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FONTE DE NOTÍCIAS 

18/05/2015 
  

 
TRT3 - MERAS FOFOCAS NÃO FAZEM PROVA DE ASSÉDIO SEXUAL 

 
Uma recepcionista não conseguiu provar na Justiça do Trabalho o assédio sexual que 

alegou ter sofrido na empresa do ramo de caminhões onde trabalhava. Por isso, ela teve o 
pedido de indenização por dano moral negado, tanto pelo juiz de 1º Grau, quanto pela 6ª 
Turma do TRT de Minas, que julgou o recurso da trabalhadora. 
  Atuando como relator, o juiz convocado Maurílio Brasil considerou que o assédio 
sexual deve ficar muito bem provado, para que não pairem dúvidas sobre os fatos. Para ele, 
isso não ocorreu no caso, já que as testemunhas não confirmaram as cantadas e o assédio 
alegados na reclamação. O magistrado explicou que a caracterização do assédio sexual exige 
a prova da reiteração da conduta, acompanhada de ameaças ou promessas de ascensão 
profissional, o que não se verificou no caso. 
  Uma testemunha indicada pela reclamante disse ter ouvido comentários no sentido 
de que o diretor assediava a trabalhadora, mas sem presenciar o fato. Ela se referiu a 
fofoquinhas de que o chefe assediava outras funcionárias no passado. A testemunha 
apontou os motivos pelos quais acreditava que a dispensa da reclamante tinha relação com 
a recusa dela ao assédio do diretor. Sobre uma conversa que teria tido com um gerente 
sobre o assunto, contou que havia pessoas no mesmo ambiente, mas não soube dizer quem 
eram. Disse ainda que não trabalhava próximo à reclamante, somente passando perto da 
sua área de trabalho. Mas nada disso convenceu o julgador. Em contrapartida, a secretária 
do diretor, também ouvida como testemunha, afirmou nunca ter presenciado ou ouvido 
dizer sobre comportamentos inadequados entre ele e qualquer funcionário. Nesse contexto, 
a prova testemunhal foi considerada extremamente frágil. 
  Se a Obreira sofreu alguma espécie de desconforto, é necessário que se estabeleça 
de modo insofismável o nexo causal com eventual conduta omissiva ou comissiva do 
empregador, sob pena, inclusive, de não ter nenhuma espécie de efeito pedagógico-
repressivo o caráter que se empresta à condenação pecuniária resultante, senão apenas vai 
servir como enriquecimento sem causa da empregada, constou do voto. 
  O relator fez questão de registrar que o juiz de 1º Grau fundamentou o porquê de 
não ter acreditado na versão apresentada pela testemunha indicada pela reclamante. Ao 
caso, aplicou o Princípio da Imediatidade, explicando que é justamente na ocasião da oitiva 
dos depoimentos e das testemunhas que se revela presente o controle imediato da 
audiência instrutória pelo juiz. Segundo o julgador, é nesta oportunidade em que o juiz 
sente as reações e as emoções das partes e das testemunhas diante dos questionamentos 
que lhes são feitos. E é isto o que serve de base para a formação do seu convencimento 
acerca da verdade dos fatos, expresso na sentença. 
  O juiz convocado também não deu valor ao laudo da terapeuta da reclamante, por 
se basear apenas no relato da própria trabalhadora. Ele esclareceu que era ela quem deveria 
provar a alegação apresentada, o que não fez. Nesse sentido, lembrou, inclusive, que houve 
divergência entre os depoimentos das testemunhas, ficando a prova dividida. 
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  Por todas essas razões, o relator considerou que o alegado assédio sexual não ficou 
provado e nem o dano moral, negando provimento ao recurso da reclamante. A Turma de 
julgadores acompanhou o entendimento. 
  
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 18/05/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
19/05/2015 

 
 

TRT22 - TRABALHADOR NÃO É BENEFICIADO POR LEI QUE ENTROU EM VIGOR TRÊS DIAS 
DEPOIS DA DEMISSÃO DELE 

 
Um auxiliar de escritório que trabalhou na Petrobrás durante trinta anos teve o 

pedido de recebimento do aviso prévio proporcional de 90 dias, e seus reflexos, rejeitado 
pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região - Piauí (TRT/PI). O funcionário 
foi demitido no dia 10 de outubro de 2011, três dias antes de entrar em vigor a lei nº 
12.506/11, que estabeleceu o aviso prévio proporcional. 

