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FONTE DE NOTÍCIAS 
03/02/2016 

 
 

TRT3 - TRIBUNAL CONFIRMA JUSTA CAUSA APLICADA A EMPREGADA QUE APRESENTOU 
DIPLOMA FALSO PARA ASSUMIR CARGO 

 
A 10ª Turma do TRT-MG decidiu manter a sentença que reconheceu a aplicação da 

justa causa a uma empregada que apresentou diploma de conclusão do ensino médio falso, 
ao assumir seu cargo de auxiliar de limpeza em uma companhia aérea. O fato de ser 
integrante da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) não foi suficiente para 
evitar a dispensa. Isto porque a estabilidade provisória, nesse caso, protege o empregado 
apenas da dispensa sem justa causa. Com base no voto da desembargadora Lucilde DAjuda 
Lyra de Almeida, os julgadores concordaram que a reclamante incorreu na falta prevista na 
alínea a do art. 482 da CLT, qual seja, ato de improbidade. 

A trabalhadora alegou que recebeu o certificado de aprovação no curso supletivo e 
não percebeu que o diploma poderia ter qualquer vício. Segundo ela, após a dispensa, 
retornou ao local, mas foi informada de que há dois anos o supletivo não mais funcionava lá, 
tendo deixado problemas com diversos alunos. Afirmou que pode ter sido vítima de um 
golpe. Já a ré, sustentou que, após uma denúncia, apurou que o documento apresentando 
pela reclamante era falso. Com isso, a manutenção do contrato de trabalho tornou-se 
impossível, justificando o desligamento por justa causa. 

Ao analisar o caso, a relatora deu razão à empresa. No seu modo de entender, a ré 
conseguiu provar a prática de falta grave capaz de impedir a continuidade do vínculo de 
emprego. Uma declaração, emitida pela própria escola indicada pela reclamante, revelou 
não constar dos seus arquivos qualquer registro de vida escolar em nome da trabalhadora 
nos anos apontados. Além disso, revelou que nem o documento apresentado pela 
empregada e nem as assinaturas conferem com os originais. O conteúdo da declaração foi 
presumido verdadeiro, uma vez que impugnado pela reclamante sem qualquer elemento de 
prova. 

Para a magistrada, a autora deveria ter provado a alegação de que teria sido vítima 
de um golpe, o que não fez. Somado a isso, os documentos apresentados não se referiam a 
curso supletivo, mas sim a ensino médio na modalidade regular. Esta contradição lançou 
dúvidas sobre o desconhecimento da autora sobre a falsidade dos documentos. A juíza 
também destacou que a própria reclamante admitiu que a empresa pediu a cópia do 
histórico com a exigência de 2º grau completo. Segundo ela, esta declaração fez cair por 
terra o argumento de que não haveria comprovação da exigência da conclusão do 2º grau 
para fins de preenchimento do cargo na empresa. 

Quanto à reclamante ser membro da CIPA, esclareceu a julgadora que a estabilidade 
provisória protege o empregado apenas da dispensa sem justa causa e não contra a 
dispensa decorrente de ato tipificado pela lei como justa causa, como no caso. Por tudo isso, 
a Turma de julgadores confirmou a sentença que indeferiu o pedido de reversão da justa 
causa aplicada pela ré. 

 
Processo nº 0010682-35.2014.5.03.0092.  
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FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 03/02/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
29/02/2016 

 
 
PEDIDO DE DEMISSÃO SEM ASSISTÊNCIA SINDICAL NÃO AFASTA DIREITO DE GESTANTE A 

ESTABILIDADE 
 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a nulidade do pedido de 
demissão de uma vendedora gestante menos de um ano depois da contratação, e sem 
assistência sindical, e condenou a Artemp Engenharia Ltda.  a pagar salários e as vantagens 
relativas ao período entre a demissão e os cinco meses após o parto. Segundo o ministro 
Augusto César Leite de Carvalho, relator do recurso, a assistência sindical ou a presença de 
autoridade do Ministério do Trabalho no pedido de demissão de empregado estável é 
"formalidade  essencial e imprescindível", sem a qual se presume que a dispensa se deu sem 
justa causa.  

