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FONTE DE NOTÍCIAS 

07/01/2016 
 

FIAT É CONDENADA POR SUBMETER METALