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FONTE DE NOTÍCIAS 
25/10/2015 

  
 

DESCONTO DE VALORES DE CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU 
BENEFÍCIOS É CONVERTIDO EM LEI 

 
Foi convertida na Lei nº 13.172/2015 a Medida Provisória nº 681/2015, que criou a 

possibilidade de os empregados e os segurados da Previdência Social autorizarem o 
empregador e o INSS, respectivamente, a descontar em folha de pagamento ou dos 
benefícios previdenciários os valores relativos a pagamento de cartão de crédito concedidos 
por instituições financeiras. 

Referidos descontos, que, além dos gastos ou saques com cartão de crédito, incluem 
valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de 
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de 
arrendamento mercantil, devem observar o limite de 35%, sendo 5% destinados 
exclusivamente à amortização de despesas contraídas ou saques realizados por meio de 
cartão de crédito. 

O desconto mencionado também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas 
pelo empregador, se assim estiver previsto no respectivo contrato de empréstimo, 
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, observado o mesmo limite já 
mencionado. 

Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) também podem autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) a proceder aos descontos anteriormente referidos e autorizar, de forma irrevogável e 
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins 
de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, 
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos. Nessa 
situação, os descontos e as retenções também não poderão ultrapassar o limite de 35% do 
valor dos benefícios, sendo 5% destinados exclusivamente para a amortização de despesas 
contraídas ou saques realizados por meio de cartão de crédito. 
 
(Lei nº 13.172/2015 – DOU 1 de 22.10.2015) 
 
FONTE: JURISCONT, 25/10/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
03/11/2015 

 
TURMA REDUZ VALOR DE INDENIZAÇÃO POR CONSIDERÁ-LO DESPROPORCIONAL 
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 A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu de R$ 500 mil para R$ 100 
mil o valor da indenização por danos morais que a Everis Brasil Consultoria de Negócios e 
Tecnologia da Informação Ltda. terá de pagar a um ex-diretor. Os ministros consideraram o 
valor fixado pelas instâncias inferiores desproporcional. 
  O empregado entrou com ação contra a empresa depois que a Everis enviou à sua 
atual empregadora cópia de notificação extrajudicial com base em "suspeitas" e "indícios" 
de sua participação em um plano da concorrente, o que configuraria desrespeito a cláusula 
de  confidencialidade prevista em seu contrato de trabalho. 
  O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), ao fixar a indenização em R$ 500 
mil, considerou que a notificação teria submetido o ex-diretor a situação constrangedora e 
vexatória perante a atual empregadora, com repercussão negativa em sua imagem 
profissional. Para o TRT, o valor observou os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. No recurso para o TST, a empresa questionou o valor indenizatório.  

Ao examinar o recurso, a relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, disse que, 
apesar de o montante da indenização ter sido fixado diante da conduta reprovável da 
empresa, da capacidade econômica do empregador e do patamar salarial superior do 
diretor, o princípio da proporcionalidade não foi observado. "O empregado não sofreu 
retaliações ou prejuízo em seu novo emprego em decorrência da notificação, e o dano se 
referiu apenas ao constrangimento", ressaltou. 
 
 Confidencialidade 

 Kátia Arruda acrescentou que a notificação ocorreu após ele ter desrespeitado 
cláusula de confidencialidade, o que ensejou o provimento de uma reconvenção contra ele 
(situação em que há inversão dos polos da ação, ou seja, a empresa passa a ser a 
demandante). A relatora observou que tal fato, embora não justifique a conduta patronal, 
esclarece os motivos do receio de ser prejudicada pela utilização de informações 
confidenciais pela concorrente. 
 
 A decisão foi unânime. 
 
 Processo: RR-153600-92.2009.5.02.0083 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho (Mário Correia/RR), 03/11/2015. 
 
 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
06/11/2015 

 
 

TRT2 - É INEPTO PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM APONTAMENTO DE PARADIGMA 
 

Operador numa firma de tecelagem alegou, em sua ação trabalhista, que seu ofício 
envolvia lidar com vários tipos de máquinas, mas que jamais recebera o salário equivalente 
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a trabalhadores que faziam o mesmo. Também reivindicou outros pedidos. Em 1ª instância, 
na 31ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP, não ganhou a ação (foi julgada improcedente). Ele 
entrou então com recurso. 

A 16ª Turma do TRT-2 recebeu e julgou o recurso. No entanto, não deu razão ao 
trabalhador. O pedido de equiparação salarial mencionou um paradigma (trabalhador que 
desempenharia as mesmas funções que ele, mas com salário maior); no entanto, ele não 
indicou quem seria esse paradigma. Assim, ficou impossível atender ao pedido. 

