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FONTE DE NOTÍCIAS 
02/07/2018 

 
 

TRT6 - TRABALHADOR QUE EXCLUIU PÁGINA DE EMPRESA NO FACEBOOK É CONDENADO A 
PAGAR PERDAS E DANOS 

 
A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve decisão de 

primeiro grau que havia condenado um trabalhador a pagar R$ 5 mil, por perdas de danos, por 
ter excluído a página da empresa no Facebook, em vez de entregar a senha de acesso para a 
mudança de administrador. Os desembargadores também mantiveram a rejeição ao vínculo 
empregatício do autor, que figurou como sócio da reclamada. 

No processo, o reclamante não apenas descumpriu ordem da juíza de 1º grau (Valéria 
Nicolau Sanchez, da 66ª Vara do Trabalho de São Paulo) para que fornecesse, em 48h, a senha 
do Facebook, sob pena de multa diária, como também apagou a página, alegando que ela 
estava associada ao seu perfil pessoal. Argumentou também que não houve prejuízo, já que a 
empresa havia criado outra conta (o que ocorreu cerca de três meses após desligamento do 
reclamante). 

Para o desembargador-relator, Marcos César Amador Alves, a tese da defesa de que a 
página estava vinculada ao perfil do reclamante não justifica o descumprimento judicial e não 
obsta a alteração do administrador. No mais, o simples fato de a reclamada ver-se compelida a 
criar nova página em dezembro de 2016 (ID 348b2a0), ante o não fornecimento das senhas 
pelo autor, não lhe retira o interesse em pretender a administração da página primeva, a qual, 
indubitavelmente, contém maior número de seguidores e clientes vinculados, afirmou. 

Considerada razoável pelo 2º grau, a indenização foi mantida com base no artigo 499 
do Novo Código de Processo Civil, que prevê a conversão em perdas e danos de obrigações 
infungíveis, quando se verifica a impossibilidade de cumprimento por culpa exclusiva do autor. 

A 8ª Turma excluiu apenas a condenação por danos materiais que visava restituir a 
empresa pela cobrança de anúncios na rede social. Incumbia à reconvinte a prova dos fatos 
constitutivos de seu direito, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, I, do NCPC. Todavia, de tal 
encargo não se desvencilhou a contento, porquanto o documento de ID 8c6fe4e, em que se 
baseia o pedido, sequer especifica a data e os anúncios que deram origem ao saldo devedor de 
R$ 661,42, revelando-se inviável imputar ao reclamante a responsabilidade pelo débito. 

 
O processo está pendente de análise de recurso de revista. 
(Processo nº 1001562-85.2016.5.02.0066) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, 02/07/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
03/07/2018 

 
 

TRT6 - JT DE MINAS MANTÉM JUSTA CAUSA DE TELEFONISTA QUE TRATOU CLIENTE DE 
FORMA RÍSPIDA 

 
Uma telefonista mineira recorreu à Justiça do Trabalho pedindo a anulação da justa 

causa aplicada a ela, ao argumento de que não foi observada pela empregadora a gradação da 
pena. Ela foi dispensada por justa causa após fazer um comentário grosseiro sobre o cliente, 
que atendia ao telefone, com o colega de trabalho que estava ao seu lado. Sentindo-se 
desrespeitado, o cliente comunicou o fato à empresa, que, após apurar o teor da conversa 
gravada, aplicou a ela a dispensa por justa causa. 

Para o desembargador relator do caso na 4ª Turma do TRT-MG, Paulo Chaves Corrêa 
Filho, a sentença que manteve a penalidade é irreparável, já que o fato ensejador da justa 
causa é incontroverso. A conduta da reclamante é típica de natureza grave e constitui causa da 
quebra da fidúcia contratual, suficiente para romper a confiança entre as partes, com 
resolução do contrato por justa causa. A trabalhadora violou o Código de Conduta da empresa, 
que proíbe, com veemência, este tipo de comportamento, ponderou. Conforme lembrou o 
magistrado, numa situação como essa, não há possibilidade de medidas pedagógicas ou 
gradação da pena. A ocorrência de uma única falta, como essa, é o bastante para ensejar a 
dispensa por justa causa e grave o suficiente para romper a fidúcia, essencial à manutenção do 
vínculo empregatício. 

O relator observou ainda que nenhuma empresa espera que seus representantes 
recebam os clientes com a ironia e desprezo. Tal comportamento compromete a imagem do 
empreendimento, com repercussões negativas nos negócios, sobretudo em tempos de grande 
concorrência e dificuldades. 

