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FONTE DE NOTÍCIAS 
01/08/2018 

 
 

TST EDITA REGRAS SOBRE EXTINÇÃO DE PROCESSOS PARADOS POR DOIS ANOS 
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) publicou uma orientação com regras para evitar 

a aplicação indiscriminada por juízes da chamada prescrição intercorrente na Justiça do 
Trabalho. Incluída pela reforma trabalhista, a medida prevê a extinção, na fase de execução, 
de processo que ficar sem movimentação, pelo autor da cobrança, no prazo de dois anos.  

A prescrição intercorrente está prevista, de forma genérica, no artigo 11-A da Lei nº 
13.467, de 2017. Antes, não havia previsão na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A 
possibilidade preocupa advogados de trabalhadores. Alegam que o autor de um processo pode 
levar anos para ter direitos reconhecidos pela Justiça e ficar sem receber nada se não 
movimentá-lo, após a decisão, em busca de bens do devedor.  

Hoje, 42% dos processos julgados pela Justiça do Trabalho não são finalizados por falta 
de pagamento ou localização de bens de devedores. A taxa de congestionamento consta do 
relatório Justiça em Números 2017 (ano-base 2016), divulgado pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).  

Advogados de empresas, por sua vez, consideram a medida positiva. Mas entendem 
que a Recomendação nº 3, editada no dia 24 de julho pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, cria obstáculos não previstos na CLT ou Constituição Federal para a aplicação da 
prescrição intercorrente.  

De acordo com a recomendação, a prescrição somente deverá ser reconhecida após 
expressa intimação do autor para cumprimento de determinação judicial no curso da execução 
– como indicação de bens para penhora. Na intimação, o magistrado deverá indicar com 
precisão qual determinação deverá ser cumprida e quais as consequências do 
descumprimento.  

O prazo de dois anos, segundo a norma, começará a ser contado a partir do 
descumprimento da determinação judicial – que só será válida após 11 de novembro de 2017, 
data da entrada em vigor da reforma.  

Esse prazo, no entanto, não deverá correr quando não for localizado o devedor ou 
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, segundo a norma. Nesses casos, 
segundo a recomendação, o juiz deve suspender o processo e assegurar ao credor o 
desarquivamento oportuno para dar seguimento à execução.  

A previsão mais polêmica para advogados de empresas está no parágrafo 3º do artigo 
5º. O dispositivo afirma que não se pode determinar o arquivamento dos autos, provisório ou 
definitivo, antes da realização de atos de pesquisa patrimonial, com uso dos sistemas 
eletrônicos – Bacenjud [dinheiro], Infojud [informações da Receita Federal], o Renajud 
[veículos] e o Simba [investigação de movimentações bancárias] -, e da desconsideração da 
personalidade jurídica da sociedade reclamada.  

O advogado Aldo Martinez Neto, sócio trabalhista do Santos Neto Advogados, diz que, 
apesar da regulamentação dar mais segurança, alguns pontos da norma extrapolaram o limite 
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do que poderia ser recomendado. Entre esses pontos estaria o uso pelo juiz, por conta própria, 
das ferramentas de busca de bens.  

A medida, segundo o advogado, contraria o que dispõe o artigo 878 da CLT, 
introduzido pela reforma. Esse dispositivo diz que "a execução será promovida pelas partes, 
permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal apenas nos casos em 
que as partes não estiverem representadas por advogado". Hoje, acrescenta, são raros os 
processos em que as partes estão sem advogado. "O juiz, então, não poderia fazer essa busca 
de bens sem ser provocado", afirma.  

O advogado trabalhista Daniel Chiode, sócio do Chiode Minicucci Advogados, também 
entende que o TST incluiu requisitos para a decretação da prescrição intercorrente que não 
estão previstos na CLT e menos ainda na Constituição. Para ele "a inércia do interessado 
implica perda do direito, não cabendo ao Estado provocar aquele que não se mostrou 
interessado".  

"Há uma regra do direito romano que diz que o direito não socorre os que dormem", 
afirma Chiode. "Em nenhum lugar foi dito que a aplicação deste princípio impõe ao Estado dar 
uma última chance ao dorminhoco."  

A recomendação da Justiça do Trabalho ainda determina que, antes do arquivamento, 
provisório ou definitivo, o juízo da execução deve determinar a inclusão do nome do 
executado no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas e nos cadastros de inadimplentes, 
além de promover o protesto extrajudicial da decisão judicial.  

Para o advogado que assessora trabalhadores, Fernando Hirsch, sócio do LBS 
Advogados, a recomendação do TST, no entanto, traz mais segurança para o uso da prescrição 
intercorrente, uma vez que são frequentes as execuções frustradas. "Esses processos às vezes 
eram enviados para o arquivo e depois acontecia algo para a retomada da execução. Agora, 
com a reforma, correm o risco de serem extintos, caso não haja movimentação em dois anos", 
diz.  