Seus outros pedidos, inclusive de nulidade da sentença, também não puderam ser 
acolhidos, por falta de provas ou por falta de amparo jurídico. 

Dessa forma, o acórdão da 16ª Turma, de relatoria do desembargador Nelson Bueno 
do Prado, negou provimento ao recurso e manteve a sentença original. 
 
(Processo 0003333-31.2013.5.02.0031 – Acórdão 20150698067) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 06/11/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
06/11/2015 

 
 

TRT GO ADMITIU RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA 
SENTENÇA EM ÓRGÃO OFICIAL 

 
A Segunda Turma do TRT de Goiás admitiu recurso interposto por trabalhador antes 

da publicação da sentença de juiz em órgão oficial. A decisão já havia sido divulgada no 
sistema de Processo Judicial Eletrônico (Pje). A Turma considerou que a não admissão do 
recurso nesses termos implica em exagero de formalidade e ofensa ao princípio da 
celeridade, entendimento solidificado pelo TST com o cancelamento da Súmula 434, que 
considerava extemporâneo recurso interposto antes da publicação do acórdão impugnado. 
Com a aceitação do recurso, a Turma reformou a decisão de primeiro grau para reconhecer 
a rescisão indireta do contrato de trabalho pleiteada pelo trabalhador. 

A interposição do recurso do trabalhador em desfavor das empresas Brookfield 
Cerrado, Brookfield Centro-Oeste e Marcelo Dias Santana-ME havia sido negado pelo juiz da 
6ª VT de Goiânia por ter sido feito antes da publicação da sentença. Conforme os autos, a 
sentença foi prolatada em 10/3/2015 e o recurso foi interposto em 17/3/2015, sendo que 
não houve a publicação da decisão nesse período. A relatora do processo, juíza convocada 
Marilda Jungmann, explicou que, no “processo judicial eletrônico as sentenças, assim que 
assinadas, ficam disponibilizadas, tornando-se públicas antes mesmo de serem publicadas 
no órgão oficial, o que permite a oposição tempestiva dos atos recursais”. 

A magistrada ressaltou entendimento do TST que seguiu precedente do STF e 
cancelou a Súmula 434, que era suscitada para justificar a intempestividade dos atos 
recursais interpostos antes da publicação dos acórdãos e, por analogia, das sentenças. A 



 
Edição Nº 07| São Paulo, 27 novembro de 2015

 

 

5 

 
 
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 

 

relatora também citou trechos de decisões do TST sobre o mesmo tema, que afirma que a 
finalidade do acórdão de julgamento é dar ciência à parte do teor da decisão, de modo que 
a interposição anterior do recurso denota que o referido propósito foi atingido por outros 
meios. “Penalizar a parte diligente, que contribuiu para a celeridade do processo, é 
contrariar a própria razão de ser dos prazos processuais e das preclusões: evitar que o 
processo se transforme em um retrocesso, sujeito a delongas desnecessárias”, argumentava 
uma das decisões do TST. 
 
Rescisão indireta 

Dessa forma, a Turma julgadora afastou a intempestividade declarada pelo juízo de 
origem e aceitou o recurso do trabalhador, que foi imediatamente analisado pelos membros 
da Segunda Turma. No recurso, o trabalhador pedia a conversão da demissão a pedido em 
rescisão indireta do contrato de trabalho, com a qual ele teria direito à multa de FGTS e 
seguro-desemprego, dentre outros direitos. O trabalhador alegou irregularidade da empresa 
quanto ao recolhimento e depósitos de FGTS e INSS, além de não pagamento de salário no 
mês de dezembro de 2014 e suspensão indevida por 5 dias por não ter comparecido à SIPAT 
da empresa. 

Na análise do recurso, a relatora do processo, juíza convocada Marilda Jungmann, 
concluiu que o não pagamento de salário no mês de dezembro de 2015 e a suspensão de 5 
dias não ensejam rescisão indireta do contrato de trabalho. Entretanto, com relação à 
irregularidade nos recolhimentos do FGTS, a magistrada considerou falta grave suficiente 
para justificar a inviabilidade da continuidade do contrato laboral, de acordo com o artigo 
483, alínea d, da CLT. 