Assim, nos termos do artigo 482 da CLT e acompanhando o voto do relator, a Turma 
negou provimento ao recurso da empregada, mantendo a justa causa aplicada pela empresa, 
que é uma construtora e incorporadora com sede na cidade de Belo Horizonte. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Regiã, 03/07/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
16/07/2018 

 
 

EMPRESA É CONDENADA A INDENIZAR TRANSEXUAL PROIBIDA DE USAR BANHEIRO 
FEMININO 
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O juiz do trabalho Munif Saliba Achoche, em exercício na 49ª Vara do Trabalho do Rio 
de Janeiro, condenou a empresa CNS Nacional de Serviços LTDA. a indenizar em R$ 20 mil, por 
dano moral, uma empregada transexual do gênero feminino, por considerar que a 
trabalhadora sofreu discriminação em seu local de trabalho em função de algumas condutas, 
como a de ser proibida pelo supervisor de usar o banheiro feminino mesmo após ter a 
mudança de nome civil reconhecida.  

Na sentença, o magistrado também declarou a rescisão indireta do contrato de 
trabalho ¿ situação em que o empregador comete algum tipo de falta grave, inviabilizando a 
manutenção da relação empregatícia. Ao ingressar com a ação, a trabalhadora afirmou que foi 
admitida como auxiliar de serviços gerais em junho de 2014 na empresa, que atua na 
prestação de diversos serviços terceirizados, como limpeza e conservação, higienização 
hospitalar, manutenção predial e atividades administrativas. A trabalhadora afirmou ter 
exercido atividades no Hospital do Coração, no Hospital Getúlio Vargas e no Hospital do Câncer 
I (Inca).  

Segundo seu relato, apesar de ser transexual, em todos esses locais, após explicar sua 
situação e seu direito ao uso do banheiro feminino, sempre conseguiu contornar as 
dificuldades surgidas. Entretanto, ao ser transferida, em setembro de 2017, para o Hospital 
Central do Exército, o seu supervisor direto lhe proibiu expressamente de utilizar o banheiro 
feminino, determinando que usasse o masculino. Ainda segundo a empregada, em função 
dessa determinação, em três plantões teve que trocar de roupa no vestiário masculino, na 
frente de vários homens, submetendo-se a diversos constrangimentos, como piadas e 
comentários discriminatórios e preconceituosos em relação a sua situação. Segundo ela, a 
situação só mudou quando denunciou o fato a emissoras de televisão, ocasião em que recebeu 
autorização para utilização do banheiro feminino.  

O preposto da empresa, em depoimento pessoal, afirmou que um grupo de 
aproximadamente seis funcionárias do Hospital Central do Exército havia se sentido 
constrangido por compartilhar o mesmo banheiro com a reclamante, fato que resultou em 
uma reclamação à empresa. A testemunha trazida pela empresa confirmou a reclamação de 
um grupo de empregadas e disse que, na condição de supervisor, havia solicitado à autora que 
usasse o banheiro masculino, mas, para evitar constrangimentos, o fizesse em horários 
alternativos. Entretanto, afirmou que, após a realização de uma palestra de conscientização 
sobre diversidade na empresa, todo o problema havia sido resolvido, passando a empregada 
transexual a usar o banheiro feminino.  

Ao analisar o caso, o juiz Munif Saliba Achoche afirmou que somente após a 
intervenção da mídia é que a ré se deu conta do tamanho do erro, preconceito e discriminação 
por ela praticado contra a autora, tanto que tentou amenizar a situação com palestras acerca 
do tema no local do trabalho, mas o fato anterior ocorrido e sua gravidade fizeram com que tal 
conduta tivesse sido tardia e vã para todos os constrangimentos causados à demandante. 
Segundo o magistrado, tais constrangimentos foram imensos e eram totalmente evitáveis, 
bastando para tanto chamar a autora e as supostas colegas para uma conversa e deixar claro 
que aquele tipo de conduta era preconceituosa e inaceitável. "Com efeito, a dignidade humana 
é vetor axiológico do ordenamento pátrio, tendo sido alçada a verdadeiro valor supremo da 
Constituição (art. 1º, III), a qual permanece plena inclusive durante o vínculo empregatício (...).  
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Nesse sentido, não se pode olvidar que o valor social do trabalho também foi erigido a 
fundamento da República (...), decorrendo necessariamente disso que o tratamento 
dispensado aos empregados pelos seus gestores diretos e colegas deve ser digno e respeitoso, 
inclusive em relação à questão de gênero. Esse tratamento nunca pode ser preconceituoso, 
discriminatório, ofensivo, grosseiro, extremado ou indiferente, valendo lembrar que o 
empregado permanece detentor de seus direitos fundamentais ao ser contratado para 
trabalhar", ponderou o juiz. Ainda segundo ele, a culpa da empresa é notória, visto que a 
proibição partiu e foi comunicada pelo chefe imediato da autora, que deveria ser o primeiro a 
exigir o comportamento respeitoso e digno de todos e, portanto, ser o primeiro a cumprir 
também tal exigência. "Aliás, a teor dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, tem-se que a ré 
responde objetivamente pelos atos de seus prepostos", asseverou.  

