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FONTE DE NOTÍCIAS 

01/06/2015 
  

 
TST - TURMA DESCARACTERIZA GRUPO ECONÔMICO COM BASE APENAS EM EXISTÊNCIA 

DE SÓCIO EM COMUM 
 

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Engefort Sistema 
Avançado de Segurança Ltda. da responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas 
trabalhistas devidas a um empregado da Fortservice Serviços Especiais de Segurança S/S 
Ltda. A empresa tinha sido condenada na instância regional porque as duas empresas têm 
um sócio em comum. 

A Engefort recorreu ao TST alegando que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região (Campinas/SP) violou o princípio da legalidade. O argumento da empresa foi o de 
que, conforme a CLT, somente se admite grupo econômico formado verticalmente, por ser 
indispensável a existência de sujeição entre as pessoas jurídicas. O parágrafo 2º do artigo 2º 
da CLT define que, quando as empresas, mesmo tendo cada uma delas personalidade 
jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, constituindo 
grupo industrial, comercial ou outra atividade econômica, tanto a principal quanto as 
subordinadas serão responsáveis, para os efeitos da relação de emprego. 

Ao analisar recurso da Engefort, o relator, ministro Caputo Bastos, assinalou que, 
segundo a jurisprudência do TST, a mera existência de sócios em comum e de relação de 
coordenação entre as empresas não constitui elemento suficiente para a caracterização do 
grupo econômico. E citou decisão da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-
1) que, ao interpretar o teor do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, pacificou o entendimento a 
respeito desse tema. Assim, a decisão do TRT no sentido de que a existência de sócio em 
comum demonstraria a unidade de comando econômico e caracterizaria a formação de 
grupo econômico entre as empresas contrariou esse entendimento. 
  
A decisão foi unânime, e já transitou em julgado. 
  
Processo: RR-191700-17.2007.5.15.0054 
  
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 01/06/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
02/06/2015 

 
 
TST - RESTABELECIDA MULTA APLICADA POR AUDITOR FISCAL POR IRREGULARIDADES EM 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
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A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho proveu recurso da Procuradoria-
Geral da União (PGU) e julgou válida a autuação realizada por um auditor fiscal do trabalho 
que constatou irregularidades contratuais na Sorin Biomédica Industrial Ltda., de São Paulo. 
Segundo o auto de infração, a empresa mantinha 11 trabalhadores sem registro, não 
recolhia o FGTS. 

A empregadora tentou demonstrar, em ação ajuizada na 13ª Vara do Trabalho de 
São Paulo, a incompetência do agente público na aplicação da penalidade, alegando caber 
ao Poder Judiciário verificar os vínculos de trabalho e julgá-los válidos ou não. Quanto aos 
trabalhadores sem registro, afirmou serem autônomos prestadores de serviços de caráter 
eventual. 

O juízo de primeiro grau acolheu os argumentos da empresa e anulou a cobrança 
administrativa referente aos débitos do FGTS. Em recurso ordinário ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (SP), a União questionou a sentença, mas ela foi mantida. 

Em recurso ao TST, a União apontou violação aos artigos 114 da Constituição Federal 
e 41, caput, 626 e 628 da CLT. Argumentou ainda que os auditores fiscais, na condição de 
agentes públicos, têm por atribuição assegurar o cumprimento de disposições legais e 
regulamentares, inclusive as relacionadas à segurança e medicina do trabalho no âmbito das 
relações de trabalho e de emprego. 

Os ministros reconheceram as violações citadas, e reconheceram a competência do 
auditor para autuar a empresa. Não há como apoiar a tese do Regional, afirmou o ministro 
Alexandre Agra Belmonte, relator do recurso. Fazendo menção à CLT, o ministro ressaltou 
que toda verificação em que o auditor fiscal concluir pela existência de violação de preceito 
legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto 
de infração. 

A decisão foi unânime. Após a publicação do acórdão, a empresa opôs embargos de 
declaração, rejeitados pela Turma. 
 
