
 
Edição Nº 02| São Paulo, 31 Janeiro de 2019

 

 

1 

 

Responsável: Bruno Cesar Abreu - Tel.(11) 3897-9757 
E-mail: bruno@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br 

Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 
 

Prezados (as) Senhores (as),  
 
Para conhecimento, reproduzimos informações de diversas fontes, referentes à área Jurídico 
Trabalhista. 

 

 

INFORMATIVO 002-19 
 

FONTES DE NOTÍCIAS 
 
 

CARTÕES DE PONTO SEM ASSINATURA DO EMPREGADO SÃO VÁLIDOS PARA APURAR 
HORAS EXTRAS. 
PÁG. 03 
 

RASURA NA CARTEIRA DE TRABALHO NÃO É CASO PARA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
PÁG.04 

 
TRABALHADOR NÃO OBTÉM RECONHECIMENTO DE REMUNERAÇÃO BASEADA EM 
COMPRA DE AÇÕES. 
PÁG.05 
 

DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE IMPACTAM EM CÁLCULO DE PDV, 
DECIDE 8ª TURMA. 
PÁG.06 
 

EXECUÇÃO NÃO PODE SER INICIADA SEM CITAÇÃO DA EMPRESA. 
PÁG.06 
 

8ª TURMA DO TRT-RS CONDENA PREFEITURA A PAGAR EM DOBRO FÉRIAS NÃO QUITADAS 
NO PRAZO LEGAL. 
PÁG.07 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUE PEDIU DEMISSÃO QUANDO ESTAVA GRÁVIDA NÃO 
GANHA DIREITO À ESTABILIDADE. 
PÁG.08 
 

AVISO-PRÉVIO INDENIZADO ESTÁ LIVRE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. 
PÁG.09 
 

TRT-2 NEGA VÍNCULO A TRABALHADOR QUE ACUMULAVA EMPREGOS EM HORÁRIOS 
DISTINTOS. 
PÁG.10 

mailto:bruno@sindusfarma.org.br


 
Edição Nº 02| São Paulo, 31 Janeiro de 2019

 

 

2 

 

Responsável: Bruno Cesar Abreu - Tel.(11) 3897-9757 
E-mail: bruno@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br 

Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 
 

JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO PAULO REALIZA PRIMEIRO ACORDO EM CONCILIAÇÃO 
PRÉ-PROCESSUAL. 
PÁG.11 
 

RECLAMANTE É CONDENADA A PAGAR MULTA POR ABUSAR DO DIRETO DE AÇÃO. 
PÁG.12 
 

JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO PAULO NÃO CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A MULHER 
EM RELAÇÃO HOMOAFETIVA. 
PÁG.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:bruno@sindusfarma.org.br


 
Edição Nº 02| São Paulo, 31 Janeiro de 2019

 

 

3 

 

Responsável: Bruno Cesar Abreu - Tel.(11) 3897-9757 
E-mail: bruno@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br 

Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
28/12/2018 

 
CARTÕES DE PONTO SEM ASSINATURA DO EMPREGADO SÃO VÁLIDOS PARA APURAR 

HORAS EXTRAS 
 
 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a validade dos cartões de 
ponto sem a assinatura de um auxiliar de operação da Concessão Metroviária do Rio de 
Janeiro S.A. (MetrôRio). Consequentemente, determinou que na apuração das horas extras 
levem-se em conta os horários ali registrados, inclusive quanto aos meses em que os controles 
de frequência não se encontram assinados. A decisão foi proferida no julgamento do recurso 
de revista da empresa, ao qual foi dado provimento pela Turma do TST. 

O juízo de primeiro grau tinha condenado a MetrôRio a pagar horas extraordinárias 
quanto aos meses em que os controles de ponto não estavam assinados. No recurso ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a Concessão Metroviária do RJ argumentou que o 
auxiliar de operação teria admitido, em depoimento, a correção dos horários de entrada e 
saída constantes dos controles de frequência. 

