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FONTE DE NOTÍCIAS 
28/09/2016 

 
 
TRT3 - TURMA CONSIDERA PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVISTO NO ARTIGO 916 DO NOVO 

CPC APLICÁVEL À EXECUÇÃO TRABALHISTA 
 

O artigo 916 do novo CPC (correspondente ao artigo 745-A do código de 1973), faculta 
ao devedor requerer o parcelamento do débito em até seis vezes, bastando que reconheça a 
dívida e realize um depósito de 30% do valor devido corrigido, com acréscimos de honorários 
advocatícios e de custas processuais. Sua aplicação ao processo trabalhista é alvo de 
divergências. 

Mas, na visão do desembargador Luiz Antônio de Paula Iennaco, o procedimento 
previsto no artigo 916 do NCPC pode ser aplicado ao processo do trabalho quando se verificar, 
no caso concreto, que a medida possibilita maior efetividade da tutela jurisdicional. E foi 
justamente esse o entendimento por ele adotado ao negar provimento ao recurso de um 
trabalhador, mantendo decisão do juiz de 1º grau que deferiu parcelamento do remanescente 
da dívida em quatro parcelas mensais, a pedido do devedor. Lembrando que o processo 
trabalhista é regido por disposições próprias e, somente em caso de omissões, pelas 
disposições do CPC, naquilo em que não houver incompatibilidade, o julgador frisou que essa 
premissa não afasta, de plano, a aplicação subsidiária desse artigo. 

Nesse contexto, é certo que eventuais incidentes na execução podem fazer o processo 
perdurar por tempo muito superior ao prazo máximo de seis meses estabelecido pela lei. 
Assim, considerando que compete ao juiz velar pela duração razoável do processo (art. 139, II, 
do NCPC), forçoso admitir que o procedimento tratado no artigo 745ª do antigo CPC 
(atualmente previsto no art. 916) pode ser aplicado ao processo do trabalho quando se 
verificar, em cada caso concreto, que tal medida possibilita maior efetividade da tutela 
jurisdicional, pontuou, acrescentando que o juiz, ao promover a execução, deve sempre optar 
pelo modo menos gravoso ao devedor. 

No caso, o desembargador levou em consideração que a devedora é empresa do ramo 
varejista com capital social constituído no importe de R$50.000,00. E, em face da grave crise 
econômica do país, entendeu que a execução integral do débito, no valor de R$11.888,53, 
poderia comprometer a continuidade das atividades empresariais. Constatando que a empresa 
comprovou o depósito prévio de 30%, reconheceu expressamente o crédito remanescente do 
trabalhador e vem realizando fielmente o depósito das parcelas, demonstrando seu interesse 
em adimplir o compromisso firmado, o julgador refutou os argumentos do trabalhador, que 
insistia na ausência dos requisitos necessários ao deferimento do parcelamento requerido pela 
empresa. 
 
O entendimento foi acompanhado pelos demais julgadores da Turma Recursal de Juiz de Fora. 
 
( 0000987-65.2013.5.03.0036 AP ) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 28/09/2016.  
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FONTE DE NOTÍCIAS 
30/09/2016 

 
 

EMPRESA É CONDENADA POR DEMITIR TRABALHADOR QUE ENTROU COM AÇÃO 
TRABALHISTA 

  
Empregado não pode ser demitido por entrar com ação trabalhista contra sua 

empregadora. Por esta razão, a 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá condenou uma empresa de 
transporte de Cuiabá a pagar indenização por danos morais no valor de cinco mil reais e ainda 
reverteu a demissão por justa causa para dispensa imotivada. 

Ele foi contratado em outubro de 2011 para exercer a função de motorista de carreta e 
dispensado em fevereiro de 2015, logo após ajuizar uma ação trabalhista contra seu 
empregador buscando alguns direitos que entendia merecer como horas extras, diárias e 
comissões. Logo que tomou conhecimento da ação, a empresa o demitiu por justa causa e 
encaminhou um comunicado oficial de aviso prévio esclarecendo expressamente o motivo da 
dispensa. 

