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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

10/12/2014 
 
 

PORTARIA Nº 1.927, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 
ESTABELECE ORIENTAÇÕES SOBRE O COMBATE À DISCRIMINAÇÃO RELACIONADA AO HIV E A 
AIDS NOS LOCAIS DE TRABALHO, CRIA A COMISSÃO PARTICIPATIVA DE PREVENÇÃO DO HIV E 

AIDS NO MUNDO DO TRABALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere 
o inciso II do Parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal; 
 
Considerando que a Convenção da Organização Internacional do Trabalho - OIT nº 111,  
promulgada pelo Decreto nº 62.150, de 19 de janeiro de 1968, proíbe todo tipo de  
discriminação no emprego ou profissão; 
 
Considerando que a Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, proíbe a adoção de qualquer 
prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego ou a sua 
manutenção; 
 
Considerando que a Portaria Interministerial nº 869, de 12 de agosto de 1992, proíbe, no 
âmbito do Serviço Público Federal, a exigência de teste para detecção do vírus de 
imunodeficiência adquirida - HIV, nos exames pré-admissionais e periódicos de saúde; 
 
Considerando a Portaria nº 1.246, de 28 de maio de 2010, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, que proíbe a realização de testes sorológicos de HIV nos exames ocupacionais; e 
 
Considerando a competência prevista no art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT, relativo a medidas especiais de proteção em relação a doenças e acidentes, resolve: 
 
Art. 1º São definições aplicáveis a esta norma: 
 
a) "HIV" refere-se ao vírus da imunodeficiência humana, um vírus que danifica o sistema 
imunológico humano. A infecção pode ser prevenida por medidas adequadas; 
b) "Aids" refere-se à síndrome da imunodeficiência adquirida, que resulta de estágios 
avançados de infecção pelo HIV e é caracterizada por infecções oportunistas ou cânceres 
relacionados com o HIV, ou ambos; 
c) "Pessoas vivendo com HIV" designa as pessoas infectadas com o HIV; 
d) "Estigmatização" refere-se à associação de marca social a uma pessoa, geralmente 
provocando a marginalização ou constituindo um obstáculo ao pleno gozo da vida social da 
pessoa infectada ou afetada pelo HIV; 
e) "Discriminação" refere-se a qualquer distinção, exclusão ou preferência tendo o efeito de 
anular ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego ou ocupação, 
tal como referido na Convenção da Organização Internacional do Trabalho - OIT nº 111 
sobre Discriminação (Emprego e Ocupação) e a respectiva Recomendação de 1958; 
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f) "pessoas afetadas" refere-se às pessoas cujas vidas sãoalteradas pelo HIV ou Aids devido 
ao maior impacto da pandemia; 
g) "acomodação razoável" significa toda modificação ou ajuste relativo a postos ou locais de 
trabalho que seja razoavelmente exequível e permita que uma pessoa vivendo com HIV ou 
Aids tenha acesso a um emprego, possa trabalhar e progredir profissionalmente; 
h) "vulnerabilidade" significa a desigualdade de oportunidades, a exclusão social, o 
desemprego ou o emprego precário resultantes de fatores sociais, culturais, políticos e 
econômicos que tornam uma pessoa mais suscetível à infecção pelo HIV e ao 
desenvolvimento da Aids; 
i) "local de trabalho" refere-se a todo local em que os trabalhadores exercem a sua 
atividade; 
j) "trabalhador" refere-se a toda pessoa que trabalhe sob qualquer forma ou modalidade. 
 
Art. 2º Esta norma abrange: 
a) todos os trabalhadores que atuem sob todas as formas ou modalidades, e em todos os 
locais de trabalho, incluindo: 
I - as pessoas que exercem qualquer emprego ou ocupação; 
II - as pessoas em formação, incluindo estagiários e aprendizes; 
III - os voluntários; 
IV - as pessoas que estão à procura de um emprego e os candidatos a um emprego; e 
V - os trabalhadores despedidos e suspensos do trabalho; 
b) todos os setores da atividade econômica, incluindo os setores privado e público e as 
economias formal e informal; e 
(c) as forças armadas e os serviços uniformizados. 
 
Art. 3º Os seguintes princípios gerais devem aplicar-se a todas as ações relativas ao HIV e à 
Aids no mundo do trabalho: 
a) a resposta ao HIV e à Aids deve ser reconhecida como uma contribuição para a 
concretização dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e da igualdade de gênero 
para todos, incluindo os trabalhadores, suas famílias e dependentes; 
b) o HIV e a Aids devem ser reconhecidos e tratados como uma questão que afeta o local de 
trabalho, a ser incluída entre os elementos essenciais da resposta nacional para a pandemia, 
com plena participação das organizações de empregadores e de trabalhadores; 
c) não pode haver discriminação ou estigmatização dos trabalhadores, em particular as 
pessoas que buscam e as que se candidatam a um emprego, em razão do seu estado 
sorológico relativo ao HIV, real ou suposto, ou do fato de pertencerem a regiões do mundo 
ou a segmentos da população considerados sob maior risco ou maior vulnerabilidade à 
infecção pelo HIV; 
d) a prevenção de todos os meios de transmissão do HIV deve ser uma prioridade 
fundamental; 
e) os trabalhadores, suas famílias e seus dependentes necessitam ter acesso a serviços de 
prevenção, tratamento, atenção e apoio em relação a HIV e Aids, e o local de trabalho deve 
desempenhar um papel relevante na facilitação do acesso a esses serviços; 
f) a participação dos trabalhadores e o seu envolvimento na concepção, implementação e 
avaliação dos programas nacionais sobre o local de trabalho devem ser reconhecidos e 
reforçados; 
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g) os trabalhadores devem beneficiar-se de programas de prevenção do risco específico de 
transmissão pelo HIV no trabalho e de outras doenças transmissíveis associadas, como a 
tuberculose; 
h) os trabalhadores, suas famílias e seus dependentes devem gozar de proteção da sua 
privacidade, incluindo a confidencialidade relacionada ao HIV e à Aids, em particular no que 
diz respeito ao seu próprio estado sorológico para o HIV; 
i) nenhum trabalhador pode ser obrigado a realizar o teste de HIV ou revelar seu estado 
sorológico para o HIV; 
j) as medidas relativas ao HIV e à Aids no mundo do trabalho integram todas as políticas 
relacionadas ao trabalho; 
k) proteção dos trabalhadores em ocupações particularmente expostas ao risco de 
transmissão do HIV. 
 
Art. 4º Fica criado no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a Comissão Participativa 
de Prevenção do HIV e Aids no Mundo do Trabalho - "CPPT - Aids", com o objetivo de 
desenvolver esforços para reforçar as políticas e programas nacionais relativos ao HIV e à 
Aids e o mundo do trabalho, inclusive no que se refere à segurança e saúde no trabalho, ao 
combate à discriminação e à promoção do trabalho decente, bem como verificar o 
cumprimento desta norma. 
 
Parágrafo Único. A Comissão Participativa de Prevenção do HIV e Aids no Mundo do 
Trabalho - "CPPT - Aids", coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será composta 
pelas seguintes representações: 
a) Governo: 02 (dois) representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo um deles 
integrante da Secretaria de Inspeção do Trabalho; 01 (um) representante do Ministério da 
Saúde; 01 (um) representante do Ministério da Previdência Social; 01 (um) representante da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; 01 (um) representante do 
Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho - Fonset. 
b) Movimentos Sociais: 03 (três) representantes de organizações representantes de pessoas 
vivendo com HIV ou de prevenção da Aids; 01 (um) representante de entidade médica 
nacional de medicina do trabalho; 02 (dois) representantes de entidades associativas 
relacionadas aos direitos trabalhistas. 
c) Empregadores: 06 (seis) representantes das confederações nacionais de empregadores; 
d) Trabalhadores: 06 (seis) representantes das centrais sindicais nacionais de trabalhadores. 
 
Art. 5º Na elaboração de suas normas, políticas e programas, o Ministério do Trabalho e 
Emprego deverá considerar o Repertório de Recomendações Práticas da OIT sobre o 
HIV/Aids e o Mundo do Trabalho, de 2001 e suas revisões posteriores, os outros 
instrumentos pertinentes da OIT e demais diretrizes internacionais adotadas sobre o 
assunto. 
 
Art. 6º O Ministério do Trabalho e Emprego estimulará o papel do local de trabalho na 
prevenção, tratamento, atenção e apoio, incluindo a promoção do aconselhamento e testes 
de diagnóstico voluntário, em colaboração com o Ministério da Saúde. 
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Art. 7º As organizações de empregadores e de trabalhadores, bem como outras entidades 
relacionadas ao HIV e à Aids, serão estimuladas a divulgar informações acerca das políticas e 
programas sobre HIV e Aids e o mundo do trabalho. 
 
Art. 8º O estado sorológico de HIV, real ou suposto, não pode ser motivo de qualquer 
discriminação para a contratação ou manutenção do emprego, ou para a busca da igualdade 
de oportunidades compatíveis com as disposições da Convenção sobre Discriminação 
(Emprego e Ocupação), de 1958. 
 
Art. 9º O estado sorológico de HIV, real ou suposto, não pode ser causa de rompimento da 
relação de trabalho. 
Parágrafo Único. As ausências temporárias do trabalho por motivo de doença ou para 
prestar cuidados relacionadas ao HIV e à Aids devem ser tratadas da mesma maneira que as 
ausências por outros motivos de saúde. 
 
Art. 10 Quando as medidas existentes contra a discriminação no local de trabalho forem 
inadequadas para assegurar a proteção eficaz contra a discriminação relacionada com o HIV 
e a Aids, deve ser feita adaptação ou substituição dessas medidas por outras mais eficazes. 
 
Art. 11 Às pessoas com doenças relacionadas ao HIV não deve ser negada a possibilidade de 
continuar a realizar seu trabalho enquanto são clinicamente aptas a fazê-lo, mediante 
acomodações razoáveis sempre que necessário. 
Parágrafo Único. Devem ser estimuladas medidas para realocar essas pessoas em atividades 
razoavelmente adaptadas às suas capacidades, apoiada sua requalificação profissional para 
o caso de procurarem outro trabalho ou facilitar o seu retorno ao trabalho. 
 
Art. 12 Deverão ser tomadas medidas no local de trabalho, ou através dele, para reduzir a 
transmissão do HIV e atenuar o seu impacto, utilizando medidas como: 
 
a) garantir o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; 
b) assegurar a igualdade de gênero; 
c) garantir ações para prevenir e proibir a violência e o assédio no local de trabalho; 
d) promover a participação ativa de mulheres e homens na resposta ao HIV e à Aids; 
e) promover o envolvimento de todos os trabalhadores, independentemente da sua 
orientação sexual ou porque façam ou não parte de grupos vulneráveis; 
f) garantir a efetiva confidencialidade dos dados pessoais, inclusive dos dados médicos. 
 
Art. 13 As estratégias de prevenção devem ser adaptadas aos ambientes e processos de 
trabalho, além de levar em consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e de 
gênero. 
 
Art. 14 Os programas de prevenção devem garantir: 
a) informações relevantes, oportunas e atualizadas a todos, em um formato e linguagem 
culturalmente adequados, mediante os diferentes canais de comunicação disponíveis; 
b) programas de educação abrangente, de modo a ajudar homens e mulheres a 
compreender e reduzir o risco de todas as formas de infecção pelo HIV, inclusive a 
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transmissão de mãe para filho, e entender a importância da mudança de comportamentos 
de risco associados à infecção; 
c) medidas efetivas de segurança e saúde no trabalho; 
d) medidas para incentivar os trabalhadores a conhecer o seu próprio estado sorológico, 
mediante aconselhamento e teste voluntário; 
e) estímulo à utilização dos métodos de prevenção necessários, em particular preservativos 
masculinos e femininos e, quando adequado, informações sobre seu uso correto, além do 
acesso a medidas de profilaxia pós-exposição; 
f) orientação quanto a medidas para reduzir comportamentos de alto risco, inclusive dos 
grupos mais expostos a risco, com vistas a diminuir a incidência do HIV. 
 
Art. 15 Os testes diagnósticos devem ser verdadeiramente voluntários e livres de qualquer 
coerção, respeitando as diretrizes internacionais em matéria de confidencialidade, 
aconselhamento e consentimento. 
 
Art. 16 Caracteriza-se como prática discriminatória exigir aos trabalhadores, incluindo os 
migrantes, às pessoas que procuram emprego e aos candidatos a trabalho, testes para HIV 
ou quaisquer outras formas de diagnóstico de HIV. 
 
Art. 17 Os resultados dos testes de HIV devem ser confidenciais e não devem comprometer 
o acesso ao emprego, a estabilidade, a segurança no emprego ou oportunidades para o 
avanço profissional. 
 
Art. 18 Os trabalhadores, incluindo os migrantes, os desempregados e os candidatos a 
emprego, não devem ser coagidos a fornecer informações relacionadas ao HIV sobre si 
mesmos ou outros. 
 
Art. 19 O trânsito dos trabalhadores migrantes ou daqueles que pretendem migrar em 
função do emprego não deve ser impedido com base no seu status sorológico para o HIV, 
real ou suposto. 
 
Art. 20 O ambiente de trabalho deve ser seguro e salubre, a fim de prevenir a transmissão 
do HIV no local de trabalho. 
 
Art. 21 As ações de segurança e saúde destinadas a prevenir a exposição dos trabalhadores 
ao HIV no trabalho devem incluir precauções universais, medidas de prevenção de riscos e 
acidentes, tais como medidas relacionadas à organização do trabalho e ao controle de 
técnicas e práticas de trabalho; equipamentos de proteção individual, quando for 
apropriado; medidas de controle ambiental e profilaxia pós-exposição; e outras medidas de 
segurança para minimizar o risco de infecção pelo HIV e a tuberculose, especialmente em 
profissões de maior risco, como as do setor da saúde. 
 
Art. 22 Quando existir a possibilidade de exposição ao HIV no local de trabalho, os 
trabalhadores devem receber informação e orientação sobre os modos de transmissão e os 
procedimentos para evitar a exposição e a infecção. 
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Art. 23 As medidas de sensibilização devem enfatizar que o HIV não é transmitido por 
simples contato físico e que a presença de uma pessoa vivendo com HIV não deve ser 
considerada como uma ameaça no local de trabalho. 
 
Art. 24 As práticas discriminatórias referidas nesta norma são passíveis das sanções 
previstas na Lei nº 9029, de 13 de abril de 1995. 
 
Art. 25. Esta norma entra em vigor na data de sua publicação. 
MANOEL DIAS 
 
 
 

 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

11/12/2014 
 
 

DECRETO NO- 8.373, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014 
INSTITUI O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, 

PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS - ESOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso 
IV, alínea "a", da Constituição, D E C R E T A : 
 
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas eSocial. 
 
Art. 2º O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das informações referentes à 
escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e tem por finalidade 
padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo 
ambiente nacional composto por: 
I - escrituração digital, contendo informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas; 
II - aplicação para preenchimento, geração, transmissão, recepção, validação e distribuição 
da escrituração; e  
III - repositório nacional, contendo o armazenamento da escrituração. 
§ 1º A prestação das informações ao eSocial substituirá, na forma disciplinada pelos órgãos 
ou entidades partícipes, a obrigação de entrega das mesmas informações em outros 
formulários e declarações a que estão sujeitos: 
I - o empregador, inclusive o doméstico, a empresa e os que forem a eles equiparados em 
lei; 
II - o segurado especial, inclusive em relação a trabalhadores que lhe prestem serviço; 
III - as pessoas jurídicas de direito público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; e 
IV - as demais pessoas jurídicas e físicas que pagarem ou creditarem por si rendimentos 
sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, 
ainda que em um único mês do ano-calendário. 
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§ 2º A prestação de informação ao eSocial pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, conforme a Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, e pelo 
Microempreendedor Individual - MEI será efetuada em sistema simplificado, compatível 
com as especificidades dessas empresas. 
§ 3º As informações prestadas por meio do eSocial substituirão as constantes na Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência 
Social - GFIP, na forma disciplinada no Manual de Orientação do eSocial. 
§ 4º As informações prestadas pelos empregadores serão enviadas ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS e armazenadas no repositório nacional. 
§ 5º A escrituração digital de que trata o inciso I do caput é composta pelos registros de 
eventos tributários, previdenciários e trabalhistas, na forma disciplinada no Manual de 
Orientação do eSocial. 
Art. 3º O eSocial rege-se pelos seguintes princípios: 
I - viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
II - racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações; 
III - eliminar a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas; 
IV - aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias e 
tributárias; e  
V - conferir tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. 
Art. 4º Fica instituído o Comitê Diretivo do eSocial, composto pelos Secretários-Executivos 
dos seguintes órgãos: 
I - Ministério da Fazenda; 
II - Ministério da Previdência Social; 
III - Ministério do Trabalho e Emprego; e 
IV - Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. 
§ 1º Ao Comitê Diretivo, com coordenação exercida alternadamente por período de um ano, 
compete: 
I - estabelecer o prazo máximo da substituição de que trata o § 1º do art. 2º. 
II - estabelecer diretrizes gerais e formular as políticas referentes ao eSocial; 
III - acompanhar e avaliar a implementação das diretrizes gerais e políticas do eSocial; 
IV - propor o orçamento e acompanhar a execução das ações referentes ao eSocial e das 
integrações dele decorrentes; 
V - propor ações e parcerias para comunicação, divulgação e aperfeiçoamento do eSocial 
entre os empregadores e empregados; 
VI - propor ajustes nos processos de trabalhos dos órgãos, visando à melhoria da qualidade 
da informação e dos serviços prestados à sociedade; e 
VII - decidir, em última instância administrativa, mediante representação do subcomitê 
temático específico e após oitiva do Comitê Gestor, sobre proposições não implementadas 
no âmbito de suas atribuições, discriminadas no § 1º do art. 6º. 
§ 2º As deliberações do Comitê Diretivo serão tomadas por consenso e formalizadas por 
meio de resolução. 
Art. 5º Fica instituído o Comitê Gestor do eSocial, formado por representantes dos seguintes 
órgãos: 
I - Ministério do Trabalho e Emprego; 
II - Ministério da Previdência Social; 
III - Secretaria da Receita Federal do Brasil; 



