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FONTE DE NOTÍCIAS 
10/06/2016 

 
TRABALHADOR QUE NÃO SOUBE O MOTIVO DE SUA JUSTA CAUSA DEVE RECEBER 

INDENIZAÇÃO 
 

Um consultor de vendas foi dispensado por justa causa, sem contudo, o empregador 
lhe revelar o motivo. Posto isso, o trabalhador ingressou com ação trabalhista. 
Foi informado que quinze dias de ser dispensado, o reclamante havia ingressado com ação 
contra a requerida para requerer recomposição salarial. 

A reclamada informou, na ação, que dispensou o empregado por mau procedimento 
e desídia. 

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para converter a justa causa 
em dispensa imotivada e deferir indenização de R$ 18 mil. Sendo a decisão mantida pelo 
TRT da 3ª Região. Nesse sentido também foi o entendimento do TST. 

De acordo com o relator do acórdão, desembargador convocado Marcelo Pertence 
“conforme o quadro fático delineado pela Corte de origem, resultou demonstrado que a 
reclamada excedeu em seu poder potestativo de resilir o contrato de emprego por justa 
causa obreira, uma vez que o reclamante somente em juízo tomou ciência dos motivos que 
teriam levado a reclamada a rescindir o contrato por justa causa obreira, o acusando de ter 
praticado atos de concorrência desleal, de mau procedimento e de desídia, sem, contudo, 
ter apresentado o mínimo de evidências que dessem suporte a tais acusações, 
configurando, assim, afronta aos direitos insertos na esfera extrapatrimonial do autor, 
devendo, assim, ser condenada ao pagamento da indenização por danos morais sofridos 
pelo obreiro.” 
 
Processo relacionado: ARR-1279-59.2012.5.03.0012. 
 
http://www.jurisite.com.br, 10/06/2016. 
 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
14/06/2016 

 
CRÉDITO TRABALHISTA PODE SER PENHORADO 

 
Após reconhecer o direito de um empregado a um crédito de cerca de R$ 1 milhão, 

em ação movida contra duas empresas em que ele atuou, a Quarta Vara do Trabalho de 
Novo Hamburgo-RS penhorou parte desse valor para garantir o pagamento de dívida 
proveniente de outra ação trabalhista, onde o credor figura como sócio da empresa 
executada. 
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A decisão foi confirmada pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional 
do Trabalho do Rio Grande do Sul. 

O empregado, na condição de devedor e executado na ação movida contra a 
empresa de que foi sócio, questionou a penhora feita sobre seu crédito trabalhista 
reconhecido em outra demanda movida contra empresas que foram suas empregadoras. 

Em embargos à execução, o devedor argumentou que a penhora seria ilegal, já que 
os valores que tem direito a receber referem-se a salários, sendo, portanto, verba alimentar. 

No entanto, o juízo de primeiro grau manteve a apreensão, justificando que, nesse 
caso, a impossibilidade de penhora é relativa, porque a dívida que pretende cobrir também 
tem caráter alimentar, bem assim por ter ficado claro que a importância penhorada não é 
indispensável para o sustento do devedor e da sua família. 

Examinando agravo de petição, o relator, desembargador João Alfredo Borges 
Antunes de Miranda, destacou que são impenhoráveis os salários ou rendas, sobretudo, 
quando cumprem o objetivo de assegurar o mínimo existencial do devedor, mas que, no 
caso, não há nos autos prova robusta de que a apreensão judicial prejudica a subsistência do 
devedor, levando-se em conta, inclusive, que o valor penhorado sequer alcança 1% do 
montante que ele tem a receber na ação em que figura como reclamante. 
 
(TRT 4ª Região - SEEx - Proc. 0109900-33.2006.5.04.0304) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, 14/06/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/06/2016 

 
TRT13 - PEGAR ÔNIBUS PARA IR AO BANHEIRO GERA DANO 

 
Necessitar de deslocamento em ônibus, em determinados horários, para poder fazer 

uso de banheiro constitui ofensa à honra e a intimidade, gerando dano à pessoa do 
trabalhador. 

A decisão foi proferida pela Vigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo Horizonte-
MG, impondo a uma empresa de engenharia e uma construtora o dever de pagar, 
solidariamente, R$ 5 mil de indenização por dano moral. 