Conforme o comunicado, ele estava sendo demitido por praticar ato doloso ao ajuizar 
ação contra a empresa mesmo durante a vigência do seu vínculo de emprego. Segundo a 
empresa, ao entrar com a ação ele estaria quebrando a relação de confiança e boa-fé exigidos 
no contrato de trabalho. 

O empregado ingressou então com outra ação trabalhista pedindo a reversão da justa 
causa. O próprio preposto da empresa afirmou durante a audiência que o motorista nunca 
cometeu nenhuma falta e o único motivo para a demissão era a ação trabalhista movida 
contra o empreendimento.  
  Com base nas provas e depoimentos, a juíza Emanuele Pessatti concluiu que a 
dispensa por justa causa, neste caso, nada mais foi do que uma forma de retaliação após o 
empregado ter acionado a justiça.  “A justa causa pelo fato de o trabalhador ter proposto 
reclamatória trabalhista em face da empresa é de uma temeridade sem tamanho, pois foi 
realizada em clara represália. O simples ajuizamento de ação trabalhista não configura ato 
ilícito, pois o trabalhador apenas exerceu o direito de ação assegurado pela Constituição 
Federal”. 

 Para a magistrada, a garantia de acesso à Justiça é um dos maiores instrumentos para 
garantir uma ordem jurídica justa, ou seja, é um direito essencial ao completo exercício da 
cidadania. Além disso, a Convenção Interamericana sobre Direitos de São José da Costa Rica, 
da qual o Brasil é signatário, garante que toda pessoa tem o direito de ser ouvida por juiz ou 
tribunal competente para que se determine seus direitos ou obrigações. 

A juíza enfatizou que a lei pune qualquer discriminação que atente aos direitos e 
liberdades fundamentais. “Toda pessoa interessada poderá invocar seu direito ou ver cessada 
a ameaça empregada contra seu direito, remédio do qual valeu-se o Reclamante ao adentrar 
com ação trabalhista em face da Reclamada”, afirmou. 

Além da indenização por danos morais e reversão da justa causa para dispensa 
imotivada, a empresa deve pagar ao trabalhador aviso prévio indenizado, 13º salário de 2015 e 
férias proporcionais acrescida do terço constitucional. 
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PJe: 0000021-66.2015.5.23.0007 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho (TRT-23), 30/09/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/10/2016 

 
 

TRT3 - TRABALHADOR CADASTRADO DE FORMA ERRADA NO PIS NÃO CONSEGUE 
INDENIZAÇÃO 

 
Uma empresa de pesquisa e extração de minério cadastrou, por engano, o PIS de um 

trabalhador como sendo de um dos seus empregados. E, por essa razão, constando 
erroneamente como empregado ativo, ao tentar levantar o FGTS e receber o seguro 
desemprego, o trabalhador teve seu pedido inicialmente negado, o que o impediu de honrar 
seus compromissos financeiros. Diante dessa situação, o trabalhador buscou na Justiça do 
Trabalho indenização pelos prejuízos que alegou ter sofrido. 

Admitindo o erro, a empresa afirmou que o corrigiu rapidamente, assim que constatou 
a utilização equivocada do PIS do trabalhador. Assim, na versão da empresa, não seria cabível 
a indenização pretendida. 

Ao analisar o caso, na titularidade da Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete, a juíza 
Rosângela Pereira Bhering não deu razão ao trabalhador. Isso porque, como evidenciado pelas 
provas produzidas, a empresa, de fato, tão logo se cientificou do equívoco praticado, tomou 
todas as providências para corrigi-lo, de forma que o trabalhador sacou o FGTS e requereu o 
seguro desemprego. 

Considerando que o engano não foi praticado de forma proposital ou leviana, a 
julgadora concluiu que não era o caso de se cogitar de indenização, até porque, a pendência 
acabou sendo solucionada, sem prejuízos para o trabalhador. Diante disso, negou o pedido 
feito na ação. Houve recurso, mas a decisão foi mantida pela 9ª Turma do TRT mineiro. 
 