A decisão da Sexta Turma do TST reformou acórdão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 5ª Região (BA), que entendeu que a vendedora, por livre e espontânea vontade, 
optou por rescindir seu contrato de emprego. Segundo seu depoimento, ela trabalhou para 
a Artemp de 13/9/2010 a 10/1/2011 e pediu demissão porque conseguiu outro emprego 
com melhor salário, o que, segundo o Regional, importou renúncia à estabilidade. Ainda 
segundo o TRT, a obrigatoriedade da assistência sindical só é exigida para os empregados 
com mais de um ano de contrato, que não era o caso. 

No recurso ao TST, a vendedora insistiu na nulidade do pedido de demissão, citando 
entendimento do TST no sentido de que o requisito da assistência pelo sindicato ou do MTE, 
previsto no artigo 500 da CLT, é um dever, e não uma faculdade. 

O ministro Augusto César explicou que as normas e princípios jurídicos costumam 
ser intransigentes no sentido de não permitir que o ato de dispensar o empregado, com 
reflexo na sua subsistência e de sua família, possa ocorrer sem que ele possa antes obter 
orientação. "Não há como, a pretexto de não ter havido coação, dispensar a exigência legal 
da assistência, devido pelo prisma da garantia de emprego à gestante", afirmou. 
 
A decisão foi unânime. 
(Lourdes Tavares/CF) 
 
Processo: RR-1072-67.2012.5.05.0024 
 
Esta matéria tem caráter informativo, sem cunho oficial. 
Permitida a reprodução mediante citação da fonte. 
Secretaria de Comunicação Social 
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Tel. (61) 3043-4907 
secom@tst.jus.br 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 29/02/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
02/03/2016 

 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS NÃO RECEBERÁ MINUTOS RESIDUAIS NÃO USUFRUÍDOS EM 
INTERVALO INTRAJORNADA 

 
A Ditália Móveis Industrial Ltda., do Rio Grande do Sul, não terá de pagar como 

horas extraordinárias os minutos residuais que antecedem e sucedem ao período do 
intervalo intrajornada de uma hora para descanso e alimentação que foram reivindicados 
por um operador de máquinas ao TST. A Sétima Turma do Tribunal não conheceu do 
recurso. 

O trabalhador queria receber uma hora extra pelos dias nos quais, segundo ele, os 
intervalos intrajornada foram usufruídos apenas parcialmente. A juíza da 1ª Vara do 
Trabalho de Bento Gonçalves (RS) deferiu apenas o pagamento, como extra, do tempo 
faltante entre o intervalo legal de uma hora e o efetivamente usufruído nos dias em que 
tirou mais de 50 minutos de intervalo. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) reformou parcialmente a 
sentença. Aplicando analogicamente ao intervalo intrajornada a tolerância prevista no 
parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, segundo o qual não serão descontadas nem computadas 
como jornada extraordinária as variações de horário de no máximo dez minutos diários, o 
Regional desconsiderou os dias em que foram gozados mais de 50 minutos do intervalo. 

O relator do recurso do trabalhador, ministro Vieira de Mello Filho, observou que a 
discussão era sobre a possibilidade da utilização da tolerância prevista na CLT para a 
marcação do ponto nos intervalos intrajornada, tese jurídica adotada pelo TRT em sua 
decisão. Porém, as decisões supostamente divergentes apresentadas pelo industriário para 
confronto de teses não tratavam das mesmas premissas, como exige a Súmula 296 do TST. 

Por unanimidade, o recurso não foi conhecido. Após a publicação do acórdão, o 
operador opôs embargos ainda não examinados pela Subseção 1 Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1) do TST. 

 
Processo: RR-73-38.2012.5.04.0511 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 02/03/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
04/03/2016 

 
 

AMIZADE EM REDE SOCIAL ENTRE AUXILIAR DE COSTURA E TESTEMUNHA NÃO 
CARACTERIZA SUSPEIÇÃO 

 
A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a validade do 

depoimento de testemunha impugnada por manter amizade em redes sociais com uma 
auxiliar de costura que apresentou ação trabalhista contra a indústria de calçados H. 
Kuntzler & Cia. Ltda.  De acordo com os ministros, a troca esporádica de mensagens no 
Facebook e no WhatsApp não configura, por si só, amizade íntima que comprometa a 
legitimidade das declarações. 

