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FONTE DE NOTÍCIAS 
08/04/2019 

 
INDÚSTRIA OBTÉM VALIDADE DE BANCO DE HORAS NÃO APROVADO POR SINDICATO 

 
Apesar da recusa sindical, os empregados aprovaram o banco de horas em assembleia geral. 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho validou acordo que instituiu o 
banco de horas da Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) no período 2006/2007 sem a 
anuência do sindicato. Segundo os ministros, deve prevalecer a vontade expressa dos 
empregados de aceitar o banco de horas em assembleia geral assistida pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT), pelo Ministério do Trabalho e pelo próprio sindicato. 

Banco de horas 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação da região de Jacareí (SP), 
onde ocorreu o caso, participou das negociações sobre a adoção do banco de horas proposto 
pela empresa. Como houve divergências, a questão foi levada ao MPT e acertou-se com a 
Ambev e o sindicato a realização de assembleia geral extraordinária para que os empregados 
votassem a modalidade de compensação de horas. Na votação, o banco foi aprovado. 

Ação civil pública 

Após a aprovação, o sindicato ajuizou ação civil pública contra a Ambev por considerar 
que o sistema de compensação de jornada só poderia ser instituído mediante autorização em 
acordo ou convenção coletiva de trabalho (artigo 59, parágrafo 2º, da CLT). Em regra, tanto no 
acordo quanto na convenção é preciso a concordância do sindicato, da federação ou da 
confederação representante dos empregados. 

O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jacareí (SP) julgou improcedente o pedido de 
nulidade em razão da aprovação do sistema de flexibilização da jornada pela assembleia. 
Apesar da previsão da CLT, o juiz entendeu que a situação da Ambev havia sido diferenciada, 
justificando a negociação direta entre empregados e empresa. 

No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) declarou a 
nulidade do banco de horas, embora a implantação tenha sido respaldada pelas autoridades e 
pela assembleia. Segundo o TRT, a CLT (artigo 617, parágrafo 1º) só admite a celebração de 
acordo coletivo diretamente entre empresa e empregados quando os entes sindicais tenham 
sido omissos em relação ao dever de negociar. Essa exceção, para o Tribunal Regional, não se 
aplica ao caso da Ambev “porque o sindicato não foi omisso: apenas se recusou a formalizar o 
acordo de flexibilização de jornadas”. 
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Má-fé 

Para o relator do recurso de revista da Ambev, ministro Luiz José Dezena da Silva, a 
forma de agir do sindicato “beirou à má-fé”, pois a entidade participou diretamente da 
negociação coletiva, mas se recusou a chancelar o acordo coletivo de trabalho. “O sindicato 
não pode pretender agir como dono da categoria profissional, cabendo-lhe o papel de 
representante da vontade dos empregados”, afirmou. “E, no caso, essa vontade, expressa em 
assembleia geral, foi a de aceitar a adoção do banco de horas”. 
A decisão foi unânime. Após a publicação do acórdão, o sindicato opôs embargos de 
declaração, ainda não julgados. 
 
Processo: RR-72100-95.2007.5.15.0023 
 
FONTE: TST 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
08/04/2019 

 
TST VALIDA ACORDO QUE INSTITUI TURNO DE 10H PARA QUATRO DIAS DE TRABALHO NA 

ARCELORMITTA 
 

Prevaleceu o entendimento de que é possível ampliar a negociação coletiva de trabalho, a fim 
de prevalecer a vontade das partes. 
 

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho, 
em sessão realizada nessa segunda-feira (8), considerou válida a cláusula de acordo coletivo 
que havia instituído na Arcelomittal Brasil Ltda. turnos ininterruptos de revezamento de 10h 
em escala 4X4, ou seja, quatro dias de trabalho seguidos de quatro de descanso. Prevaleceu o 
entendimento de que é possível ampliar a negociação coletiva de trabalho a fim de rconhecer 
a vontade das partes. 

 
Turnos ininterruptos 
 

O acordo coletivo foi celebrado entre a Arcelomittal, Indústria Siderúrgica, e o 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e 
Eletrônico no Estado do Espírito Santo (Sindimetal-ES). A cláusula fixava a jornada de dois dias 
de trabalho no turno das 6h às 18h e dois dias das 18h às 6h, com duas horas de intervalo 
intrajornada, seguidos de quatro dias de folga. 

 
 
 
 

mailto:bruno@sindusfarma.org.br


 
Edição Nº 05| São Paulo, 30 de Abril de 2019

 

 

5 

 

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 

 
 

Ação anulatória 
 

O Ministério Público do Trabalho (MPT), em ação anulatória, sustentou que a cláusula 
afrontava os princípios de proteção à saúde do trabalhador e da norma mais favorável e 
violava normas de ordem pública. Segundo o MPT, as normas sobre duração do trabalho visam 
à tutela da saúde do trabalhador. “As longas jornadas de trabalho têm sido apontadas como 
fato gerador de estresse, de doenças mentais ou psicossomáticas, pois resultam num grande 
desgaste do organismo”, argumentou. 

 
Flexibilização 
 

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) considerou a cláusula válida. 
Segundo ele, a norma constitucional que trata dos turnos ininterruptos de revezamento (artigo 
7º, inciso XIV) estabelece jornada de seis horas, mas possibilita a flexibilização mediante 
negociação coletiva. 

 
Autonomia 
 

No julgamento do recurso ordinário do MPT, prevaleceu o voto do ministro Ives 
Gandra Martins Filho no sentido de que, no acordo, foram observados os incisos XIII e XIV do 
artigo 7º da Constituição da República, que tratam da duração do trabalho e admitem sua 
alteração por meio de negociação coletiva. Entre outros pontos, o ministro destacou que o 
acordo prevê duas horas de intervalo intrajornada. "O descanso está garantido dentro da 
jornada”, observou. “É um turno em que o empregado não trabalha continuamente seis ou 
oito horas". 

Na sua avaliação, a vantagem compensatória de quatro dias de folga e de jornada 
semanal média de 35 horas é "gritante", e não cabe ao Estado se substituir à vontade das 
partes. "Quem mais conhece as condições de trabalho são os próprios trabalhadores e a 
empresa", ressaltou. 