PJe: Processo nº 0011467-45.2013.5.03.0055. Sentença em: 24/09/2015 
 
Para acessar a decisão, digite o número do processo em: 
 
https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/ConsultaProcessual.seam 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 10/10/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
17/10/2016 

 
TRT/MT ANULA SENTENÇA BASEADA EM PROVAS EMPRESTADAS QUE NÃO APONTOU O 

QUE DEVERIA SER ANALISADO EM JUÍZO 
 

A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso anulou sentença da Vara 
do Trabalho de Colíder que aceitou provas emprestadas de outro processo. A medida foi 
tomada porque o autor não apontou expressamente os depoimentos que deveriam ser 
aproveitados e visa evitar ‘decisões surpresas’, ou seja, que não dão chance para a outra parte 
se manifestar. 

A chamada ‘prova emprestada’ é aquela que, já havendo sido utilizada em um 
processo, é transposta para outro idêntico. No caso, foram utilizados depoimentos prestados 
em processos similares envolvendo a empresa, cuja tramitação se deu perante a mesma vara 
do trabalho. 

Segundo o relator do processo no Tribunal, desembargador Tarcísio Valente, a 
utilização da prova emprestada pelas partes deve observar algumas limitações. O   Novo   
Código   de   Processo   Civil   sedimentou   o entendimento   de   que   a   prova   emprestada   
é   válida, desde   que   observado   o   contraditório. 
O relator explica ainda que apesar da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) não conter 
disposição expressa sobre a prova emprestada ela é compatível com o direito do trabalho, já 
que possibilita o acesso real das partes à justiça e contribui para a celeridade e economia 
processual, além de garantir a harmonia das decisões judiciais. 
Conforme a doutrina, a prova emprestada pode ser aceita quando produzida em processo 
judicial entre as mesmas partes, com observação do contraditório e o aquilo que se deseja 
provar seja idêntico. 
A 1ª turma adotou a vertente de que a prova emprestada, uma vez utilizada em outro 
processo, conserva a mesma natureza jurídica com que foi produzida. Ou seja, se foi 
testemunhal, será transferida como prova testemunhal e assim por diante.  
Como explica a decisão do Tribunal, é dever processual das partes a indicação de quais e 
quantas testemunhas deverão ser utilizadas no outro processo. O mesmo raciocínio deve ser 
aplicado aos depoimentos de prepostos, devendo as partes apontar, dentre o que foi 
apresentado, especificamente o que deve ser analisado. “Pois não cabe o magistrado garimpar 
a prova emprestada em busca de informações que possam beneficiar as partes no processo 
sob análise”, afirmou o relator. 
O procedimento evita que uma das partes seja surpreendida com a decisão. Segundo o Novo 
Código de Processo Civil o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 
fundamento que não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.   “A ausência   de   
manifestação   das   partes   sobre quantos e quais depoimentos de testemunhas e prepostos 
poderia levar à "decisão surpresa", o que, por sua vez, acabaria por malferir seu direito de 
defesa, em clara ofensa ao art. 5º da CF”, afirmou o relator. 
No caso em questão, foram utilizadas seis atas de provas emprestadas, sem que as partes 
indicassem os depoimento que deveriam ser aproveitados para a avaliação do juiz. Para evitar 
a decisão surpresa, a 1ª Turma do TRT/MT anulou a sentença e determinou o retorno dos 
autos à origem para a reabertura da instrução processual. 
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PJe: 0000062-91.2016.5.23.0041 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho - 24ª Região, 17/10/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/10/2016 

 
 

TST AFASTA PAGAMENTO CUMULATIVO DE ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E 
INSALUBRIDADE 

Adicional de Insalubridade e Adicional de Periculosidade: Pagamento Cumulativo-Afastamento 
 

Por sete votos a seis, a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do 
Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos 
Ferroviários S. A. de condenação ao pagamento dos adicionais de periculosidade e 
insalubridade cumulativamente a um moldador. O entendimento majoritário foi o de que o 
parágrafo 2º do artigo 193 da CLT veda a acumulação, ainda que os adicionais tenham fatos 
geradores distintos.  

A decisão afasta entendimento anterior da Sétima Turma do TST de que a regra da CLT, 
que faculta ao empregado sujeito a condições de trabalho perigosas optar pelo adicional de 
insalubridade, se este for mais vantajoso, não teria sido recepcionada pela Constituição 
Federal de 1988. Na reclamação trabalhista, o moldador afirmou que trabalhava em condições 
de insalubridade, pela exposição a ruído e pó em valores superiores aos limites legais, e de 
periculosidade, devido ao contato com produtos inflamáveis, como graxa e óleo diesel. Por 
isso, sustentou que fazia jus aos dois adicionais.  