A sentença da 3ª Vara do Trabalho determinou que a empresa pagasse R$ 5.000,00 
ao trabalhador, referente a diferenças de direitos trabalhistas não quitados. Contudo, negou 
o reconhecimento do direito a 90 dias de aviso prévio. Inconformado com essa parte da 
sentença, o trabalhador ingressou com recurso no TRT/PI, cobrando esse direito e seus 
reflexos. 

A Defensoria Pública da União (DPU) , que atuou na defesa do funcionário da 
Petrobrás, argumentou que mesmo a lei nº 12.506/11 entrando em vigor no dia 13 de 
outubro de 2011, três dias depois do anúncio do aviso prévio, o trabalhador teria o direito 
de receber o benefício. E defendeu a tese de que o contrato de trabalho, de forma fictícia, 
se projeta para o final do prazo do referido aviso e não acarreta o seu fim imediato, 
beneficiando o empregado com as vantagens econômicas alcançadas pela categoria no 
mesmo período. 

Mas, para o relator do processo no TRT/PI, desembargador Laercio Domiciano, não é 
possível a aplicação retroativa do conteúdo da norma legal, sob pena de incorrer em 
violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica. 

Dessa forma, em seu voto, o desembargador negou o provimento do recurso, 
mantendo a integralidade da sentença de primeira instância. O voto foi acompanhado por 
unanimidade pelos demais integrantes da 2ª Turma. 
  
Processo: 0001782-.2012.5.22.0003 
  
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, 19/05/2015. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
20/05/2015 

 
 

TRT2 - CONTRATO DE ESTÁGIO DESVIADO DE SUA FINALIDADE É NULO E GERA VÍNCULO 
DE EMPREGO 

 
Uma empresa do ramo da educação recorreu contra sentença de ação proposta por 

ex-trabalhadora com a qual tinha contrato de estágio. A autora obteve em 1ª instância o 
reconhecimento do vínculo empregatício e outras verbas, e também recorreu, pedindo 
danos morais e outras indenizações. 

A juíza convocada Cynthia Gomes Rosa, relatora do acórdão da 7ª Turma do TRT-2, 
julgou correta a sentença de 1º grau, que considerou nulo o contrato de estágio e 
reconheceu o vínculo empregatício. A magistrada citou o § 1º do artigo 3º da Lei nº 
11.788/08, que regula esse tipo de contrato: O estágio, como ato educativo escolar 
supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da 
instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos 
relatórios. Tais diretrizes não foram cumpridas. 

Além disso, tanto as provas testemunhais quanto as outras juntadas ao processo 
comprovaram que as atividades da autora quando ali trabalhou não eram diferentes em 
nenhum aspecto das atividades e obrigações das outras professoras, contratadas pela CLT. 
Por isso, foi mantido o reconhecimento da relação de emprego, bem como a anotação da 
CTPS da autora e o pagamento das devidas verbas e reflexos. 

Quanto aos pedidos da trabalhadora sobre outras verbas e dano moral, eles não 
foram concedidos. Esse último porque os direitos suprimidos em razão do contrato de 
estágio nulo possuem natureza de ordem econômica e não moral. Porém, tampouco foi 
acolhido o pedido da empresa pelo não reconhecimento de vínculo empregatício, mantido 
conforme a sentença de 1º grau. 
  
(Processo 0000274-79.2013.5.02.0372 - Ac. 20140738236) 
  
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 20/05/2015. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

22/05/2015 
 
 

TRT2 - TRANSFERÊNCIA DE SETOR MOTIVADA POR ALTERAÇÃO ESTRUTURAL NÃO 
CONFIGURA ASSÉDIO MORAL 

 
Decisão proferida pela 6ª Turma do TRT da 2ª Região determinou que a simples 

transferência de empregado para outro setor, em virtude de alteração estrutural 
promovida pela empresa, não configura assédio moral. 

 
A alegação do trabalhador (reclamante no processo) era que havia perseguição a 

ele, além de desprestigio após a transferência, ficando o empregado sem receber qualquer 
função ou trabalho por mais de dois meses. Isso o motivou a pedir na Justiça do Trabalho 
reparação por danos morais. 