 
Limite 
 

Ficou vencido, no julgamento, o relator do recurso, ministro Mauricio Godinho 
Delgado, que assinalou em seu voto que a jurisprudência do TST possibilita a ampliação da 
jornada em turnos ininterruptos acima de seis horas, mas a limita a oito horas diárias e 44 
horas semanais, com a remuneração, como extras, das horas que ultrapassarem esses limites. 
Para ele, ainda que possa haver vantagem para os empregados, a escala 4X4 é 
manifestamente contrária à ordem jurídica atual e à jurisprudência do TST. 
 
Processo: AIRO-277-95.2015.5.17.0000 
 
FONTE: TST 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
09/04/2019 

 
EMPRESA DEVE DEVOLVER DESCONTOS ACIMA DO SALÁRIO NAS VERBAS RESCISÓRIAS 

 
Determinação está na CLT 
 

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Sulcatarinense – 
Mineração Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Ltda., de Biguaçu (SC), devolva a um 
administrador de empresas os valores descontados indevidamente na rescisão do contrato de 
trabalho. De acordo com a CLT, as compensações a serem efetuadas no momento do 
encerramento do contrato não podem ultrapassar o valor de um mês de remuneração. 

 
Desconto 
 

Na reclamação trabalhista, o empregado disse que, a partir de janeiro de 2011, seus 
ganhos haviam sido reduzidos drasticamente com a suspensão, pela empresa, do pagamento 
de valores “por fora”, o que teria representado uma redução de até R$ 7 mil na sua 
remuneração. Por isso, resolveu pedir demissão. 

Conforme seu relato, na ocasião, o diretor financeiro da empresa o teria 
expressamente dispensado do cumprimento do aviso-prévio por ter obtido novo emprego. No 
entanto, na rescisão, foram descontados R$ 12.158,45 a título não especificado nem 
justificado, identificado apenas como “outros descontos”. Segundo ele, “curiosamente”, era o 
valor exato que faltava para ter a rescisão zerada. Entre outros pedidos, ele pretendia 
converter a demissão em rescisão indireta e a devolução do desconto. 

 
Festa de aniversário 
 

A Sulcatarinense, em sua defesa, negou que tivesse dispensado o administrador do 
cumprimento aviso-prévio. Disse ainda que, além dessa parcela, foram descontados valores 
relativos a uma compra em supermercado que o empregado tinha feito em nome dela, mas 
para uso na festa do aniversário dele. 

 
Quitação 
 

O juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José (SC) indeferiu o pedido de devolução dos 
valores, por entender que o empregado foi assistido por seu sindicato na assinatura do termo 
de rescisão e que não houve nenhuma ressalva quanto ao desconto. A circunstância, de 
acordo com o juízo, atrai a incidência da Súmula 330 do TST, segundo a qual a quitação com 
assistência do sindicato tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente 
consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela 
ou parcelas impugnadas. Com os mesmos fundamentos, o Tribunal Regional do Trabalho da 
12ª Região (SC) manteve a sentença. 
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Limites 
 

No exame do recurso de revista do administrador, o relator, ministro Cláudio Brandão, 
explicou que, de acordo com a interpretação do artigo 477, parágrafo 5º, da CLT, qualquer 
compensação a ser realizada no momento da rescisão deverá ser limitada ao valor máximo de 
um mês de remuneração do empregado. No caso, o desconto foi superior ao salário. “Logo, a 
decisão do Tribunal Regional, ao manter a sentença que indeferiu a devolução do desconto, 
afrontou o texto da lei”, concluiu. 

 
Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso para determinar a devolução do 

valor descontado no termo de rescisão que tenha excedido o da remuneração de um mês. 
 

Processo: RR-3505-28.2012.5.12.0031 
 
FONTE: TST 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/04/2019 

 
REDE DE HIPERMERCADOS INDENIZARÁ GERENTE QUE RECEBIA “TORTA NA CARA” QUANDO 

NÃO ATINGIA AS METAS 
 

Uma das maiores empresas de vendas a varejo do mundo terá que pagar indenização a 
um gerente que recebia “torta na cara” quando não atingia as metas exigidas. O empregado 
ainda era obrigado a participar do “grito de guerra” da empresa, dançando e rebolando. O juiz 
Geraldo Magela Melo, em atuação na 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, entendeu que a 
empresa submeteu o gerente a constrangimentos e humilhações, o que resultou em danos 
morais que devem ser reparados. 

A prova testemunhal confirmou as práticas abusivas da empresa. Uma das 
testemunhas, que também já havia sido gerente na empresa, disse que presenciou ocasiões 
em que os gerentes, inclusive o autor da ação, recebiam “torta na cara” por não alcançarem as 
metas. Ela também afirmou que, durante a jornada, havia duas reuniões para o grito de guerra 
da empresa, com a participação obrigatória dos gerentes, quando eles tinham que “rebolar o 
cântico de guerra” na frente dos clientes. 

De acordo com o juiz, apesar de a empresa ter encerrado essas práticas abusivas, o 
que foi confirmado por uma testemunha, o fato é que se comprovou que o trabalhador foi, 
sim, vítima delas quando ainda eram fomentadas pela ré. “Registro que a imposição de ‘grito 
de guerra’ não configura, por si só, qualquer violação a direito da personalidade. Todavia, no 
caso vertente, o gerente também era obrigado a rebolar perante outras pessoas, inclusive 
clientes”, destacou. 

Na visão do julgador, a empresa agiu de forma extremamente abusiva, extrapolando 
os limites de tolerância e razoabilidade quanto à cobrança de metas. Para o juiz, a conduta da 
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empresa configura assédio moral em larga escala, mais conhecido como “straining”, assédio 
moral organizacional ou gestão por estresse. Isso ocorre quando a própria forma utilizada para 
gerenciar o trabalho dos empregados e motivá-los para um melhor desempenho acaba por 
submetê-los a situações de estresse e constrangimento desnecessárias e reprováveis. 
Conforme explicou o juiz, foi exatamente o que se deu no caso, em violação aos direitos de 
personalidade do trabalhador, como a honra, a imagem e a dignidade. 

Por essas razões, condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, 
fixada em R$50 mil. A 5ª Turma do TRT mineiro confirmou a sentença nesses aspectos, apenas 
reduzindo para R$10 mil o valor da indenização por danos morais. 