No caso, o trabalhador alegou que a empresa de engenharia não disponibilizava 
banheiros no local de trabalho, sendo, por isso, obrigado a se deslocar, por vários 
quilômetros, até o galpão da companhia, em um ônibus oferecido por ela em determinados 
horários do dia. 
A juíza Carla Cristina de Paula Gomes,  verificou que o trabalhador prestava serviços em uma 
rodovia, na extensão entre os quilômetros 12 a 31, e que não havia banheiro no local, 
existindo banheiro apenas no galpão da empresa, situado próximo ao quilômetro 16, 
havendo restrição ao uso do banheiro. 
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Para a magistrada, o procedimento de se levar as equipes de operários até o galpão 
para usar o do banheiro não é satisfatório nem atende às necessidades básicas de qualquer 
cidadão, que nem sempre pode esperar para fazer uso do banheiro com hora marcada. 
Após anotar que vinculação do uso do banheiro ao transporte não é eficaz e constrange os 
operários, a juízo entendeu que as empresas deveriam providenciar, entre os quilômetros 
do trajeto trabalhado, banheiros químicos em número suficiente para atender às 
necessidades básicas de seus empregados. 
Proc. 0002168-48.2014.5.03.0107 
 
FONTE: (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região - 28ª VT de Belo Horizonte - MG), 
17/06/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/06/2016 

 
TRT6 - PLENO APROVA 12 SÚMULAS DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

 
O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE) aprovou, numa 

única sessão, as redações de 12 súmulas resultantes de incidentes de uniformização de 
jurisprudência (IUJ). A medida, ratificada no início de junho sob o comando da 
desembargadora presidente, Gisane Barbosa de Araújo, vai conferir mais celeridade aos 
julgamentos, evitar divergências entre decisões do Regional e, por consequência, revestir de 
maior segurança os julgados quando da apreciação de matérias semelhantes. 

Outra grande vantagem é a desobstrução dos tribunais quanto ao número de 
recursos com teses já pacificadas pelos diplomas, dando aos magistrados oportunidade de 
se dedicarem a agilizar os demais processos sob sua responsabilidade. Em decorrência disso, 
os jurisdicionados terão respostas mais rápidas para suas demandas e melhor previsibilidade 
sobre a solução final do caso. 

Dentre as súmulas, destaca-se a de nº 21, que trata de intervalo interjornada, e 
preceitua que é devido o pagamento das horas subtraídas com acréscimo de, no mínimo, 
50% sobre o valor da remuneração da hora normal, vez que é parcela natureza salarial. 
Horas in itinere, vale dizer, o tempo de ida e volta ao trabalho gasto pelo empregado, 
também foi objeto de uma das súmulas. Agora, o entendimento do TRT-PE é que os 
trabalhadores fazem jus a tais horas quando não houver transporte público urbano, 
intermunicipal ou interestadual com características semelhantes aos urbanos no percurso 
para o trabalho em horário compatível com o início e término da jornada. 

Assuntos como as multas do artigo 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), e do artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil (CPC); descumprimento de acordo 
judicial e aplicação do artigo 413 do Código Civil; contrato de empréstimo consignado; as 
diferenças de remuneração do repouso semanal decorrentes da integração das horas extras, 
entre outros, também foram sumulados. 
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IUJ Determinada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), a uniformização 
jurisprudencial é um instrumento de efetividade da prestação jurisdicional que leva em 
conta o sistema recursal trabalhista e a atuação dos TRTs e do TST, considerando o grande 
volume de recursos interpostos na justiça especializada. A matéria foi convertida em lei em 
2014. 
 
Notícias relacionadas: 
 
Pleno do TRT-PE realiza sessão de uniformização de jurisprudência 
 
Magistrados e servidores acompanham palestras sobre uniformização da jurisprudência 
 
Tribunal disponibiliza página para consulta a Incidentes de Uniformização de Jurisprudência 
(IUJ) 
 
Uniformização de jurisprudência é tratada pelo Pleno do TRT-PE 
 
Existência de transporte alternativo ou suplementar não isenta empresa de pagar horas de 
deslocamento 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, 17/06/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
21/06/2016 

 
 

SIEMENS MANTÉM DECISÃO QUE ADMITIU DESCONTO DE CONSIGNADO NA RESCISÃO 
CONTRATUAL 

 
Agência TST 

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso de ex-
gerente da Siemens Ltda. contra decisão que considerou legal o desconto, na rescisão 
contratual, de R$ 42 mil relativos a empréstimo consignado. Segundo a Turma, não há 
impedimento para o empregador descontar empréstimos nas verbas rescisórias, desde que 
previamente autorizados e previstos em contrato. 