 
Edição Nº 13| São Paulo, 16 de dezembro  de 2014

 

10 

 
 
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 

IV - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; e 
V - Conselho Curador do FGTS, representado pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de 
agente operador do FGTS. 
§ 1º Compete ao Comitê Gestor: 
I - estabelecer diretrizes para o funcionamento e a divulgação do ambiente nacional; 
II - especificar, desenvolver, implantar e manter o ambiente nacional; 
III - promover a integração com os demais módulos do sistema; 
IV - auxiliar e regular o compartilhamento e a utilização das informações armazenadas no 
ambiente nacional do eSocial; e 
V - aprovar o Manual de Orientação do eSocial e suas atualizações. 
§ 2º A gestão do eSocial será exercida de forma compartilhada e as deliberações do Comitê 
Gestor serão adotadas por meio de resolução. 
§ 3º Os órgãos e entidades partícipes do Comitê Gestor exercerão, alternadamente, as 
funções de Secretaria-Executiva pelo período de um ano, tendo como secretário-executivo o 
respectivo representante no Comitê. 
Art. 6º O Comitê Gestor será assessorado pelo Subcomitê Temático do Módulo Micro e 
Pequena Empresa e Microempreendedor Individual - MEI, formado por representantes dos 
órgãos referidos no caput do art. 6º e por representante da Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa da Presidência da República. 
§ 1º Ao Subcomitê Temático de que trata o caput compete formular proposta de 
simplificação, formalização, inovação, melhorias da especificação, arquitetura do sistema e 
de processos de trabalho que envolvam MEI, microempresas, empresas de pequeno porte e 
outros beneficiários enquadrados no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, disciplinado pela Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006. 
§ 2º As deliberações do subcomitê serão tomadas por consenso, registradas em ata e 
encaminhadas ao Comitê Gestor. 
§ 3º O Comitê Gestor se pronunciará, de forma motivada, sobre as propostas encaminhadas 
pelo subcomitê na forma prevista no § 2º do art. 6º. 
§ 4º As propostas elaboradas pelo subcomitê que não forem aceitas pelo Comitê Gestor 
poderão ser analisadas pelo Comitê Diretivo, mediante representação, para decisão final 
acerca de sua implantação. 
§ 5º Em caso de divergências no subcomitê temático, a iniciativa apenas poderá ser 
implementada pelo Comitê Gestor após decisão do Conselho Diretivo. 
§ 6º O Comitê Gestor poderá constituir outros subcomitês para desenvolver as ações 
necessárias à implementação, à operacionalização, ao controle e ao aprimoramento do 
eSocial. 
Art. 7º A participação nas atividades dos Comitês Diretivo e Gestor será considerada função 
relevante, não remunerada. 
Art. 8º A Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador do FGTS, o Instituto 
Nacional do Seguro Social, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Ministério da 
Previdência Social e o Ministério do Trabalho e Emprego regulamentarão, no âmbito de suas 
competências, sobre o disposto neste Decreto. 
§ 1º O eSocial não implica, em qualquer hipótese, transferência de atribuições e 
competências entre os órgãos ou entidades partícipes, nem transferência ou 
compartilhamento de propriedade intelectual de produtos não abrangidos por esse sistema. 
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§ 2º Os integrantes do Comitê Gestor terão acesso compartilhado às informações que 
integram o ambiente nacional do eSocial e farão uso delas no limite de suas respectivas 
competências e atribuições, não podendo transferi-las a terceiros ou divulgá-las, salvo 
previsão legal. 
§ 3º As informações de natureza tributária e do FGTS observarão as regras de sigilo fiscal e 
bancário, respectivamente. 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 11 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 
126º da República. 
 
 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
26/11/2014 

 
 

EMPRESA NÃO PODE ENVIAR A AUDIÊNCIA PREPOSTO QUE NÃO É SEU EMPREGADO 
 

A 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a revelia de uma empresa 
de locação por ter enviado um preposto que não era seu empregado para representá-la em 
audiência na Justiça do Trabalho. Mesmo a empresa tendo apresentado peça de defesa com 
advogado munido de procuração, a Súmula 377 do TST exige que o preposto seja 
necessariamente empregado, à exceção dos casos de empregador doméstico e micro ou 
pequeno empresário. 