 
PJe: 0011595-11.2016.5.03.0136 
 
FONTE: TRT- 3ª Região 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
11/04/2019 

 
EMPRESA TERÁ QUE INDENIZAR EMPREGADA OBRIGADA A IMITAR FOCA EM REUNIÃO POR 

BAIXA PRODUTIVIDADE 
 

A gerente comercial de uma empresa de material didático da capital mineira receberá 
R$ 15 mil de indenização por ter sido obrigada a emitir sons de animais, como foca, em 
reunião de trabalho, em razão do descumprimento de metas de produtividade. A decisão foi 
da 41ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que reconheceu que a profissional sofreu 
perseguição, assédio e humilhação intencional no ambiente de trabalho. 

Segundo a gerente, a empresa utilizava dinâmicas de grupo para cobrar produtividade 
e quem estava abaixo do estabelecido era obrigado a imitar sons de animais. Além disso, 
alegou que a jornada de trabalho era exaustiva, o que acarretou o surgimento da doença 
ocupacional conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional. 

A empresa contestou as acusações, afirmando que jamais houve fato que 
caracterizasse assédio moral e ato ilícito. Testemunha ouvida no processo confirmou que as 
reuniões eram motivacionais. Mas denunciou que “quem não cumprisse as metas tinha que 
fazer barulho de focas ou outros animais, na frente de todos, o que gerava constrangimento”. 

Para o juiz Nelson Henrique Rezende Pereira, os gestores da empresa não atuavam 
com respeito. Segundo ele, a medida imposta nas reuniões “era de péssimo gosto e 
incompatível com o ambiente de trabalho, acarretando sentimento de humilhação, vergonha 
ou mácula à imagem e honra do empregado”. 

O magistrado observou ainda que a doença identificada pelo médico particular da 
gerente comercial tem correlação com o estresse vivenciado nas dependências da empresa. 
Para o juiz, o deferimento do benefício previdenciário acidentário, em data compatível com os 
problemas de saúde apresentados pela profissional, é suficiente para atestar o nexo de 
causalidade entre a incapacidade temporária e as atividades laborais. 
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Reconhecendo a existência dos requisitos necessários para a reparação pelo dano 
moral, o magistrado condenou a empresa ao pagamento de indenização de R$ 15 mil. Segundo 
ele, o valor é compatível com as agressões e lesões sofridas e com a capacidade patrimonial da 
empresa, que faz parte de um grupo econômico que responderá solidariamente pelos créditos 
devidos. Há nesse caso recurso pendente de decisão no Tribunal. 

 
PJe: 0011665-36.2017.5.03.0025 
 
FONTE: TRT- 3ª Região 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
11/04/2019 

 
PÁGINA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO REÚNE FERRAMENTAS DE 

PESQUISA PATRIMONIAL 
 

A iniciativa visa otimizar dar mais visibilidade às ferramentas. 
 

Com o objetivo de auxiliar os juízes do trabalho na localização de bens passíveis de 
penhora para o pagamento de dívidas, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho criou uma 
página que reúne as principais ferramentas online de pesquisa patrimonial disponíveis no 
Poder Judiciário. Entre elas estão o Bacen Jud, relativo ao sistema financeiro, o Renajud, que 
permite a consulta de veículos, o Infoseg, que reúne informações relacionadas à segurança 
pública, o Simba, ferramenta que aponta movimentações financeiras, e o Coaf, que dá acesso 
ao magistrado ao relatório de inteligência financeira. 

Para o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa, a 
iniciativa visa otimizar o tempo dos magistrados e dar mais visibilidade às ferramentas 
eletrônicas desenvolvidas para melhorar a prestação jurisdicional. “A Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho determina o uso das ferramentas 
pelos magistrados, e o agrupamento em um único local permite ao público em geral e aos 
magistrados conhecer as funcionalidades das diversas ferramentas eletrônicas e escolher a 
mais adequada à solução de um caso concreto”, ressaltou. 

O novo espaço busca agilizar a solução de processos na fase de execução, um dos 
maiores gargalos na tramitação processual da Justiça do Trabalho. As ferramentas reúnem 
informações das bases de dados de instituições públicas e privadas que funcionam como 
fontes de dados cadastrais ou oferecem cooperação técnica. 
Ao clicar em cada opção, o usuário tem acesso a informações básicas sobre a ferramenta, seus 
possíveis usuários e documentos pertinentes e ao link de acesso. Em alguns casos, pode-se 
acessar um manual elaborado pelo gestor do sistema. 
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Facilidade 
 

Os juízes do trabalho são os principais usuários das ferramentas, que possibilitam o 
rastreamento de patrimônio dos devedores em processos trabalhistas e facilitam a destinação 
dos recursos ao cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Pelos sistemas também é 
possível identificar bens ocultados pelos devedores em ações de execução. 
Além disso, os juízes também as utilizam nos Núcleos de Pesquisa Patrimonial, criados pela 
Resolução 138 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
 
Site 
 

O site da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho foi reformulado recentemente e 
traz informações relativas a correições e aos processos de fiscalização nos Tribunais Regionais 
do Trabalho e nas Varas do Trabalho. “Essa página pretende contribuir para a maior 
transparência e a melhor visualização, por toda a sociedade, da realidade da Justiça do 
Trabalho”, destaca o ministro Lelio Bentes. 

Dados estatísticos dos Tribunais Regionais do Trabalho, como número de processos, 
prazos, tempo médio de tramitação, resultados alcançados e número de conciliações 
realizadas também são facilmente encontradas no portal. 

 
FONTE: TST 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
11/04/2019 

 
LABORATÓRIO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PODE CONTRATAR MÉDICOS COMO PESSOA 

JURÍDICA 
 

Os médicos que trabalham de forma subordinada terão vínculo de emprego 
 

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho desobrigou a empresa de medicina 
diagnóstica Fleury S. A., do Rio de Janeiro, de contratar médicos na condição de empregados a 
partir da Lei da Terceirização (13.429/2017) e da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), 
mantendo o reconhecimento do vínculo de emprego apenas dos médicos que efetivamente 
trabalhavam de forma subordinada antes da vigência das leis. A partir da entrada em vigor das 
normas, as empresas têm liberdade para terceirizar o serviço. 

 
Pejotização 
 

O processo é uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho 
relativa à terceirização da contratação de 1.400 médicos especializados para atuar em todas as 
unidades da empresa no Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
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Região (RJ) entendeu que se tratava de “pejotização”, em que o trabalhador constitui pessoa 
jurídica para prestar serviços à empresa mas, na prática, tem perfil de empregado. 