Processo: RR-1200-12-2009.5.02.0013 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 02/06/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
05/06/2015 

 
 

TRT6 - TRABALHADOR LUDIBRIADO COM FALSAS PROMESSAS DE EMPREGO RECEBERÁ 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

 
A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE) manteve a 

condenação por danos morais da Construtora OAS S.A, em razão desta ter desrespeitado 
princípios da Constituição Federal ao atrair trabalhador do sertão pernambucano sob falsas 
promessas de emprego em São Paulo e submetê-lo a situações de constrangimento. 
Levando-se em consideração decisões semelhantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
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a indenização foi fixada em R$ 10 mil. A construtora também terá que fazer o recolhimento 
do FGTS e pagar a multa rescisória. 

O empregado conta que foi persuadido em Petrolândia para trabalhar nas obras do 
aeroporto de Guarulhos, porém, ao chegar à cidade, os prometidos benefícios não existiam. 
Acomodado junto com outros 50 colegas em uma casa, sem camas e com apenas um 
banheiro, o operário não recebia alimentação da empresa e não teve sequer a Carteira de 
Trabalho anotada. A situação só foi regularizada após gravações do programa Conexão 
Repórter, do SBT, e intervenção do Ministério Público do Trabalho (MPT). 
 

Em sua defesa, a construtora alegou que o aliciamento foi feito por um terceiro 
aproveitador sem vínculos com a empresa. Contudo, as provas trazidas ao processo 
mostraram que a empregadora só registrou os funcionários após a atuação da imprensa, 
sindicato, MPT e Ministério do Trabalho e Emprego. Logo depois, a empresa dispensou esses 
trabalhadores, preferindo arcar com as despesas de retorno a Petrolândia a mantê-los em 
exercício sob os parâmetros legais. 

De acordo com a relatora da decisão, desembargadora Eneida Melo Correia de 
Araújo, ficou comprovada a humilhação sofrida, sendo estipulada uma indenização, visando 
a proporcionar uma satisfação para o trabalhador que alivie a injustiça à qual foi submetido. 
Levando em conta que o funcionário ficou um mês à disposição da construtora e elementos 
como a gravidade do fato e a posição econômica do ofensor, a magistrada arbitrou a 
condenação em R$ 10 mil ponderando ser o montante razoável, inclusive diante de decisões 
semelhantes do TST. 

Além da indenização por danos morais, também deverão ser pagos ao trabalhador a 
multa rescisória, em razão da demissão sem justa causa, e o FGTS não depositado. Apesar 
das alegações, a empresa não conseguiu comprovar a quitação desses títulos. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, 05/06/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
08/06/2015 

 
 

TST - AMBEV É CONDENADA POR PRESSIONAR VENDEDOR A COMPRAR MERCADORIAS 
PARA CUMPRIR METAS 

 
A Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) foi condenada pela Justiça do 

Trabalho a indenizar um vendedor pressionado a comprar mercadorias para atingir as metas 
estipuladas. Para a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ficou comprovado que 
a empresa obteve vantagens com as vendas e deve ser responsabilizada pelos gastos do 
trabalhador. 

O profissional explicou que, quando produtos críticos como refrigerantes, chás e 
cervejas pretas estavam prestes a atingir a data de validade, ou quando a venda dessas 
mercadorias era baixa, a empresa fixava metas específicas para elas. Em casos de não 
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cumprimento, as comissões mensais sofreriam drásticas reduções, levando os vendedores a 
adquirir os produtos em nome de clientes. 

Baseado em depoimentos de testemunhas, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região (RS) condenou a empresa a pagar indenização no valor correspondente a 10% da 
remuneração do vendedor, que recebia cerca de R$ 1.800 por mês. 

A Ambev recorreu da decisão ao TST apontando a violação do artigo 818 da CLT e 
333 do Código de Processo Civil, e alegando que as acusações feitas pelo trabalhador não 
ficaram comprovadas. O recurso, no entanto, não foi conhecido pelo relator, ministro 
Walmir Oliveira da Costa. Para ele, os dispositivos legais apontados pela empresa não foram 
violados, uma vez que o Regional concluiu, com base em fatos e provas, principalmente 
orais, que a Ambev deve responder pelos danos por se beneficiar e obter lucro na compra 
das mercadorias feitas pelos próprios empregados. 
 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-34600-65.2006.5.04.0013 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 08/06/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
09/06/2015 

 
 

TRT3 - JUSTA CAUSA POR ABANDONO DE EMPREGO EXIGE PROVA DA INTENÇÃO DO 
EMPREGADO DE NÃO MAIS RETORNAR AO TRABALHO 

 
Um técnico de Raio-X dispensado por justa causa ao fundamento de abandono de 

emprego procurou a Justiça do Trabalho alegando que nunca teve a intenção de não 
retornar ao trabalho. Segundo alegou, as faltas ao serviço ocorreram porque se encontrava 
em tratamento de saúde, o que seria de conhecimento da empregadora, um centro de 
imagem e diagnóstico. Após examinar as provas, o juiz substituto Alessandro Roberto Covre 
deu razão ao empregado e converteu a justa causa em dispensa imotivada. 

