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FONTE DE NOTÍCIAS 
03/10/2018 

 
 

REVERTIDA JUSTA CAUSA APLICADA A EMPREGADO CONDENADO CUJA SENTENÇA 
CRIMINAL NÃO HAVIA TRANSITADO EM JULGADO NO MOMENTO DA RESCISÃO 

 
A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) manteve sentença que 

reverteu a dispensa por justa causa aplicada a um empregado que foi condenado em processo 
criminal e estava preso, mas cuja ação ainda não havia transitado em julgado no momento da 
rescisão do contrato. A decisão de primeira instância foi proferida pela juíza Marilene Sobrosa 
Friedl, da 1ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul. Cabe recurso do acórdão da 8ª Turma ao 
Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

De acordo com dados do processo, o autor da reclamatória teve prisão decretada em 
abril de 2016 e trabalhou na empresa até um dia antes de começar a cumprir a pena. A 
rescisão contratual, por justa causa, foi realizada pela empresa em novembro daquele ano, 
sob o argumento de que o processo do ex-empregado havia transitado em julgado em 
setembro. A base da justa causa foi o artigo 482, alínea D, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, segundo o qual, uma das hipóteses de dispensa motivada, é a "condenação criminal 
do empregado, passada em julgado, caso não haja suspensão da execução da pena". Diante 
disso, o empregado ajuizou ação na Justiça do Trabalho para tentar reverter a justa causa. 

Ao julgar o caso, a juíza Marilene Sobrosa Friedl destacou o fato de a empresa ter 
dispensado o autor somente após transcorridos seis meses da prisão. Em sua visão, "essa 
tolerância impede que venha invocar, depois de longo período, a existência de justo motivo 
para a rescisão". Assim, a magistrada decidiu reverter a dispensa por justa causa em dispensa 
imotivada, e determinou que fossem pagas as verbas trabalhistas a que o empregado tinha 
direito e que se referem a esse tipo de rescisão contratual. A empresa apresentou recurso da 
sentença ao TRT-RS, sob o argumento de que não poderia ter dispensado o empregado antes, 
porque a ação criminal não havia transitado em julgado. 

Entretanto, como observou o relator do recurso na 8ª Turma, desembargador Luiz 
Alberto de Vargas, o relatório de execução da pena, documento consultado no site do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e anexado ao processo trabalhista, dá conta de que 
o trânsito em julgado da ação criminal ocorreu apenas em agosto de 2017, e não em setembro 
de 2016, como argumentou a empresa ao despedir o empregado por justa causa. Dessa 
forma, como explicou o magistrado, a rescisão contratual por justa causa não poderia ter 
ocorrido naquele momento. O entendimento pela manutenção da sentença foi unânime no 
órgão julgador. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 03/10/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

04/10/2018 
 

 
MULTA DE 40% DO FGTS NÃO INCIDE SOBRE VALOR DO AVISO-PRÉVIO 

INDENIZADO 
Lei não prevê a multa sobre o percentual do aviso-prévio indenizado destinado ao FGTS. 

 
A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da multa de 40% sobre o 

saldo do FGTS, devida nos casos de dispensa imotivada, a projeção do aviso-prévio 
indenizado. A decisão ocorreu no julgamento de recurso da WMS Supermercados do Brasil 
Ltda. (Walmart) em processo ajuizado por um vendedor. Conforme a jurisprudência do TST, 
não há previsão legal para a incidência da multa sobre o aviso-prévio indenizado. 
Multa do FGTS 

O vendedor trabalhou no Hipermercado BIG, da rede Walmart em Joinville (SC), por 
mais de dois anos. Na Justiça, ele reclamou que a empresa não havia depositado em sua conta 
do FGTS o percentual do salário referente ao período do aviso-prévio. Com isso, no cálculo da 
multa de 40% prevista no artigo 18, parágrafo 1º, da Lei 8.036/1990 não se considerou essa 
parcela de contribuição para o Fundo. Ao pedir a incidência, o colaborador demitido 
fundamentou sua demanda na Súmula 305 do TST, a qual orienta que o pagamento relativo 
ao período de aviso-prévio, trabalhado ou indenizado, está sujeito à contribuição para o FGTS. 

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região julgaram 
procedente o pedido do vendedor. Para o TRT, o período de aviso-prévio, ainda que 
indenizado, integra o contrato de emprego para todos os efeitos legais, até mesmo quanto 
ao salário e ao fundo de garantia. Desse modo, o Tribunal Regional entendeu que o ex-
empregado teria direito a receber a indenização de 40% do FGTS sobre o aviso-prévio por se 
tratar de dispensa sem justa causa. 
TST 

No julgamento do recurso de revista do Walmart, o relator, ministro Breno Medeiros, 
concluiu que a decisão do TRT violou a Orientação Jurisprudencial (OJ) 42 da Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST. Nos termos da jurisprudência, “o cálculo 
da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do 
efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso-prévio 
indenizado, por ausência de previsão legal”. 

Por unanimidade, a Quinta Turma deu provimento ao recurso para excluir o 
pagamento da multa de 40% do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado. 
 
Processo: RR-632200-85.2009.5.12.0050 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 04/10/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
05/10/2018 

 
 

CONTRATO EM VIGOR NÃO IMPEDE QUE EMPREGADO SEJA INDENIZADO POR DANO 
MATERIAL 

Para o TRT, a reparação seria devida somente no caso de dispensa.   
 