Com essa conclusão, o TRT determinou que o laboratório se abstivesse de contratar 
novos médicos por meio de pessoa jurídica. Condenou-o ainda ao pagamento de indenização 
por dano moral coletivo no valor de R$ 3 milhões, a ser revertida a instituições públicas de 
saúde para apoio e tratamento de vítimas de acidente de trabalho ou de doenças profissionais, 
e fixou a multa diária de R$ 5 mil por trabalhador em situação irregular. 
Prestação de serviços 

No recurso de revista, a Fleury sustentou que deveria ser aplicada a Lei 13.429/2017, 
que regula, no artigo 4º-A, a contratação de prestadores específicos, uma vez que se discute 
no processo a licititude da prestação de serviços médicos. Argumentou que não ficaram 
configurados os requisitos do vínculo de emprego, a exigência de constituição de pessoa 
jurídica para a contratação nem a existência de dano moral coletivo. 

 
Associação 
 

A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (ABRAMED) foi admitida no processo 
na condição de amicus curiae (pessoa, entidade ou órgão com interesse na questão jurídica 
levada à discussão no Judiciário). No julgamento, a entidade ressaltou que muitos médicos 
preferem se manter como autônomos, por terem liberdade e autonomia no gerenciamento da 
prestação do serviço. Disse ainda que o reconhecimento do vínculo de emprego implicaria 
aumento dos custos dos serviços, com repasse para a população, mediante aumento dos 
planos de saúde. 

 
Enquadramento jurídico 
 

O relator do recurso de revista, ministro Alexandre Agra Belmonte, observou que se 
trata de uma ação civil pública com condenação que envolve efeitos futuros. Contudo, a partir 
da vigência da Lei da Terceirização e da Reforma Trabalhista, a empresa pode terceirizar 
livremente serviços, até mesmo na atividade-fim. “Não se sustenta mais a condenação à 
proibição de contratação de novos médicos por meio de pessoa jurídica”, afirmou. “A questão 
é saber qual o enquadramento jurídico das relações de trabalho”. 

No caso, o ministro assinalou que, de acordo com o TRT, a subordinação jurídica não 
tinha ficado claramente demonstrada em relação a todos os médicos. Assim como afirma que 
havia profissionais sujeitos à estrutura organizacional da empresa, com cumprimento de 
jornada fixa e sem possibilidade de substituição, também transcreve depoimentos de médicos 
que não seriam subordinados, e remete a prova da existência da subordinação de cada 
contrato para a fase de execução. 

 
Solução 
 

A partir dessas considerações, a Turma, seguindo o voto do relator, determinou que a 
empresa registre a carteira de trabalho apenas nos casos em que ficar comprovada a 
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subordinação, com obrigação de comparecimento habitual, horário de trabalho e 
impossibilidade de substituição. Foi excluída da condenação, a partir da vigência das duas leis, 
a proibição de contratar médicos autônomos ou por meio de pessoas jurídicas regularmente 
constituídas, ainda que nas instalações dos laboratórios tomadores de serviços. 

 
Condenação 
 

Uma vez que o Tribunal Regional admitiu a pejotização lícita de trabalho autônomo, a 
Turma reduziu o valor da multa para R$ 1 mil por dia a partir da decisão e, considerando 
inadequado o valor da indenização por dano moral fixado, reduziu-o para R$ 150 mil por 
médico em relação ao qual venha a ficar caracterizada a subordinação ou a irregularidade de 
contratação por meio de pessoa jurídica. 

A decisão foi unânime, após manifestação expressa das partes e da representante do 
MPT, durante a sessão, no sentido de concordar com o voto prolatado pelo relator ministro 
Alexandre Agra Belmonte.  

 
Processo: RR-10287-83.2013.5.01.0011 
 
FONTE: TST 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
12/04/2019 

 
CLÁUSULA QUE EXIGIA PROVA DE QUITAÇÃO COM SINDICATO PARA HOMOLOGAR 

RESCISÃO É NULA 
 

Segundo a SDC, não há previsão em lei para a exigência. 
 

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho 
manteve a nulidade de norma coletiva que listava, entre os documentos a serem apresentados 
para a homologação da rescisão de contrato de trabalho, os comprovantes de quitação das 
obrigações sindicais. Segundo a SDC, não há previsão em lei para a exigência. 

 
Nulidade 
 

A cláusula do acordo coletivo de trabalho 2016/2017 assinado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rodoviários de Parauapebas e Canaã dos Carajás (Sintrodespa) e pela Vix 
Logística S.A., de Almeirim (PA) condicionava a homologação da rescisão contratual pelo 
sindicato profissional à demonstração de quitação das obrigações dos empregados com o 
sindicato e da empresa com o representante da categoria econômica. 

Em ação anulatória, o Ministério Público do Trabalho (MPT) sustentou que, por força 
do artigo 477 da CLT (em sua redação anterior à Reforma Trabalhista), a entidade sindical é 
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obrigada a assistir o empregado da categoria na rescisão do contrato de trabalho, e essa 
assistência não pode ficar condicionada à comprovação de regularidade sindical da empresa, 
especialmente no que se refere à quitação das contribuições. Segundo o MPT, a exigência fere 
o direito constitucional de sindicalização e ofende os interesses dos trabalhadores, ao criar 
obstáculo à homologação devida. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) julgou a ação anulatória totalmente 
procedente. 
 
Formalidades 
 

No exame do recurso ordinário do Sintrodespa, o relator, ministro Mauricio Godinho 
Delgado, assinalou que a ordem jurídica estabelece, como regra geral, a observância de 
formalidades para o término do contrato de emprego que visam, essencialmente, a assegurar 
isenção e transparência à manifestação de vontade das partes, “em especial do empregado, 
possibilitando a ele clareza quanto às circunstâncias e fatores envolvidos e maior segurança 
quanto ao significado do ato extintivo e pagamento das correspondentes parcelas 
trabalhistas”. 

O ministro lembrou que a redação do parágrafo 7º do artigo 477 da CLT vigente na 
época da celebração do acordo previa que a assistência sindical na rescisão contratual seria 
“sem ônus para o trabalhador e o empregador”. Ainda de acordo com o relator, o ato de 
homologação “não tem qualquer correlação com a exigência de apuração de eventuais débitos 
de contribuições devidas às entidades sindicais”. 