No entanto, os magistrados da 6ª Turma, sob a relatoria do desembargador Rafael 
Edson Pugliese Ribeiro, entenderam que nenhuma prova quanto ao assédio moral foi 
produzida. Além disso, a transferência do empregado decorreu, segundo ele próprio, em 
virtude da reorganização de setores da empresa (reclamada no processo). E, segundo a 
decisão, mudanças estruturais estão inseridas no poder organizacional. 
  Com isso, os magistrados negaram provimento ao recurso ordinário do empregado, 
que pediu a revisão da decisão de primeira instância (47ª Vara do Trabalho de São Paulo), 
que havia julgado parcialmente procedente a ação trabalhista. 
  
(Proc. 00007494020135020047 Ac. 20140617625) 
  
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 22/05/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
22/05/2015 

 
 
TRT3 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA NÃO PODE SER FEITA NO PRÓPRIO 

ATO DE CONTRATAÇÃO 
 

O contrato de trabalho com vínculo de emprego, em regra, tem prazo 
indeterminado, ou seja, sem a pré-fixação de certo período de tempo para a sua duração. 
É o princípio da continuidade da relação de emprego que prevalece no Direito do Trabalho 
(Súmula 212 do TST). Mas, na prática, no âmbito das relações de emprego, é muito comum 
a celebração do contrato de trabalho por experiência. É que ele permite a ambos, 
empregado e empregador, avaliarem se lhes interessa a continuidade do vínculo depois do 
período experimental. Ou seja, nesse tempo, o empregador poderá avaliar o desempenho 
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do profissional, enquanto o empregado irá conhecer as condições de trabalho para, a 
partir daí, decidirem se o contrato deve mesmo continuar. Se sim, automaticamente, ele 
passará a ser por prazo indeterminado. Se não, o contrato se extinguirá naturalmente, 
pelo próprio decurso do prazo pré-estabelecido para a sua duração, e sem a necessidade 
de pagamento das verbas específicas da dispensa injusta (como aviso prévio e multa de 
40% do FGTS). 

 
Portanto, o contrato de experiência é uma espécie de contrato por prazo 

determinado. Ele está previsto no artigo 443 da CLT e, por ser exceção à regra geral da 
indeterminação dos contratos, sua formalização deve observar estritamente os requisitos 
previstos em lei. Um desses requisitos diz respeito à possibilidade da sua prorrogação. O 
contrato de experiência tem um prazo mínimo 30 dias e máximo de 90 dias, podendo ser 
prorrogado, nesse período, por apenas uma vez, através de ajuste entre as partes. E, por 
razões óbvias, essa prorrogação não poderá ocorrer logo na assinatura do contrato (ou não 
será prorrogação). Mas, nem sempre é assim que acontece. 

A juíza Haydee Priscila Pinto Coelho De SantAna, em atuação na 1ª Vara do Trabalho 
de Coronel Fabriciano, examinou um caso em que a prorrogação do contrato de experiência 
foi firmada no próprio ato da assinatura do contrato. Nesse quadro, ela concluiu pela 
existência de fraude, declarando a nulidade do contrato a termo e a existência de contrato 
de trabalho por prazo indeterminado. Por consequência, deferiu o pedido do trabalhador de 
condenação da empresa ao pagamento das verbas devidas pela dispensa injusta, quais 
sejam, o aviso-prévio indenizado e suas projeções em férias com 1/3, 13º salário, FGTS 
(Súmula 305 do TST), assim como a multa de 40% do FGTS. Mas, para evitar o 
enriquecimento sem causa do trabalhador, autorizou a dedução da multa do artigo 479 que 
foi paga a ele no momento da rescisão contratual. 

Em sua análise, a julgadora ressaltou que o contrato a termo, por constituir hipótese 
excepcional, só é válido nas modalidades previstas no parágrafo 2° do artigo 443, da CLT, 
entre as quais se inclui o contrato de experiência (alínea c). Essa espécie de contrato, frisou, 
dever ter o prazo máximo de 90 dias (art. 445, parágrafo único da CLT), admitindo-se, nesse 
período, única prorrogação (art. 451 da CLT), a qual não poderá correr após o seu 
vencimento (o que ensejaria nova contratação e não prorrogação), e nem no próprio ato 
assinatura do contrato (ou não seria prorrogação). O desrespeito a essas regras faz com que 
o contrato passe a reger-se pelas normas dos contratos por prazo indeterminado, destacou 
a juíza. 

E, no caso, o reclamante foi contratado a título de experiência, pelo prazo de 30 
dias, mas a prova testemunhal demonstrou que o termo de prorrogação foi firmado no 
mesmo dia da assinatura do contrato de trabalho. Sendo assim, para a magistrada, o 
contrato de experiência não é válido, já que não respeitado um dos requisitos próprios dos 
contratos por prazo determinado, qual seja, a prorrogação, nos termos do art. 443, §1º, da 
CLT. 