Apesar de ser contrário ao uso da prescrição intercorrente, "já que se tratam de 
créditos alimentares", o TST, segundo ele, estabeleceu ao menos diretrizes mais claras para 
sua aplicação. " A recomendação, que em geral é seguida mesmo sendo uma referência, deve 
evitar eventuais abusos dos magistrados."  

 
FONTE: Valor econômico, por: Adriana Aguiar, 01/08/2018. 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
02/08/2018 

 
 

JT RECONHECE NATUREZA SALARIAL DE COMISSÕES DISFARÇADAS DE PARTICIPAÇÃO NOS 
LUCROS 
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A participação nos lucros e resultados é verba de natureza indenizatória, conforme 
previsão constitucional. Mas somente a real participação nos lucros é que não assume 
natureza salarial, cabendo investigar a essência da realidade praticada no curso da relação de 
emprego, já que a participação nos lucros e resultados não tem por finalidade substituir ou 
complementar a remuneração do empregado (artigo 3º da Lei 10.101/2000). 

E foi através dessa investigação que o juiz Leonardo Toledo de Resende, da 2ª Vara do 
Trabalho de Varginha, constatou que o empregado de uma financeira tinha razão em sua 
alegação de que a empregadora se valia de expedientes fraudulentos para disfarçar o 
pagamento das comissões, sob a rubrica de adiantamento de PLR. Com base nas provas 
examinadas, o juiz constatou que a remuneração do trabalhador era composta pelo salário fixo 
acrescido das comissões pagas, disfarçadamente, de participação nos lucros ou resultados, sob 
a rubrica “PLR plano próprio”. 

Assim, entendendo evidenciado o pagamento dissimulado de comissões, desvirtuando 
sua natureza salarial, com a finalidade de evitar sua repercussão nas demais parcelas 
trabalhistas, o julgador deu razão ao trabalhador e determinou o pagamento dos reflexos das 
comissões (quitadas sob a rubrica PLR – plano próprio) sobre repouso remunerado, férias 
acrescidas de 1/3, 13º salários e FGTS. 

 
A empresa recorreu, mas a decisão foi confirmada pelo TRT mineiro 
 
Processo 
PJe: 0010947-43.2017.5.03.0153 — Sentença em 15/12/2017. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª região, 02/08/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
03/08/2018 

 
 

FAZER DOWNLOAD DE FILMES NO AMBIENTE DE TRABALHO ENSEJA DISPENSA POR JUSTA 
CAUSA 

 
O acesso à internet permitido aos funcionários, por meio da rede fornecida no 

ambiente de trabalho, varia de empresa para empresa. O que não varia é que nenhuma 
concorda com o uso de suas redes para práticas ilegais. Desrespeitar esse preceito simples 
pode trazer consequências desastrosas. 

Um trabalhador descobriu isso da pior forma. Sua empregadora foi notificada por duas 
produtoras americanas de filmes, avisando do donwload ilegal feito por meio de sua rede 
(rastreada por número de IP). O então funcionário confessou: ao levar seu notebook para a 
empresa, um aplicativo que ele dizia usar apenas em casa acessou a rede e fez os downloads 
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dos filmes. Ele alegou que foi ato involuntário; mas, advertido duas vezes, acabou dispensado 
por justa causa. 

Buscando reverter essa dispensa, ele entrou com ação trabalhista. A juíza da 46ª Vara 
do Trabalho, Rogéria Amaral, sentenciou sua ação como improcedente – ou seja, a justa causa 
foi cabível, e seus pedidos não encontravam amparo na legislação. 

Ele recorreu ao 2º Grau, e os magistrados da 10ª Turma do TRT-2 julgaram. No 
relatório da magistrada Beatriz Helena Miguel Jiacomini, foi destacado que “está confessado 
que o recorrente tinha conhecimento da gravidade do ato que praticou, sendo necessário 
lembrar que baixar downloads de filmes protegidos por direitos autorais é ilegal, pois viola a 
lei de direitos autorais. E o autor cometeu esse crime dentro da reclamada.” 

Conforme prosseguiu o acórdão, a atitude do ex-empregado comprometeu “o bom 
nome da recorrida no mercado, expondo a empresa a situação vexatória perante terceiros”. 
Mais do que isso, “desnecessária a prova de que piratear filmes utilizando a rede da empresa 
viola o estatuto da reclamada, pois o ato é ilegal em qualquer local”. Assim, sua dispensa por 
justa causa fundamentou-se corretamente no art. 482, alíneas "b", "e" e "h" da CLT, e mostrou 
quebra irreversível da confiança que deve respaldar a relação de emprego. 

Por isso, os magistrados da 10ª Turma, de forma unânime, negaram provimento ao 
recurso do autor, e mantiveram a sentença de 1º Grau. Não houve recurso dessa decisão. 
 