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou o entendimento de que um 
carpinteiro não teria direito ao recebimento de indenização por danos materiais por ainda 
manter vínculo de emprego com a Cedro Construtora e Incorporadora Ltda., de Ribeirão Preto 
(SP). Com isso, o processo retornará ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
(Campinas/SP) para reexame do caso. 
Acidente 

O empregado teve dois dedos da mão direita amputados em acidente com serra 
elétrica ocorrido em março de 2014. Após o fim do benefício previdenciário, em julho de 2014, 
ele retornou ao serviço em função adaptada. Mas, diante da necessidade de realização de 
cirurgia, de pagamento de plano de saúde e de compra de medicamentos, resolveu ajuizar, 
em outubro do mesmo ano, reclamação trabalhista na qual pedia indenização por danos 
morais, materiais e estéticos no valor total de R$ 500 mil. 

O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, que entendeu haver culpa 
concorrente do empregado no acidente, condenou a Cedro em pouco mais de R$ 31 mil de 
indenização pelos danos moral, material e estético. 
Contrato ativo 

O Tribunal Regional reduziu para R$ 10 mil a indenização por danos morais e estéticos 
e excluiu da condenação a determinação de pagamento de indenização por danos materiais. 
Ele reconheceu que as sequelas do acidente possam ter exigido do empregado maior esforço 
no exercício da atividade e retirado oportunidades de promoção. No entanto, para o TRT, para 
o deferimento da indenização, é necessário que se constate a incapacidade para o trabalho 
“com o prejuízo evidenciado pela ausência do contrato de trabalho”.  
Inabilitação 

O relator do processo, ministro Breno Medeiros, destacou ser fato incontroverso que 
o empregado sofreu grave lesão em decorrência do acidente, com a diminuição de sua 
capacidade de trabalho. Nessa circunstância, a reparação por meio de pensão independe de 
comprovação de prejuízo financeiro concreto ou de redução salarial. 

O ministro observou que o fato de a vítima continuar trabalhando na mesma atividade 
não exclui a obrigação de indenizar prevista no artigo 950 do Código Civil. O relator disse ainda 
que a indenização é devida nos casos em que há diminuição da capacidade de trabalho, 
conforme atestou a perícia no caso, e que a norma nada diz sobre a necessidade de o 
empregado estar impedido de trabalhar para o deferimento do benefício. 
 
A decisão foi unânime. 
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Processo: RR-10970-03.2014.5.15.0042 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 05/10/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/10/2018 

 
 

STF CONFIRMA JURISPRUDÊNCIA DO TST SOBRE ESTABILIDADE DA GESTANTE  
O direito à estabilidade não depende de conhecimento prévio da gravidez. 

 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária desta quarta-feira (10), 

assentou que o desconhecimento da gravidez no momento da dispensa da empregada não 
afasta a responsabilidade do empregador pelo pagamento da indenização por estabilidade. A 
decisão confirma o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sobre a matéria. 

O processo julgado foi o Recurso Extraordinário (RE) 629053, com repercussão geral 
reconhecida, interposto pela Resin República Serviços e Investimentos S. A. contra decisão do 
TST no mesmo sentido. Para o TST, a circunstância de o patrão desconhecer o estado gravídico 
da empregada, salvo previsão contrária em acordo coletivo, não afasta o pagamento de 
indenização decorrente da estabilidade. 

Segundo o voto do ministro Alexandre de Moraes, que prevaleceu no julgamento, a 
comunicação formal ou informal ao empregador não é necessária. No seu entendimento, o 
direito à estabilidade é instrumental e visa proteger a maternidade e garantir que a 
empregada gestante não seja dispensada imotivadamente. “O que o texto constitucional 
coloca como termo inicial é a gravidez. Constatado que esta ocorreu antes da dispensa 
arbitrária, incide a estabilidade”, afirmou. 

O desconhecimento da gravidez pela empregada ou a ausência de comunicação ao 
empregador, segundo o ministro, não podem prejudicar a gestante, uma vez que a proteção 
à maternidade, como direito individual, é irrenunciável. 

A tese de repercussão geral aprovada pelo Plenário foi a seguinte: 
“A incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso II, alínea ‘b’, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) somente exige a anterioridade da gravidez à 
dispensa sem justa causa.” 
(Com informações do STF) 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 10/10/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
11/10/2018 

 
 

NÃO CABE AÇÃO CAUTELAR PARA OBRIGAR EMPRESA A EXIBIR DOCUMENTOS ANTES DA 
DEFESA, DECIDE 5ª CÂMARA DO TRT-SC 

 
Para relatora, autor da ação tentou “garantir sucesso do processo” e se esquivar do 

ônus da sucumbência. 
Por unanimidade, a 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-

SC) manteve decisão de primeira instância que considerou incabível uma ação, com pedido 
cautelar, para que uma empresa exibisse documentos a fim de que o autor complementasse 
sua petição inicial - o principal documento de uma ação trabalhista. 

