar o seu empregado. 
 
Ato ilícito 

Ao julgar o recurso de revista do empregado, o relator, ministro Ives Gandra Martins 
Filho, destacou que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST firmou 
posicionamento em sentido contrário ao do Tribunal Regional. Para a SDI-1, órgão que 
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uniformiza a jurisprudência do TST, o ato do empregador que registra na carteira de trabalho 
do empregado que sua reintegração decorreu de decisão judicial é ilícito e, portanto, capaz 
de gerar o direito ao pagamento de indenização por dano moral. 

O ministro listou diversos precedentes da SDI-1 e das Turmas do TST no mesmo 
sentido e, seguindo o relator, a Quarta Turma deu provimento ao recurso para condenar a 
empresa ao pagamento da indenização. 

 
Processo: RR-99-32.2015.5.20.0011 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 03/12/2018. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

05/12/2018 
 

CLÁUSULA DE NORMA COLETIVA QUE LIMITA ATESTADO MÉDICO A TRÊS DIAS POR MÊS É 
NULA 

A jurisprudência do TST não fixa limite temporal para a validade de atestados. 
 

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho 
negou provimento a recurso do Sindicato da Indústria de Preparação de Óleos Vegetais e 
Animais, Sabões e Velas do Estado do Pará contra declaração de nulidade da Cláusula 20ª de 
Convenção Coletiva, pactuada com categoria profissional e que limitava a aceitação de 
atestados médicos e odontológicos não emitidos por serviços médicos das empresas ou 
conveniados a três dias por mês. A decisão fundamenta-se no Precedente Normativo 81 da 
SDC, que não estabelece limite temporal para a validade dos atestados. 
 
Limitação inexistente 

O Ministério Público do Trabalho ajuizou ação anulatória contra a cláusula, constante 
da Convenção Coletiva de Trabalho celebrada para o período 2015/2016 entre o sindicato 
patronal e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Empregados em 
Empresas do Comércio, Indústria, Construção Civil, Locação de Veículos e Prestação de 
Serviços do Município de Belém (Sintrobel). 

Segundo o MPT, não há na legislação qualquer limitação ao número de dias que 
podem ser justificados, uma vez que a inaptidão para o trabalho pode durar conforme a 
natureza do fato gerador (médico ou acidentário). Além disso, a restrição do prazo de 
ausência justificada por atestados médicos para até três dias desoneraria o empregador de 
pagar o auxílio-enfermidade. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) julgou totalmente procedente 
a ação e declarou a nulidade da cláusula. Para o TRT, o direito à autonomia privada coletiva 
não é ilimitado, e a norma em questão, ao estabelecer esse regramento limitativo, prejudica 
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especialmente os empregados de empresas que não detêm serviço médico próprio ou 
contratado. 
 
Jurisprudência 

Ao recorrer ao TST, o Sindicato da Indústria alegou que a convenção coletiva não 
suprimiu as hipóteses legais, mas ampliou a possibilidade de o empregado apresentar 
atestados médicos fornecidos por médicos e odontólogos credenciados pela entidade sindical 
quando o afastamento for de no máximo de três dias mensais. Mas o relator, ministro Ives 
Gandra Martins Filho, explicou que o Precedente Normativo 81, ao garantir a eficácia dos 
atestados fornecidos por profissionais das entidades sindicais dos trabalhadores para o fim 
de abono de faltas, não fixou nenhum limite temporal à sua validade. “Desse modo, não há 
como se considerar válida a cláusula 20ª da convenção”, concluiu. 

 
Por unanimidade, a SDC negou provimento ao recurso. 
 
Processo: RO-79-39.2017.5.08.0000  
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 05/12/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
06/12/2018 

 

 
FÉRIAS PAGAS PARCIALMENTE ANTES DO INÍCIO MOTIVA PAGAMENTO EM DOBRO 

O gozo das férias no período adequado não afasta a consequência do atraso. 
 

A falta do pagamento integral das férias até dois dias antes do início do período gera 
o direito de o empregado receber em dobro a remuneração correspondente, apesar de tê-las 
usufruído no período adequado. Com essa compreensão, a Primeira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho condenou a Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do 
Norte (CAERN) a remunerar em dobro um eletromecânico. 
 
Pagamento parcelado 

Na reclamação trabalhista, o empregado relatou que a empresa pagava 
antecipadamente apenas o terço constitucional (artigo 7º, inciso XVII, da Constituição da 
República), o abono pecuniário dos 10 dias vendidos e o adiantamento de parte das férias. 
Segundo ele, a CAERN, ao realizar o pagamento de forma parcelada, não observou o prazo de 
dois dias previsto no artigo 145 da CLT. Então, pediu o pagamento em dobro com base no 
artigo 137 CLT. 
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O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido. Nos termos da sentença, o 
empregado tem o direito de receber em dobro a parcela não recebida no prazo, pois o acerto 
de apenas parte da remuneração de férias constituiu atraso passível de punição. No entanto, 
o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região afastou a condenação ao destacar que o 
empregado optou por aquela forma de remuneração e usufruiu férias dentro do período 
previsto em lei (artigo 134 da CLT). 
 
Finalidade 

A Primeira Turma restabeleceu a sentença ao julgar o recurso de revista do 
eletromecânico. Segundo os ministros, o pagamento antecipado das férias e do acréscimo de 
1/3 tem a finalidade de fornecer recursos para o empregado aproveitar o período de 
descanso. “Assim, o pagamento em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 145 da CLT 
frustra a finalidade do instituto”, registrou a Turma no acórdão em que se formalizou a 
decisão. 

Contra o argumento de que o eletromecânico aproveitou as férias no período 
adequado, os ministros lembraram a orientação da Súmula 450 do TST. De acordo com ela, é 
devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com 
base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha 
descumprido o prazo de dois dias previsto no artigo 145. 

A decisão foi unânime, mas houve a interposição de embargos à Subseção 1 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), ainda não julgados. 
 
Processo: RR-979-69.2016.5.21.0008 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 06/12/2018. 
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