(Processo: 1000275 50.2016.5.02.0046) 
 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo,03/08/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
03/08/2018 

 
 

SUJEIÇÃO A MEDIDAS DISCIPLINARES CARACTERIZA PERÍODO GASTO COM CAFÉ COMO 
TEMPO À DISPOSIÇÃO 

 
A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu sentença em que a HPE 

Automotores do Brasil Ltda., fábrica da Mitsubishi Motors em Catalão (GO), havia sido 
condenada a pagar como horas extras o tempo dispendido por um auxiliar de produção com o 
café da manhã. Como ficou demonstrado que, nesse período, estava sujeito a medidas 
disciplinares, a Turma considerou que se tratava de tempo à disposição do empregador. 

Na reclamação trabalhista, o empregado afirmou que chegava à fábrica por volta de 
6h40 e ia para o restaurante tomar o café da manhã. Somente cerca de 30 minutos depois 
seguia para o posto de trabalho e, por determinação da empresa, registrava o ponto às 7h10. 

O juízo da Vara do Trabalho de Catalão (GO) considerou os minutos entre a chegada do 
empregado, em ônibus da empresa, e o registro de ponto como tempo à disposição do 
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empregador. A decisão levou em conta que o preposto da HPE, em seu depoimento, afirmou 
que, mesmo no período de café da manhã, o empregado estaria sujeito a punições caso se 
envolvesse em algum problema disciplinar. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO), no entanto, entendeu que a 
declaração do preposto não seria suficiente para caracterizar aqueles minutos como tempo à 
disposição do empregador, sobretudo porque o auxiliar não estaria submetido, contra sua 
vontade, à dinâmica da empresa. 

A relatora do recurso de revista do empregado, desembargadora convocada Cilene 
Ferreira Amaro dos Santos, observou que, diante do contexto registrado pelo TRT em relação à 
possibilidade de sanções disciplinares no período do café, não há como afastar a conclusão de 
que ele estava à disposição da empresa. A decisão fundamentou-se na  Súmula 366 do TST, 
segundo a qual, nos casos em que os minutos que antecedem ou sucedem a jornada 
ultrapassem o limite de cinco minutos, fica configurado o tempo à disposição, não importando 
as atividades desenvolvidas (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc). 
 
(LC/CF) 
Processo: RR-10656-62.2017.5.18.0141 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 03/08/2018. 

 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
08/08/2018 

 
 
EMPRESA DEMONSTRA QUE NÃO FOI INTIMADA PARA PROVAR PAGAMENTO DE CUSTAS E 

AFASTA DESERÇÃO 
 

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a deserção do recurso 
ordinário da BP Bioenergia Itumbiara S.A. reconhecida por ausência de comprovação do 
recolhimento das custas, embora tenha feito o pagamento dentro do prazo. A Turma acolheu 
o argumento da empresa de que deveria ter sido intimada para comprovar o pagamento. 

Condenada a pagar diversas parcelas trabalhistas a um motorista canavieiro, a BP 
interpôs recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO). Juntou a guia 
de depósito recursal com o comprovante de pagamento, a guia GRU e a cópia de portaria do 
TRT que havia prorrogado para 14/10/2016 o prazo para a realização do preparo recursal em 
virtude da greve dos bancários ocorrida de 6 /9 a 7/10 daquele ano. O Tribunal Regional, no 
entanto, considerou o recurso deserto porque, mesmo após o término da greve, a empresa 
não havia comprovado o pagamento das custas processuais, um dos pressupostos de 
admissibilidade do recurso. 
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No recurso de revista ao TST, a BP alegou que cumpriu sua obrigação processual ao 
recolher o depósito recursal e as custas dentro do prazo legal. Sustentou, porém, que não lhe 
foi dada oportunidade de correção do erro material porque não havia sido intimada para 
comprovar o correto e tempestivo recolhimento das custas. 

O relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, verificou o regular recolhimento das 
custas processuais, atestado por comprovante de pagamento e mediante guia própria, na qual 
é possível identificar a parte autora, o número do processo e os valores recolhidos, a 
autenticação bancária e o vencimento em 11/10/2016. Com base no que dispõem o Código de 
Processo Civil (CPC) e a Orientação Jurisprudencial 140 da Subseção 1 Especializada em 
Dissídios Individuais (SDI-1) do TST, o relator avaliou que a ausência de comprovação constitui 
vício sanável e que deveria ser concedido prazo para regularização. 

O ministro assinalou que, conforme o parágrafo único do artigo 932 do CPC, incumbe 
ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de cinco dias para que 
seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Salientou, também, a 
necessária observância dos princípios da razoabilidade, da instrumentalidade e da finalidade 
dos atos processuais, “que impede o excesso de rigor e formalismo se a lei assim não dispõe e 
se foi atingida a finalidade do ato”. 

Por unanimidade, a Turma determinou o retorno dos autos ao TRT da 18ª Região para 
que proceda ao regular processamento do recurso ordinário. 
 
(LT/CF) 
Processo: RR-10475-58.2016.5.18.0121 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 08/08/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/08/2018 

 
 

REFORMA TRABALHISTA: JUIZ NÃO HOMOLOGA ACORDO EXTRAJUDICIAL POR ENTENDER 
INCONSTITUCIONAL O ART. 652, “F”, DA CLT. 