De acordo com o processo, o trabalhador que ajuizou a reclamação trabalhista 
contestou a veracidade da relação de emprego do representante enviado pela companhia. O 
juiz de origem não aplicou a revelia ao analisar cópia das anotações lançadas na carteira de 
trabalho do preposto, que demonstravam que ele havia sido contratado em julho de 2003, 
considerando irrelevante a informação de que os depósitos de FGTS teriam passado a ser 
efetuados por outra empresa a partir de fevereiro de 2006. 

Em recurso ordinário, o trabalhador insistiu que a cópia da carteira de trabalho do 
representante da empresa apresentada durante a audiência era falsa, uma vez que os 
recolhimentos do FGTS não eram feitos por ela, demonstrando seu desligamento. Alegou 
que se o preposto era ex-empregado, a sentença estaria em desacordo com a Súmula 377, 
"além de haver possível crime de falsificação de documento em juízo". 

A empresa de locação se defendeu alegando que a companhia responsável pelos 
depósitos do FGTS do preposto fazia parte do seu grupo econômico, e que a prestação de 
serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo não implica a existência de mais um 
contrato de trabalho. Sustentou ainda que não seria necessária a produção de prova da 
existência do grupo, uma vez que isso não era parte do processo. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) entendeu que a empresa era 
confessa quanto à matéria de fato, por não ter comprovado a condição de empregado do 
preposto. Todavia, não decretaram a revelia, sob o fundamento de que a contestação foi 
apresentada na audiência, caracterizando o ânimo de defesa. 
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A relatora do recurso do trabalhador ao TST, ministra Delaíde Miranda Arantes, 
destacou que a Súmula 122 consagrou o entendimento de que a ausência da empresa à 
audiência em que deveria apresentar defesa importa revelia, independentemente do 
comparecimento de seu advogado. "Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o 
preposto não era empregado da empresa, o que equivale à ausência da própria parte no 
processo em razão da irregularidade de representação processual", explicou. 

Com a decisão unânime no sentido do reconhecimento da revelia, a Turma 
determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho que seja proferida nova sentença, 
desconsiderando a defesa juntada pela empresa.  

 
FONTE: Revista Consultor Jurídico, 26/11/2014. 
 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
01/12/2014 

 
 

NO PORTAL NACIONAL DO DIREITO DO TRABALHO: "ALIMENTAÇÃO FORNECIDA 
PELA EMPRESA NÃO CONFIGURA SALÁRIO IN NATURA SE HÁ PEQUENA PARTICIPAÇÃO DO 

EMPREGADO" 
  

O salário "in natura", também conhecido como salário utilidade, é toda parcela, bem 
ou vantagem fornecida pelo empregador ao empregado pelo trabalho realizado. Ele se 
traduz em uma utilidade essencial à vida, como, por exemplo, alimentação, água, educação 
ou assistência médica, oferecida como um adicional à remuneração. Mas, para que a 
vantagem fornecida pelo empregador configure salário "in natura" é necessário que o 
empregado não tenha qualquer participação no benefício, ainda que em valores ínfimos. Do 
contrário, não haverá salário "in natura". 

Foi com esse entendimento que o juiz Daniel Cordeiro Gazola, em atuação na 1ª 
Vara do Trabalho de João Monlevade, rejeitou o pedido de um trabalhador de que fosse 
considerado salário in natura a alimentação que lhe foi fornecida no restaurante industrial 
da empresa, durante todo o período do contrato. Com isso, o trabalhador pretendia que o 
valor correspondente à alimentação integrasse o salário, para todos os efeitos legais, 
gerando reflexos nas demais parcelas salariais. Mas o magistrado constatou que o próprio 
empregado, através do pagamento de uma pequena quantia mensal à empresa, contribuía 
para o recebimento da alimentação, o que impede a caracterização da utilidade como 
salário "in natura". 

Ressaltou o julgador que a habitualidade do fornecimento do bem ou serviço e a sua 
gratuidade são requisitos essenciais à caracterização do salário "in natura". E, no caso, 
apesar de haver habitualidade no fornecimento da alimentação, os recibos salariais 
revelaram a existência do desconto de um valor ínfimo mensal no salário, como forma de 
participação do empregado no custeio do benefício. Isso, para o juiz, impede o 
reconhecimento do salário in natura, pois revela a natureza indenizatória da utilidade. "Esta 
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participação, mesmo de pequeno valor, descaracteriza a gratuidade no fornecimento da 
parcela e, consequentemente, afasta o seu caráter salarial", destacou. 

Por essas razões, o juiz sentenciante rejeitou a incorporação ao salário da parcela da 
alimentação fornecida ao reclamante, indeferindo os reflexos pretendidos. Houve recurso 
das partes que se encontram em trâmite no TRT/MG. 

 
(0000045-12.2014.5.03.0064 RO) 
 

FONTE: Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região, 01/12/2014. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
02/12/2014 

 
 

ESCRITÓRIO VIRTUAL INTEGRARÁ PROCESSOS EM TODO O PAÍS 
 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
lançaram, nesta terçafeira (2/12), o projeto Escritório Virtual do Processo Eletrônico. 
Quando finalizado, o software desenvolvido pelo CNJ deverá integrar os sistemas 
processuais dos tribunais brasileiros e permitir ao usuário externo uma porta única de 
acesso ao jurídico.  
  O protocolo conjunto foi assinado pelo presidente do CNJ, ministro Ricardo 
Lewandowski, e pelo presidente da OAB, Marcus Vinícius Coêlho, durante a realização da 
200ª Sessão Ordinária do Conselho. "O ideal, que nós queremos atingir, é a unificação de 
todos os sistemas, pois nós não achamos correto nem eficiente que cada tribunal tenha o 
seu próprio sistema", assinalou Lewandowski. 

A primeira parte do projeto deve ser concluída em março de 2015. "O primeiro 
passo, evidentemente, é que esses sistemas se comuniquem entre si e, mais que isso, que 
os recursos aos tribunais superiores possam ser feitos sem maiores problemas. Então são 
passos em direção à meta da unificação", acrescentou o presidente do CNJ. 