Ao julgar o caso, o TRT manteve a sentença, declarando inválidos os registros de 
ponto. Para isso, considerou que o reconhecimento da validade dos registros de frequência 
somente atingiria os documentos assinados pelo empregado. Conforme o acórdão do Tribunal 
Regional, sem a chancela do empregado, os registros de frequência são meros controles 
unilaterais do empregador, sem validade. 

No recurso ao TST, a empresa sustentou a falta de dispositivo de lei que exija o 
controle de horário assinado pelo empregado para lhe emprestar validade. Insistiu também no 
argumento de que o empregado confirmou a veracidade das marcações constantes no 
controle de ponto. 

TST: exigência sem previsão legal 

Segundo o relator do recurso na Primeira Turma, ministro Walmir Oliveira da Costa, “a 
exigência de assinatura do empregado no cartão de ponto carece de previsão legal, razão pela 
qual não pode ser invalidado como meio probatório e, consequentemente, transferir o ônus 
da prova para a empregadora”. Para chegar a esse entendimento, ele se baseou nos artigos 74, 

parágrafo 2º, da CLT e 13 da Portaria 3.626/91. 
O relator destacou, ainda, que a apresentação dos controles de frequência pelo 

empregador gera presunção de veracidade da jornada ali registrada, conforme prevê a 

Súmula 338, itens I e II, do TST.  Caberia, então, ao empregado, ainda segundo o ministro, 
“comprovar a falta de fidedignidade do horário registrado, o que deve ser aferido em concreto 
no caso”. 

Após citar decisões de todas as Turmas do Tribunal nesse sentido, o ministro Walmir 
da Costa ressaltou que a jurisprudência do TST é firme no entendimento de que a ausência de 
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assinatura nos cartões de ponto não justifica sua invalidação nem autoriza a inversão do ônus 
da prova. 

A Turma acolheu o posicionamento do relator e deu provimento ao recurso de revista 
para declarar a validade dos cartões de ponto juntados aos autos sem assinatura. A decisão foi 
unânime. 

(LT/GS) 

Processo: RR - 302-72.2010.5.01.0051  

FONTE: TST, Tribunal Superior do Trabalho 

FONTE DE NOTÍCIAS 
08/01/2019 

 
 
RASURA NA CARTEIRA DE TRABALHO NÃO É CASO PARA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

 

Não houve comprovação de que a medida tenha causado danos. 
 

O carimbo de “cancelado” sobre a anotação de contratação feita na carteira de 
trabalho não caracteriza, por si só, ato ofensivo à honra do trabalhador e não justifica o 
deferimento de indenização por danos morais. Com esse entendimento, a Segunda Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho julgou improcedente o pedido de indenização formulado por um 
operador especializado. 
 
Abuso 

O trabalhador foi contratado pela E. J. Prestação de Serviços em Recursos Humanos e 
Sociedade Ltda. para prestar serviços temporários à Mabe Eletrodomésticos Ltda. em 
Hortolândia (SP). Segundo narrou na reclamação trabalhista, antes do término do contrato 
temporário ele havia sido informado de que seria efetivado pela Mabe, que registrou a 
admissão na carteira de trabalho. No entanto, a empresa voltou atrás e anotou o 
cancelamento da contratação. 

O juízo da Vara do Trabalho de Hortolândia entendeu que houve abuso da empresa 
porque as anotações prejudicariam a obtenção de novo emprego e deferiu indenização de R$ 
8 mil.  O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) manteve a sentença, com 
o fundamento de que a situação causa constrangimentos desnecessários, obrigando o 
candidato a novo emprego a explicar os motivos da rasura. 
 
Demonstração do dano 

No recurso de revista, a Mabe apontou a ausência de provas de ofensa à honra e à 
intimidade do operador. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, destacou que o TST 
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vem firmando o entendimento de que a existência de rasura na CTPS decorrente de simples 
cancelamento do registro não configura, por si só, ato ofensivo à honra. 

Após citar diversos precedentes no mesmo sentido, o relator concluiu que o TRT, ao 
deferir a indenização com base apenas na existência da rasura, contrariou o artigo 186 do 
Código Civil, pois não houve demonstração de ato danoso à moral do trabalhador. 
A decisão foi unânime. 
 