 
A Lei nº 13.467/2017 introduziu a alínea “f” ao artigo 652 da CLT, dispondo que 

compete às Varas do Trabalho "decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em 
matéria de competência da Justiça do Trabalho". Com base nesse contexto, um trabalhador e 
uma empresa de suplementos e artigos esportivos buscaram a homologação de um acordo 
extrajudicial na Justiça do Trabalho. No entanto, por considerar inconstitucional o dispositivo, 
o juiz Leverson Bastos Dutra, titular da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, decidiu extinguir o 
processo sem resolução de mérito, conforme artigo 485, IV e VI do CPC (ausência de 
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pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e de 
legitimidade ou de interesse processual). 

Na sentença, o magistrado lembrou que, nos termos dos incisos do artigo 114 da 
Constituição da República, cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar ações e outras 
controvérsias sujeitas à sua jurisdição. “Faz-se necessário o contencioso judicial”, registrou, 
explicando que os atos de jurisdição voluntária trabalhista devem ser precedidos de litígio, 
situação inexistente nas conciliações extrajudiciais apresentadas à Justiça do Trabalho para 
simples homologação. 

“Evidentemente, a novel alínea ‘f’ do art. 652/CLT é inconstitucional, pois torna este 
ramo do Poder Judiciário um ente homologador de acordos, completamente alheio à sua 
missão constitucional”, pontuou, entendendo por bem encerrar o processo sem apreciação do 
mérito. Foram fixadas custas a serem pagas, meio a meio, por ambas as partes, mas o 
empregado ficou isento por beneficiário da justiça gratuita. Cabe recurso da decisão. 
 
Processo 
PJe: 0010764-92.2018.5.03.0038 — Data: 13/07/2018. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, 10/08/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
13/08/2018 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DE DISTRATO COMERCIAL NA JUSTIÇA COMUM NÃO IMPEDE PEDIDO DE 
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 

 
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do 

Trabalho decidiu, no julgamento dos embargos da Panpharma Distribuidora de Medicamentos 
Ltda., de Vitória (ES), que a homologação de acordo extrajudicial de distrato comercial na 
Justiça Comum não impede o ajuizamento de ação na Justiça do Trabalho. Para a SDI-1, trata-
se de pedidos distintos. 

O processo é referente à reclamação de uma vendedora que pedia o reconhecimento 
do vínculo de emprego com a distribuidora. Ela alegava que tinha sido admitida mediante a 
constituição de uma representação comercial exigida pela empresa, mas que sempre 
trabalhou de forma subordinada, com pessoalidade, habitualidade e remuneração. 

A Panpharma, em sua defesa, afirmou que a prestação de serviços teria ocorrido de 
acordo com a Lei 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos, com ampla, geral e irrestrita quitação das obrigações eventualmente existentes 
entre as partes. Outro ponto sustentado foi a existência de acordo homologado pelo juízo da 
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Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia (GO), no qual as partes, sem vício de vontade, 
reconheceram que não havia relação de emprego. 

No entendimento da empresa, a homologação teria produzido coisa julgada que 
inviabilizaria a pretensão formulada na reclamação trabalhista. Assim, antes de ajuizar a 
reclamação trabalhista, a vendedora deveria ter pedido a rescisão ou a anulação da decisão 
homologatória, o que não poderia ser feito na Justiça do Trabalho. 

A relação de emprego foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (GO) e pela Oitava Turma do TST. Para a Turma, 
não há identidade entre as duas ações, pois a reclamação trabalhista se refere ao pedido de 
reconhecimento do vínculo, e o acordo na Justiça Comum diz respeito ao distrato comercial. 
Nos embargos à SDI-1, a distribuidora argumentou que a vendedora também figurara como 
parte na ação de homologação do acordo e que, ainda que assim não fosse, deveria ser 
aplicada a teoria da identidade da relação jurídica. Segundo a argumentação, embora possa 
existir distinção entre alguns dos elementos identificadores, as duas demandas tratam da 
mesma relação de direito material. 

O relator dos embargos, ministro Vieira de Mello Filho, destacou que, no acordo 
homologado na Justiça Comum, a vendedora não figurou como parte, e sim a empresa por ela 
constituída. Os pedidos também foram distintos, assim como as causas de pedir: a reclamação 
trabalhista fundamentou-se na CLT, e o acordo na Lei 4.886/65. “Assim, não há que se falar em 
coisa julgada”, concluiu, lembrando ainda que a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho têm 
competências distintas. 

Por unanimidade, a SDI-1 negou provimento ao recurso. Após a publicação do acórdão, 
foram opostos embargos de declaração, ainda não julgados.   
 