Diante de todo o conjunto probatório, o magistrado concluiu que a autora sofreu 
danos morais, fixando indenização de R$ 20 mil, bem como declarando a rescisão indireta do 
contrato de trabalho: "A mera tentativa de a autora permanecer por um tempo trabalhando, 
não obstante a ofensa que lhe foi dirigida, não é óbice à rescisão indireta e não gera perdão 
tácito ou violação à imediatidade, mas ao revés evidencia sua tentativa de superar esse 
obstáculo, quanto ao que não logrou êxito. Isso, é claro, além do próprio caráter alimentar dos 
salários que impediram que a autora simplesmente parasse de ter o seu sustento". Os dados 
do processo foram omitidos em respeito à identidade/privacidade da reclamante. Nas 
decisões proferidas pela Justiça do Trabalho são admissíveis os recursos enumerados no art. 
893 da CLT.  
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho-RJ, 16/07/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/07/2018 

 
TRT3 - CONSIDERADO “CRIME ANÃO”, ASSÉDIO SEXUAL VERBAL TAMBÉM GERA 

INDENIZAÇÃO. 
 
O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério do Trabalho realizam, anualmente, 

campanhas contra o assédio sexual e a opressão de gênero. O objetivo é conscientizar patrões 
e empregados sobre esse problema, um crime que também contamina as relações 
trabalhistas. Mesmo assim, ainda é expressivo o número de profissionais que relatam ter 
sofrido algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a 
Justiça do Trabalho condenou um supermercado ao pagamento de indenização a uma 
funcionária que alegou ter sofrido assédio sexual. A decisão foi 9a Turma do TRT mineiro, que 
manteve a sentença de primeira instância. 

A confirmação do assédio sexual veio pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no 
processo. Segundo o relator do recurso da empresa, juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues 
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Filho, foi confirmado que um funcionário da empresa se dirigia à autora da ação e a outras 
funcionárias com palavras pornográficas e de baixo calão e ainda com brincadeiras 
desagradáveis. O fato foi levado ao conhecimento do supervisor, que não tomou nenhuma 
providência. Além disso, ficou demonstrada a ocorrência de comentários maliciosos por parte 
de superiores hierárquicos sobre um suposto relacionamento amoroso da reclamante com 
outro empregado do supermercado, situação que repercutiu em outras filiais onde ela 
trabalhava. 

Segundo ressaltou o juiz convocado, nenhuma mulher está obrigada a aceitar este tipo 
de assertiva no ambiente de trabalho, especialmente quando vêm de seus superiores 
hierárquicos, que deveriam ser os responsáveis pela condução da empresa. Para o relator, o 
comportamento dos prepostos foi desastroso, afrontando a dignidade da trabalhadora, além 
de desrespeitar a figura da mulher. 

O magistrado lembra que se caracteriza o assédio verbal (artigo 61, da Lei das 
Contravenções Penais n. 3.688/1941), quando alguém diz coisas desagradáveis ou invasivas 
(como podem ser consideradas as famosas cantadas) ou faz ameaças. Apesar de ser um crime-
anão, ou seja, com potencial ofensivo baixo, é considerado também uma forma de agressão e 
deve ser coibido e denunciado. O assédio gera constrangimento e outros impactos 
psicológicos, como insônia, depressão, aumento de pressão arterial, dor no pescoço e 
transtornos alimentares, com o aumento ou perda de peso, explicou o magistrado. 

Por fim, o juiz convocado concluiu que a prática de atos ilícitos que configurem assédio 
moral e sexual gera o dever de indenizar, vez que afeta diretamente a dignidade da 
trabalhadora e a sua integridade psíquica e até física, violando princípio fundamental da 
Constituição da República. Nessa senda, cabe ao empregador responder pela reparação civil, 
nos termos dos arts. 186 e 927 do CCB, encerrou o relator, mantendo o valor da condenação 
em danos morais fixada pela sentença em R$ 2 mil. 

 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 17/07/2018. 
 
 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/07/2018 

 
 

ATO SEGJUD.GP Nº 329, DE 17 DE JULHO DE 2018. 