Por unanimidade, a SDC negou provimento ao recurso ordinário do Sintrodespa e 
manteve a nulidade da cláusula. 

 
Processo: RO-86-31.2017.5.08.0000 
 
FONTE: TST 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
15/04/2019 

 
TST AFIRMA NÃO HAVER QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM TEMA DE HORAS DE PERCURSO 

A decisão segue o entendimento do STF de que a matéria é fundada na interpretação da CLT. 

O Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, confirmou o 
entendimento de que não há questão constitucional com repercussão geral no exame da 
validade de norma coletiva de trabalho que limita o pagamento de horas de deslocamento (in 
itinere) a menos da metade do tempo efetivamente gasto pelo empregado no seu trajeto até o 
local do trabalho, por se tratar de controvérsia de natureza infraconstitucional. Com isso, foi 
negado provimento ao agravo da empresa contra decisão do vice-presidente do TST, que havia 
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negado seguimento ao recurso extraordinário por meio do qual a empresa pretendia levar o 
caso ao Supremo Tribunal Federal. 

 
Entenda o caso 
 

O acordo coletivo de trabalho previa o pagamento de 1h10min diários a título de horas 
in itinere. Em reclamação trabalhista, uma coletora de laranjas disse que saía de Jacarezinho 
(PR) para o local de trabalho, na região de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, e 
gastava cerca de quatro horas diárias nesse trajeto, feito em transporte fornecido pela 
empregadora. 

A norma coletiva foi considerada inválida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região (PR), que condenou a empresa ao pagamento das diferenças das horas de 
deslocamento. A decisão foi mantida pela Segunda Turma do TST. 

 
STF 
 

O Supremo Tribunal Federal, no exame de recurso extraordinário sobre a redução das 
horas in itinere por meio de acordo coletivo (RE 820729), havia concluído que não há questão 
constitucional com repercussão geral na matéria, pois se trata de questão fundada na 
interpretação da CLT e da Lei 10.243/2001 (Tema 762 da Tabela de Repercussão Geral do STF). 
Posteriormente, o ministro Teori Zavascki (falecido), ao examinar o RE 895759, entendeu que a 
controvérsia se enquadrava no precedente de repercussão geral no Recurso Extraordinário 
590415, em que o STF firmou a tese sobre a validade dos planos de demissão voluntária (PDVs) 
por se tratar de condição ajustada por meio de acordo coletivo (Tema 152 de Repercussão 
Geral). 
 
Recurso extraordinário 
 

Na tentativa de levar o caso ao STF, a empresa sustentou, no recurso extraordinário, 
que, com base na decisão do ministro Teori, há repercussão geral no tema a permitir o 
prosseguimento do recurso. 

O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, a quem cabe 
regimentalmente o exame da admissibilidade dos recursos extraordinários, no entanto, negou 
seguimento ao apelo. Ele assinalou que, apesar da decisão monocrática do ministro Teori, a 
repercussão geral foi afastada por manifestação do Plenário Virtual do STF e que, 
posteriormente, o ministro Roberto Barroso, a quem o recurso havia sido redistribuído, 
concluiu que a disciplina das horas in itinere por meio de instrumento coletivo não se 
relacionava à mesma matéria tratada no Tema 152 da Tabela de Repercussão Geral. 

Ainda de acordo com o vice-presidente, o STF tem reafirmado em diversos julgados a 
inaplicabilidade do precedente relativo ao Tema 152 aos casos concretos que não tratem de 
renúncia genérica de direitos mediante adesão a PDV e tem ressaltado a especificidade da 
decisão proferida naquele caso, de natureza não vinculante e, portanto, não aplicável de 
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maneira genérica às demais hipóteses que tratem das horas in itinere e da validade de norma 
coletiva que transaciona suas condições. 

 
Órgão Especial 
 

Contra o despacho em que o vice-presidente negou seguimento ao Recurso 
Extraordinário, a empresa interpôs o agravo regimental julgado pelo Órgão Especial, que 
confirmou o entendimento do vice-presidente. 

No julgamento, o ministro Renato de Lacerda Paiva reiterou que, considerando a 
existência de decisão do Plenário Virtual do STF sobre a ausência de repercussão geral da 
matéria e da decisão em que o ministro Barroso afastou a identidade da regulação das horas 
de trajeto por norma coletiva ao Tema 152 da Tabela de Repercussão Geral, “é forçoso 
concluir pela inadmissibilidade do recurso extraordinário”, assinalando que “não há questão 
constitucional no exame da validade de norma coletiva de trabalho que limita o pagamento de 
horas in itinere”. 
O voto foi seguido pela maioria. 
 
(Processo: 470-18.2014.5.09.0017) 
 
FONTE: TST 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
16/04/2019 

 
EMPRESA QUE SAIU DE GRUPO ECONÔMICO APÓS SUCESSÃO NÃO É RESPONSÁVEL POR 

DÉBITO TRABALHISTA 

Pela jurisprudência, a responsabilidade solidária não se estende ao sucessor. 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade solidária 
da CCB Brasil – Crédito, Financiamentos e Investimentos pelo cumprimento de decisão judicial 
favorável a uma auxiliar de produção. Os ministros aplicaram a jurisprudência de que o 
sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, 
integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, na época, a devedora 
direta era solvente ou idônea economicamente. 

 
Grupo econômico 
 
A auxiliar de produção ingressou com ação na Justiça contra a Comaves Indústria e Comércio 
de Alimentos Ltda. para reclamar direitos relativos ao contrato vigente entre outubro de 2006 
e agosto de 2012. Pediu ainda a responsabilidade solidária da CCB Brasil, que havia pertencido 
ao grupo de empresas do qual a Comaves também participava.  Em junho de 2010, a CCB foi 
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integralmente adquirida pelo Banco Industrial e Comercial, que não integrava o grupo 
econômico em questão.      
 
Responsabilidade 
 

O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Londrina (PR) condenou a Comaves ao pagamento 
de diversas parcelas, mas não admitiu a responsabilidade solidária da empresa de crédito por 
entender que, com a venda, a CCB Brasil deixara de pertencer ao grupo econômico. O Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região (PR), no entanto, reconheceu a responsabilidade solidária 
da CCB pelas verbas devidas até a data de sua saída do grupo econômico. 