(MC/CF) 
Processo: Ag-ED-E-ED-ARR-3020-79.2014.5.17.0011 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 13/08/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
13/08/2018 

 
 

RECLAMANTE QUE FALTA À AUDIÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA DEVE PAGAR CUSTAS MESMO 
EM CASO DE JUSTIÇA GRATUITA 

 
Um trabalhador de empresa de pequeno porte do ABC paulista recorreu de sentença 

proferida pela juíza Rose Mary Copazzi Martins, da 5ª Vara do Trabalho de Santo André, que o 
condenara ao pagamento de R$ 268,05 de custas processuais por não ter comparecido à 

mailto:bruno@sindusfarma.org.br


 
Edição Nº 08| São Paulo, 31 Agosto de 2018

 

 

11 

 

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 

 
 

audiência e não ter justificado sua ausência dentro do prazo definido por lei. Ele era 
beneficiário da justiça gratuita e alegou violação ao princípio do acesso à Justiça. 

A 17ª Turma do TRT da 2ª Região (São Paulo), em acórdão de relatoria da 
desembargadora Maria de Lourdes Antonio, decidiu, por unanimidade de votos, manter a 
decisão de origem e negar provimento ao recurso do empregado, tomando por base a nova 
legislação trabalhista (Lei nº 13.467/2017). Segundo entendimento dos desembargadores, não 
há que se falar em violação ao princípio do acesso à Justiça, uma vez que o dispositivo legal 
não retira o direito à gratuidade da justiça integral, apenas afasta o direito à isenção do 
pagamento das custas processuais quando o reclamante dá causa ao arquivamento do 
processo, como ocorrido neste caso. 

“O disposto no art. 844, § 2º, da CLT não é inconstitucional, pois apenas pretende 
desestimular a litigância descompromissada, trazendo maior responsabilidade processual aos 
reclamantes na Justiça do Trabalho”, destacou o acórdão. 

Segundo os desembargadores, “o autor ocupou precioso tempo da pauta do juízo; 
ocupou tempo da reclamada, que deveria estar presente na audiência sob pena de revelia; 
tempo do advogado da reclamada, não apenas por ter de estar presente no ato, mas também 
por ter de elaborar a defesa. Quiçá também tenha ocupado tempo de testemunhas que 
deixaram de trabalhar para comparecer à audiência designada”. 
 
O processo está pendente de análise de recurso de revista. 
 
(Processo 10000912320185020435) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, 13/08/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
14/08/2018 

 
 
USINA QUE ASSINOU TAC SOBRE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CONSEGUE 

ANULAR AUTO DE INFRAÇÃO 
 

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que considerou 
inválido auto de infração lavrado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em 
desfavor de uma usina de açúcar pelo descumprimento da lei que determina a contratação de 
pessoas com deficiência. A decisão leva em conta que a usina assinou Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho visando ao preenchimento das vagas. 

A Usina Cansanção de Sinimbu S/A foi autuada por descumprir o artigo 93 da Lei 
8.213/91, que determina às empresas com 100 ou mais empregados a reserva de parte dos 
postos de trabalho para pessoas com deficiência ou reabilitadas. Em ação anulatória, afirmou 
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ter firmado o TAC e disse que a cota não teria sido preenchida porque não houve procura 
suficiente, mesmo após o envio de ofícios para associações de deficientes e publicações e 
divulgações em jornais e rádios. 

O MPT, por sua vez, informou que o termo de conduta abrangia várias outras usinas e 
a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Alagoas e tinha como propósito 
flexibilizar a base de cálculo prevista na Lei 8.231/91 para as empresas do setor sucroalcooleiro 
do estado, diante das dificuldades existentes para o cumprimento da cota. Pelo acordo, o 
cálculo deveria em levar conta as vagas das atividades industriais e a média das entressafras. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (AL) decidiu pela impossibilidade de 
aplicação da multa por observância ao princípio da segurança jurídica. No seu entendimento, a 
usina, ao firmar o TAC justamente com órgão que tem como atribuição a proteção do interesse 
público, coletivo e social e da ordem jurídica, “passa a ter a legítima presunção de que está 
cumprindo com seu dever legal, não podendo, posteriormente, ser penalizada”, ou seja, ser 
autuada pela mesma conduta. 

A União tentou trazer a discussão ao TST, sustentando, em agravo de instrumento, que 
a celebração de TAC não impede a atuação do Ministério do Trabalho na fiscalização e 
cumprimento da lei. 

O relator do agravo, ministro Cláudio Brandão, assinalou em seu voto que as empresas 
que descumprem a lei de cotas para pessoas com deficiência estão sujeitas à imposição de 
multa pelos órgãos administrativos de fiscalização. Contudo, no caso, o Tribunal Regional 
destacou que a usina não se eximiu de tentar cumprir a determinação legal, tanto que firmou 
o TAC nesse sentido. 

Para o relator, embora não haja regra expressa que proíba a autuação e a aplicação de 
multa pelo auditor fiscal do trabalho em tais casos, a intervenção do órgão fiscalizador 
enfraqueceria a atuação do Ministério Público para a reversão da situação irregular, “além de 
desacreditar o termo de ajustamento de conduta”. O TAC, segundo o ministro, tem eficácia de 
título executivo extrajudicial, e compete à Justiça do Trabalho executar as obrigações nele 
estipuladas. “Uma vez descumpridas as cláusulas, é permitida sua execução direta, consoante 
dispõe o artigo 876 CLT”, assinalou. 