 
Divulga os novos valores referentes aos limites de depósito recursal previstos no Artigo 

899 da CLT .  
O Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, considerando o disposto no item VI da Instrução Normativa nº 3 desta 
Corte,  

Resolve  
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Art. 1º Os novos valores referentes aos limites de depósito recursal previstos no Artigo 
899 da Consolidação das Leis do Trabalho, reajustados pela variação acumulada do INPC/IBGE, 
no período de julho de 2017 a junho de 2018, serão de: 

a) R$ 9.513,16 (nove mil, quinhentos e treze reais e dezesseis centavos), no caso de 
interposição de Recurso Ordinário;  

b) R$ 19.026,32 (dezenove mil e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), no caso de 
interposição de Recurso de Revista, Embargos e Recurso Extraordinário; c) R$ 19.026,32 
(dezenove mil e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), no caso de interposição de Recurso 
em Ação Rescisória.  

Art. 2º Os valores fixados no artigo anterior são de observância obrigatória a partir de 
1º de agosto de 2018.  

Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no Boletim Interno do 
Tribunal.  

 
JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA  
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
19/07/2018 

 
 

TRT3 - FRACIONAMENTO DE AÇÃO PARA FORÇAR RITO SUMARÍSSIMO É PROCEDIMENTO 
ABUSIVO E GERA EXTINÇÃO DO PROCESSO 

 
A Lei 9.957/2000, que instituiu o procedimento sumaríssimo no processo trabalhista, 

teve por finalidade agilizar a prestação jurisdicional atendendo com maior celeridade causas 
que, em tese, são mais simples e somam valores de até 40 salários mínimos. 

Foi o que frisou o juiz Márcio Toledo Gonçalves, na 33ª Vara do Trabalho de Belo 
Horizonte, ao constatar que o trabalhador exerceu de forma abusiva seu direito de ação. É que 
ele moveu duas ações contra a mesma empregadora, fundadas ambas no mesmo contrato de 
trabalho. Isto para, segundo concluiu o magistrado, escolher o rito processual que melhor 
atendesse aos próprios objetivos. Em um processo, pleiteou, entre outros, adicional de 
insalubridade e reflexos, além de honorários de sucumbência. No outro, distribuído na mesma 
data, sob o rito sumaríssimo, requereu reintegração e pagamento dos salários respectivos. 

Diante dessa constatação, o julgador observou que todos os pedidos poderiam ter sido 
formulados em uma única ação, evitando duplicidade de atos da secretaria da Vara e do 
magistrado. E citou, como consequências desse fracionamento - que considerou grave e já se 
torna usual - o fato de que as pautas na Justiça do Trabalho têm ultrapassado período de 
espera de mais de um ou dois anos para instrução, além de representar um custo 
desnecessário para o acionamento da máquina estatal. 
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Imagine se todos os advogados passarem a adotar tal conduta que, por via transversa 
e nitidamente desleal, fracionando em quantas ações forem necessárias um rito de origem 
ordinária. O resultado será o que se vê atualmente, com um aumento injustificável e 
vertiginoso de ações e com o fim do rito ordinário - pontuou o juiz, ressaltando que, via de 
regra, todos os jurisdicionados têm urgência na prestação jurisdicional. No seu entender, não 
emplaca, igualmente, a justificativa de que o fracionamento ocorre para recebimento de 
verbas rescisórias. Isso considerando que a parte pode requerer, em sede ordinária, as tutelas 
de evidência e urgência para recebimento antecipado das parcelas incontroversas, sem 
prejuízo da manutenção do adequado e legítimo rito a se seguir. 

O julgador acrescentou que o dever de lealdade e boa-fé processual inicia-se antes 
mesmo do ajuizamento da ação e se manifesta pela própria escolha do rito em si. Em tempos 
de nítido abuso do direito de ação e ações temerárias, tem o Judiciário que garantir uma 
resposta a condutas que tais sob pena de seu próprio descrédito e poder de avaliação do que 
ordinariamente acontece - finalizou o julgador, concluindo pela ausência de interesse 
processual para o prosseguimento da ação, razão pela qual extinguiu o processo sem 
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do NCPC. O juiz advertiu que a 
reiteração da conduta pela parte ensejará aplicação de pena por litigância de má-fé, em 
especial considerando que se trata da segunda ação distribuída sem observância das normas 
processuais. A sentença transitou em julgado. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 19/07/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
23/07/2018 

 
 

TRT3 - JUSTIÇA ANULA EDITAL E PROÍBE SINDICATO DE COBRAR CONTRIBUIÇÃO DE 
TRABALHADORES REPRESENTADOS PELO SENALBA 

 
A Justiça do Trabalho mineira anulou, para fins jurídicos, o edital publicado no jornal 

Minas Gerais do dia 24 de março de 2017, pelo Sindicato dos Empregados em Instituições 
Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais - SINTIBREF-MG. A decisão 
foi do juiz Hélder Vasconcelos Guimarães, da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, e 
mantida em segunda instância pela 10ª Turma do TRT-MG. 