O autor processou uma operadora de rebocagem portuária em São Francisco do Sul, 
solicitando a exibição de determinados documentos a fim de atender ao novo dispositivo da 
Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que trata do valor da causa. Além disso, segundo o 
autor, a ausência dessa documentação o colocaria em risco de ter que pagar o advogado da 
empresa (sucumbência), pois, com a Reforma, os honorários de sucumbência (pagos por 
quem perde a discussão) são calculados com base no valor do pedido rejeitado - 5% a 15% do 
total, conforme alguns critérios estabelecidos no Art. 791-A, §2º, da CLT. 

O caso foi julgado inicialmente pela 4ª Vara do Trabalho de Joinville, que extinguiu o 
processo sem apreciar o mérito. “O procedimento adotado (ação cautelar) não é adequado 
ao que se pretende, pois os pedidos são incompatíveis entre si. Ademais, a nova redação do 
artigo 840, §1º, da CLT dispõe que o pedido deverá ser certo e determinado. Quanto aos 
pedidos cuja liquidação não poderá ser feita na inicial, poderá o autor indicar valor estimado 
ou se utilizar de medida própria para tal fim”, sentenciou o juiz Roberto Masami Nakajo. 

Vale lembrar que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) editou recentemente a 
Instrução Normativa 41/2018, que regulamentou a aplicação dos dispositivos da Reforma 
sobre o direito processual. No caso do artigo 840 da CLT, a instrução prevê que o valor da 
causa poderá ser “estimado”. 
Exibição de documentos x produção antecipada de provas 

Ao apreciar o recurso, a relatora do processo, desembargadora Lourdes Leiria, 
também negou o pedido do autor. Para ela, além de os requisitos clássicos da tutela cautelar 
não estarem presentes, o autor pretendia se utilizar da exibição de documentos como 
mecanismo de produção antecipada de provas para desistir de pedidos nos quais não teria 
chances de ganhar, sem arcar com o ônus da sucumbência. 

“O pleito de exibição prévia de documentos com o objetivo explícito de se esquivar 
dos honorários de sucumbência, como, inclusive, admitiu a parte autora, não constitui 
hipótese de cabimento da produção antecipada de provas, mormente porque o autor dispôs 
de condições de narrar os direitos reivindicados na petição inicial sem prejuízo ao exercício 
do direito de ação”, ponderou a desembargadora. 

No entendimento da relatora, o trabalhador pretendia garantir o sucesso do 
processo. “Por se tratar de lide já posta, denoto nítido o escopo do autor em obter o 
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reconhecimento antecipado do próprio direito controvertido. É que, deixando a ré de atender 
o chamado jurisdicional e de apresentar os documentos requeridos, presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos desde já narrados na inicial, com a própria satisfação antecipada dos 
direitos pretendidos”, avaliou a desembargadora, concluindo que a via processual eleita pelo 
reclamante não se configurou adequada.  

 
Processo Pje: 0000534-63-2018-5-12-0030 (RO) 

 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, 11/10/2018. 

 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
14/10/2018 

 
 

JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO PAULO RECONHECE DISCRIMINAÇÃO E DETERMINA QUE 
PROFESSORA TRANSEXUAL SEJA REINTEGRADA AO EMPREGO 

 
Por meio de decisão da juíza Daiana Monteiro Santos, da 2ª Vara do Trabalho de 

Barueri-SP, uma professora teve reconhecida a dispensa discriminatória ocorrida em 2015, 
com direito a uma indenização por danos morais de R$ 30 mil e à reintegração ao emprego 
com pagamento relativo ao afastamento. Proferida no último dia 4 de setembro, a sentença 
deverá ser cumprida pelo colégio (empresa reclamada) até o dia 17 de setembro, no máximo. 

A professora de filosofia Luíza Coppieters procurou a Justiça do Trabalho após ter sido 
desligada pelo colégio Anglo em Osasco-SP, local em que lecionava desde 2009. Em março de 
2014, após passar pela transição de gênero, o professor Luiz decidiu assumir a identidade 
feminina no colégio, o que lhe causou uma série de problemas. Passou a ser tratada com rigor 
excessivo pelos superiores, foi proibida de abordar questões de gênero em sala, teve aulas e 
salário reduzido (de R$ 6 mil para R$ 1 mil), sendo, por fim, dispensada em junho de 2015, 
após retorno de um afastamento médico por quadro depressivo.  

Os autos exibem inúmeras manifestações de apoio dos alunos à decisão de Luíza em 
assumir a identidade de gênero feminina e uma citação à demissão da professora feita pelo 
ministro do Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso durante um julgamento que abordava 
o tema transfobia (RE 845.779).  

Em sua decisão, a magistrada Daiana Monteiro Santos afirma que a redução de aulas 
foi injustificada, resultou em impactos financeiros e também causou danos à personalidade e 
à saúde da reclamante, que teve afastamentos médicos por problemas depressivos e, “no 
momento de maior fragilidade, foi dispensada por sua empregadora. 