Na audiência do processo, em que a trabalhadora pedia indenização por assédio 
moral e adicional de insalubridade, a defesa da empresa requereu ao juízo da 1ª Vara do 
Trabalho de Sapiranga (RS) a suspeição da testemunha. Ela realizava serviços gerais na 
própria indústria e, segundo a Kuntzler, era amiga íntima da auxiliar de costura. A depoente 
admitiu a amizade, mas disse que os contatos entre elas eram ocasionais e apenas pelas 
redes sociais. 

O juiz acolheu o pedido da indústria com base no artigo 829 da CLT, segundo o qual 
o amigo íntimo de qualquer das partes não prestará compromisso em juízo, e seu 
depoimento valerá como simples informação. A reclamação foi julgada improcedente por 
falta de provas de que a auxiliar seria alvo de ofensas de sua supervisora e trabalhava com 
solventes sem proteção. Conforme a sentença, "a testemunha impugnada foi ouvida na 
condição de informante, o que retirou grande parte do valor probatório que se poderia 
atribuir às informações prestadas". 

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) considerou como prova o 
depoimento, concluindo que a troca de mensagens por redes sociais e aplicativos não 
representa amizade íntima. O acórdão ainda destaca que a testemunha nunca visitou a 
colega, apesar de residirem na mesma cidade. Com base nas informações da depoente, o 
TRT-RS constatou as ofensas que a supervisora dirigia à auxiliar, e condenou a empresa ao 
pagamento de indenização de R$ 5 mil. 
 
TST 

O relator do recurso da Kuntzler ao TST, ministro Emmanoel Pereira, observou que 
não houve nenhum outro elemento que confirmasse a suposta amizade íntima entre as 
duas trabalhadoras. "Admitida a compreensão de que a manutenção de vínculos em redes 
sociais entre colegas de trabalho caracterizaria, por si, a existência de amizade íntima para 
configurar suspeição, em breve não restariam pessoas aptas a servir como testemunhas 
compromissadas na Justiça do Trabalho", afirmou. "O estabelecimento de contatos entre 
colegas de trabalho em redes sociais na internet representa elemento cotidiano de 
urbanidade". 
Por unanimidade, a Turma não conheceu do recurso. 
(Guilherme Santos/CF) 
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Processo: RR-637-78.2014.5.04.0371 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 04/03/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
08/03/2016 

 
 

TRT15 - CONFIRMADO DANO MORAL POR EXCLUSÃO INDEVIDA DO EMPREGADO DO 
PLANO DE SAÚDE 

Um vigilante recorreu de sentença da vara do trabalho de Indaiatuba, que negou reflexos de 
adicionais em outras verbas salariais; obteve modificação decisória em um desses pontos 

recursais. 
 

No aspecto do adicional de risco de vida, a relatora do caso, desembargadora Tereza 
Aparecida Asta Gemignani, acolheu os fundamentos do 1º grau, observou vigência de norma 
convencional e confirmou que o parágrafo 5º da cláusula 16ª da CCT estabelece a 
observância das condições mais vantajosas, de forma não cumulativa, ressalvando que 
apenas será aplicado o percentual mais vantajoso ao empregado. Assim, além da cláusula 
afastar os reflexos sobre férias, 13º salários e verbas rescisórias, a aplicação da cláusula 
convencional na forma pretendida pelo autor implicaria na criação de outra norma, não 
avençada, uma vez que o demandante pretende a aplicação do adicional que entende mais 
favorável a ele, com reflexos em verbas salariais expressamente afastadas dessas 
repercussões. Desta forma, entendo que caberia ao autor postular o pagamento de 
adicional de periculosidade (observado o momento a partir do qual é devido no caso do 
vigilante), aqui sim, com os reflexos amplos em verbas de natureza salarial, o que não ocorre 
com o adicional de risco de vida, conforme previsão em norma coletiva. 