O pedido foi julgado procedente pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Osasco e pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP). Segundo a sentença, a Constituição de 1988 
prevê, no artigo 7º, inciso XXIII, os dois adicionais para situações diversas, "já que um 
remunera o risco da atividade e o outro a deterioração da saúde decorrente da atividade", sem 
ressalvas quanto à necessidade de escolha pelo trabalhador por um dos adicionais.  

A Sétima Turma do TST desproveu recurso da Amsted-Maxion com os mesmos 
fundamentos. Nos embargos à SDI-1, a indústria sustentou que os adicionais não são 
cumuláveis, e que o próprio inciso XXIII do artigo 7º da Constituição assegura os adicionais "na 
forma da lei". Impossibilidade A corrente majoritária da SDI-1 entendeu que os adicionais não 
são acumuláveis, por força do parágrafo 2º do artigo 193 da CLT.  

Para a maioria dos ministros, a opção prevista nesse dispositivo implica a 
impossibilidade de cumulação, independentemente das causas de pedir. VERITAE 2 O voto 
vencedor foi o do relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, seguido pelos ministros 
Emmanoel Pereira, Brito Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, Guilherme Caputo Bastos, Márcio 
Eurico Vitral Amaro e Walmir Oliveira da Costa. Divergência Seis ministros ficaram vencidos: 
Augusto César Leite de Carvalho, João Oreste Dalazen, José Roberto Freire Pimenta, Hugo 
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Carlos Scheuermann, Alexandre Agra Belmonte e Cláudio Brandão. Eles mantiveram o 
entendimento de que, diante da existência de duas causas de pedir, baseadas em agentes 
nocivos distintos, a cumulação é devida. Precedente Em junho deste ano, a SDI-1 afastou a não 
recepção da norma da CLT pela Constituição, no julgamento do E-ARR-1081-
60.2012.5.03.0064.  

O relator daquele caso, ministro João Oreste Dalazen, explicou que os dois preceitos 
disciplinam aspectos distintos do trabalho prestado em condições mais gravosas: enquanto a 
CLT regula o adicional de salário devido ao empregado em decorrência de exposição a agente 
nocivo, a Constituição prevê o direito a adicional "de remuneração" para as atividades 
penosas, insalubres e perigosas e atribui ao legislador ordinário a competência para fixar os 
requisitos que geram esse direito.  

Naquele julgamento, porém, a SDI-1, também por maioria, concluiu que é possível a 
cumulação desde que haja fatos geradores diferentes. A opção pelo adicional mais vantajoso 
seria facultada ao trabalhador exposto a um mesmo agente que seja concomitantemente 
classificado como perigoso e insalubre, mas aquele exposto a dois agentes distintos e 
autônomos faria jus aos dois adicionais. No caso concreto, como não havia a comprovação 
dessa condição, a cumulação foi negada. 
 (Carmem Feijó) Processo: E-RR-1072-72.2011.5.02.0384  
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 18/10/2016. 
 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

18/10/2016 
 
 

TRT15 - MANTIDA JUSTA CAUSA A FUNCIONÁRIA DE HIPERMERCADO QUE ALTEROU 
ATESTADO MÉDICO 

 
A 7ª Câmara do TRT-15 acolheu o recurso da reclamada, uma grande rede de 

hipermercados, e validou a justa causa aplicada a uma funcionária que alterou o atestado 
médico, mudando de dois para sete dias de afastamento. O colegiado afirmou que o fato 
praticado pela trabalhadora maculou inexoravelmente o vínculo de fidúcia havido entre as 
partes, sendo descabida a sua manutenção. O colegiado manteve, porém, a condenação da 
empresa à indenização por danos morais, arbitrada originalmente em R$ 10 mil, mas reduziu o 
valor para R$ 2.500. 

