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FONTE DE NOTÍCIAS 
 

21/12/2015 
 
TRF1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE NÃO SÃO CONSIDERADAS PARA 

RESTABELECER A CONDIÇÃO DE SEGURADO DO INSS 
 

A 2ª Turma do TRF da 1ª Região confirmou sentença que negou a segurança 
pretendida pela parte impetrante, que buscava a concessão de pensão por morte deixada 
por seu marido. O Juízo de primeiro grau entendeu que na ocasião do falecimento, ocorrido 
em 28/09/2006, o cônjuge havia perdido a qualidade de segurado por ter deixado de 
contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desde janeiro de 1998. 

Na apelação, a impetrante pede a concessão do benefício de pensão por morte e 
efetua o pagamento das contribuições após a morte do marido, que trabalhava como 
motorista enquadrado como contribuinte individual. 

O relator, desembargador federal Candido Moraes, esclarece que a concessão do 
benefício de pensão por morte é regulada pela lei vigente ao tempo do óbito e pressupõe a 
qualidade de segurado da parte autora e a condição de dependência econômica do cônjuge 
em relação ao falecido.  

O magistrado destacou, em seu voto, que a dependência econômica da esposa em 
relação a seu falecido marido é presumida, e que o ponto central da controvérsia consiste 
na perda da qualidade de segurado, vez que ”perde tal qualidade o empregado que deixa de 
exercer atividade abrangida pela Previdência Social por prazo superior a 12 meses após a 
cessação das contribuições”. Esse prazo é acrescido de 12 meses para o segurado que já 
tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda dessa 
qualidade 

Salienta que o período pode ainda ser prorrogado por mais 12 meses, na hipótese 
de caracterização da situação de desemprego, “desde que comprovada essa situação pelo 
registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social“. 

Ressaltou ainda o relator que, no caso concreto, o falecido marido da impetrante 
teve seu último vinculo de trabalho encerrado em janeiro de 1988, mantendo a sua 
qualidade de segurado até fevereiro de 1989, não havendo que se falar em manutenção da 
qualidade de segurado na data do seu falecimento. 

Por fim, o magistrado assevera que a Súmula 52 da Turma de Uniformização de 
Jurisprudência prevê que a regularização da situação do contribuinte após a morte somente 
é possível quando as contribuições devem ser recolhidas por empresa tomadora dos 
serviços e não por outra pessoa física. 

Com esses fundamentos, o Colegiado negou provimento à apelação, mantendo a 
sentença recorrida. 
 
Nº do Processo: 2006.40.00.004910-5 
 
FONTE: Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 21/12/2015. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
 

21/12/2015 
 

 
TRT15 - 2ª CÂMARA NEGA PEDIDO DE PEDREIRO QUE PEDIU EQUIPARAÇÃO AO DIREITO 

DE DESCANSO GARANTIDO ÀS MULHERES 
 

A 2ª Câmara do TRT-15 negou provimento ao recurso do reclamante, que atuava 
como pedreiro, e que insistiu, entre outros, no pedido de condenação da reclamada, uma 
empresa do ramo da construção civil, ao pagamento do intervalo previsto no artigo 384 da 
CLT. O dispositivo legal prevê, para a mulher, o direito ao intervalo de 15 minutos antes do 
início da jornada extraordinária. 

O trabalhador alega que o intervalo de 15 minutos para descanso entre a jornada 
normal e a extraordinária, previsto no artigo 384 da CLT, deve ser estendido a todos os 
trabalhadores, por analogia e interpretação sistemática, não constituindo direito específico 
das mulheres. O relator do acórdão, desembargador José Otávio de Souza Ferreira, 
entendeu diferente, e afirmou que apesar da igualdade intelectual e jurídica consagrada na 
constituição, não se pode desconsiderar a desigualdade física existente entre homens e 
mulheres, a ensejar a aplicação de normas diferenciadas, entre elas o artigo 384 da CLT em 
discussão, que visa preservar o maior desgaste físico da mulher.  
 
(Processo 0000891-36.2013.5.15.0062) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 21/12/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
 

12/01/2016 
 

AUXILIAR CONSEGUE AFASTAR JUSTA CAUSA, MAS NÃO RECEBERÁ INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL 

 
  
  A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Tramonto 
Agroindustrial S.A. do pagamento de indenização por dano moral a um auxiliar de produção 
que conseguiu, na Justiça do Trabalho, reverter a justa causa aplicada pela empresa pela 
suposta adulteração de atestado médico. A decisão segue a jurisprudência do TST no 
sentido de que o mero afastamento da justa causa em juízo não enseja a reparação civil a 
título de dano moral. 
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Na reclamação trabalhista, o empregado questionou o motivo da dispensa e o fato 
de só ter sido demitido dois meses depois da data em que entregou o documento à 
empresa. A Tramonto alegou que obteve a confirmação da modificação do atestado cerca 
de dois meses depois da entrega, e somente após essa confirmação aplicou a penalidade. 
Para a empresa, o empregado tinha o intuito de abonar faltas ao trabalho com a adulteração 
das datas do atestado médico. 