(LT/CF) 
 
Processo: RR-571-12.2010.5.15.0152 

FONTE: TST, Tribunal Superior do Trabalho 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

10/01/2019 
 

TRABALHADOR NÃO OBTÉM RECONHECIMENTO DE REMUNERAÇÃO BASEADA EM 
COMPRA DE AÇÕES 

 
Alegando que recebeu lotes de opções de compra de ações da Companhia Brasileira de 

Distribuição e que o valor representava 39,23% da sua remuneração, um trabalhador ajuizou 
reclamação pleiteando os pagamentos correspondentes, mas sem sucesso. Para a Justiça do 
Trabalho de São Paulo (TRT-2), opção de compra de ações tem natureza mercantil, e não 
trabalhista. 

Conhecida por “stock options”, a opção de compra de ações permite a aquisição de 
ações negociáveis da empresa, geralmente a preços mais baixos que os oferecidos ao 
mercado. Caso as ações alcancem valores superiores, pode o trabalhador vendê-las, obtendo 
lucro, ou mantê-las, tornando-se acionista. 
Para a 17ª Turma do Tribunal, o mecanismo não pode ser incorporado ao contrato de 
trabalho, pois tem natureza mercantil. “Em que pese o fato do plano de opção de compra de 
ações ofertado pela reclamada ao reclamante estar estritamente vinculada ao contrato de 
trabalho, não se afigura como benefício contraprestativo, como acima exposto. Ademais, 
também não tem direito o obreiro a eventual indenização pelo exercício de opção pela compra 
de ações”, afirmou o relator Flávio Villani. 

Os desembargadores também entendem que a adesão à compra de ações não 
representa garantia de lucro, mas sim mera expectativa de direito, já que os valores dos ativos 
estão sujeitos a oscilações financeiras. No caso, o trabalhador deixou de comprovar que a 
opção de compra lhe traria lucro (nos termos dos arts. 818, inciso I, da CLT e 373, inciso I, do 
CPC) e também não demonstrou que exerceu a opção de compra das ações após 15 dias do 
desligamento da empresa (conforme previam as regras). 

Desse modo, o TRT-2 negou provimento ao recurso do reclamante, mantendo a 
decisão de 1º grau. Ainda cabe recurso. 
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(Processo nº 0000114-38.2014.5.02.0075) 

FONTE: TRT, Tribunal Regional do Trabalho 

FONTE DE NOTÍCIAS 
14/01/2019 

 
DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE IMPACTAM EM CÁLCULO DE PDV, 

DECIDE 8ª TURMA 
 

A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) entendeu que as 
diferenças salariais reconhecidas em primeira instância são aplicáveis ao valor devido em Plano de 
Demissão Voluntária (PDV), determinando o seu pagamento ao trabalhador aderente. O acórdão 
confirmou decisão da 1ª Vara do Trabalho de Erechim, mantendo-a em todos os aspectos. 

O reclamante aderiu ao PDV baseando-se nas regras estipuladas em acordo coletivo, no 
qual havia menção expressa de que remuneração base a ser considerada para cálculo da parcela 
indenizatória seria aquela percebida pelo empregado no mês anterior à adesão ao Plano – 
excluídas eventuais diferenças salariais obtidas em demanda judicial. Em recurso, a reclamada 
reivindicou que essa cláusula fosse interpretada de forma restritiva, ou seja, excluindo-se do 
cálculo da indenização os valores decorrentes da decisão trabalhista de primeira instância. 

O pedido foi considerado improcedente pelo relator do processo, desembargador Luiz 
Alberto de Vargas, uma vez que os valores devidos na sentença de primeiro grau eram de natureza 
salarial (decorrentes de promoções de classe e de incorporação do vale-alimentação). Diante disso, 
a 8ª turma entendeu que eles integram a remuneração do último mês do trabalhador e devem 
impactar diretamente na fórmula de cálculo da indenização. 

Na decisão de primeira instância, enfatizou-se que, caso não fossem aplicadas à 
indenização as parcelas devidas na condenação, restaria conflagrada violação ao princípio de 
isonomia e ao livre acesso ao Poder Judiciário. Assim sendo, a interpretação restritiva da cláusula 
foi afastada, por abusiva, sendo rejeitados os argumentos da reclamada. 