O Juízo da Vara do Trabalho de Mogi Mirim, que julgou o caso, tinha afastado a justa 
causa aplicada pela empresa por entender que a penalidade foi aplicada a destempo, 
configurando-se a figura do perdão tácito. 
Segundo se comprovou nos autos, a justa causa da trabalhadora se deu em 26 de abril de 
2014. O aviso de dispensa não informa, porém, a causa específica, nem o fato correlato do 
afastamento. Em defesa, empresa defendeu a tese de que a funcionária apresentou um 
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atestado médico de afastamento relativo ao dia 2 (e seguintes) daquele mesmo mês e ano de 
forma adulterada. A empresa sustenta que, ao invés de um dia de afastamento, a reclamante o 
falsificou para sete dias. A empresa fez juntar aos autos uma declaração do mesmo médico 
que assinou o referido atestado, no qual informou, no dia 17/4/2014, que o afastamento 
recomendado se referia a um dia de trabalho. 

Para a relatora do acórdão, desembargadora Luciane Storel da Silva, resta a certeza 
jurídica, pois, de que houve a adulteração do documento ou, no mínimo, a aquiescência 
maliciosa da autora, que, percebendo a dúvida da ré e sabendo-se afastada por um dia, na 
oportunidade da consulta médica, deixou que fruíssem sete dias, para depois retornar ao 
serviço. O acórdão ressaltou ainda que a empresa pelo desenrolar dos fatos não infringiu, na 
aplicação da pena, o princípio da imediatidade na punição. 

Segundo ficou confirmado, a trabalhadora se ausentou em 2 de abril de 2014 e 
entregou à empresa o atestado no dia 11 de abril. A empresa teve dúvida quanto ao número 
de dias em que se deu o pedido de afastamento e contatou o médico que o subscreveu, e teve 
a resposta em 17 de abril. Retornando o caso ao setor competente, a empresa aplicou a justa 
causa em 26 de abril de 2014. O colegiado ressaltou ainda o fato de que a reclamante afirmou 
nos autos que, ao retornar da referida licença médica, sentiu-se mal novamente (por outra 
modalidade de doença, frise-se, veja o CID F-33) e pleiteou outro afastamento (que perdurou 
até a véspera da sua dispensa por justa causa). O acórdão salientou que o atestado que serviu 
de motivo para a demissão não faz assinalação para a necessidade de permanecer em 
repouso, o que se coadunaria com um afastamento de sete dias, e que o Código Internacional 
de Doenças nele informado diz respeito a alergia, o que, também, grosso modo, não remete à 
ideia de uma moléstia duradoura e incapacitante, com necessidade de repouso e afastamento. 

O acórdão afirmou ainda que o tempo despendido nas diligências se posta razoável, 
mormente em se considerando tratar-se a reclamada de uma conhecida rede de 
supermercados, com vários colaboradores, e por isso, o tempo despendido entre o 
recebimento do atestado na empresa e a aplicação da pena se apresenta razoável, não 
descaracterizando a imediatidade na punição e, muito menos, configurando o perdão tácito. 

Com relação ao dano moral, o colegiado afirmou que a trabalhadora sofreu malefício 
moral, por ter sido alvo de comentários no ambiente de trabalho, por ter sido acusada 
indevidamente da falsificação e exposta a sua integridade perante colegas. Segundo a 
testemunha da reclamante, a demissão da colega foi tema de uma reunião na empresa, 
quando foi dito aos participantes que a funcionária era picareta e mau caráter. 

O acórdão afirmou que não obstante a confirmação dos fatos que ensejaram a justa 
causa, isso não equivale ao direito de a reclamada expor a imagem da funcionária, expondo o 
ocorrido perante terceiros, e por isso considerou presentes os requisitos caracterizadores da 
responsabilidade civil, na forma do art. 186, C. Civil, devendo o ofensor indenizar o ofendido. 
Quanto ao valor, porém, arbitrado pelo juízo de primeiro grau em R$ 10 mil, o colegiado 
entendeu por bem reduzir pra R$ 2.500, média ponderada retirada do conjunto de decisões no 
Tribunal para casos semelhantes ao ora analisado, ou seja, empregados vitimados por 
comentários ofensivos no ambiente de trabalho.  
 