O ministro ressaltou ainda que não se trata de interditar a atribuição conferida aos 
auditores fiscais de, diante da ocorrência de infrações, promover autuações, "mas, ao 
contrário, de preservar o cumprimento da obrigação na forma pactuada no título executivo 
extrajudicial e em relação ao qual não se identificou a ocorrência de fatos novos que 
revelassem inadimplemento".  
 
Por unanimidade, a Turma negou provimento ao agravo. 
 
(DA/CF) 
Processo: AIRR-377-77.2012.5.19.0007 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 14/08/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
17/08/2018 

 
 

DESLIGAMENTO TRABALHISTA MAL CONDUZIDO PODE GARANTIR INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS AO EMPREGADO 

 
A hora da rescisão contratual é um momento desconfortável tanto para o patrão, 

quanto para o empregado. E se o processo de desligamento ainda for mal conduzido, pode 
prejudicar a imagem do empreendimento, gerar indenização e trazer desdobramentos 
desagradáveis à saúde do trabalhador. Em Minas Gerais, a empregada de uma empresa 
especialista em terceirização e cessão de mão de obra conseguiu na justiça indenização por 
danos morais, no valor de R$ 15 mil, em função da maneira vexatória como foi comunicada a 
sua dispensa. A decisão foi da 34ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. 

A autora alegou na ação que o processo de desligamento foi realizado na frente de 
outros funcionários e clientes. A empresa de prestação de serviços terceirizados negou os 
fatos narrados, afirmando “que ela se recusou a assinar o comunicado de dispensa, sendo 
compelida a contratar um advogado para que este fizesse a comunicação”. 

Mas uma testemunha ouvida no processo confirmou as informações da empregada. 
Ela contou que presenciou a dispensa, ocorrida na sala de reuniões da empresa cliente e na 
presença de outras pessoas. E que, ao se retirar da sala, foi informada de que os responsáveis 
sabiam que a reclamante seria dispensada naquela oportunidade. 
Para a juíza do caso, Adriana Campos de Souza Freire Pimenta, ficou claro que o momento da 
dispensa foi devidamente planejado pelo superior hierárquico e que não foi uma simples 
coincidência a reclamante ter sido comunicada de seu desligamento em meio a uma reunião 
de trabalho, na presença de cliente e colegas. “A conduta da empregadora foi arquitetada, 
sem se pensar na situação humilhante e vexatória a que seria exposta a autora”, concluiu. 

Como ponderado na decisão, “ficou devidamente demonstrada a conduta ilícita da ré, 
a qual, de fato, causou desnecessário constrangimento à autora no momento da dispensa, 
enquanto realizava o seu mister, e na presença de terceiros”. 

Por esses fundamentos, foi julgado procedente o pedido de indenização por danos 
morais, que, segundo a magistrada, “não desponta como ressarcimento pelo prejuízo sofrido, 
mas, principalmente pela violação de um direito”. A decisão foi mantida pela 3aTurma do TRT 
mineiro. 
 
Processo 
PJe: 0011561-71.2017.5.03.0113 — Data: 05/02/2018. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, 17/08/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
20/08/2018 

 
 

AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA ATIVIDADE SINDICAL NÃO PODE GERAR PREJUÍZO 
FUNCIONAL 

 
A juíza Graça Maria Borges de Freitas, titular da Vara do Trabalho de Ouro Preto, 

condenou uma mineradora a pagar diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial, 
acolhendo pedido formulado por empregado portador de estabilidade e afastado para 
exercício de atividade sindical, conforme autorizado pelo artigo 543, parágrafo 2º, da CLT. Os 
paradigmas indicados exerciam a função de líder de produção, sendo atualmente supervisores. 
A decisão determinou que seja observado o salário mais benéfico, com exclusão dos benefícios 
de caráter personalíssimo. 

Na reclamação, o trabalhador alegou exercer as mesmas funções dos colegas 
apontados, embora tenha passado a receber salário inferior desde 2014. Os contracheques 
juntados aos autos revelaram que a licença é remunerada. “A controvérsia acerca da questão 
decorre, principalmente, da diferente interpretação dada pelas partes acerca da existência de 
igualdade funcional entre autor e paradigmas e acerca do direito do trabalhador afastado para 
exercer atividades sindicais de receber os aumentos salariais decorrentes do 
reenquadramento sofrido no cargo que ocupava”, observou a magistrada, ao analisar o caso. 