FONTE: Texto de Álvaro Lima (Secom/TRT-RS) 

 

FONTE DE NOTÍCIAS 
14/01/2019 

 
EXECUÇÃO NÃO PODE SER INICIADA SEM CITAÇÃO DA EMPRESA 

 

A CLT determina expressamente a necessidade de citação do executado. 
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A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Biopalma da 
Amazônia S. A. seja citada no início da fase de execução em reclamação trabalhista movida por 
um cortador de cana. Assim, o processo retornará ao juízo de primeiro grau para que seja feita 
a citação. 

 
Bloqueio imediato 

A empresa foi condenada pelo juízo da Vara do Trabalho de Santa Isabel (PA) ao 
pagamento de diversas parcelas ao empregado. A sentença determinava explicitamente que, 
em caso de não cumprimento do prazo de cinco dias do trânsito em julgado, fosse feito “o 
imediato bloqueio bancário sobre as contas-correntes e aplicações financeiras, efetivando-se o 
pagamento ao credor e aos recolhimentos legais, após o levantamento do valor bloqueado”. 
Previa também que, no caso de insuficiência de créditos para a integral garantia do juízo, fosse 
expedido mandado de penhora e demais atos executórios. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) manteve a sentença. 
 

CLT 
No recurso de revista, a Biopalma sustentou que o processo trabalhista possui 

regramento próprio para o procedimento da execução e requereu a aplicação do artigo 880 da 
CLT, que exige a citação do executado. 

A relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, assinalou que o artigo 880 da CLT 
determina que o pagamento seja efetuado no prazo de 48 horas a partir da citação ou que a 
execução seja garantida, sob pena de penhora. “Diante de previsão legal expressa acerca do 
modo de execução trabalhista, com necessidade de expedição do mandado de citação, não há 
falar em determinação em sentido contrário”, enfatizou a relatora em seu voto. 

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso. 
 
(LT/CF) 
 
Processo: ARR-2914-48.2014.5.08.0115 
 
FONTE: TST, Tribunal Superior do Trabalho 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
15/01/2019 

 
8ª TURMA DO TRT-RS CONDENA PREFEITURA A PAGAR EM DOBRO FÉRIAS NÃO QUITADAS 

NO PRAZO LEGAL 
 

A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) condenou a Prefeitura 
de São Francisco de Paula, município da serra gaúcha, a pagar em dobro as férias de uma 
empregada que não foram quitadas no prazo estabelecido pelo artigo 145 da CLT. O dispositivo 
determina que o pagamento das férias com o terço constitucional deve ser feito até dois dias antes 
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do respectivo período. Conforme informações do processo, a prefeitura depositava o valor das 
férias no mesmo dia de pagamento dos salários. 

A prática foi condenada em primeiro grau pelo juiz Artur Peixoto San Martin, titular da 1ª 
Vara do Trabalho de Gramado. A Prefeitura recorreu, alegando que as férias sempre foram 
concedidas à empregada no prazo do artigo 134 da CLT – 12 meses subsequentes à data em que o 
empregado tiver adquirido o direito. Para o Município, o artigo 137 da CLT somente prevê o 
pagamento em dobro quando as férias são concedidas fora do prazo, e não quando pagas a 
destempo. 

Os desembargadores da 8ª Turma, no entanto, concordaram com o entendimento da 
primeira instância. O relator do acórdão, desembargador Marcos Fagundes Salomão, destacou que 
havendo atraso no pagamento do valor da remuneração das férias, é devido o pagamento da 
dobra legal, ainda que as férias tenham sido regularmente concedidas. O entendimento, sublinhou 
o magistrado, está firmado na Súmula nº 450 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e na Súmula 
nº 97 do TRT-RS. “Portanto, correta a sentença ao deferir à reclamante o pagamento da dobra das 
férias, incluídos abono e terço constitucional, quando pagos a destempo”, concluiu Salomão. 
A decisão foi unânime no colegiado. Cabe recurso ao TST. 
 