Ao reconhecer o dano moral, a magistrada afirmou que a igualdade, para ser atendida 
em sua plenitude e de forma justa, deve considerar as diferenças, submetendo-as, se 
necessário, a tratamento diferenciado, o que se traduz na igualdade material definida por 
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Aristóteles, 300 anos antes de Cristo”. De acordo com a juíza, a matéria em questão se refere 
à transição de gênero (do masculino para o feminino), de modo que o tratamento 
discriminatório no ambiente de trabalho, após tal mudança, importa em discriminação em 
razão de sexo. Nesse sentido, a distinção e exclusão praticada contra a professora violaram 
não apenas a Lei nº 9.029/95, como também a Constituição da República e a Convenção Nº 
111 da Organização Internacional do Trabalho.  
Assédio moral e transfobia 

De janeiro a agosto de 2018, a Justiça do Trabalho de São Paulo recebeu 8.548 
reclamações envolvendo situações de assédio moral. O número é 61% menor que o mesmo 
período de 2017, quando ainda não vigorava a reforma trabalhista. Amplamente divulgada, a 
transfobia é a discriminação contra a identidade de gênero de transexuais e travestis, e na 
esfera trabalhista configura como um dos exemplos de assédio moral. A discriminação contra 
o empregado em razão da cor da pele, do sexo, da religião, de suas compleições física, entre 
outros, também podem resultar em punição em um processo trabalhista. Na 2ª Região, o 
levantamento estatístico dos casos recebidos se concentra no tema assédio moral e não em 
suas variadas espécies. 
 
(Processos nº 1000799-98.2015.5.02.0202 e 1001702-59.2017.5.02.0204) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 14/10/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
15/10/2018 

 
MANTIDA JUSTA CAUSA DE BANCÁRIO QUE ENVIOU DADOS DE CLIENTES PARA E-MAIL 

PRIVADO 
A conduta foi considerada grave por deixar dados sigilosos desprotegidos. 

 
A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do 

Trabalho negou provimento ao recurso interposto por um ex-bancário do Itaú Unibanco S.A. 
que pretendia reverter sua dispensa por justa causa. Conforme apurado, ele copiou dados 
sigilosos de clientes e os enviou para o seu e-mail privado, deixando as informações expostas 
em ambiente desprotegido. Por maioria, os ministros entenderam que ele descumpriu norma 
de segurança empresarial e que a conduta poderia causar prejuízo incalculável para o banco. 
Punição excessiva 

A decisão foi tomada em recurso ordinário na ação rescisória ajuizada pelo bancário 
após o trânsito em julgado da sentença em que foi reconhecida a justa causa e indeferido o 
pedido de reintegração no emprego e de pagamento de verbas rescisórias. No seu 
entendimento, a decisão que indeferiu a reversão da dispensa contrariou o artigo 482, alínea 
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“h”, da CLT, que prevê a indisciplina e a insubordinação como motivos para a dispensa por 
justa causa. 

Segundo ele, a pena havia sido excessivamente severa e desproporcional à conduta 
que lhe fora atribuída. “A sentença transformou um fato isolado em uma conduta reiterada”, 
sustentou. 
Falta grave 

O relator do recurso ordinário, ministro Douglas Alencar Rodrigues, observou que, 
embora única, a falta cometida pelo bancário poderia causar “prejuízo incalculável” ao banco. 
“É evidente a quebra de confiança necessária à continuidade do vínculo de emprego com a 
instituição financeira”, afirmou. “Assim, não se revela desproporcional a ruptura contratual 
por justa causa motivada em uma única conduta faltosa do trabalhador”, concluiu. 

A decisão foi por maioria. Ficou vencida a ministra Delaíde Miranda Arantes, que 
entendeu ter havido desproporção entre a conduta do empregado e a penalidade aplicada. 
 
Processo: RO-101576-28.2016.5.01.0000 
 
Fonte: Tribunal Superior do Trabalho, 15/10/2018 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
15/10/2018 

 
TURMA ALTERA NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 

HOMOLOGADO POR FERIR DIREITO DO INSS 
 

Um acordo celebrado entre um trabalhador e um posto de gasolina deixou de ser 
homologado pelo juiz de 1º grau ao fundamento de que seria necessário o contencioso 
judicial, sob pena de o Poder Judiciário se tornar um ente homologador de acordo. A sentença 
extinguiu o feito sem adentrar no mérito. No entanto, as partes recorreram e conseguiram 
reverter a decisão. Com base no voto do juiz convocado Vitor Salino de Moura Eça, a 10ª 
Turma do TRT de Minas homologou o acordo, nos termos nele ajustados, mas considerou que 
a sua totalidade se referia a verbas de natureza salarial, com incidência da contribuição 
previdenciária devida. 

Na decisão, o relator lembrou que a possibilidade de homologação de acordo 
extrajudicial pelas Varas de Trabalho foi prevista na Lei nº 13.467/2017. Nesse sentido, o 
artigo 652, f, da CLT estabelece que compete às Varas do Trabalho decidir quanto à 
homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Por 
sua vez, o artigo 855-B diz que o processo de homologação de acordo extrajudicial terá início 
por petição conjunta e que é obrigatória a representação das partes por advogado. As partes 
não poderão ser representadas por advogado comum e, de acordo com a norma, o 
trabalhador pode ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. 

mailto:bruno@sindusfarma.org.br


 
Edição Nº 10| São Paulo, 30 Outubro 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 

 
 

Para o julgador, não há mais como negar a possibilidade de homologação de acordo 
extrajudicial na Justiça do Trabalho, conferindo-se força de sentença e segurança jurídica à 
transação celebrada entre as partes. Conforme observou, a lei tem o nítido propósito de 
prevenir litígios decorrentes da relação de trabalho mantida, para os casos de os interessados 
livremente se manifestarem pela transação extrajudicial, em petição de acordo. No seu modo 
de entender, os dispositivos da lei consolidada estão em plena consonância com a 
competência da Justiça do Trabalho estabelecida no artigo 114 da Constituição da República. 