A julgadora considera que a estabilidade no emprego deve ser entendida como 
garantia plena, de modo que o afastamento do trabalho não possa importar qualquer prejuízo 
funcional. Segundo destacou, o entendimento está expresso na Convenção 98 da OIT, em seu 
artigo 1, incisos 1 e 2, alínea "b". Os dispositivos preveem que os trabalhadores deverão gozar 
de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de 
emprego, devendo essa proteção, particularmente, aplicar-se a atos destinados a “dispensar 
um trabalhador ou prejudicá-lo, por qualquer modo, em virtude de sua filiação a um sindicato 
ou de sua participação em atividades sindicais, fora das horas de trabalho ou com o 
consentimento do empregador, durante as mesmas horas”. 

Ainda de acordo com a magistrada, outras convenções da OIT também reforçam a 
proteção ao trabalhador que exerce a representação sindical dos trabalhadores, conforme se 
verifica no artigo 1 da Convenção 135: “Os representantes dos trabalhadores na empresa 
devem ser beneficiados com uma proteção eficiente contra quaisquer medidas que poderiam 
vir a prejudicá-los, inclusive o licenciamento, e que seriam motivadas por sua qualidade ou 
suas atividades como representantes dos trabalhadores, sua filiação sindical, ou participação 
em atividades sindicais, conquanto ajam de acordo com as leis, convenções coletivas ou outros 
arranjos convencionais vigorando”. 

Ademais, foi apontado que a recomendação 143 da OIT, que orienta a forma como 
devem ser interpretadas as normas acerca da proteção a dirigentes sindicais prevê, em seu 
item 8, parágrafo primeiro, a proibição de discriminação salarial, estabelecendo, claramente, 
que o trabalhador deve conservar ou ter restituídos todos os seus direitos relativos a salários e 
tempo de serviço em razão do exercício do mandato. Como exposto na decisão, sendo a 
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licença remunerada, os direitos do empregado devem ser conservados ao tempo do exercício 
da função sindical: “8. (1) As pessoas que, ao término de seu mandato como representantes de 
trabalhadores na empresa em que foram empregadas, retomam o trabalho nessa empresa, 
devem conservar, ou ter restituídos, todos os seus direitos, inclusive os referentes à natureza 
de seu emprego, a salários e a tempo de serviço”. 

A decisão explicitou que os convênios que protegem a liberdade sindical são 
considerados fundamentais pela OIT, conforme declaração de 1998, que visa a proteger o 
trabalho dos mecanismos precarizantes da globalização, iniciados a partir dos anos de 1990. 
Ressaltando ainda que a declaração foi reforçada em 2008 com nova declaração sobre a 
Justiça social para uma Globalização Equitativa. “Considerados mecanismos necessários para 
proteger o trabalho digno, tais convênios são de aplicação obrigatória por todos os membros 
da OIT para fins de proteger o trabalho decente, pois o órgão considera que, sem a liberdade 
sindical e a adequada proteção aos dirigentes sindicais, a própria legislação laboral corre risco 
de ser descumprida, já que as normas laborais, assim como todos os direitos fundamentais, 
embora garantidos em lei e na constituição, necessitam ser permanentemente defendidos 
para ter sua eficácia garantida”, registrou a julgadora na sentença. 

Com relação ao caso julgado, repudiou a tese da empresa de que o trabalhador 
afastado para exercer atividade sindical possa ser preterido no reenquadramento do seu cargo 
(enquadramento este que beneficiou todos os demais trabalhadores da mesma função da 
empresa), além de não ser convidado para os treinamentos necessários para atuar na planta 
produtiva e ainda ser prejudicado em relação aos salários. Para a magistrada, isso seria jogar 
por terra as normas de especial proteção ao dirigente sindical. Além do prejuízo direto ao 
trabalhador, a conduta geraria prejuízo coletivo, por desestimular que os demais 
trabalhadores participassem de atividade sindical, por medo de sofrer prejuízos na sua carreira 
e salários. “A falta de participação do autor nos treinamentos não pode ser invocada como 
fato obstativo do direito à equiparação, sob pena de beneficiamento da ré com a própria 
torpeza, decorrente da exclusão do trabalhador da capacitação relativa ao processo de 
reestruturação produtiva da planta empresarial”, enfatizou. 

Na visão da julgadora, a prova dos autos demonstrou a plena qualificação do 
empregado para o cargo de líder e a sua participação ativa no desenvolvimento das atividades 
da planta e nos treinamentos em serviço de novos trabalhadores, sem que haja qualquer fato 
que diferencie o seu trabalho dos demais líderes da empresa. Para ela, ficou clara a atitude 
discriminatória da empresa, sendo devida a equiparação salarial aos trabalhadores que 
exerciam a função de líder de produção, indicados na petição inicial, atuais supervisores. Foi 
determinado na sentença que as diferenças salariais integrem a remuneração até o final do 
contrato, diante da irredutibilidade salarial, bem como deferidos reflexos em outras parcelas. 
Houve recurso, mas o TRT mineiro manteve a condenação. 
 