(Processo 0000878-26.2014.5.15.0022 RO) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 18/10/206. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

19/10/2016 
 
 
TRABALHADOR DISPENSADO POR FECHAMENTO DE EMPRESA TEM DIREITO A ESTABILIDADE 

ACIDENTÁRIA 
 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso da Centrais 
Elétricas do Pará S.A. (Celpa) contra condenação ao pagamento de indenização a um 
trabalhador demitido com o encerramento das atividades da empresa durante o período de 
estabilidade, após retornar de licença por acidente de trabalho. A decisão segue a 
jurisprudência do TST no sentido de que o fechamento da empresa não afasta o direito à 
estabilidade.  

O autor do processo foi contratado pela da Reluz Serviços Elétricos Ltda. para prestar 
serviços à Celpa. Ele foi vítima de acidente de trabalho em fevereiro de 2014, quando sofreu 
uma descarga elétrica e caiu de uma altura de cerca de sete metros, fraturando o úmero 
esquerdo. Quando retornou ao trabalho, em abril de 2015, após se recuperar de uma cirurgia, 
foi dispensado sem receber indenização pelo período de estabilidade, garantida ao empregado 
acidentado que recebeu auxíliodoença pelo artigo 118 da Lei 8.213/1991.  

A Reluz sustentou, em sua defesa, que a dispensa só ocorreu porque as suas atividades 
no Pará e nos demais estados se encerraram, cessando a relação contratual. No entanto, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) reconheceu o direito ao recebimento da 
indenização relativa ao salário do período da estabilidade. Segundo o Regional, a estabilidade 
acidentária, assim como a da gestante, é garantia pessoal ao trabalhador, "para que possa 
contar com os meios necessários à sua subsistência e à de sua família, apesar do encerramento 
das atividades empresariais".  

Ao condenar a empresa também a indenizar o trabalhador em R$ 20 mil por danos 
morais por considerar sua dispensa arbitrária, o TRT entendeu configurados os pressupostos 
para a responsabilidade civil da empresa: o dano suportado, a culpa do empregador e o nexo 
de causalidade entre o evento danoso e o ato culposo. "Há de se considerar que a empresa 
deixou de observar a legislação vigente", observou. "O empregado acidentado foi dispensado, 
o que, sem qualquer dúvida, causa abalo moral".  
 
TST  

A Oitava Turma do TST não conheceu, por unanimidade, do recurso da Celpa, 
condenada solidariamente com a prestadora de serviço. "Esta Corte firmou entendimento no 
sentido de que a estabilidade decorrente de acidente de trabalho prevalece mesmo no caso de 
encerramento das atividades da empresa", ressaltou a ministra Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, relatora do processo.  

Com relação à indenização, Peduzzi assinalou que, segundo o Tribunal Regional, a 
conduta da empresa afrontou a legislação, importando dano moral. "A inversão do decidido, 
na forma pretendida, demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 126 do 
TST", concluiu.  
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(Augusto Fontenele/CF) 
 
 RR-675-85.2015.5.08.0002  
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 19/10/2016. 
 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

20/10/2016 
 
 
TRT3 - CONFIRMADA JUSTA CAUSA POR ABANDONO DE EMPREGO APLICADA A COZINHEIRA 

QUE NÃO RETORNOU AO TRABALHO APÓS ALTA PREVIDENCIÁRIA 
 

Uma trabalhadora procurou a Justiça do Trabalho protestando contra a dispensa por 
justa causa aplicada pelo hotel onde trabalhou por mais de 10 anos. Contratada em janeiro de 
1999, ela contou que trabalhou como camareira, copeira e, por fim, cozinheira. Em 
17/04/2015, foi surpreendida pela notícia da dispensa por justa causa. Ela negou ter 
abandonado o emprego, alegando que se encontrava afastada pelo INSS desde 2008, 
recebendo auxílio-doença. No entanto, ao analisar o caso na 42ª Vara do Trabalho de Belo 
Horizonte, a juíza Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo não lhe deu razão. 