De acordo com o trabalhador, após agravamento de quadro de esquizofrenia 
paranoide e quadros psicóticos e depressivos, passou a sofrer crises de alteração de 
pensamento e senso da realidade. Um médico teria atestado sua incapacidade para o 
trabalho e para atos da vida civil. Já a reclamada, insistiu que o reclamante teve a intenção 
de abandonar o emprego, sustentando, inclusive, que não havia relação entre a 
enfermidade e o trabalho exercido. Acrescentou que a inaptidão para o trabalho à época da 
dispensa não ficou provada. 

Ao analisar o caso, o juiz explicou o que deve ser observado para a caracterização do 
abandono de emprego, prevista no artigo 482, inciso i, da CLT. São dois os requisitos: um 
objetivo, decorrente do decurso do prazo de 30 dias, conforme pacificado na jurisprudência, 
e outro subjetivo, consistente na intenção do trabalhador em abandonar o emprego. O 
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decurso do referido prazo e a prova do ânimo de abandonar constituem elemento essencial 
para a configuração da justa causa, a fim de autorizar o rompimento do contrato por parte 
do empregador, destacou na sentença, acrescentando que esta prova cabe ao empregador, 
considerando o princípio da continuidade da relação de emprego, que constitui presunção 
favorável ao empregado. 

No caso, uma perícia determinada pelo juízo concluiu que o reclamante não 
apresentava condições de assumir suas atividades profissionais quando foi dispensado. Isto 
do ponto de vista físico e, principalmente, psíquico, conforme indicou o perito. O 
reclamante também apresentou um atestado médico, com data de 13/06/2011, 
confirmando a incapacidade para o trabalho. Além disso, demonstrou que, em 24/11/2011, 
foi internado em um hospital psiquiátrico. Apesar de o perito ter afastado a relação com as 
atividades profissionais, não teve dúvidas de que a doença do reclamante acarreta sua 
incapacidade total para o trabalho. 

Na visão do juiz sentenciante, é claro que a empresa sabia dos problemas de saúde 
do reclamante. Uma testemunha afirmou ter ouvido dele próprio que não teria condições 
técnicas de realizar suas funções e que vinha se esquecendo das coisas. Diante da 
incapacidade do autor para voltar ao trabalho, conclui-se que não houve intenção de 
abandonar o emprego, o que é suficiente para descaracterizar a aplicação de justa causa 
com fundamento no artigo 482, i, da CLT, concluiu o magistrado, julgando procedente o 
pedido do reclamante de reversão da justa causa. 

Com isso, o trabalhador receberá as verbas devidas na dispensa sem justa causa. 
Houve recurso, ainda não julgado pelo TRT de Minas. 
 
(0001331-27.2013.5.03.0107 RO) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 09/06/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/06/2015 

 
 

TRT9 - FUNCIONÁRIA QUE PERDEU PLANO DE SAÚDE POR NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA 
SERÁ INDENIZADA 

 
A ARM Telecomunicações e Serviços de Engenharia, de Maringá, deverá ressarcir as 

despesas médicas de uma ex-funcionária que perdeu o plano de saúde após ser demitida, 
apesar de ter comunicado à empresa que pretendia continuar com o convênio, arcando com 
todas as despesas. A negligência da empresa em repassar as informações para a seguradora 
fez com que a ex-funcionária ficasse sem cobertura médica justamente no período em que 
engravidou. 

A desembargadora Sueli Gil El Rafihi, integrante da Sexta Turma do TRT-PR e 
relatora do acórdão sobre a matéria, afirmou que a obrigação da empregadora não se 
esgota com o oferecimento da opção ao empregado. É encargo do empregador, e não dos 
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empregados, repassar informações e documentação que estão em posse da empresa ao 
seguro de saúde parceiro, o que não ficou demonstrado no processo. 