O julgador lembrou que o tema não é novo na seara trabalhista. Há muito vem sendo 
decidido que o acordo entre o trabalhador e o patrão pode alcançar não só o objeto do 
processo, como também parcelas não postuladas, conforme a OJ 132 da SDI-2 do TST: “AÇÃO 
RESCISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. ALCANCE. OFENSA À COISA JULGADA (DJ 04.05.2004) 
Acordo celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena e ampla 
quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as 
demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a 
propositura de nova reclamação trabalhista". 
No caso, chamou a atenção para o fato de os interessados que buscaram a ratificação do 
acordo extrajudicial na presença do juiz serem capazes, estando assistidos por advogados 
próprios, conforme exigido no artigo 855-B da CLT. O relator discordou do raciocínio adotado 
em 1º grau ao pontuar que, no procedimento de jurisdição voluntária, o juiz intervém para 
conferir eficácia ao negócio jurídico, por meio da atuação na tutela de interesses privados. 
Constou na ementa da decisão: 

“HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE JURÍDICO. PROVIMENTO 
EM SEGUNDO GRAU. Apesar de ser expressão de direito social, inclusive constitucionalizado, 
a matéria veiculada na Justiça do Trabalho é, essencialmente, de direito privado. E neste 
espaço é dado às partes a pactuação direta de seus interesses, com o referendo estatal, donde 
emerge o interesse processual, lembrando que a prevenção de litígios é dos principais 
escopos do Poder Judiciário. Assim, sendo as partes capazes e lícito o objeto da avença, cabe 
ao magistrado a homologação do termo extrajudicial de conciliação. E, não o fazendo, 
considerando o efeito em profundidade dos recursos e que a matéria não desafia cognição, 
por extensão da teoria da causa madura, pode a instância revisora dar provimento ao recurso 
e, ato contínuo, homologar o pactuado sem qualquer risco de supressão de instância”. 

Nesse contexto, o relator afastou a decisão que extinguiu o processo sem julgamento 
do mérito e passou a apreciar os termos do acordo. No aspecto, destacou que o acordo tem 
extensão da quitação de forma ampla, isto é, para quaisquer pretensões passadas e futuras, 
decorrendo da própria natureza de transação preventiva de litígios. Segundo o julgador, a 
avença não pode ter indícios de irregularidade, sob pena de se negar a aprovação do ajuste, 
sobretudo se estiver impondo prejuízo a terceiros. 

Prejuízo a terceiros revertido - No caso, a análise revelou uma contradição nos termos 
do acordo. É que dele constou que "As verbas rescisórias, conforme consta do TRCT, a multa 
rescisória do FGTS e benefícios em atraso de Vale Transportes e Cesta Básica serão pagos com 
a homologação do presente acordo e da forma estabelecida abaixo." Ao mesmo tempo em 
que foi registrado em outro item que os interessados declaram "... a natureza indenizatória 
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do acordo (danos morais), mas sem limitar a quitação a quaisquer outras verbas do extinto 
do contrato de trabalho". 

Na avaliação do magistrado, ficou evidente que o acordo extrajudicial teve por intuito 
o pagamento de verbas rescisórias previstas no termo de rescisão (TRCT) e benefícios como o 
vale-transporte e cesta básica, razão pela qual entendeu não poder prevalecer a declaração 
das partes de que se refere a pagamento de indenização por danos morais, por não se ajustar 
à realidade processual. Concluiu que o acordo, nesse quesito, procura evitar a incidência de 
contribuição previdenciária, com nítida tentativa de elisão fiscal. A situação foi repudiada por 
ferir direito de terceiro, no caso, a Previdência Social. 

Diante do exposto, a Turma deu provimento ao recurso, para afastar a decisão que 
extinguiu o processo, e homologou o acordo nos termos nele ajustados, para que surta seus 
efeitos jurídicos e legais, com a extinção e quitação de toda e qualquer situação relativa à 
extinta relação contratual trabalhista ocorrida entre as partes, exceto quanto à natureza das 
parcelas que compõem o ajuste. Em relação à natureza dessas parcelas, a Turma declarou que 
a totalidade do acordo refere-se a verbas de natureza salarial, sobre o qual incide a 
contribuição previdenciária. 
 
Processo PJe: 0010518-96.2018.5.03.0038 (RO) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 15/10/2018. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

16/10/2018 
 
 

NÃO CABE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELO USO DE SANITÁRIOS ABERTOS AO 
PÚBLICO 

 
Uma bancária atendia numa agência de pequeno porte, dentro do terminal rodoviário 

Tietê, na capital paulista. Em sua reclamação trabalhista contra a instituição financeira, ela 
reivindicou, além de diversos outros pedidos, uma indenização por danos morais, uma vez 
que seu posto de trabalho não dispunha de sanitário próprio, obrigando-a a utilizar o da 
rodoviária, com péssima qualidade de limpeza, conforme alegado. Tal pedido foi concedido 
na sentença (decisão de 1º grau), no valor de R$ 30 mil. Ambas as partes recorreram. 