O juízo da Vara do Trabalho de Araranguá (SC) não encontrou provas contundentes 
de que o trabalhador tenha efetivamente adulterado o atestado médico, e explicou que a 
aplicação da justa causa exige prova robusta, por se tratar de penalidade máxima. 
Considerou também que a empresa não cumpriu com o requisito da imediaticidade ao levar 
quase dois meses para proceder à dispensa e declarou nula a justa causa, convertendo-a em 
despedida por iniciativa do empregador, mas rejeitou o pedido de indenização. 

Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC), o ajudante 
conseguiu a condenação da empresa à reparação por dano moral no valor de R$ 10 mil. Para 
o TRT, a reversão da justa causa em juízo já caracteriza a prática de ato ilícito passível de 
indenização por danos morais. 
 
TST 
 

A empresa recorreu ao TST para tentar afastar o pagamento da indenização. O 
ministro João Oreste Dalazen, relator do caso, seguiu o entendimento prevalecente na 
Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST. "Seria imprescindível, em 
semelhante hipótese, a comprovação de que o empregador, de alguma forma, abalou a 
honorabilidade do empregado, conferindo publicidade aos fatos supostamente 
caracterizadores da justa causa ou imputando uma acusação leviana ao empregado, a 
pretexto de justa causa", afirmou. 

Dalazen observou ainda que se o empregador agiu de boa-fé, não deu publicidade 
ao fato e não imputou levianamente a justa causa, nem cometeu abuso de direito, a 
conduta patronal não configura dano moral, "mesmo porque demitir por justa causa não se 
cuida de prática de ato ilícito". 
A decisão foi unânime. 
 
(Marla Lacerda/CF) 
 
Processo: RR-184-09.2012.5.12.0023 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 12/01/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
 

14/01/2016 
  

 
TURMA AUMENTA INDENIZAÇÃO A GERENTE DA CEF QUE SOFREU SEQUESTRO E 

EXTORSÃO 
 
A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu aumentar de R$ 20 mil 

para R$ 300 mil a indenização por danos morais de uma gerente da Caixa Econômica Federal 
que teve a família sequestrada por assaltantes que exigiam o dinheiro do cofre da agência 
onde ela trabalhava. Após o episódio, ela desenvolveu Transtorno de Estresse Pós-
Traumático (TEPT) que a deixou incapacitada para o trabalho. 

O episódio aconteceu em São João Del Rei (MG). A bancária foi abordada pelos 
assaltantes junto com o marido quando entrava em casa. Junto com o filho e a empregada, 
eles foram feitos reféns por quase dois dias. Os assaltantes queriam que ela abrisse o cofre 
do banco e lhes entregasse o dinheiro. O filho e o marido chegaram e ser levados para um 
cativeiro enquanto ela ia para a agência para sacar o dinheiro. 

Quando chegou ao local, a gerente comunicou o ocorrido ao seu supervisor, que 
acionou a segurança do banco. Apesar de o dinheiro não ter sido entregue, a família da 
gerente conseguiu escapar dos sequestradores e foi resgatada pela Polícia Rodoviária após 
tiroteio com os bandidos.  Depois do incidente, ela não conseguiu mais voltar a trabalhar 
como bancária.  

Na ação trabalhista em que a bancária demandava R$ 500 mil de indenização por 
danos morais, a Caixa argumentou que os atos criminosos foram praticados por terceiros, 
nos quais não teve participação. O banco também sustentou que não se poderia afirmar que 
tais atos tenham ocorrido em função da condição de empregada da Caixa. 

O juiz de origem avaliou que a CEF não proporcionou um ambiente de trabalho 
seguro para a empregada. "Não basta investir em segurança interna, por isso entendo que a 
empresa responde de forma objetiva pelo sequestro da família de sua empregada", 
sentenciou, condenando a instituição financeira a pagar R$ 100 mil de indenização. 

Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), a CEF voltou a 
defender que não poderia ser responsável por atos criminosos de terceiros. No entanto, sua 
responsabilidade foi mantida, pois o Regional considerou que o empregador deve zelar pela 
incolumidade física dos seus empregados, e a Caixa teria negligenciado essa obrigação. Por 
outro lado, consideraram "exorbitante" o valor arbitrado em primeiro grau e o reduziram 
para R$ 20 mil, com o entendimento de que a trabalhadora poderia vir a melhorar do 
quadro psicológico. 

No recurso ao TST, a gerente assinalou que não havia absolutamente nenhuma 
dúvida de que "alguém que além de permanecer por uma noite inteira em cárcere privado, 
sob a mira de armas e ameaças, tendo depois o marido e filho sequestrados, tenha sofrido 
um dano moral irreparável e irrefutável". O relator do recurso, ministro José Roberto Freire 
Pimenta, considerou o valor irrisório diante da gravidade do dano sofrido e sugeriu 
aumentar para R$ 300 mil o valor da indenização. O voto foi aprovado por unanimidade 
pelos demais membros da Turma. 
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(Paula Andrade/CF) 
 
Processo: RR-612-75.2012.5.03.0076 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 14/01/2016. 
 