 
TST 
 

O relator do recurso de revista da CCB Brasil, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, 
votou pelo afastamento total da responsabilidade solidária da empresa e por sua exclusão do 
processo. “A responsabilização de forma solidária, ainda que limitada ao período anterior à 
aquisição da CCB por empresa não integrante do mesmo grupo econômico que a empregadora 
da reclamante, implica transferência da responsabilidade para o sucessor, contrariando a 
Orientação Jurisprudencial 411 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do 
TST”, afirmou. 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-1150-31.2013.5.09.0019 
 
FONTE: TST 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
22/04/2019 

 

TST MANTÉM NULIDADE DE NORMA QUE DAVA PREFERÊNCIA À CONTRATAÇÃO DE 
SINDICALIZADOS 

Para a SDC, a norma estimula a sindicalização forçada. 

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho 
confirmou a nulidade da cláusula de convenção coletiva que estabelecia preferência de 
contratação para empregados sindicalizados. Segundo o entendimento da seção, a norma 
representa “claro estímulo à sindicalização forçada da categoria”. 
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Preferência 
 

A cláusula 14ª da Convenção Coletiva de Trabalho de 2015/2016 firmada entre o 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins do Estado do Pará 
(Sintrapa/Tucuruí) e o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará estabelecia que, 
ao recrutar e selecionar profissionais, as empresas dariam preferência ao trabalhador 
sindicalizado, encaminhado por meio das agências de colocação mantidas pelas entidades 
sindicais. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) julgou procedente a ação 
anulatória proposta pelo Ministério Público do Trabalho. No recurso ordinário, o Sintrapa 
argumentou que a cláusula tinha o intuito de proteger e fomentar o emprego, principalmente 
entre seu quadro de associados, e que, por não ter efeito econômico, não gerou prejuízo aos 
trabalhadores. 

 
Liberdade individual 
 

Para o relator do recurso, ministro Mauricio Godinho Delgado, a norma coletiva 
colocaria em confronto a liberdade individual do trabalhador de vinculação ou desvinculação 
ao sindicato profissional. “Há sistemáticas de incentivos à sindicalização que são 
controvertidas no que tange à sua compatibilidade com o princípio da liberdade sindical”, 
afirmou. 

Na sua avaliação, a cláusula “estimula a preferência na contratação de filiados aos 
sindicatos em detrimento aos não filiados, em claro estímulo à sindicalização forçada da 
categoria”. Esse entendimento foi consolidado na Orientação Jurisprudencial 20 da SDC, 
segundo a qual o instrumento normativo que estabelece a preferência do trabalhador 
sindicalizado sobre os demais viola o artigo 8º, inciso V, da Constituição da República, que 
estabelece que “ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”. O 
ministro citou ainda precedentes da SDC acerca da matéria, alguns deles envolvendo o 
Sintrapa. 

 
Transação de direitos 
 

No mesmo julgamento, a SDC manteve ainda a nulidade de mais duas cláusulas da 
convenção coletiva, com o entendimento de que violavam direitos definidos na Constituição. A 
cláusula 21ª permitia a conversão em dinheiro dos períodos de estabilidade assegurados à 
gestante e ao empregado reabilitado e fixava que o salário do readaptado teria como 
parâmetro o valor inicial da nova função a ser exercida, condição que poderia levar à redução 
salarial. 
“Existem limites jurídicos objetivos à criatividade normativa da negociação coletiva 
trabalhista”, assinalou o relator, ao lembrar que a possibilidade de conversão em pecúnia do 
período de estabilidade da gestante está em desacordo com o artigo 10, inciso II, alínea "b", do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e contraria a jurisprudência do TST (OJ 
30 da SDC). Segundo o ministro Godinho Delgado, a garantia do emprego nessa situação está 
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amparada em toda a normatização constitucional voltada para a proteção da maternidade, da 
família, da criança e do adolescente e em todos os demais dispositivos dirigidos à proteção da 
saúde pública. Em relação a essa cláusula, a decisão foi por maioria, vencido o ministro Ives 
Gandra Filho. 
 
Processo: RO-162-89.2016.5.08.0000  
 
FONTE: TST 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
23/04/2019 

 
JUIZ CONSIDERA INCONSTITUCIONAL TABELAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS DA REFORMA TRABALHISTA 
 

Em recente decisão, o juiz Vicente de Paula Maciel Júnior, titular da 2ª Vara do 
Trabalho de Nova Lima, reconheceu, via controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 223-
G, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da CLT, acrescido pela Lei nº 13.467/2017, mais conhecida 
como reforma trabalhista. A norma reformista estabelece o tabelamento do dano 
extrapatrimonial com base no salário do trabalhador, o que, para o magistrado, contraria os 
princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e razoabilidade, além da 
reparação integral de cada caso concreto, como exigem os artigos 1º, III e IV, e artigo 5º, V, da 
Constituição Federal. 

No caso analisado pelo juiz, viúva, filha e neta de ex-empregado de uma mineradora, o 
qual faleceu em decorrência da doença silicose, pediram indenização por danos morais. Como 
a morte do trabalhador ocorreu em 14/02/2018, já estavam vigentes as alterações da reforma, 
incluindo o dispositivo sobre o tabelamento da indenização por dano moral. 
Mas, na sentença, o magistrado ressaltou que a condenação em reparação pelos danos morais 
tem amparo no artigo 1º da Constituição da Federal e nos princípios constitucionais da 
valoração do trabalho e da dignidade humana. 

O magistrado considerou o estabelecimento de tarifa para a reparação de danos 
claramente inconstitucional, por afrontar os artigos 1º, III; 3º, IV; 5º, caput e incisos V e X e 
caput do artigo 7º da CR/88. Como registrou na decisão, essa tarifação ofende o princípio da 
dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal), ao admitir que a esfera 
personalíssima do ser humano trabalhador possa ser violada sem a reparação ampla e integral. 
Ainda segundo o juiz, os limites e valores estabelecidos na regra reformista são módicos e 
insuficientes, em claro desrespeito ao artigo 5º, V e X da Constituição, representando 
tratamento discriminatório ao trabalhador. 
“O art. 223-G, da CLT, prevê tratamento discriminatório e de menor proteção ao trabalhador 
em relação aos demais membros da sociedade quanto às reparações por danos 
extrapatrimoniais, já que em relação a estes se aplicam as regras do CCB, que são mais amplas, 
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sem estabelecimento de tarifas para a reparação e se encontram em consonância com a CF/88 
e seus princípios da proteção integral”, enfatizou. 