Os recursos foram julgados em 2º grau na 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região. No relatório, de autoria da desembargadora Rosana de Almeida Buono, após 
uma pequena preleção sobre a indenização por danos morais e seu cabimento, e apesar da 
confirmação de que “as condições de limpeza dos banheiros existentes no local, tanto o 
exclusivo de funcionários (de todo o terminal rodoviário) como o aberto ao público, não eram 
ideais”, julgou-se “não ser cabível a indenização por danos morais, sob pena de ser necessária 
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a extensão da verba a todo e qualquer trabalhador que preste serviços em locais de grande 
circulação de pessoas e completa banalização do instituto.” 

Foi mencionado no acórdão também como “fato público e notório que, diante da 
própria estrutura do terminal rodoviário, não havia a possibilidade de a reclamada instalar 
sanitários exclusivos a seus funcionários.” Assim, os magistrados da 3ª Turma decidiram, por 
unanimidade de votos, excluir da condenação a indenização por danos morais. Dentre os 
pedidos da autora, foi deferido o índice IPCA-E para atualização dos créditos trabalhistas. Os 
demais pedidos das partes foram negados. 
(Processo 1000686-73.2016.5.02.0085) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 16/10/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
19/10/2018 

 
 

INDENIZAÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REQUER 
DEMONSTRAÇÃO DO DANO MORAL 

Para a Turma, não ficou configurada a efetiva lesão à esfera moral do empregado. 
 

A Quinta Turma excluiu da condenação imposta ao Município de São José do Rio Pardo 
(SP) e à Serviços e Obras Sociais (SOS) o pagamento de indenização por dano moral a uma 
empregada em razão do não pagamento das verbas rescisórias devidas. Segundo a Turma, a 
situação não configura automaticamente a ocorrência de lesão à esfera moral do empregado. 

A assistente administrativa, contratada pela SOS, prestou serviço para a Prefeitura de 
São José do Rio Pardo por 26 anos. Em 2014, ela foi demitida sem justa causa e não recebeu 
nenhum valor a título de verbas rescisórias, além de estar com três meses de salário atrasados 
e vários depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pendentes. 
Dignidade da pessoa humana 

Ao ingressar na Justiça, a empregada argumentou que é obrigação da empresa cumprir 
com todos os direitos trabalhistas e, ao optar por não fazê-lo, a SOS “afrontou o princípio da 
dignidade da pessoa humana”, garantido na Constituição da República. Ela sustentou que as 
parcelas têm natureza alimentar, necessárias para sobreviver no período que estava 
desempregada. Também assinalou que a SOS não havia emitido as guias do seguro-desemprego, 
impedindo-a de receber o benefício. 
Conduta reprovável 

O juízo de primeiro grau determinou à empresa e ao município o pagamento de todos 
os valores devidos (salários atrasados, FGTS e verbas rescisórias), mas julgou improcedente o 
pedido de indenização por dano moral. Segundo a sentença, ainda que o atraso no pagamento 
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dos valores devidos fosse uma conduta reprovável, não foram provados danos concretos à 
empregada. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP), no entanto, condenou a 
empresa e o município a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1 mil por considerar 
“inequívoca a prática de ato lesivo” contra a empregada. 
Jurisprudência 

No exame do recurso de revista da empregada, o relator, ministro Breno Medeiros, 
assinalou que, de acordo com a jurisprudência atual do TST, a ausência de pagamento das verbas 
rescisórias, por si só, não enseja indenização por danos morais. “É necessária para a 
configuração do dano a existência de lesão que provoque abalo psicológico decorrente de 
efetiva afronta à honra, à imagem, constrangimento ou prejuízo suportado pelo trabalhador”, 
afirmou. 

No caso, embora o Tribunal Regional tenha registrado que a falta de pagamento das 
verbas rescisórias havia impossibilitado o levantamento dos valores depositados na conta 
vinculada do FGTS e a entrega das guias para habilitação ao seguro-desemprego, tal 
circunstância, segundo o relator, “não possui gravidade suficiente para caracterizar a alegada 
afronta à esfera íntima do empregado”. 

 
A decisão foi unânime. 

 
Processo: RR-10647-19.2014.5.15.0035 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 19/10/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
22/10/2018 

 
 

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO SEM ASSINATURA DO EMPREGADO NÃO SERVE COMO 
PROVA 

De acordo com a CLT e a jurisprudência do TST, o recibo somente é válido se assinado. 
 

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que os recibos sem 
assinatura do empregado apresentados em juízo pela Tecsis Tecnologia e Sistemas Avançados 
S. A. sejam desconsiderados na apuração dos valores devidos a um operador de produção. A 
decisão segue a jurisprudência do TST que somente considera válido, como meio de prova, o 
recibo assinado ou o comprovante de depósito bancário. 
Recibos apócrifos 

O operador pleiteou na reclamação trabalhista o reconhecimento do direito a diversas 
parcelas que, segundo ele, a empresa não pagava integralmente, como horas extras e adicional 
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noturno. A empresa foi condenada pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) reformou a sentença com base na documentação 
apresentada pela empresa. 

Para o TRT, o fato de os recibos serem apócrifos não os tornava imprestáveis como meio 
de prova. “Não há nem mesmo indícios de que os documentos tenham sido produzidos de má-
fé, unilateralmente, ou que não retratem a realidade”, registrou a decisão. “Nesse cenário, cabia 
ao autor produzir prova robusta de que não recebeu os valores ali constantes, ônus do qual não 
se desincumbiu”. 
 