 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
14/01/2016 

 
 
EMPREGADO NÃO TEM DIREITO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS DE VALES-TRANSPORTES 

NÃO UTILIZADOS 
 

No recurso analisado pela 10ª Turma do TRT de Minas, um trabalhador tentou 
convencer os julgadores de que tinha direito à restituição de descontos dos vales-
transportes não utilizados. Ou seja, ele alegou que tinha direito à devolução do desconto 
incidente sobre o vale-transporte, caso não utilizasse o benefício. Entretanto, o reclamante 
não obteve êxito em seu recurso, por falta de previsão legal que ampare essa pretensão. 
Acompanhando o voto do juiz convocado Paulo Maurício Ribeiro Pires, os julgadores 
salientaram que não há nenhuma previsão legal para a formação de um "banco de vales-
transportes", com o objetivo de deduzir eventuais valores não utilizados. 

Citando o Decreto 9.5247/87, que disciplina a matéria, o relator enfatizou que a lei 
nada estabeleceu acerca da hipótese de compensação pelo uso inferior dos vales-
transportes concedidos no mês anterior. O que a lei determina é que o desconto dos vales-
transportes fornecidos seja limitado a 6% do salário ou vencimento do trabalhador. O artigo 
10 do Decreto estabelece ainda que o valor da parcela a ser suportada pelo beneficiário será 
descontado proporcionalmente à quantidade de vale-transporte concedida para o período a 
que se refere o salário ou vencimento e por ocasião de seu pagamento, salvo estipulação 
em contrário, em convenção ou acordo coletivo de trabalho, que favoreça o beneficiário. 

"É de se ressaltar, por fim, que o reclamante deveria, caso realmente tenha 
ocorrido, devolver os valores correspondentes aos vales não utilizados, ao invés de 
perseguir a devolução do desconto incidente sobre os mesmos. Isso, caso realmente 
houvesse comprovação nos autos quanto à não utilização do benefício", finalizou o julgador, 
negando provimento ao recurso do reclamante. 

Os demais julgadores da Turma acompanharam esse entendimento. 
( 0000611-28.2014.5.03.0171 RO ) 
 
FONTE: Tribunal Regional Trabalho-MG, 14/01/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
14/01/2016 

 
TST - AUXILIAR CONSEGUE AFASTAR JUSTA CAUSA, MAS NÃO RECEBERÁ INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL 
 

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Tramonto 
Agroindustrial S.A. do pagamento de indenização por dano moral a um auxiliar de produção 
que conseguiu, na Justiça do Trabalho, reverter a justa causa aplicada pela empresa pela 
suposta adulteração de atestado médico. A decisão segue a jurisprudência do TST no 
sentido de que o mero afastamento da justa causa em juízo não enseja a reparação civil a 
título de dano moral. 

Na reclamação trabalhista, o empregado questionou o motivo da dispensa e o fato 
de só ter sido demitido dois meses depois da data em que entregou o documento à 
empresa. A Tramonto alegou que obteve a confirmação da modificação do atestado cerca 
de dois meses depois da entrega, e somente após essa confirmação aplicou a penalidade. 
Para a empresa, o empregado tinha o intuito de abonar faltas ao trabalho com a adulteração 
das datas do atestado médico. 

O juízo da Vara do Trabalho de Araranguá (SC) não encontrou provas contundentes 
de que o trabalhador tenha efetivamente adulterado o atestado médico, e explicou que a 
aplicação da justa causa exige prova robusta, por se tratar de penalidade máxima. 
Considerou também que a empresa não cumpriu com o requisito da imediaticidade ao levar 
quase dois meses para proceder à dispensa e declarou nula a justa causa, convertendo-a em 
despedida por iniciativa do empregador, mas rejeitou o pedido de indenização. 

Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC), o ajudante 
conseguiu a condenação da empresa à reparação por dano moral no valor de R$ 10 mil. Para 
o TRT, a reversão da justa causa em juízo já caracteriza a prática de ato ilícito passível de 
indenização por danos morais. 
 
TST 
 
A empresa recorreu ao TST para tentar afastar o pagamento da indenização. O ministro João 
Oreste Dalazen, relator do caso, seguiu o entendimento prevalecente na Subseção 1 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST. Seria imprescindível, em semelhante 
hipótese, a comprovação de que o empregador, de alguma forma, abalou a honorabilidade 
do empregado, conferindo publicidade aos fatos supostamente caracterizadores da justa 
causa ou imputando uma acusação leviana ao empregado, a pretexto de justa causa, 
afirmou. 

Dalazen observou ainda que se o empregador agiu de boa-fé, não deu publicidade 
ao fato e não imputou levianamente a justa causa, nem cometeu abuso de direito, a 
conduta patronal não configura dano moral, mesmo porque demitir por justa causa não se 
cuida de prática de ato ilícito. 
 
A decisão foi unânime. 
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Processo: RR-184-09.2012.5.12.0023 
 
Fonte: Tribunal Superior do Trabalho, 14/01/2016. 


