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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

16/01/2015 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 118, DE 16 DE JANEIRO DE 2015 
DISPÕE SOBRE A FISCALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM NAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE. 
 
 
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no exercício da competência prevista nos 
incisos I e XIII do art. 1º, do 
Anexo VI, da Portaria n.º 483, de 15 de setembro de 2004, bem como no art. 7º do Decreto 
n.º 4.552, de 27 de dezembro de 2002, com alterações do Decreto n.º 4.870, de 30 de 
outubro de 2003, resolve: 
 
Art. 1º Acrescentar o art. 6-A na Instrução Normativa n.º 97, de 30 de julho de 2012, 
publicado no Diário Oficial da União de 31 
de julho de 2012, Seção 1, págs. 73 a 75, conforme se segue: 
 
"Art. 6-A. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme definidas pela Lei 
Complementar n.º 123, de 2006, na 
forma do art. 179 da Constituição Federal, gozarão de tratamento privilegiado e 
diferenciado, garantindo-se: 
 
I - possibilidade de iniciar o contrato de aprendizagem após o início do curso teórico, 
quando realizado no âmbito do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), sem necessidade de o 
empregador realizar o registro retroativo do aprendiz; 
II - no caso do inciso I, as horas de aulas teóricas cursadas antes do início do contrato de 
aprendizagem deverão ser decrescidas 
do cômputo total de horas do contrato de aprendizagem; programa de aprendizagem deve 
estar inscrito em itinerário formativo em área compatível com o aprendizado prático na 
empresa cuja carga horária teórica possua, no mínimo, 300h por fazer no momento da 
assinatura do contrato de aprendizagem, respeitado o § 3º do art. 10 da Portaria n.º 723, de 
23 de abril de 2012, do Ministério do Trabalho e Emprego." 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

07/01/2015 
  

 
MEMBRO DA CIPA QUE RENUNCIOU A MANDATO NÃO CONSEGUE ESTABILIDADE 

 
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a renúncia 

expressa de um trabalhador ao exercício de cargo em Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa), com a consequente renúncia à estabilidade provisória, uma vez que o fez 
em documento escrito e sem vícios. Com isso, absolveu a Tondo S/A da condenação ao 
pagamento de indenização substitutiva por demiti-lo sem justa causa no período de 
estabilidade. 

A Tondo fabrica farinhas e possui unidades na região Sul do País. No presente caso, 
o empregado trabalhou na unidade de Bento Gonçalves (RS) como operador de máquinas 
até a demissão sem justa causa, ocorrida em abril de 2009. 

Na ação trabalhista, ele reclamou o pagamento de algumas verbas e alegou a 
nulidade da demissão. Isso por que, segundo ele, foi eleito vice-presidente da Cipa para o 
biênio 2007/2008, ocupando a vice-presidência, o que lhe garantiria estabilidade até 
outubro de 2009, conforme o artigo 10, inciso II, alínea "a" do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT). Desse modo, pediu a reintegração ao emprego ou 
indenização relativa ao período restante da estabilidade, com o pagamento dos salários e 
vantagens. 

O pedido de indenização estabilitária foi julgado procedente pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região (RS), que entendeu que a garantia não transfere ao trabalhador a 
possibilidade de renúncia, principalmente para fins de rescisão contratual. 
 
Renúncia 

Ao recorrer ao TST, a empresa argumentou que a rescisão do contrato se deu 
porque o trabalhador, "por sua livre iniciativa, sem qualquer tipo de coação ou vício de 
consentimento, procurou o departamento de recursos humanos da empresa, entregando 
manifestação escrita, com ciência do sindicato, renunciando à estabilidade no emprego 
alegando motivos particulares". Ainda segundo a Tondo, o próprio empregado propôs que 
fosse demitido sem justa causa, com o pagamento de todas as parcelas rescisórias. 