CLT 

O relator do recurso de revista do operador, ministro José Roberto Freire Pimenta, 
assinalou que o TST, com base no artigo 464 da CLT, firmou o entendimento de que a 
comprovação do pagamento somente será válida se o recibo estiver devidamente assinado ou 
se for apresentado respectivo comprovante de depósito. Assim, a decisão do TRT em sentido 
contrário violou esse dispositivo. 
 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: ARR-11174-59.2014.5.15.0135 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 22/10/2018. 

 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
23/10/2018 

 
 

OFENDER COLEGAS DE TRABALHO NAS REDES SOCIAIS É MOTIVO PARA JUSTA CAUSA, 
DECIDE 1ª CÂMARA 

Para relator, ato lesivo à honra não precisa ser necessariamente praticado no ambiente de 
trabalho. 

Publicar ofensas a colegas de trabalho nas redes sociais configura ato lesivo à honra, 
sendo motivo suficiente para despedida por justa causa. Com esse fundamento, a 1ª Câmara do 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) manteve sentença de primeira instância e 
negou provimento ao recurso do autor que pretendia reverter a dispensa aplicada pela empresa.  

O caso começou quando um trabalhador da Viqua Indústria de Plásticos Ltda. foi 
demitido por justa causa por ter publicado em sua rede social comentários ofensivos contra 
colegas de trabalho. O trabalhador considerou sua dispensa ilegal e ingressou com ação pedindo 
a condenação da empresa ao pagamento de verbas rescisórias. Afirmou que a mensagem foi 
publicada de forma privada e que somente seus amigos tiveram acesso ao conteúdo. Alegou 
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ainda que a dispensa ocorreu por outro motivo, pois era tratado com rigor excessivo pelo 
superior hierárquico.  

Na defesa, a empresa negou o tratamento rigoroso e afirmou que tomou conhecimento 
dos comentários ofensivos postados pelo trabalhador porque alguns de seus funcionários 
estavam indignados - fornecedores e clientes, inclusive, haviam tomado ciência do ocorrido e 
pedido esclarecimentos. Segundo a empresa, portanto, foi a atitude do próprio autor que gerou 
a rescisão contratual. 
'Maria Gasolina' e 'Maria Chuteira' 

Ao julgar o caso, a juíza Patricia Andrades Gameiro Hofstaetter, da 4ª Vara do Trabalho 
de Joinville, confirmou a licitude da justa causa aplicada pelo empregador. Assinalou que os 
documentos apresentados pela ré, a qual cabia o ônus da prova, comprovaram que o autor 
praticou ato lesivo à honra ou à boa fama contra empregadas da empresa nas redes sociais.  

“Embora o autor não tenha dito palavras de baixo calão, ele fez diversos comentários, 
chamando as empregadas da Viqua de 'maria gasolina' e 'maria chuteira'”, verificou a 
magistrada, salientando que o fato das ofensas não terem sido realizadas no local de trabalho 
não altera a situação, em razão da grande repercussão dos comentários.  

Ao recorrer da sentença, o autor reforçou o entendimento de que o ato lesivo à honra 
é apenas aquele praticado no ambiente de trabalho e que os comentários ocorreram fora desse 
local. No entanto, o relator do processo, desembargador Wanderley Godoy Junior, manteve a 
decisão de primeiro grau com fundamento no art. 482, alínea j, da CLT, dispositivo segundo o 
qual a justa causa pode ser aplicada nesses casos. 

“Ficou demonstrado que, ainda que o reclamante tenha enviado as mensagens 
ofensivas a colegas de trabalho fora do período de sua jornada de trabalho, longe do local de 
trabalho, tais mensagens chegaram, repercutiram, no ambiente de trabalho, o que caracteriza 
a prática de ato lesivo à honra e à boa fama de suas colegas de trabalho no serviço”, concluiu o 
relator. 
 
Processo Pje: 0000755-17.2016.5.12.0030 (RO) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, 23/10/2018. 
 

 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

24/10/2018 
 

 
COBRANÇA DE METAS POR WHATSAPP FORA DO EXPEDIENTE EXTRAPOLA PODER DO 

EMPREGADOR 
Para a 3ª Turma, a conduta afeta o equilíbrio psicológico do empregado. 
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A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Telefônica Brasil S.A. por 
cobrar metas de um vendedor fora do horário de trabalho por meio do aplicativo WhatsApp. 
Para a Turma, a conduta da empresa extrapolou os limites aceitáveis no exercício do poder 
diretivo do empregador. 
Pressão 

Na reclamação trabalhista, o vendedor afirmou que sofria assédio moral da Telefônica, 
com pressões excessivas por resultados e ameaças de demissão se não atingisse as metas. A 
situação, conforme alegou, afetou sua vida privada, sua imagem pessoal e sua integridade 
psicológica. 
WhatsApp 

As testemunhas ouvidas no processo afirmaram que os empregados sofriam cobranças 
durante e depois do expediente pelo WhatsApp e que os números de cada vendedor eram 
expostos tanto nas mensagens pelo aplicativo quanto no mural da empresa. Segundo uma 
depoente, se alguém não respondesse às mensagens enviadas fora do horário de trabalho, o 
gerente perguntava o motivo. 
Metas 

O juízo da 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte (MG) julgou improcedente o pedido 
de indenização. Segundo a sentença, os depoimentos das testemunhas não demonstraram que 
havia pressão excessiva. “A pressão por cumprimento de metas é inerente à função de 
vendedor, e a conduta da empresa neste sentido, por si só, não caracteriza assédio moral, mais 
ainda quando não comprovado de forma cabal eventual abuso”, afirmou o juízo. 