A defesa sustentou ter apurado, por meio de diligências junto ao INSS, que, desde o 
ano de 2013, a cozinheira não recebia benefício previdenciário de qualquer espécie. A versão 
foi confirmada pelo próprio órgão previdenciário, em reposta a ofício enviado pelo juízo. O 
órgão informou que a concessão do auxílio-doença à reclamante havia cessado em 
05/02/2013. Na sentença, a magistrada observou que a cozinheira sequer se manifestou a 
respeito desse ofício quando intimada para tanto. 

Constata-se que, desde 06/12/2013, a reclamante encontrava-se apta a retornar às 
suas atividades laborais, destacou na decisão. Ainda segundo a julgadora, a reclamante chegou 
a juntar aos autos relatórios médicos demonstrando estar em tratamento. Além disso, 
apresentou certidão do INSS datada de 14/01/2016, indicando estar pleiteando 
administrativamente junto ao órgão o restabelecimento do benefício do auxílio-doença. 
Contudo, nada disso alterou a conclusão alcançada na decisão. 

É que, no modo de entender da juíza sentenciante, a cozinheira não poderia ter 
deixado de procurar o empregador durante todo esse tempo. A autora não estava dispensada 
da obrigação de reapresentar-se ao empregador enquanto não obtivesse novo afastamento, 
registrou. Ademais, chamou a atenção para o fato de o requerimento apresentado nos autos 
ser posterior à da dispensa por justa causa. 

Nesse contexto, a julgadora rejeitou a justificativa para a ausência da cozinheira ao 
trabalho desde a cessação do benefício em dezembro de 2013 até o mês de abril de 2015. A 
decisão reconheceu o abandono de emprego ensejador da dispensa por justa causa, nos 
termos do artigo 482, i, da CLT, julgando improcedentes os pedidos formulados na reclamação, 
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inclusive de indenização por danos morais. A julgadora considerou que o hotel apenas exerceu 
seu direito de despedir a cozinheira no momento em que ela se encontrava apta para o 
trabalho, não tendo excedido os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou 
pelos bons costumes (artigo 187 do Código Civil). Não houve recurso e a decisão transitou em 
julgado. 
 
PJe: Processo nº 0010698-45.2016.5.03.0180. Sentença em: 18/08/2016 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 20/10/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
21/10/2016 

 
 

CONFIGURAÇÃO DO ACIDENTE DE TRAJETO EXIGE PROVA DE QUE O EMPREGADO SE 
ACIDENTOU NO PERCURSO CASA/TRABALHO OU VICEVERSA 

 
 A legislação previdenciária (Lei 8213/91, artigo 21, inciso IV, alínea d) equipara ao 

acidente de trabalho, inclusive para os efeitos da estabilidade provisória, aquele ocorrido com 
o empregado fora do local e horário de prestação de serviço, quando ele já está no percurso 
entre a sua residência e o trabalho ou vice-versa. Esse é o chamado "acidente de trajeto". 

Em um recurso analisado pela 5ª Turma do TRT-MG, o trabalhador pretendia a 
reforma da sentença que indeferiu seus pedidos de reintegração ao emprego ou pagamento 
de indenização substitutiva da estabilidade no emprego, assim como de indenização por danos 
morais, argumentando que sofreu acidente de trajeto e, mesmo assim, foi dispensado pela 
empresa, em desrespeito à estabilidade provisória do empregado acidentado prevista na lei 
previdenciária. Mas, por maioria de votos, a Turma acolheu o entendimento do 
desembargador redator, Oswaldo Tadeu Barbosa Júnior, no sentido de que o acidente de 
trajeto alegado pelo trabalhador não se configurou.  

Assim, foi mantida a sentença e negado provimento ao recurso. Ficou demonstrado 
que o reclamante foi vítima de acidente automobilístico na vigência do seu contrato de 
trabalho com a empresa, o que gerou seu afastamento do serviço, com percepção de benefício 
previdenciário. Contudo, a maioria dos desembargadores não se convenceram de que o 
acidente tenha ocorrido no trajeto da residência do reclamante para o local de trabalho ou 
viceversa.  