“Os depósitos fundiários configuram obrigação de caráter social, transcendendo os 
limites do interesse meramente individual, o que acentua a gravidade da falta. Sua 
sonegação lesa, ao mesmo tempo, o empregado, titular imediato do direito, o Estado, que 
também é credor da obrigação por sua natureza parafiscal, e, em última análise, toda a 
sociedade, beneficiária dos programas de habitação popular, saneamento básico e infra-
estrutura urbana, financiados com os recursos provenientes do FGTS”, concluiu a 
magistrada. Assim, os membros da Segunda Turma decidiram, por unanimidade, declarar 
rescisão indireta do contrato de trabalho e condenar as referidas empresas ao pagamento 
das verbas trabalhistas devidas nessa modalidade de dispensa. 
Processo: AIRO – 0010133-38.2015.5.18.0006,  
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho de Goiás06/11/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
06/11/2015 

 
 

ASSÉDIO MORAL CONTRA EMPREGADA DEFICIENTE 
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Uma auxiliar de governança com deficiência no braço esquerdo, que trabalhava no 
Condomínio Brasil 21, em Brasília, receberá R$ 7.621,52 de indenização por danos morais. A 
trabalhadora possui apenas a parte do braço entre o cotovelo e o ombro, e, em razão disso, 
foi vítima de assédio moral por parte de sua chefia imediata, que a humilhava e fazia 
comentários inapropriados sobre sua deficiência na frente dos demais empregados. A 
decisão foi do juiz titular da 14ª Vara do Trabalho de Brasília, Erasmo Messias de Moura Fé. 
  De acordo com os autos, o Condomínio Brasil 21 alegou em sua defesa que não 
praticou nenhum ato capaz de gerar dano à trabalhadora e ainda sustentou que a 
empregada não teria sofrido dor íntima e constrangimento decorrente de suposto assédio, 
já que somente ajuizou a reclamação trabalhista um ano e seis meses após sua demissão, 
tendo suportado trabalhar nessas condições durante oito meses. Para o magistrado 
responsável pela decisão, entretanto, a prova testemunhal demonstrou a ocorrência do 
assédio. 

 Segundo o juiz Erasmo Messias de Moura Fé, o que aconteceu com a trabalhadora 
foi “no mínimo um desrespeito à sua dignidade”. A chefia imediata utilizava a deficiência da 
empregada para fazer comparação “totalmente despropositada e descabida, senão 
humilhante”, pontuou. “Ou seja, além das limitações que a vida impôs à autora em razão de 
sua deficiência física, ainda era motivo de piadas, brincadeiras de mau gosto, chacotas, 
risos”, concluiu o magistrado. 

 A indenização foi arbitrada considerando o elevado porte da empresa e o grau das 
ofensas, mas também o tempo de repetição dessa conduta e a atitude da direção da 
empresa ao tomar conhecimento dos fatos. No processo, ficou comprovado que quando a 
trabalhadora levou o caso ao conhecimento dos escalões superiores do Condomínio Brasil 
21, foram tomadas medidas para coibir o assédio moral. O valor da indenização (R$ 
7.621,52) é equivalente a oito salários da empregada autora da ação. 
 
Processo nº 0000520-89.2015.5.10.014 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho 10a Região, 06/11/2015. 

 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
09/11/2015 

 
 

MERO EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE TAREFAS NÃO CONFIGURA ACÚMULO DE FUNÇÕES 
 

Os integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) 
negaram, por unanimidade, provimento ao recurso de um trabalhador que pleiteou na 
Justiça do Trabalho indenização por acúmulo de funções na CIAC Resende Automóveis LTDA, 
onde exercia o cargo específico de encarregado de manutenção. 

Na inicial, o empregado alegou que, além de ser encarregado pelo setor de 
manutenção da concessionária de automóveis, exercia simultaneamente diversas 
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atividades, tais como corte de grama, pinturas em geral, serviços de soldador, eletricista e 
pedreiro - o que, segundo ele, caracterizaria o acúmulo de tarefas e, consequentemente, o 
direito a receber plus salarial, bem como seus reflexos. A empregadora, por sua vez, 
argumentou que o auxiliar não tinha direito a esse aumento no salário. 

Na 1ª Vara do Trabalho de Resende, o juiz do Trabalho Rodrigo Dias Pereira julgou o 
pedido improcedente, não vislumbrando qualquer irregularidade no exercício das referidas 
funções realizadas pelo obreiro, já que ele era encarregado de manutenção. Inconformado 
com a sentença, o trabalhador recorreu da decisão. 
No segundo grau, a relatora do acordão, juíza convocada Claudia Regina Vianna Marques 
Barrozo, também acompanhou o entendimento do primeiro grau. "O exercício de mais de 
uma função, salvo ajuste ou norma expressa em contrário por força de um único contrato 
de trabalho e em horário único, não gera direito à multiplicidade de salario, em face da 
inexistência de amparo legal. O fato de realizar circunstancialmente outras tarefas, em 
caráter eventual ou em parte de sua jornada, não constitui motivo para que lhe seja 
reconhecido salário para cada tarefa realizada em total afronta ao preceito da livre 
pactuação dos salários", afirmou a magistrada. 