A relatora do recurso, ministra Maria de Assis Calsing, explicou que, diferentemente 
da renúncia tácita ou presumida, a renúncia expressa ao exercício de cargos ou funções em 
Cipa, com a consequente renúncia à estabilidade, formalizada por escrito e sem vícios, "é 
perfeitamente admitida, até pela impossibilidade de se obrigar alguém a exercer função 
que, por motivos subjetivos (dentre eles a intenção de obter vantagem se desligando da 
empresa) não mais lhe interessa". 
 
(Lourdes Côrtes/CF) 
 
Processo: RR-1127-07.2010.5.04.0512 
 
Fonte: Tribunal Superior do Trabalho, 07/01/2015. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

12/01/2015 
 
 

INSTRUÇÕES PARA DECLARAÇÃO DA RAIS ANO-BASE 2014 
 
Hoje foi publicada a Portaria MTE nº 10, de 09/01/15, que aprova instruções para 
declaração da RAIS ano-base 2014 (em anexo). 
  
O prazo para entrega da RAIS é de 20/01/15 a 20/03/15. 
  
Dentre as obrigações do empregador, consta declarar: 
  
a) os quantitativos de arrecadação das contribuições sindicais previstas no art. 579 da CLT, 
devidas aos sindicatos das respectivas categorias econômicas e profissionais ou das 
profissões liberais e as respectivas entidades sindicais beneficiarias; 
  
b) a entidade sindical a qual se encontram filiadas; e 
  
c) os empregados que tiveram desconto de contribuição associativa, com a identificação da 
entidade sindical beneficiária. 
  
Consta também a obrigação de informar se o sistema de ponto eletrônico é o REP (como na 
regra anterior). 
 
Portaria nº 10 de 09 de janeiro de 2015 - RAIS 
 
Fonte: http://www.relacoesdotrabalho.com.br/profiles/blogs/instrucoes-para-declaracao-
da-rais-ano-base-2014 
 
Fonte: 12/01/2015. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

12/01/2015 
 
 

"PROJETO PREVÊ COMPENSAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO" 
 

A Câmara analisa projeto que autoriza a empresa a compensar da indenização a que 
foi condenada, decorrente de acidente de trabalho, o valor pago ao empregado a título de 
seguro de vida ou de acidentes pessoais (PL 7782/14). 
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Pela proposta, do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), a compensação só é 
possível desde que o pagamento das parcelas do seguro tenha sido feito exclusivamente 
pelo empregador. 

Atualmente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – Decreto-lei 5.452/43) não 
prevê a compensação de indenização em razão de acidente de trabalho. A compensação 
pode ser entendida como receber um valor e devolver outro. 

 
SAT 

O Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT), a cargo da empresa, é direito de todos 
os trabalhadores e consiste na contribuição do empregador à Previdência Social, paga na 
forma de percentual sobre a remuneração, conforme o risco da atividade. 

Se um empregado sofre um acidente de trabalho, que provoque redução ou perda 
de sua capacidade laboral, independente de culpa, o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS) deve indenizar a vítima com o pagamento de uma renda mensal de benefício – 
auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio acidente, etc. 

O benefício do SAT, no entanto, não cobre e nem exclui indenizações por danos 
materiais, morais e estéticos. 

 
Seguro de vida  

Já o seguro de vida ou seguro de acidentes pessoais para os empregados pode se 
tornar obrigatório em razão de norma coletiva ou contrato de trabalho e pode ser dividida 
com seguradoras privadas. 

Para suportar as altas indenizações que são fixadas nas ações movidas pelos 
empregados acidentados, algumas empresas contratam seguro, cujo valor pago pela 
seguradora pode ser compensado com aquele fixado pelo juiz. 

A compensação de valores é permitida porque o objetivo do seguro contratado pela 
empresa se destina justamente para fazer frente a tais indenizações devidas pelo 
empregador. Para o deputado, a jurisprudência de tribunais trabalhistas já prevê essa 
compensação, caso esta tenha pago o seguro contra acidentes de trabalho, uma vez que 
possuem a mesma fonte pagadora e a mesma finalidade. 