Assim, a conclusão foi de que não existiu acidente de trajeto, mas sim um acidente de 
trânsito comum e, dessa forma, o reclamante não era detentor da garantia no emprego 
decorrente do acidente de trabalho. De acordo com o reclamante, durante o contrato com a 
ré, ele permanecia em república da empresa na cidade de Conceição do Mato Dentro e, aos 
finais de semana, retornava para a sua "residência", na cidade de João Monlevade, onde 
moravam seus familiares. Ele sustentou que o acidente ocorreu quando, após ter realizado 
exame médico periódico a pedido da empresa, saía de saía de Conceição do Mato Dentro com 
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destino à cidade de João Monlevade. Mas, conforme observou o redator, a versão do 
trabalhador de que estaria à disposição da empresa no dia do acidente, fazendo exame médico 
periódico, não foi comprovada.  

Além do mais, no Boletim de Ocorrência, o trabalhador declarou que, quando se 
acidentou, trafegava na rodovia no sentido Conceição do Mato Dentro a Belo Horizonte. Dessa 
forma, ainda que se entendesse que ele VERITAE 2 residia em João Monlevade e que estava, 
de fato, fazendo exame médico por determinação da empresa no dia do acidente, a verdade é 
que ele não fazia o trajeto casa/serviço ou serviço/casa, frisou o desembargador.  

Adotando esses fundamentos, a maioria dos julgadores da Turma concluiu que o caso 
não se enquadra no artigo 21 da Lei 8213/91, razão pela qual o empregado não tem direito à 
estabilidade provisória, o que leva à improcedência dos pedidos.  
PJe: Processo nº 0010044-52.2015.5.03.0064 (RO). Acórdão em: 26/07/2016  
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, 21/10/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
26/10/2016 

 
 

TRT18 - TURMA NEGA INDENIZAÇÃO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA A GESTANTE QUE 
AJUIZOU AÇÃO APÓS O PRAZO DE REINTEGRAÇÃO 

 
A Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) negou recurso 

de trabalhadora que havia ajuizado ação com pedido de indenização de estabilidade a 
gestante somente 11 meses após o parto. A jovem havia interposto recurso no Tribunal contra 
a decisão do juiz da 1ª Vara de Itumbiara que havia negado o pedido. De acordo com os 
desembargadores, ficou provado que a empregada, que havia laborado em contrato por prazo 
determinado, não quis se valer da estabilidade provisória garantida legalmente, porquanto 
não comunicou seu estado gravídico ao empregador. Tal conduta, segundo a Turma, impediu o 
empregador de reintegrá-la ao trabalho e revelou que o seu intuito, em razão da inércia 
deliberada e consciente, era o de receber sem trabalhar. 

Conforme os autos, a trabalhadora havia sido contratada em julho de 2014 para atuar 
como repositora na empresa Mart Minas Distribuição LTDA por tempo determinado. Foi 
dispensada três meses depois, estando grávida, mas sem informar tal fato ao empregador. 
Logo em seguida, ela mudou-se de estado e só ajuizou ação trabalhista mais de 11 meses após 
o parto, ou seja, após o fim do período estabilitário da gestante, que vai desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto. O caso foi analisado pelo desembargador Gentil Pio 
de Oliveira, que levou em consideração os fundamentos adotados pelo juiz de primeiro grau, 
no sentido de que o direito à estabilidade existe, mas deve ser exercido dentro dos limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, consoante 
indica o art. 187 do Código Civil. 
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Segundo o desembargador, a conduta da trabalhadora revela o seu total desinteresse 
na estabilidade provisória de gestante. Ou seja, ela tinha conhecimento de seus direitos (e 
ninguém pode alegar ignorância da lei) e não queria a prorrogação do contrato a termo, o que 
ficou bem demonstrado nos autos, disse. Para ele, a prática de litigância de má-fé da 
trabalhadora ultrapassa os limites toleráveis e se sobrepõe ao direito pleiteado. Casos 
absurdos como este, na verdade, fortalecem argumentos contrários à tão importante e valiosa 
proteção à maternidade, concluiu o magistrado, afirmando que a litigância de má-fé não pode 
ser acobertada pelo direito e pela jurisprudência. 

Dessa forma, os membros da Quarta Turma, por unanimidade, resolveram negar o 
recurso da trabalhadora e condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé no 
percentual de 1% sobre o valor da causa. 
 
ROPS – 0010586-42.2016.5.18.0121 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, 26/10/2016. 