Além da importância da participação da advocacia no processo de implantação do 
Escritório Virtual, Coêlho destacou a agilidade que o software trará para a comunidade 
jurídica. "O diálogo entre os sistemas facilitará a vida dos advogados, dos membros do 
Ministério Público, da Procuradoria e da Defensoria Pública", pontuou o presidente da OAB. 

A ideia é que o usuário possa acompanhar processos de seu interesse de forma 
unificada, sem precisar entrar no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou nos outros 
sistemas de controle processual dos diversos tribunais. As informações de todos os 
processos estarão reunidas em um único endereço na internet, facilitando a busca e o 
acompanhamento por advogados, procuradores, defensores públicos, membros do 
Ministério Público e pela população em geral. 

Ferramentas – O Escritório Virtual terá fácil operação e acessibilidade. Em um 
primeiro momento, o usuário poderá fazer consultas em todos os tribunais que já operam o 
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PJe. Posteriormente, o projeto será aprimorado para incluir todos os tribunais participantes 
do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), previsto na Resolução Conjunta n. 3/2013. 

O sistema deverá permitir localização de processos de interesse, a apresentação de 
qualquer manifestação processual, bem como a entrega de petição inicial. 
 
 
Débora Zampier Fred Raposo 
FONTE: Agência CNJ de Notícias, 02/12/2014. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
03/12/2014 

 
 

SIMPLES PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO NÃO OBRIGA A CONTRATAÇÃO 
 

A simples participação do trabalhador em processo seletivo não obriga a sua 
contratação. Assim, o candidato ao emprego que, por alguma razão, não chegou a ser 
contratado e a prestar serviços na empresa, não pode receber parcelas devidas 
exclusivamente a quem é empregado. Esse tema foi objeto de análise do juiz substituto 
Henrique Alves Vilela, em atuação na 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano. Ele julgou 
o caso de um candidato à vaga de "Operador de Trator Esteira" que, ao participar do 
processo seletivo em uma empresa e realizar os exames pré-admissionais, teve como 
resultado "baixa visão", o que criou obstáculo para a sua contratação. Na avaliação do 
magistrado, as partes não celebraram contrato de trabalho, pois o reclamante não chegou a 
trabalhar um dia sequer. 

O trabalhador afirmou que, depois de ter sido contratado pelo diretor da empresa e 
de acertar todos os detalhes do contrato, realizou exames médicos admissionais em uma 
clínica e foi aprovado para a admissão. Disse que entregou todos os exames à reclamada e 
ela determinou que aguardasse em casa, ficando com a sua CTPS. Em razão da demora, 
procurou a empresa que, para sua surpresa, devolveu-lhe os documentos, afirmando que o 
quadro estava completo e que ele não seria contratado. Em razão disso, o reclamante 
requereu o pagamento dos quatro meses em que ficou à disposição da ré. 

Mas, ao examinar as provas, o magistrado observou que o médico responsável pelo 
exame admissional orientou o reclamante para que adquirisse lentes corretivas e retornasse 
à clínica para a realização de novo teste de visão e exame clínico. Mas ele não retornou. 
Além disso, o próprio juiz, na audiência de instrução, concedeu ao trabalhador um prazo 
para adquirir as lentes corretivas e retornar à clínica para o término dos exames 
admissionais. E, novamente, nenhuma providência foi tomada. No mais, os depoimentos 
das testemunhas revelaram que as partes envolvidas não chegaram a celebrar contrato de 
trabalho e que o reclamante não prestou serviço um dia sequer. Também não houve prova 
de que ele tenha ficado à disposição da empresa aguardando a contratação. 
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Assim, o magistrado concluiu que o trabalhador apenas participou de processo 
seletivo na empresa, o que não obriga à sua contratação. Portanto, ele não tem direito a 
nenhuma parcela decorrente do vínculo de emprego, que não chegou a existir. 
 
(nº 00984-2014-089-03-00-1) 
 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região, 03/12/2014. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
04/12/2014 

 
 

DIRETOR NÃO EMPREGADO NÃO RECEBERÁ MULTA DE 40% SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS 
 

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Companhia 
Manufatora de Tecidos de Algodão da condenação ao pagamento da multa de 40% do FGTS 
a um ex-diretor que, mesmo não sendo empregado, tinha o FGTS depositado pela empresa, 
que estendia o benefício aos membros da direção. 

Ele entrou na empresa em 1990 como gerente comercial, cargo que exerceu até 
1993, quando teve o contrato de trabalho rescindido e foi eleito em assembleia de sócios 
para ocupar o cargo estatutário de diretor comercial. Destituído em 2008, ajuizou a ação 
trabalhista, pedindo a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. 

O juízo da Vara do Trabalho de Cataguases (MG) reconheceu seu direito ao 
recebimento da multa. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região (MG), sob o entendimento de que, ao estender aos diretores não empregados o 
benefício do FGTS, deveria arcar também com a multa de 40% no caso de extinção 
imotivada do contrato. 
 
Defesa 

A empresa argumentou, em recurso para o TST, que os depósitos dos FGTS não 
geram o direito ao pagamento da referida multa, "porque não se tratava obrigação, mas 
mera liberalidade de sua parte". Alegou que o diretor eleito de sociedade anônima não tem 
vínculo empregatício e, portanto, não ocorre rescisão contratual, "mas a destituição ou 
término do mandato respectivo".  
 