A juíza registrou ainda que, como no processo do trabalho prevalece o princípio da 
continuidade da relação de emprego, qualquer irregularidade nas regras de pactuação, 
duração, prorrogação ou sucessividade dos contratos a termo, leva automaticamente à sua 
indeterminação (Inteligência da Súmula 212, do TST). Não houve recurso da decisão. 
  
(nº 00382-2015-033-03-00-0 ) 
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FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 22/05/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
25/05/2015 

 
 
TRT16 - TRIBUNAL DETERMINA REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO DE DEPENDENTE QUÍMICO 
 

A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), por 
unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário interposto por um empregado do 
Banco Bradesco que pedia a reforma da decisão da 1ª Vara do Trabalho de São Luís, que 
julgou improcedente a reclamação trabalhista em que ele pedia a reintegração no 
emprego e pagamento de direitos trabalhistas, tendo em vista que foi demitido quando se 
encontrava acometido de doença laboral, e era portador de síndrome da dependência ou 
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e de outras 
substâncias psicoativas, tendo passado por internação integral e acompanhamento 
psiquiátrico com o objetivo de reabilitação. 

Seguindo voto da relatora do recurso, desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, a Primeira Turma declarou a nulidade absoluta da dispensa do trabalhador 
e determinou sua reintegração ao emprego, no mesmo cargo e função que exercia antes da 
dispensa, com o pagamento de todos os salários vencidos e vincendos, devidos desde a data 
da dispensa até a efetiva reintegração, com exclusão dos salários vencidos durante a 
suspensão do contrato. 

Para a relatora, à época da dispensa, conforme retratado na instrução processual, o 
empregado era portador de doença e relativamente incapaz para os atos da vida civil, haja 
vista que restou incontroverso nos autos que o empregado era dependente químico devido 
ao uso de drogas e outras substâncias psicoativas, e que quando foi dispensado sem justa 
causa encontrava-se sob tratamento médico. Portanto, “o empregador dispensou um 
trabalhador que se encontrava doente e em situação de incapacidade legal, embora ciente 
de que ele necessitava de amparo social e tratamento médico, para reinserção no mercado 
de trabalho e na vida em comunidade”, afirmou. 

Segundo Solange Cordeiro, com tal conduta, o empregador desrespeitou os 
princípios legais e constitucionais e, especialmente, o dispositivo legal que preconiza a 
reinserção social dos usuários, tornando-os menos vulneráveis a assumirem 
comportamentos de risco para o uso indevido de drogas. “Cabe frisar que a Lei nº 
11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad) 
prevê, em seu artigo 4º, como princípios do sistema, a promoção da responsabilidade 
compartilhada entre Estado e Sociedade (inciso V) e a atenção e reinserção social de 
usuários (inciso VII)”, asseverou. 

A relatora ressaltou que a jurisprudência tem analisado o assunto “uso de drogas” 
sob a ótica do alcoolismo crônico, pois ambas causam transtornos mentais e 
comportamentais. “Ademais, o Código Internacional de Doenças (CID) da Organização 
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Mundial de Saúde - OMS - reconhece que a síndrome de dependência do álcool é doença 
que compromete as funções cognitivas do indivíduo, logo, o empregado, usuário de drogas, 
é portador de doença”, registrou. 

Além disso, conforme a relatora, pelas provas colhidas nos autos é possível inferir 
que a dispensa foi discriminatória, ilegal, pois a dependência química é doença grave que 
causa estigma e preconceito, situação que enseja a aplicação do entendimento 
consubstanciado na Súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. 

A desembargadora disse que o empregador detém o poder potestativo de extinguir 
a relação de emprego imotivadamente desde que efetue o pagamento das indenizações 
decorrentes, mas observou que a Constituição Federal do Brasil de 1988 disciplina que a 
dignidade da pessoa humana é valor essencial, consolidado no artigo 1º, inciso III, como um 
dos fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito. 
“Ademais, a regra constante no art. 170 da Constituição Federal, estabelece que a ordem 
econômica tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna, demonstrando 
também que a dignidade da pessoa humana constitui princípio, fundamento e objetivo do 
Estado brasileiro”, concluiu. 
  
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, 25/05/2015. 
 
 