Em seu voto, a juíza também concluiu que as atividades exercidas pelo obreiro não 
demandavam maior responsabilidade pessoal, funcional e capacitação técnica, mostrando-
se compatíveis com a função para a qual foi contratado. 

Nas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, são admissíveis os recursos 
enumerados no art. 893 da CLT. 

 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, 09/11/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
12/11/2015 

 
 

TRT3 - EXCLUSIVIDADE NÃO É REQUISITO DA RELAÇÃO DE EMPREGO 
 

No caso analisado pela juíza Érica Aparecida Pires Bessa, titular da 5ª Vara do 
Trabalho de Contagem, a reclamada, uma editora do ramo jornalístico, utilizou como 
argumento para tentar descaracterizar o vínculo de emprego pretendido por um 
encartador/distribuidor de jornais o fato de o trabalhador ter ajuizado reclamação 
trabalhista contra outra empresa, alcançando período coincidente. Sustentou ainda que o 
trabalho teria se dado na qualidade de autônomo, somente aos sábados, não preenchendo 
os requisitos necessários à formação do vínculo.  

Mas a juíza não acatou esses argumentos e reconheceu a relação entre as partes 
como sendo de emprego. Antes, ela esclareceu que caberia à reclamada provar a condição 
de autônomo do reclamante, uma vez que admitiu a prestação dos serviços por ele. Ela 
aplicou aí o princípio da proteção. 
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Pelas atas de audiência e petição inicial juntadas aos autos, a juíza constatou que o 
reclamante, de fato, ajuizou ação trabalhista em face de outras duas empresas, além da 
reclamada, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício pelo mesmo período, 
ação essa que resultou em acordo. Mas esse contexto não foi considerado capaz de impedir 
o reconhecimento vínculo de emprego do reclamante com a ré na nova ação. A 
exclusividade não é requisito para tanto, bastando que haja compatibilidade entre a jornada 
de trabalho em caso de mais de um emprego em um mesmo período, explicou a juíza na 
sentença. 
 

Para a magistrada, ficou claro pelas provas que o reclamante prestava serviços à ré 
de forma não-eventual, com pessoalidade e sob subordinação da ré. Ou seja, com os 
pressupostos do artigo 3º da CLT. Nesse sentido, apontou que o próprio representante da ré 
declarou que o reclamante encartava jornais às quartas e sextas, das 20h às 04h30, em 
média, e aos sábados, entregava outro jornal, das 06h às 12h00. O preposto afirmou ainda 
que o autor não podia se fazer substituir e que o jornal é quem escolheria os encartadores 
que para ele trabalhariam. 

Por sua vez, uma testemunha, que também trabalhou como entregador, disse que o 
reclamante não poderia recusar o trabalho, pois se o fizesse não seria mais convocado. 
Ainda segundo seu relato, havia meta de encarte estipulada pela ré, também sob pena de 
não mais vir a trabalhar para a empresa. 

Com base nesse cenário, a julgadora se convenceu de que o reclamante não 
prestava serviços eventuais, não podia se fazer substituir, nem possuía autonomia. Diante 
da existência de subordinação e demais requisitos legais, ela decidiu declarar o vínculo de 
emprego entre as partes, pelo período de 01/05/2007 a 30/12/2012, como apontado na 
inicial, condenando a reclamada ao cumprimento das obrigações pertinentes. 

A juíza reconheceu que o reclamante cumpria jornada de trabalho às quartas e 
sextas-feiras de 20h às 03h00, e aos sábados de 06h00 às 12h00, com 15 minutos de 
intervalo intrajornada. Para tanto, levou em consideração o vínculo de emprego 
reconhecido com outra empresa, por meio de acordo, e o horário de trabalho lá cumprido. 
Também reconheceu o salário mensal de R$450,00, descrito na inicial, uma vez que 
proporcional à jornada trabalhada, e considerando também o fato de que o trabalhador 
possuir outro emprego. Houve recurso, mas o TRT-MG manteve a decisão. 
 
PJe: Processo nº 0011020-86.2014.5.03.0131. Data de publicação da decisão: 03/07/2015 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 12/11/2015. 