Decisão 

O relator do recurso, ministro Caputo Bastos, deu razão à empresa, esclarecendo 
que o artigo 18 da Lei 8.036/90 (Lei do FGTS) fixa como requisitos para a incidência da multa 
"que haja dispensa do empregado e que esta se dê sem justa causa". Por isso, não há como 
aplicá-la ao caso, pois, como não empregado, de acordo com previsão estatutária, o diretor 
poderia ser destituído do cargo a qualquer momento, tanto por determinação da 
assembleia, como pelo fim do seu mandato. Seu afastamento, portanto, não poderia ser 
equiparado à demissão, "e muito menos sem justa causa". 
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Assim, a Turma deu provimento ao recurso da empresa, excluindo da condenação 
imposta o pagamento de multa de 40% sobre o FGTS do ex-diretor. 
 
A decisão foi por unanimidade. 
 
(Mário Correia/CF) 
 
Processo: RR-295-23.2010.5.03.0052 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 04/12/2014. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
05/12/2014 

 
 
NO TRTGOIÁS: "DESVIO DE FUNÇÃO NÃO É FATO ENSEJADOR DE DANOS MORAIS, DECIDE 

TRT GOIÁS" 
 

Um auxiliar de limpeza técnica da empresa Caoa Montadora de Veículos S.A., em 
Anápolis, conseguiu na Justiça o reconhecimento de desvio de função para serralheiro, mas 
não conseguiu, entretanto, indenização por danos morais decorrente do desvio de função. A 
Segunda Turma do Tribunal Regional da 18ª Região (GO) entendeu que o evento ensejador 
da indenização por danos morais deve ser bastante para atingir a dignidade da pessoa 
humana, e que meros desgostos não caracterizam prejuízo de ordem moral, sob o ponto de 
vista jurídico. 

O trabalhador alegou que foi contratado em agosto de 2010 para exercer a função 
de auxiliar de limpeza técnica, e que, a partir de janeiro de 2011 até a rescisão contratual 
vinha desempenhando a função de serralheiro. Ele afirmou que não recebia a remuneração 
de serralheiro nem teve a alteração de função registrada na sua CTPS. Em seu depoimento, 
a preposta da empresa alegou desconhecimento dos fatos, o que atraiu, segundo o 
Desembargador-relator Paulo Pimenta, a aplicação dos efeitos da confissão ficta (art. 843 da 
CLT), presumindo-se a veracidade das alegações do trabalhador na inicial. Além disso, o 
magistrado salientou que os depoimentos das testemunhas confirmaram que o auxiliar 
exercia as mesmas funções que os serralheiros da mesma equipe. 

Na inicial, o trabalhador também havia requerido a condenação da empresa à 
indenização por danos morais pelas irregularidades quanto ao desvio de função e à ausência 
de pagamento de horas extras. O desembargador Paulo Pimenta explicou que nas ações em 
que se pleiteia indenização por danos morais dispensasse a prova da lesão à ordem íntima 
da vítima, pelo fato de o dano ser presumido. “Entretanto, oportuno esclarecer que o 
evento ensejador da indenização por danos morais, além de provado, deve ser bastante 
para atingir a dignidade da pessoa humana, sob uma perspectiva geral da sociedade”, 
defendeu. Ele concluiu que o reconhecimento do desfio de função por si só não apresenta 
potencialidade lesiva suficiente a ensejar uma reparação por dano moral. 
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Assim, a Segunda Turma condenou a empresa Caoa ao pagamento das diferenças 
salariais referentes ao desvio de função e negou o pedido do trabalhador a indenização por 
danos morais. 
 
Processo: RO 001004232.2014.5.18.0054 
 
Lídia Neves Núcleo de Comunicação Social 
 
FONTE: Relações do Trabalho, 05/12/2014. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
05/12/2014 

 
 

CARF DEFINE QUE NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PLR 
 

O pagamento de participação nos lucros e resultados aos empregados não integra a 
base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelas empresas, pelo fato de o 
benefício não ter natureza salarial. Esse foi entendimento firmado pela Câmara Superior do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a respeito do assunto no acórdão 9202003.370. 

Em outra decisão envolvendo PLR, o Carf ainda definiu que o pagamento depende 
de um acordo prévio com os beneficiados, que pode ser fechado enquanto ainda se apuram 
os critérios para a divisão do total. E não há prazo mínimo entre o acerto e o pagamento, 
não cabendo à Administração Pública dizer o que a lei não estipulou. 

Para os tributaristas Rafael Palma Bifano e José Henrique Longo, do PLKC 
Advogados, há uma clara previsão constitucional para desvincular os pagamentos de 
participação nos lucros da remuneração pelo trabalho. Contudo, o Fisco criou exigências 
formais visando desqualificar os programas de PLR e, por consequência, limitar de maneira 
indireta uma previsão constitucional, cobrando uma contribuição que não seria devida. 

As recentes decisões do Carf sobre o assunto são relevantes, na opinião dos 
tributaristas, por indicarem a posição dos tribunais administrativos de que as formalidades 
observadas ao se firmar o acordo de PLR são aspectos secundários ao acordo de vontades 
entre empregador e empregado, e que não se prestam a definir a natureza do pagamento. 

Muitos acordos coletivos de PLR são negociados e fechados no decorrer do ano base 
para o seu pagamento no ano seguinte. Assim, explicam os advogados, o posicionamento do 
Carf no sentido de que o fechamento do acordo deve ocorrer apenas antes do pagamento e 
durante o período de aferição dos critérios prestigia a prática de anos de negociação 
coletiva entre empregados e empregadores. 
  “Essa posição aumenta significativamente o nível de segurança jurídica dos 
empregadores quanto ao pagamento de PLR, ou seja, favorece a geração de renda e 
emprego”, comemora Thiago de Carvalho e Silva e Silva, especialista em relações do 
trabalho da PLKC Advogados. 
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De acordo com o advogado Jayr Viégas Gavaldão Jr., tributarista e sócio da Duarte 
Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados, as decisões do Carf que tratam da PLR 
reafirmam o princípio da legalidade. O especialista destaca que na Lei 10.101/2000 há 
condições a serem observadas para que o pagamento do benefício não se sujeite à 
contribuição previdenciária. Dentre tais condições, está a celebração de acordo coletivo que 
defina as regras para pagamento, justamente porque a lei fomenta a negociação, o 
consenso entre os interessados. 