FONTE: Secom/TRT4 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/01/2019 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUE PEDIU DEMISSÃO QUANDO ESTAVA GRÁVIDA NÃO 

GANHA DIREITO À ESTABILIDADE 
 

A 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) confirmou a 
improcedência da ação ajuizada por uma auxiliar administrativa que pediu demissão quando 
estava grávida. Alegando que foi coagida a se demitir, a autora pediu conversão para despedida 
sem justa causa, o que lhe daria direito a mais verbas rescisórias, e indenização pelo período de 
estabilidade no emprego à gestante, que vai da confirmação da gravidez até cinco meses após o 
parto. 

A reclamante teve o pedido indeferido já na primeira instância. A juíza Ingrid Loureiro 
Irion, da 4ª Vara do Trabalho de Canoas, analisou a ata da reunião em que a autora apontou ter 
sido pressionada e não verificou qualquer indício de coação por parte da empregadora. “Trata-se 
de mero esclarecimento acerca dos deveres legais da parte autora, sem tom de ameaça”, 
entendeu a magistrada. A julgadora também observou que a carta de demissão apresenta o 
consentimento do sindicato da categoria profissional. Além disso, ao contrário do que alegou a 
reclamante, a ausência de assistência do sindicato não anula a rescisão, pois o contrato teve 
duração inferior a um ano. “Diante de todo o exposto, não há razão para considerar nula a 
demissão, a qual foi operada mediante ato de vontade expresso da reclamante, com assentimento 
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do sindicato profissional. Por conseguinte, a obreira abriu mão da estabilidade provisória”, decidiu 
Ingrid. 

Inconformada, a trabalhadora recorreu ao segundo grau. O relator do acórdão, 
desembargador João Batista de Matos Danda, concordou com os fundamentos da sentença. O 
magistrado destacou que a expressa ciência do sindicato da categoria na carta de demissão da 
autora atende ao artigo 500 da CLT, que dispõe: “O pedido de demissão do empregado estável só 
será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato e, se não o houver, perante 
autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do 
Trabalho". 

Em relação às pressões que a auxiliar alegou ter sofrido em reunião com a empregadora, o 
desembargador também entendeu que não foram comprovadas. “A ata da reunião realizada pelo 
representante da reclamada com a reclamante denota, efetivamente, uma cobrança por parte da 
empresa em relação a faltas não justificadas e baixo desempenho, prestando, ainda, 
esclarecimentos acerca de direitos e deveres de ambas as partes”, sublinhou Danda. Conforme o 
magistrado, mesmo a empregada estando grávida e com gestação de risco, como apontaram os 
laudos médicos, a empresa tem a prerrogativa de dirigir a prestação de serviços conforme entenda 
adequado, desde que não se configure abuso de direito. Com base na ata de reunião apresentada 
pela autora, o desembargador concluiu não ter havido ameaça de despedida por justa causa ou 
coação para que ela pedisse demissão. “Destarte, entendo válido o pedido de demissão, sendo 
indevidas as rescisórias e a indenização pelo período de estabilidade no emprego”, decidiu Danda. 

O voto do relator foi acompanhado pelas demais integrantes do julgamento, 
desembargadoras Maria da Graça Ribeiro Centeno e Lucia Ehrenbrink. 
 
FONTE: Secom/TRT4 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
21/01/2019 

 
AVISO-PRÉVIO INDENIZADO ESTÁ LIVRE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA 
 

Segundo a jurisprudência do TST, a parcela não tem natureza salarial. 
 
A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência da contribuição 

previdenciária sobre o aviso- prévio indenizado recebido por um vendedor-propagandista de 
medicamentos da EMS S.A. De acordo com a decisão, a parcela não tem natureza salarial, mas 
indenizatória. 

 
Sem prestação de trabalho 
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), com fundamento na sua jurisprudência, 

determinou a inclusão do aviso-prévio indenizado na base de cálculo das contribuições 
previdenciárias. No recurso de revista, o vendedor demonstrou a existência de divergência 
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jurisprudencial ao indicar decisão do TRT da 12ª Região (SC). Nesse julgado, o entendimento foi o 
de que, não havendo prestação de trabalho no curso do aviso-prévio, não há como enquadrá-lo no 
conceito de salário de contribuição.  