Na sentença, o juiz determinou também que o Sindicato não realize outras publicações 
equivalentes e não faça cobranças de contribuições sindicais de trabalhadores representados 
pelo Sindicato dos Empregados em Entidades de Assistência Social, de Orientação e Formação 
Profissional no Estado de Minas Gerais - SENALBA-MG. Como autor da ação, o SENALBA alegou 
que é o legítimo representante dos empregados de entidades de assistência social, orientação 
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e formação profissional. E ainda que o SINTIBREF está atuando indevidamente para receber as 
contribuições sindicais de empregados que não representa. 

Para o juiz Hélder Vasconcelos, ficou claro que o SINTIBREF está agindo 
irregularmente, Isto porque, em conformidade com o quadro anexo ao artigo 577 da CLT, o 
Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado 
de Minas Gerais é integrante da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Não 
representa, portanto, os empregados em instituições que atuam com crianças, adolescentes, 
jovens, adultos ou idosos como beneficiários da assistência social encampada pelo SENALBA. 
Como denunciam as decisões trazidas à baila na contestação, a atuação do requerido alcança 
somente as entidades beneficentes ou filantrópicas de cunho religioso, nada além, afirmou o 
magistrado, julgando procedente o pedido inicial e declarando nulo, para fins jurídicos, o edital 
publicado pelo SINTIBREF/MG. 

Foi determinado que o sindicato não realize as cobranças de contribuições sindicais de 
trabalhadores que estejam sob a representação do SENALBA. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 23/07/2018. 
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TRT14 - GRÁVIDA QUE PEDIU DEMISSÃO NÃO TEM DIREITO À ESTABILIDADE, DIZ JUSTIÇA DO 
TRABALHO 

 
A Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre manteve uma decisão da 4ª Vara do 

Trabalho de Rio Branco/AC e negou o recurso de uma trabalhadora que buscou a nulidade da 
sua demissão para voltar ao trabalho e toda a remuneração do período de afastamento, 
alegando que quando pediu a demissão não sabia da gravidez e que mesmo assim foi 
demitida, tese caracterizada como pouco crível pela segunda Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 14ª Região. 

A autora da ação afirmou que pediu demissão no dia 1 de julho de 2017, sem saber 
que estava grávida. Todavia, ao descobrir a sua gravidez enquanto cumpria o aviso prévio, 
solicitou a desistência do pedido de demissão, o que, segundo ela, foi aceito pela empresa. No 
entanto, no término do período do aviso, foi despedida mesmo assim. 

Já a empresa contou outra versão, dizendo que a trabalhadora pediu demissão duas 
vezes, sendo que na primeira não pretendia cumprir o aviso prévio e, na segunda vez, preferiu 
cumprí-lo, já sabendo que estava grávida. 

O segundo pedido de demissão foi omitido pela trabalhadora e só confessou em 
audiência, o que, segundo o relator do caso e presidente da 2ª Turma, desembargador Carlos 
Augusto Gomes Lôbo, causou estranheza, levando a crer que ela realmente já sabia da 
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gravidez no segundo pedido de demissão e que teria ocorrido depois do ultrassom, que 
ocorreu no dia 14 de julho de 2017. 

De acordo com o relator, o pedido da autora se enfraquece ainda mais quando, ao ser 
indagada se teria interesse em retornar a trabalhar para a reclamada, foi categórica em negar, 
alegando ter receio de sofrer perseguição. Na sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara do 
Trabalho de Rio Branco/AC, argumentou-se que ficou muito claro que a intenção da 
reclamante é haver indenização em dinheiro - mas o que a Constituição Federal garante é o 
trabalho. 

A Constituição Federal garante às gestantes a estabilidade provisória no emprego 
desde o início da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto. 

Com todos esses fatos, a Justiça do Trabalho concluiu que quem tomou a iniciativa de 
rescindir o contrato de trabalho foi a trabalhadora, e que falhou ao provar eventual vício de 
consentimento no pedido de demissão, negando o pleito de reintegração ou de pagamento de 
salários e vantagens legais. 
 
Processo nº 0000806-79.2017.5.14.0404 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região Rondônia e Acre, 23/07/208. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