“Como não há no regime legal qualquer prazo para a formalização desse acordo 
prévio, é vedado ao órgão fiscal impô-lo, criando nova condição para o pagamento PLR. A 
pretensão fiscal que foi afastada pelo Carf representa séria afronta ao princípio da 
legalidade, ao mesmo tempo em que restringe a concessão de tão importante benefício”, 
explica Gavaldão Jr. 

O advogado Henrique Silva de Oliveira, tributarista e sócio do Trigueiro Fontes 
Advogados, escreveu recentemente artigo a respeito da não incidência de contribuições 
previdenciárias sobre as verbas pagas a título de PLR. Ele demonstrou como são dissonantes 
os entendimentos dos Tribunais Superiores e do Carf sobre o assunto. 

“Percebe-se que o tema continua nebuloso. O RE 569.441 (caso paradigma do tema 
344 de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal), ainda pendente de 
julgamento por ocasião da confecção do artigo, foi julgado em 30.10.2014. Não obstante, e 
ainda que o acórdão permaneça indisponível, é possível ler na ata de julgamento que a corte 
manteve o entendimento, esboçado em julgados anteriores, de que a norma de exoneração 
possuía eficácia limitada no texto da Constituição Federal de 1988. Ou seja, não poderia 
surtir efeitos antes da Medida Provisória 794/1994”, diz Oliveira. 

Para ele, é difícil assumir que se trata de uma "imunidade de eficácia limitada", 
categoria já sufragada quando da classificação da norma emanada pelo parágrafo7º do 
artigo 195 da Constituição (por exemplo, no RMS 26.932). O Superior Tribunal de Justiça, 
por isso, teve entendimento de se tratar de uma isenção (Recurso Especial 856.160). 

O Carf, por sua vez, vem sedimentando entendimento de que a hipótese é de norma 
de imunidade. Segundo Oliveira, dois acórdãos proferidos recentemente (9202003.370 e 
9202003.430) mostram que o órgão tem evitado interpretações tendentes a "amesquinhar a 
exoneração". 

Oliveira alerta os trabalhadores sobre o risco de PLR pesar na carga tributária: “Os 
contribuintes devem estar atentos, e os trabalhadores também. Muitos assumiram 
programas de participação nos lucros e resultados sob a justa expectativa e promessa 
constitucional de que teriam redução da carga tributária incidente sobre a folha de 
pagamentos. Com a substituição do fato tributário — de "folha de pagamentos" para "lucro 
bruto", como vem sendo empreendido pelo governo federal —, o Estado brasileiro deu 
(uma imunidade, segundo o Carf) com uma mão; mas tirou com outra. É certo que legítimas 
discussões jurídicas advirão”. 

Na opinião do tributarista Geraldo Wetzel Neto, sócio do Bornholdt Advogados, o 
Carf deu um passo na direção da flexibilização das normas 
trabalhistas. “Vale, porém, comentar que o cumprimento das disposições contidas nas leis 
8.212/1991, e 10.101/2000 mantém um viés muito burocrático para que as empresas 
brasileiras possam implantar seus programas de PLR”, explica. 

De acordo com Lucas Bizzotto Amorim, tributarista do Marcelo Tostes Advogados, 
foram acertadas as decisões do Carf que, protegendo o contribuinte, julgaram ilegal o ato do 
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Fisco, “uma vez que a Receita Federal extrapolou, de ofício, os requisitos estabelecidos pela 
Lei 10.101/2000". 
 
FONTE: Revista Consultor Jurídico, 05/12/2014. 
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GESTANTE QUE ROMPEU CONTRATO DE TRABALHO NÃO TEM DIREITO À ESTABILIDADE 
 

TRT da 10ª região negou recurso de obreira que queria estabilidade, mas não quis 
trabalhar para seu empregador. 

A 2ª turma do TRT da 10ª região negou provimento a recurso interposto por uma 
trabalhadora que pleiteava o direito à estabilidade por estar grávida no momento da 
ruptura contratual. 

De acordo com a decisão, no momento do rompimento do contrato nenhuma das 
partes contratantes sabia da gravidez e a empresa reclamada, ao tomar conhecimento da 
condição da trabalhadora, se declarou pronta a dar continuidade ao contrato. No entanto, a 
empregada que se recusou à restauração do emprego. 

Para o colegiado, a conduta da empresa atende à reparação imediata do indevido 
rompimento e propicia a utilidade do contrato dentro de suas naturais finalidades 
individuais e sociais. "Sob esta ótica, o contrato foi rompido por iniciativa da reclamante 
quando não quis mais trabalhar para seu empregador. Vigeu o contrato até então, como 
constou da sentença, e foi rompido por iniciativa da empregada." 

“A estabilidade assegura a inteireza do contrato, mas não impede a sua ruptura por 
iniciativa do empregado que não deseja, imotivadamente, dar-lhe continuidade". 

A reclamante também pleiteou o pagamento de diferenças salariais, pois alegava ter 
sido promovida sem ter a CTPS anotada. O pedido também foi negado pela 2ª turma, que 
entendeu não ter ficado comprovado o desvio de função. 

O colegiado também negou o pedido de danos morais feito pela reclamante. De 
acordo com a decisão, não há nos autos nenhuma prova de que a atitude do demandado 
tenha acarretado constrangimentos à vida pessoal, familiar e social do trabalhador. 

 
Processo: 01908-2013-007-10-00-3-RO 
 
FONTE: Migalhas, 10/12/2014. 

 