 
Natureza indenizatória 
O relator do recurso, ministro Walmir Oliveira da Costa, destacou que o TST pacificou o 

entendimento de que o título relativo ao aviso-prévio indenizado, por não decorrer de trabalho 
prestado ou de tempo à disposição do empregador ou do tomador de serviços, tem natureza 
estritamente indenizatória. Por isso, não se insere entre as parcelas que integram o salário de 
contribuição previsto no artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91, que trata da organização da Seguridade 
Social. 

Segundo o relator, esse entendimento prevalece mesmo após a alteração do artigo 28, 
parágrafo 9º, da lei, uma vez que trata de identificar a natureza jurídica da rubrica. Como exemplo, 
citou decisões da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) e de Turmas do TST em 
que a cobrança de contribuição social sobre o aviso-prévio indenizado é incabível em razão de sua 
natureza jurídica. Num dos precedentes, destaca-se que a parcela visa compensar o resguardo do 
prazo garantido por lei para a obtenção de novo emprego. 

A decisão foi unânime. 
 

(LT/GS) 
 

Processo: ARR-386-92.2013.5.04.0016 
 

FONTE: TST, Tribunal Superior do Trabalho 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
24/01/2019 

 
TRT-2 NEGA VÍNCULO A TRABALHADOR QUE ACUMULAVA EMPREGOS EM HORÁRIOS 

DISTINTOS 
 

Um vendedor ingressou com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho de São 
Paulo pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com uma empresa de produtos 
eletrônicos, onde teria atuado entre os anos de 2012 a 2016, no período diurno, geralmente 
entre 8h e 18h, podendo estender até às 20h. Mesmo devidamente citada, a empresa não 
compareceu à audiência, o que resultou em revelia e confissão. 

Apesar da ausência da reclamada levar à presunção da veracidade os fatos, o juízo 
identificou que a versão do vendedor não era totalmente veraz e determinou a juntada da 
cópia integral de sua carteira profissional (CTPS) aos autos. O trabalhador, sem justo motivo, 
não cumpriu a determinação. 

Durante a audiência, foi realizada uma consulta ao site do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). No documento "Consulta de habilitação do seguro-desemprego", que foi 
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anexado ao processo, constou que o rapaz trabalhava para uma outra empresa (um atacadista 
do ramo de alimentos), pela qual foi admitido em dezembro de 2012 e laborou pelo período 
de 28 meses. Confrontado sobre essa informação, o funcionário argumentou que atou na 
atacadista por apenas três meses, e que trabalhava no período noturno (das 22h às 6h), em 
dias alternados. 

Diante dos fatos, a juíza da 58ª Vara do trabalho de São Paulo, Nayara Pepe Medeiros 
de Rezende, reputou violado o dever de colaboração do empregado e indeferiu o pedido de 
vínculo empregatício e todos os direitos dele decorrentes. De acordo com a sentença, “as 
alegações contidas na peça vestibular carecem de credibilidade e verossimilhança, já que o 
obreiro injustificadamente se furtou a cumprir a determinação judicial de exibir sua CTPS e 
demonstrar os vínculos mantidos e anotados no alegado período de trabalho para a 
reclamada”. 

Descontente com a decisão, o vendedor ingressou com recurso ordinário no TRT da 2ª 
Região, requerendo a reforma da sentença, sob alegação de que ficou demonstrado que o 
contrato de trabalho não foi registrado pela empresa de produtos eletrônicos. Os magistrados 
da 2ª Turma mantiveram a decisão de 1º grau e não reconheceram o vínculo empregatício. 
Conforme acórdão de relatoria da juíza convocada Beatriz Helena Miguel Jiacomini, a aplicação 
da revelia e da confissão não implica, necessariamente, a condenação da ré, já que a 
presunção de veracidade na ocorrência da confissão é relativa, podendo ser afastada por 
elementos probatórios presentes no processo. Tampouco há óbice legal em acumular dois 
empregos ao mesmo tempo, desde que não coincidam os horários de trabalho. 