Processo 
PJe: 0010243-88.2017.5.03.0069 — Sentença em 17/04/2017 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, 20/08/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
24/08/2018 

 
 

EXIGÊNCIA DE TESTE DE HIV PARA TRABALHO EM NAVIO CARACTERIZA DANO MORAL 
 

Uma trabalhadora atuava como animadora de cruzeiros marítimos, em festas e 
atividades recreativas a bordo. Em determinado momento, pediu o desembarque voluntário, 
por motivo de emergência familiar. Após, ingressou com processo trabalhista com diversas 
reivindicações, que lhe foram parcialmente concedidas. As empregadoras recorreram, 
discutindo, entre outras verbas, a de indenização por danos morais por tratamento 
discriminatório na exigência de exames médicos, inclusive para o vírus HIV, antes do 
embarque. Elas alegavam, entre outras razões, que esse procedimento é autorizado pela 
Convenção do Trabalho Marítimo. 

Os magistrados da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região julgaram 
os recursos. Sobre a indenização por danos morais, o relatório do desembargador Rafael Edson 
Pugliese Ribeiro registrou: “Mesmo considerando a condição peculiar do local de prestação de 
serviços (navio em alto mar), não há razão para a submissão dos trabalhadores a testes de HIV, 
considerando o avanço da medicina quanto ao controle dos sintomas de referida moléstia. 
Nesse contexto, restou caracterizado o dano moral, na medida em que a exigência dos exames 
mencionados como requisito para admissão no emprego constitui conduta discriminatória 
vedada pela ordem jurídica (Lei 9.029/95, art. 1º), que viola a intimidade e a privacidade do 
trabalhador”. 

Assim, no acórdão, os magistrados julgaram cabível a indenização arbitrada em 1º 
grau, na sentença da juíza Graziela Conforte Tarpani, e mantiveram-na, inclusive em seu 
montante (R$ 15 mil). Sobre os outros pedidos das empregadoras, foi deferido o que pedia a 
exclusão do pagamento do aviso prévio indenizado, da multa de 40% do FGTS, do seguro-
desemprego e das consequências previstas no artigo 467 da CLT, uma vez que a autora 
confessou que a iniciativa de rescindir o contrato partiu dela. Também foi deferido o pedido de 
readequação da jornada diária. Portanto, foi dado provimento parcial ao recurso ordinário. 

 
Ainda cabe recurso.  
 
(Processo 0000889.04.2014.5.02.0447 - Ac. 20180198615) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, 24/08/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
27/08/2018 

 
 

LIMPEZA DE BANHEIRO NÃO DÁ DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR UMIDADE 
Para a caracterização da insalubridade, a atividade deve ser exercida em local alagado. 

 
A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho desobrigou a Orbenk Administração e 

Serviços Ltda. de pagar o adicional de insalubridade a uma auxiliar de serviços gerais em razão 
do contato com umidade. Ela trabalhava na limpeza e no serviço de copa, mas, de acordo com 
a Norma Regulamentadora 15 (NR 15) do Ministério do Trabalho, a atividade não se 
caracteriza como insalubre em relação a esse agente. 

Contratada pela Orbenk para prestar serviço exclusivamente para a Comercial 
Automotiva S.A., em Cascavel (PR), a empregada, que também atendia clientes, ajuizou a 
reclamação trabalhista requerendo a rescisão indireta do contrato de trabalho após sete 
meses no emprego. Ela alegou que teria sido coagida a pedir demissão em razão do excesso de 
serviço a realizar e apontou ainda desvio de função, não pagamento do adicional de 
insalubridade e assédio moral. 
Umidade 

A ação foi julgada integralmente improcedente pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de 
Cascavel. No recurso ordinário, a auxiliar reiterou que havia trabalhado em condições adversas 
à saúde na limpeza diária de dois banheiros, em contato com agentes biológicos e com 
umidade excessiva. 

Com base no laudo pericial, o TRT deferiu o adicional e destacou que o empregado não 
precisa estar imerso em água ou encharcado: basta, para fins de recebimento da parcela, que 
o perito tenha concluído que a umidade é nociva à saúde. 
Norma Regulamentadora 

A relatora do recurso de revista da Orbenk, desembargadora convocada Cilene Ferreira 
Amaro Santos, assinalou que, conforme o artigo 192 da CLT, os limites de tolerância para a 
caracterização da atividade como insalubre são estabelecidos pelo Ministério do Trabalho por 
meio de suas normas regulamentadoras (NRs). A umidade é tratada especificamente no anexo 
10 da NR 15, que considera insalubres “as atividades ou operações executadas em locais 
alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos 
trabalhadores”. 

No exame do caso, a relatora ressaltou que, na decisão do TRT, consta que a 
empregada “molhava um simples pano de chão num balde com água e produto de limpeza 
comum para passar num piso frio”. Por isso, sua situação não se enquadra nos requisitos para 
a caracterização da insalubridade pelo agente umidade. 
Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso para excluir a condenação ao 
pagamento do adicional de insalubridade em grau médio. 
(LT/CF) 
Processo: RR-370-67.2015.5.09.0069 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 27/08/2018. 
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