Para o julgador, restringir o valor da reparação pela dor do trabalhador constitui 
inegável discriminação e violação aos artigos 3º, IV e 5º, caput, da Constituição da República. 
“O fato de a pessoa humana estar envolvida em relação laboral não torna sua dor menor do 
que a dos demais membros da sociedade”. 

A título de ilustração, o magistrado trouxe a seguinte hipótese: duas pessoas vítimas 
do rompimento da barragem da Vale, em que uma delas fosse empregada da empresa e outra 
um morador da cidade de Brumadinho. Ele explicou que, pela lógica discriminatória imposta 
pela reforma trabalhista, a família do trabalhador teria um limite de pedido de indenização por 
dano moral fixada pelo salário, enquanto a família do morador do município teria outros 
valores muito superiores. 

O quadro é repudiado pelo julgador, considerando que a indenização por dano moral 
se dá por violação à pessoa em relação a si própria, em razão de sua condição humana, 
atingida por atos ou fatos de terceiros que modifiquem seu estado psicológico e causem abalo. 
“O dano moral decorre da ofensa à dignidade da pessoa humana enquanto ser humano. Não é 
enquanto ser humano trabalhador, ser humano dona de casa, empresário, desocupado, 
lavrador, médico, etc..”, registrou. 

Nas palavras do juiz, a discriminação ao texto constitucional chega ser “ofensiva”, na 
medida em que a Constituição assegura sem ressalvas a proteção à dignidade da pessoa 
humana, com indenização por dano material e moral. Para ele, o que o texto da reforma 
trabalhista faz é alterar, reduzir e discriminar o trabalhador, dizendo que existe uma dignidade 
da pessoa humana que vale mais do que a dignidade da pessoa humana "trabalhador".  A 
decisão chamou a atenção para o fato de que a própria Constituição reconhece o trabalho 
como fator de valorização do ser humano. 

Nesse contexto, foi rechaçada a possibilidade de haver uma lei infraconstitucional que 
minimize ou esvazie e discrimine aquilo que o próprio texto constitucional reconheceu como 
essencial para construir os valores da República Federativa do Brasil e constitui direito 
fundamental. 

Por tudo isso, o magistrado considerou que a fixação do valor da indenização deve 
observar as condições concretas, a fim de proporcionar uma compensação satisfatória para o 
sofrimento. Ele se referiu ainda aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade, para não 
gerar enriquecimento ilícito à vítima, nem compensação irrisória, de modo a não permitir que 
o ofensor venha a reincidir na prática ilícita. 

Com esses fundamentos, reconheceu a inconstitucionalidade da regra da reforma que 
prevê o tabelamento da indenização por dano moral, decidindo por fixar a reparação 
pretendida pelas herdeiras do trabalhador sem as limitações ali impostas. 
Valor da reparação - A certidão de óbito comprovou que o trabalhador da mina faleceu em 
14/02/2018, em virtude de "insuficiência respiratória; pneumonia; fibrose pulmonar por 
silicose; aspiração crônica de poeira com sílica; insuficiência coronariana crônica; hipertensão 
arterial sistêmica". Ficou demonstrado que o empregado prestou serviços à empresa por 17 
anos ininterruptos, na função de trabalhador braçal, de 1959 a 1976. Segundo a decisão, nessa 
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época, não havia norma ou forma de proteção aos trabalhadores que prestavam serviços no 
subsolo. 

Para o julgador, ficou evidente que a doença decorreu do trabalho na mineradora. 
Conforme destacou, se a doença não foi a causa da morte, foi uma concausa importante 
(quando contribui para o resultado), limitando a convivência com a família e gerando dor e 
sofrimento às autoras, situação que foi agravada pela morte do trabalhador. 

Levando em consideração diversos critérios, o juiz condenou a mineradora a pagar 
indenização de R$ 90 mil, sendo R$40 mil à viúva, R$25 mil para a filha e R$25 mil para a neta. 
O magistrado explicou que a perda do ente querido configura dano moral em ricochete (dano 
indireto ou reflexo), dispensando a comprovação do sofrimento, por ser presumível. A 
empresa apresentou recurso da decisão. 

 
PJe: 0010043-16.2019.5.03.0165 
 
FONTE: TRT, 3ª Região 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
23/04/2019 

 
EX-PRESIDENTE DE MULTINACIONAL NÃO TEM VALOR DO ALUGUEL DE CARRO DE LUXO 

INCORPORADO AO SALÁRIO 
 

Pela jurisprudência do TST, o veículo fornecido pelo empregador não tem natureza salarial. 
 

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação imposta à 
Marcolin do Brasil Artigos Ópticos a determinação de incorporação do valor pago pelo uso de 
um veículo de luxo ao salário do ex-presidente da multinacional. A decisão fundamentou-se na 
Súmula 367 do TST, que afasta a natureza salarial do benefício quando este é indispensável ao 
trabalho. 

 
Benefícios 
 

O executivo, de nacionalidade italiana, tinha a seu dispor, por tempo integral, um carro 
superior (GM Blazer, Mitsubishi Pajero, Hyundai Tucson, entre outros) com todos os opcionais 
e valor mensal de locação de cerca de R$ 2.500,00. Esse foi, segundo ele, um dos benefícios 
oferecidos para que ele se mudasse para o Brasil, a fim de montar uma filial da empresa. Além 
do carro, ele ainda tinha direito ao pagamento da escola para os filhos, moradia, seguro-saúde 
e celular. 
Na reclamação trabalhista, ele sustentou que o fornecimento dos veículos deveria ser 
considerado como salário in natura ou utilidade e incorporado à sua remuneração, com 
repercussão em todas as demais parcelas salariais e rescisórias. 
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Condição necessária 
 

O juízo da 21ª Vara do Trabalho de Campinas (SP) entendeu que os valores pleiteados 
não tinham natureza salarial. Mas, para o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o 
veículo fornecido era condição necessária para viabilizar a prestação de serviços e, portanto, 
deveria compor a remuneração do empregado. 