De acordo com a relatora, o fato do empregador trabalhar em uma empresa das 22h 
às 6h, e em outra das 8h até às 18h ou 20h, conforme o dia, “torna inacreditável a 
manutenção dos dois pactos laborais, pois isso significaria que haveria dias em que o autor não 
dormiria, e, na maioria dos dias lhe restaria pouquíssimas horas de descanso, se 
considerarmos o tempo de deslocamento entre ambos os empregos”. 

 
Processo nº 1002134-65.2016.5.02.0058 
 
FONTE: TRT, Tribunal Regional do Trabalho 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
25/01/2019 

 
JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO PAULO REALIZA PRIMEIRO ACORDO EM CONCILIAÇÃO 

PRÉ-PROCESSUAL 
 

A Justiça do Trabalho de São Paulo realizou, pela primeira vez, um acordo por meio de 
conciliação em conflito coletivo antes mesmo da instauração do processo. Esse tipo de 
negociação é uma novidade no Tribunal e foi trazida pelo Ato GP nº 52/2018 em outubro deste 
ano. O ato instituiu o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
Coletivos e da Mediação, Conciliação Pré-processual e Arbitragem. Além de proporcionar 
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simplificação do processo e a realização da verdadeira pacificação social, esse tipo de acordo 
tem mais chance de ser cumprido, já que é ajustado entre as partes. 

Intermediado pelo desembargador vice-presidente judicial do TRT-2, Rafael Pugliese 

Ribeiro, o acordo foi firmado no dia 27 de novembro (veja nas fotos abaixo) entre a empresa 
Driveway Indústria Brasileira de Auto Peças Ltda e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo e Mogi das Cruzes (confira aqui o 
instrumento de transação). 

Após intenso debate em reunião realizada no dia 31 de outubro, as partes optaram por 
aprovar os termos da conciliação que foram sugeridos pela vice-presidência judicial. Dentre as 
cláusulas, está a dispensa de 38 empregados pela modalidade “sem justa causa”, pagamento 
das verbas rescisórias em até 10 parcelas a partir do dia 7 de dezembro deste ano e concessão 
de estabilidade aos empregados remanescentes por 90 dias a contar de 27 de novembro de 
2018.   
              Até o momento, foram realizadas oito audiências de conciliação, que resultaram na 
homologação de dois acordos firmados entre as partes. Assim como ocorre no 1º grau, o 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos Coletivos e da Mediação, 
Conciliação Pré-Processual e Arbitragem também atua em processos já instaurados. Se houver 
interesse, as partes poderão solicitar audiência de conciliação das seguintes formas: 
 
- Requerimento na petição inicial do dissídio coletivo; 

- Inscrição endereçada à Vice-Presidência Judicial ou ao magistrado relator do processo; 

-Inscrição na página eletrônica do Tribunal, em formulário próprio, que será 

permanentemente disponibilizado; 

- Indicação pelo magistrado relator responsável pelo processo; 

- Solicitação das partes em reunião, audiência ou sessão; 

- Indicação do membro do Ministério Público do Trabalho. 

 
FONTE: TRT, Tribunal Regional do Trabalho 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
27/01/2019 

 
RECLAMANTE É CONDENADA A PAGAR MULTA POR ABUSAR DO DIRETO DE AÇÃO 

 
A Justiça do Trabalho de São Paulo (TRT-2) condenou autora de ação a pagar multa por 

litigância de má-fé no valor de R$ 4 mil à reclamada. A penalidade foi aplicada pela juíza da 21ª 
Vara do Trabalho, Brígida Della Rocca Costa, em sentença do último dia 4 de dezembro, por ter 
considerado que a autora abusou do seu direito de ação ao apresentar na petição inicial fatos 
contraditórios e inverídicos, além de protelar o processo. 
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De acordo com a magistrada, a petição inicial apresentada é falha, imprecisa e confusa. 
Em diversas passagens, traz informações que nitidamente não dizem respeito à situação da 
reclamante. “As partes e seus procuradores devem expor os fatos em juízo conforme a 
verdade; proceder com lealdade e boa-fé e não formular pretensões, nem alegar defesa, 
cientes de que são destituídas de fundamento”, afirma a sentença. 