“A dedução não somente evita o enriquecimento ilícito do reclamante, como se 
trata de estímulo para que as empresas se cerquem de garantias para proteção do 
empregado submetido a situações de risco no trabalho”, explicou o parlamentar. 

 
Tramitação 

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será arquivado pela Mesa Diretora no 
dia 31 de janeiro, por causa do fim da legislatura. Porém, como o seu autor foi reeleito, ele 
poderá desarquivá-lo. Nesse caso, o texto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado 
pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. 

 
Íntegra da proposta: 
 PL-7782/2014 

 
Fonte: Relações do Trabalho, 12/01/2015. 
 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=619772
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FONTE DE NOTÍCIAS 

13/01/2015 
 

MTE DIVULGA NOVA TABELA DO SEGURO-DESEMPREGO 
 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou a tabela do seguro-desemprego 
que vigora a partir de 11 de janeiro, tendo como base o novo salário mínimo no valor de R$ 
788,00. 

O reajuste segue as recomendações da Resolução do Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) Nº 707, de 10 de janeiro de 2013. De acordo 
com a Resolução, a partir de 2013 os reajustes das faixas salariais acima do salário mínimo 
observarão a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e 
divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada 
nos doze meses anteriores ao mês de reajuste. 

O valor máximo da parcela do benefício alcança, em 2015, R$ 1.385,91. O valor do 
benefício não poderá ser inferior ao valor do Salário Mínimo atual.  
 
Calcula-se o valor do Salário Médio dos últimos três meses anteriores a dispensa e aplica-se 
a fórmula abaixo: 
 
FAIXAS DE SALÁRIO MÉDIO     VALOR DA PARCELA 

 
Até R$ 1.222,77   Multiplica-se o salário médio 0.8 (80%). 

 
 

       De R$ 1.222,78        
 O que exceder a R$ 1.222,77 multiplica-se por 0,5 

(50%) e soma-se a R$ 978,22. 
 

            Até R$ 2.038,15 
 
 
 

Acima de R$ 2.038,15  O valor da parcela será de R$ 1.385,91 invariavelmente. 
 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 13/01/2015. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

23/01/2015 
 

TRT13 - EMPREGADO PAGA DANO MORAL A EMPREGADOR. 
'O Direito e o Trabalho', por Dorgival Terceiro Neto Júnior 

 
Justiça do Trabalho em Mato Grosso determinou que um ex-entregador de água e 

gás pague danos morais e materiais à distribuidora para a qual trabalhava no norte do 
estado. 

A condenação se deu em ação ajuizada pelo trabalhador, na qual pedia o 
pagamento de direitos referentes ao período em que foi empregado da empresa, entre 
2010 a 2014, tendo registro em carteira somente a partir de julho de 2011. 

No entanto, ao se defender a empresa apresentou reconvenção, procedimento em 
que o réu processa o autor da ação, alegando que o trabalhador teria se apropriado do 
pagamento de 12 botijões de gás. 

Para comprovar a acusação, a empresa juntou notinhas ao processo, as quais foram 
assinadas pelo ex-entregador se passando por clientes da empresa, além de depoimentos de 
testemunhas, que confirmaram a fraude. 

Ao decidir sobre o pedido de reconvenção, a juíza Tatiana Pitombo, titular da 2ª 
Vara do Trabalho de Sinop, analisou os documentos apresentados pela empresa e, após 
perícia grafotécnica, ficou comprovada a falsificação da assinatura das notinhas pelo ex-
empregado, gerando prejuízo de R$ 696, 00 e perda de clientes por quebra de confiança na 
empresa. 

Pelos fatos, a juíza determinou que o trabalhador pague R$ 2 mil a título de danos 
morais à empresa, pois não há dúvidas que a pessoa jurídica também pode ser vítima, 
conforme entendimento que já foi pacificado pelo C. STJ, por meio de súmula (A pessoa 
jurídica pode sofrer dano moral). 
  