 
TST 
 

O relator do recurso de revista, ministro Alexandre Agra Belmonte, destacou que, em 
relação ao salário in natura, o artigo 458 da CLT, com a interpretação adotada na Súmula 367 
do TST, diferencia o fornecimento da utilidade com a contraprestação pelo trabalho e para o 
trabalho. Segundo a súmula, a habitação, a energia elétrica e o veículo fornecidos pelo 
empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm 
natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, ele seja ele utilizado também em atividades 
particulares. 

Na avaliação do relator, o caso do executivo se enquadra na segunda hipótese. “O 
veículo fornecido pela empresa era imprescindível para o trabalho, não obstante pudesse 
também ser utilizado pelo empregado para fins particulares”, assinalou.  
A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-11589.93.2014.5.15.0021 
 
FONTE: TST 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
23/04/2019 

 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NÃO TEM NATUREZA 

SALARIAL 
 

Nesse caso, fica configurado o caráter indenizatório do benefício. 
 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a natureza salarial do auxílio-
alimentação recebido por um operador de triagem e transbordo da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT). No entendimento do colegiado, ficou comprovada a participação 
do empregado no custeio do benefício alimentar, o que configura a natureza indenizatória, e 
não salarial, dos valores recebidos. 
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Integração ao salário 
 

Na reclamação trabalhista, o operador afirmou que havia recebido o auxílio-
alimentação desde a admissão, em 1986, mas que a empresa jamais havia considerado tais 
parcelas como salário, argumentando ter aderido ao Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT). Segundo o empregado, porém, como sua contratação fora anterior à adesão da 
empresa ao PAT, a natureza salarial do auxílio deveria ter sido mantida. Também sustentou 
que, por força do artigo 458 da CLT, a habitualidade do recebimento permitiria a integração do 
benefício ao salário. 

Com esses fundamentos, ele pediu a integração do auxílio-alimentação, do vale-cesta e 
do ticket-refeição ao salário e, por consequência, o pagamento das diferenças e das 
repercussões nas demais parcelas. 

 
PAT 
 

O Programa de Alimentação do Trabalhador, criado em 1976, é um programa 
governamental de adesão voluntária que busca estimular o empregador a fornecer 
alimentação nutricionalmente adequada aos empregados por meio da concessão de incentivos 
fiscais. Segundo a regulamentação do programa, as parcelas custeadas pelo empregador não 
têm natureza salarial, não se incorporam à remuneração, não constituem base de incidência 
de contribuição previdenciária ou do FGTS, nem se configuram rendimento tributável dos 
empregados. 

 
Natureza salarial 
 

O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, mas o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (RS) entendeu que o fato de o empregado ter tido coparticipação de 2% 
no custeio do benefício de alimentação fornecido pela empresa desde o início da sua 
concessão não descaracteriza a natureza salarial da parcela. Com isso, condenou a ECT ao 
pagamento das parcelas pedidas pelo empregado. 

 
Coparticipação 
 

No julgamento do recurso de revista da ECT, a relatora, ministra Dora Maria da Costa, 
explicou que, de acordo com o artigo 458 da CLT, o chamado salário in natura constitui a 
contraprestação paga pelo empregador em razão do trabalho prestado, mediante o 
fornecimento habitual de utilidades que complementam o salário do empregado. “Logo, o fato 
de haver contribuição do empregado no custeio do benefício alimentar, instituído por meio de 
norma interna desde o início de sua concessão, afasta a natureza salarial da utilidade, uma vez 
que não é fornecida exclusiva e gratuitamente pelo empregador como contraprestação do 
serviço prestado pelo empregado”, ressaltou. 
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Segundo a ministra, o TST consolidou o entendimento de que a alimentação fornecida 
de forma não gratuita pelo empregador, mediante contribuição do empregado no custeio da 
parcela, descaracteriza a sua natureza salarial. 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: ARR-20925-70.2016.5.04.0664 
 
FONTE: TST 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
29/04/2019 

 
JUSTIÇA REVERTE JUSTA CAUSA DE TRABALHADORA QUE FOI À PRAIA DURANTE LICENÇA 

MÉDICA PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO 
 

Uma atendente de telemarketing de Juiz de Fora, que viajou para Búzios e Cabo Frio 
durante o período de licença médica, conseguiu reverter na Justiça do Trabalho a justa causa 
aplicada por uma empresa do setor da tecnologia da informação e comunicação. Para a 
desembargadora da 8ª Turma do TRT-MG, Ana Maria Amorim Rebouças, a empresa agiu de 
forma injusta ao imputar pena máxima à trabalhadora, que estava realizando a viagem como 
forma de amenizar o quadro de depressão e ansiedade que vinha desenvolvendo. A empresa 
terá que pagar também R$ 5 mil de indenização por danos morais. 

A empregadora alegou que a atendente de telemarketing praticou falta grave o 
suficiente para ensejar a rescisão contratual por justo motivo. Para a empresa, não é 
admissível que ela esteja impedida de trabalhar por problemas de saúde e viajar, ao mesmo 
tempo, para local turístico. Conforme dossiê anexado ao processo, a trabalhadora postou fotos 
em redes sociais de seus dias de descanso na praia, quando a empresa acreditava que ela 
estava em recuperação em casa. 

Pelo atestado médico apresentado, a profissional estaria “impossibilitada de exercer 
suas atividades normais por estar sob cuidados médicos, devendo afastar-se do trabalho por 
14 dias”. Segundo a magistrada, o fato de a profissional ter viajado a lazer para a praia não 
caracteriza qualquer falta prevista no artigo 482 da CLT. “Além disso, ela demonstrou que a 
licença ocorreu justamente por um quadro de depressão e ansiedade, o que não impõe a 
permanência em seu domicílio”, completou. 

Para a desembargadora, a empresa excedeu os limites da boa-fé e dos fins sociais do 
trabalho ao aplicar à trabalhadora a dispensa como forma de punição por viajar durante o 
afastamento. Ao reconhecer vício no motivo ensejador da falta grave, a relatora conduziu o 
colegiado, que a acompanhou, a decidir pela anulação da justa causa e, considerando ocorrida 
a dispensa sem justa causa, a condenar a empresa a pagar as verbas rescisórias devidas. 

 
PJe: 0010842-26.2017.5.03.0037  
 
FONTE: TRT, 3º Região 
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