Na reclamação trabalhista, o ex-gerente afirmou que, com o desconto, não recebeu 
qualquer valor na rescisão contratual. Para ele, a medida violou os artigos 462, que lista as 
possibilidades de descontos, e 477, parágrafo 5º, da CLT, que limita a compensação a um 
mês de salário. Por isso, pediu a devolução do valor descontado. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) manteve sentença que 
reconheceu a legalidade do desconto, confirmando que havia autorização expressa do 
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desconto em folha das prestações relativas ao empréstimo consignado e previsão contratual 
considerando vencida antecipadamente toda a dívida quando da rescisão contratual. 

No recurso ao TST, o trabalhador sustentou que, segundo o artigo 13 do Decreto 
4.840/2003, prevê a manutenção dos prazos e encargos originalmente previstos no caso de 
rescisão do contrato antes do término da amortização do empréstimo. 

O relator, ministro João Oreste Dalazen, explicou que, embora a CLT restrinja as 
possibilidades de descontos, o artigo 1º da Lei 10.820/2003 possibilita ao empregado 
autorizar o desconto em folha de pagamento ou salário dos valores de empréstimos e 
financiamentos, quando previsto nos respectivos contratos. E, no caso, o Regional registrou 
a existência de autorização expressa do gerente nesse sentido. 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-153000-72.2005.5.05.0004 
 
FONTE: www.olhardireto.com.br, 21/06/2016. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

21/06/2016 
 
 

TRT10 - JUSTIÇA DO TRABALHO MANTÉM JUSTA CAUSA APLICADA A MOTORISTA QUE 
AMEAÇOU BATER EM CHEFE 

 
A Justiça do Trabalho manteve a justa causa para dispensa aplicada a um motorista 

de empresa jornalística do Distrito Federal que, ao ser chamado para receber uma 
suspensão, ameaçou seu chefe imediato, dizendo que “iria pegá-lo lá fora”. Para o juiz 
Marcos Alberto dos Reis, em exercício na 20ª Vara do Trabalho de Brasília, desferir ameaças 
ao superior, em pleno horário de expediente, é inaceitável e injustificável, e merece a 
punição máxima aplicada pelo empregador. 

Admitido em setembro de 2012 e demitido por justa causa em janeiro de 2015, o 
motorista afirmou, na reclamação trabalhista em que pedia a reversão da justa causa, que 
não praticou qualquer falta grave que ensejasse a demissão motivada. Disse, ainda, que se 
praticou algum ato que desabonasse sua conduta, tal fato poderia se justificar pelo fato de 
se encontrar em tratamento psiquiátrico. 

A empresa revelou, em defesa, que certo dia o superior hierárquico chamou o 
motorista em sua sala para aplicar uma suspensão de três dias em razão de faltas 
injustificadas ao trabalho. Assim que tomou conhecimento da penalidade, contou o 
representante da empresa, o motorista ficou visivelmente alterado e, aos gritos, disse ao 
superior que iria pegá-lo lá fora, ameaçando sua integridade física. O fato gerou sensação de 
pânico na empresa, concluiu a empresa em sua defesa, pedindo a manutenção da dispensa 
por justa causa. 
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Cabe ao empregador comprovar o motivo da justa causa aplicada ao trabalhador, 
conforme prevê o artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o artigo 373 
(inciso II) do Código de Processo Civil (CPC), frisou o magistrado em sua sentença. A prova 
deve ser cabal, induvidosa e inconteste, uma vez que, além de se tratar de fato impeditivo à 
continuidade da relação de emprego (Súmula 212 do TST), representa uma mácula na vida 
profissional do trabalhador, explicou. 

E, no entender do magistrado, a empresa conseguiu comprovar a motivação da justa 
causa. Prova oral colhida em juízo revelou que o autor da reclamação efetivamente 
direcionou ameaças ao seu superior hierárquico, dizendo a ele tomar cuidado, “porque 
dentro da empresa é uma coisa, mas lá fora é outra”. Para o juiz, “o desferimento de 
ameaças ao superior hierárquico, em pleno horário de expediente, é inaceitável e 
injustificável, merecendo, de plano, a punição máxima aplicada pelo empregador ao 
obreiro”. Além disso, salientou o magistrado ao indeferir o pedido do trabalhador, a justa 
causa aplicada pela empresa “mostra-se salutar até mesmo em relação aos colegas de 
trabalho do reclamante, que devem ser resguardados de um ambiente de trabalho hostil, 
não se podendo tolerar palavrórios e xingamentos”. 
 
Processo nº 0000395-06.2015.5.10.020 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 21/06/2016. 