Ao manter a sentença, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) registrou que 
o WhatsApp “está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, inclusive em ambientes 
corporativos”. Para o TRT, o uso do aplicativo “pode até ser benéfico”, e o que deve ser 
combatido é o “uso pernicioso decorrente do excesso de trabalho”, o que não ficou 
demonstrado no caso. “Se o empregado não quisesse responder ou até mesmo ler a mensagem, 
poderia assim proceder”, registrou na decisão. 
Invasão 

Para o relator do recurso de revista do vendedor, ministro Alexandre Agra Belmonte, 
“há o uso e há o abuso”, e, no exercício do direito, há uma limitação. “Se não era para responder, 
por que enviar a mensagem por WhatsApp? Mandou a mensagem para qual finalidade? Se não 
era para responder, deixasse para o dia seguinte. Para que mandar mensagem fora do horário 
de trabalho?”, questionou. Para o ministro, a conduta invade a privacidade da pessoa, “que tem 
outras coisas para fazer e vai ficar se preocupando com situações de trabalho fora do seu 
horário”. 
Limites 

Segundo o relator, condutas como essa “fazem com que a pessoa fique aflita, agoniada 
e queira resolver naquele mesmo instante situações de trabalho” e extrapolam os limites 
aceitáveis no exercício do poder diretivo do trabalho dos empregados pelo empregador, 
“gerando ao trabalhador apreensão, insegurança e angústia”. No seu entendimento, a Justiça 
do Trabalho, em todos esses anos que vem julgando essas questões, “humaniza as relações de 
trabalho ao impor os limites necessários”. 
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O relator explicou que, uma vez evidenciado na decisão do TRT que havia cobrança de 
metas fora do horário de trabalho, “a conclusão não pode ser a de que não há reparação por 
dano moral”. Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso e fixou o valor da 
indenização em R$ 3.500. 

 
Processo: RR-10377-55.2017.5.03.0186 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 24/10/2018. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

25/10/2018 
 
 
CRIANÇA RESIDIR COM PAI ADOTIVO ANTES DA ADOÇÃO NÃO IMPEDE DIREITO À LICENÇA-

PATERNIDADE 
A 5ª Câmara do TRT-SC concedeu indenização a um pai adotivo cuja licença-paternidade havia 

sido negada pelo empregador sob o argumento de que ele já residia com a criança, seu 
enteado, antes da adoção.  

 
O empregado trabalhou na empresa de novembro de 2015 a agosto de 2016, quando 

foi dispensado sem justa causa. Quatro meses antes, em abril, teve o pedido de adoção de seu 
enteado deferido e, então, pediu a licença, mas não obteve sucesso.  

Após a dispensa, o trabalhador ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho 
requerendo indenização pelos cinco dias não usufruídos da licença-paternidade, entre outros 
pedidos. Ao analisar o caso, a 5ª Vara do Trabalho de Joinville também negou o direito.  

O benefício é garantido, mesmo nas adoções, com o objetivo de oferecer tempo mínimo 
de convívio entre pai e filho em casa, para a construção de relações afetivas. O juízo entendeu, 
no entanto, que nesse caso específico a criança estava completamente inserida na família 
porque já residia com o pai adotivo (na condição de padrasto), e por isso a licença-paternidade 
não seria devida. 

Insatisfeito com a sentença, o autor da ação recorreu ao Tribunal, onde seu pedido foi 
apreciado pelos desembargadores da 5ª Câmara. O colegiado negou os outros pedidos do 
trabalhador, mas foi unânime em condenar a empresa a indenizar os cinco dias de trabalho 
devidos ao autor por não ter concedido a licença-paternidade, arbitrando a condenação em R$ 
2 mil.  

No entendimento da relatora, a desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, a lei não 
menciona requisitos ou exigências para o deferimento da licença-paternidade, bastando a 
comprovação da adoção. “O critério para a concessão da licença é objetivo, não permitindo 
análise subjetiva. Assim, comprovada a adoção de filho pelo autor, fazia ele jus à licença-
paternidade de cinco dias”, assinalou.  
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Quanto ao pedido de indenização por danos morais pelo fato de não ter usufruído a 
licença, a desembargadora alegou que o pleito não prosperava. “O dano moral pressupõe lesão 
ou prejuízo sofridos por uma pessoa em seus bens vitais, correspondentes à intimidade, vida 
privada, honra e imagem, assegurado o direito a indenização decorrente de sua violação (art. 
5º, inc. X da CF/88). Conquanto a reclamada tenha suprimido seu direito à licença-paternidade, 
no caso específico do autor, que já convivia com o adotado, não visualizo dano moral 
indenizável”, concluiu Gisele Alexandrino.  
A empresa recorreu para o Tribunal Superior do Trabalho.  
 
Processo nº 0001432-84.2016.5.12.0050 (AIRO) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, 25/10/2018. 
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