Quanto a reflexos em diferenças do adicional noturno, negados na Vara e origem 
por não especificação das verbas em que se pretendia a repercussão, Tereza Asta ponderou 
que da leitura da causa de pedir e do rol dos pedidos elencados na exórdio, extrai-se 
claramente a formulação correspondente ao pedido de condenação da reclamada ao 
pagamento dos reflexos do adicional noturno; ademais, a relatora considerou que o fato da 
vestibular não ser específica quanto ao pedido de reflexos do adicional noturno, não é 
suficiente para afastar a pretensão, notadamente porque cabe à parte trazer os fatos e ao 
Juízo dizer o direito (da mihi factum dabo tibi jus).  

Ao apreciar inconformismo da empresa sobre dano moral, Tereza Asta manteve o 
entendimento do juízo de origem. Considerou que ao procurar atendimento médico e ser 
informado de sua exclusão do plano, o trabalhador atraiu para si a reparação referida pelo 
art. 186 do Código Civil pois evidente que a situação acarretou inequívoco sofrimento; a 
relatora se atentou também a depoimento testemunhal que relatou idêntico problema 
pessoal. (Processo 0011457-62.2014.5.15.0077, 1ª Câmara) 
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FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 08/03/2016. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

10/03/2016 
 
 
LABORATÓRIO NÃO REVERTE CONDENAÇÃO SOBRE VÍNCULO COM REPRESENTANTE QUE 

TRABALHAVA PARA CONCORRENTE 
 

A Subseção 2 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) negou a pretensão da 
Ranbaxy Farmacêutica Ltda. de desconstituir decisão que reconheceu o vínculo de emprego 
de um representante comercial. A empresa alegou que o trabalhador trabalhou 
simultaneamente para uma empresa concorrente, mas o documento apresentado para 
comprovação dessa alegação foi considerado insuficiente para justificar a procedência da 
ação rescisória. 

Na reclamação trabalhista original, o representante afirmou que durante dois anos 
atuou como vendedor da empresa numa relação de emprego formal, mas o contrato foi 
rescindido, e passou a ser representante comercial autônomo do laboratório. O preposto da 
empresa chegou a admitir que houve apenas uma alteração formal na contratação, mas que 
as condições de trabalho foram mantidas. 
Após decisão favorável ao trabalhador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a 
empresa propôs acordo, aceito pelo representante. Porém, no ato de entrega da carteira de 
trabalho para as anotações devidas, o laboratório observou que o trabalhador manteve 
contrato de trabalho registrado com empresa concorrente em período coincidente com o 
vínculo reconhecido em juízo. Dessa forma, desistiu do acordo e, após o trânsito em julgado, 
ajuizou ação rescisória a fim de desconstituir a decisão condenatória. 

O laboratório afirmou ter obtido documento novo cuja existência ignorava e que 
autorizaria a ação rescisória. Segundo a empresa, o registro na CTPS, descoberto por ocasião 
do acordo, demonstraria que o representante não sofria nenhuma fiscalização, nem 
subordinação, "pelo contrário, tinha liberdade até mesmo para firmar contrato de trabalho 
com outra empresa", sustentou. O pedido, porém, foi julgado improcedente pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP). 

No julgamento de recurso à SDI 2, o relator, ministro Alberto Luiz Bresciani, acolheu 
a tese de documento novo, prevista no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil 
como um dos motivos que justificariam uma ação rescisória. No exame do mérito, porém, 
considerou-o insuficiente para acolher a pretensão da empresa. 

O ministro observou que o TRT, ao entendeu caracterizado o vínculo, reconheceu 
que havia prova suficiente de que o representante realizava vendas para um único 
laboratório no período em que atuou como representante comercial, e  assinalou a ausência 
de comprovação da autonomia da função exercida e a manutenção das condições de 
trabalho do contrato anteriormente firmado. "Nessa esteira, o fato de o reclamante ter 
mantido contrato de trabalho com outra empresa, nos últimos três meses do período 
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contratual mantido com o laboratório, não é capaz, por si somente, de assegurar à parte 
autora pronunciamento favorável", afirmou. 

Para Bresciani, a exclusividade não é matriz da relação de emprego, e não há 
nenhum impedimento para que um trabalhador mantenha simultaneamente dois contratos 
de trabalho no mesmo período. 
A decisão foi unânime. 
(Paula Andrade/CF) 
 
Processo: RO-9325-32.2014.5.02.0000 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 10/03/2016. 