No entendimento da magistrada, a ARM foi omissa e impediu que a trabalhadora 
continuasse usufruindo do plano de saúde, causando-lhe prejuízos de ordem material 
consistentes em despesas médicas havidas no período que estaria acobertada pelo plano. 

A funcionária foi contratada em abril de 2011 para exercer, em Paranavaí, a função 
de operadora de distribuição geral. As atividades consistiam em instalar, desligar e modificar 
linhas telefônicas. Os serviços da ARM são utilizados pela empresa de telefonia OI S.A. 

A ARM oferecia a seus empregados o plano de saúde Unimed. Em junho de 2013, a 
empregada foi despedida sem justa causa e, na ocasião, manifestou interesse em 
permanecer conveniada ao plano, arcando com a totalidade das despesas, conforme 
autoriza a lei 9.656/98. A norma, que regulamenta os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, menciona que o empregado despedido sem justa causa pode optar por 
continuar ou não beneficiário do plano, antes patrocinado parcialmente pelo empregador, 
desde que arque com o pagamento integral das mensalidades. 

Segundo a lei, o período de manutenção da condição de beneficiário será de um 
terço do tempo de permanência na empresa. No caso da ex-funcionária da ARM, o contrato 
de trabalho durou 26 meses, o que garantiria o direito ao restabelecimento do plano de 
saúde pelo período de oito meses e 20 dias. 

Porém, a ARM não cumpriu com sua obrigação de promover a intermediação entre 
a Unimed e a ex-funcionária. A omissão da empregadora deixou a trabalhadora sem a 
cobertura do seguro justamente no período em que engravidou. 

A funcionária acionou a Justiça do Trabalho pedindo danos materiais referentes aos 
gastos médicos que arcou por conta própria. A ARM argumentou que, no momento da 
rescisão, fez sua parte ao entregar à ex-funcionária uma cópia da declaração de opção pela 
continuidade do plano. 

A Sexta Turma considerou a conduta da empresa negligente e determinou a 
restituição dos gastos médicos realizados durante o período, mediante comprovação 
documental das despesas efetivamente realizadas, limitando-se a condenação aos valores 
espelhados nas notas fiscais carreadas aos autos pela reclamante. 
 
Processo nº 3706-2013-023-09-00 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 10/06/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
16/06/2015 

 
TRT3 - JT É INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR CONFLITO QUE ENVOLVE PLANO 

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 

Uma bancária ajuizou ação trabalhista pretendendo a integração de parcelas 
salariais no seu benefício de aposentadoria decorrente de plano de previdência privada do 



 
Edição Nº 04| São Paulo, 08 de Julho de 2015

 

8 

 
 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

Banco do Brasil (PREVI). O caso foi analisado pela juíza Cristiane Helena Pontes, em atuação 
na 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que declarou que a Justiça do Trabalho é 
incompetente para apreciar a matéria, em razão de decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

Segundo destacou a juíza, a questão foi pacificada pelo Plenário do STF, no 
julgamento dos Recursos Extraordinários (RE) 586453 e 583050, em decisão com 
repercussão geral reconhecida, no sentido de que cabe à Justiça Comum julgar processos 
decorrentes de contrato de previdência complementar privada. Na oportunidade, ficou 
decidido que as questões que envolvem contribuições para entidade de previdência privada 
não integram o contrato de trabalho, nos termos do art. 202, §2º, da CF, já que são regidas 
pelos estatutos e regulamentos próprios dos planos de benefícios dessas entidades. Assim, a 
competência material escapa aos limites estabelecidos no art. 114 da CF. Na modulação dos 
efeitos da decisão, o STF manteve a competência da Justiça do Trabalho apenas com relação 
aos processos com sentença de mérito proferida até 20/02/2013, o que não é o caso da 
reclamante. 

A magistrada esclareceu que decisão do STF possui efeitos vinculantes aos demais 
órgãos do Poder Judiciário, na forma dos artigos 543-A e 543-B do CPC. Por essas razões, 
acolheu a preliminar argüida na defesa do banco e julgou extinto o processo, sem resolução 
do mérito, quanto ao pedido da bancária relativo às contribuições para a PREVI, nos termos 
do art. 267, IV, do CPC. 
 
(Processo nº 01219-2014-109-03-00-9) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 16/06/2015. 