Os pedidos formulados pela autora do processo incluíram equiparação salarial, 
diferenças por desvio de função, reajuste salarial, horas extras, adicional noturno e aplicação 
da hora noturna reduzida, diferenças de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, indenização 
por danos morais e por dano existencial. Todos os pleitos foram julgados improcedentes. 

A magistrada cita como exemplo de má-fé da reclamante que alegou na inicial ser 
analista contábil, mas em seguida afirmou que trabalhava com manuseio de produtos 
químicos, além de acumular funções de motorista de caminhão de betoneira, lavador e 
lubridificador. Em outro momento, também agiu de maneira contraditória, ao afirmar na 
petição inicial que gozava de uma hora de intervalo intrajornada, mas depois afirma que 
jamais usufruiu do intervalo para refeição e descanso. “A reclamante alterou verdade dos 
fatos, agiu de forma temerária e de forma infundada”, afirmou. 

Brígida Della Rocca Costa ressalta que “há muito as partes e seus procuradores devem 
expor os fatos em juízo conforme a verdade; proceder com lealdade e boa-fé e não formular 
pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento”. E completa 
afirmando que “tais deveres não foram verificados pela parte autora, que menciona diversos 
fatos absolutamente desconexos com suas próprias narrativas, abusando do seu direito de 
ação”. 

Esclarece ainda a magistrada que “não se pode permitir, que nenhuma das partes, 
reclamante e reclamado, aja de forma temerária no processo. São atitudes neste sentido que 
abarrotam o Poder Judiciário brasileiro, com absoluta desnecessidade”. 
 
Processo nº 1000792.72.2017.5.02.0708 
 
FONTE: TRT, Tribunal Regional do Trabalho. 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
27/01/2019 

 
JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO PAULO NÃO CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A MULHER 

EM RELAÇÃO HOMOAFETIVA 
 

A Justiça do Trabalho de São Paulo (TRT-2) reformou sentença de 1º grau que havia concedido 
licença-maternidade a uma reclamante que faz parte de um casal homoafetivo feminino. A 
decisão da 7ª Turma do Tribunal levou em conta que, na hipótese em questão, somente uma 
das mães teria direito ao benefício, sob o risco de se criar uma vantagem à concedida a pais 
heterossexuais e homossexuais masculinos. 
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A reclamante entrou com ação trabalhista contra a Raia Drogasil em fevereiro de 2017, 
pedindo o pagamento do período de licença maternidade de 115 dias, calculados em R$ 
13.984,80, em caráter indenizatório. No 1º grau, a juíza Nayara Pepe Medeiros de Rezende, da 
58ª Vara do Trabalho de São Paulo, entendeu que a reclamante tinha direito à licença: 
“reconhecendo o Estado a união homoafetiva e equiparando-a ao casamento heterossexual, 
não parece apropriado negar a essas pessoas o direito de constituir família e exercer 
conjuntamente a parentalidade“. 
Mas, em grau de recurso, o Tribunal julgou improcedente a ação, excluindo da condenação a 
indenização compensatória da licença. Segundo o relator do voto, o desembargador José 
Roberto Carolino, “atualmente inexiste norma específica concessiva de licença-maternidade à 
mãe que não seja a biológica ou a adotante”. 
O desembargador destaca que a própria lei, no que diz respeito à adoção e à guarda judicial 
conjunta, prevê a concessão de licença- maternidade para apenas um dos adotantes ou 
guardiões, “sendo que, no caso dos autos resta inviabilizada a possibilidade de concessão de 
licença-maternidade à reclamante (mãe não gestante), inclusive sob pena de assegurar 
tratamento diferenciado e privilegiado em relação aos pais adotivos, ao pai e até mesmo ao 
casal homossexual masculino”. 
No caso da reclamante, cuja companheira é dona de casa, entendeu o desembargador que a 
criança teve todo o cuidado necessário nos primeiros meses da sua vida ao ser assistida em 
tempo integral por uma das mães. Da decisão, cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). 

FONTE: TRT, Tribunal Regional do Trabalho 
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