(TRT 23ª Região – 2ª VT de Sinop – Processo 0000415-17.2014.5.23.0037) 
  
Sócio Minoritário não responde por toda dívida 
  O sócio minoritário, com participação acionária de apenas 0,12% do capital social da 
empresa, que não contribuiu diretamente para o dano aos credores não pode responder 
integralmente pela execução com seu patrimônio. 
  Por assim entender, a Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho de Santa 
Catarina negou pedido para que o sócio de uma empresa com cota inexpressiva bancasse 
dívida devida a um grupo de 60 trabalhadores. 
  Os empregados cobravam cerca de R$ 230 mil da massa falida de uma confecção, 
em execução que tramita há mais de 15 anos. Como a dívida não foi quitada pelos sócios 
majoritários, eles pediam o redirecionamento da execução a um minoritário, argumentando 
que ele deveria ser responsabilizado pelo valor total. 
  O pedido foi negado em primeira instância, mas os credores recorreram da decisão. 
Para os empregados, a responsabilidade dos sócios em relação a dívidas trabalhistas deveria 
ser encarada como solidária e ilimitada, independentemente do percentual reduzido na 
participação societária. 
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  Mas os desembargadores concluíram, por maioria de votos, que não seria razoável 
ordenar que um único sócio minoritário pagasse a dívida. 
 A Turma, ao final, decidiu limitar a sua responsabilidade à proporção do capital 
integralizado, ou seja, 0,12% da dívida trabalhista. 
  
Proc. 01715-2005-046-12-00-4 
  
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, 23/01/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
26/01/2015 

 
JT CONSIDERA INEXISTENTE CONTRATO DE TRABALHADOR QUE NÃO CHEGOU A INICIAR A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TER SE ACIDENTADO EM CASA 
 
*Publicada originalmente em 30/09/2014  

O contrato de emprego só pode ser iniciado quando o empregado tem plenas 
condições de assumir seu posto, colocando-se à disposição do empregador. Caso ocorra 
algum imprevisto que impeça o início da prestação de serviços, o contrato de trabalho não 
se concretiza. Foi esse o entendimento manifestado pelo o juiz Daniel Gomide Souza, em 
sua atuação na 1ª VT de Itabira, ao negar o pedido de um trabalhador que pretendia receber 
verbas trabalhistas e indenizações em decorrência de um contrato de trabalho que não 
chegou a se iniciar. Isso porque, antes da data marcada para o início do trabalho, o 
empregado se acidentou em casa e, por essa razão, não pôde iniciar a prestação de serviços, 
embora a sua CTPS já estivesse anotada pela empresa. 

O magistrado destacou que, no caso, a própria reclamada reconheceu que o 
trabalhador já estaria contratado. Mas, como ele não compareceu ao treinamento 
necessário, a empresa buscou informações e soube que ele havia se acidentado em casa, 
dias antes da data combinada para o início da prestação de serviços. Dessa forma, segundo 
o juiz, foram realizados todos os atos necessários para a contratação, mas o contrato de 
trabalho não se aperfeiçoou porque a prestação de serviços sequer se iniciou. 

No ponto de vista do julgador, faltou à reclamada o cuidado necessário ao realizar o 
registro do contrato na CTPS de forma antecipada, ou seja, antes do início dos trabalhos. 
"Por outro lado, se o reclamante havia se acidentado antes do início do contrato de 
emprego e não sendo o caso de acidente do trabalho, não havia, de fato, condições para o 
empregado assumir suas funções junto à empresa. Nesse caso, não se pode falar em 
suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, porque este ainda não tinha se iniciado", 
ressaltou. 

Diante desse quadro, o juiz indeferiu as verbas trabalhistas pretendidas e 
considerou que a anotação de "cancelado" na CTPS feita pela ré não caracteriza ato ilícito, 
mas simples exercício do poder administrativo do empregador. Por essas razões, julgou 
improcedentes os pedidos de indenizações por danos morais e materiais. Não houve recurso 
e a decisão já transitou em julgado. 
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( nº 01488-2013-060-03-00-2 ) 
 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 26/01/2015. 


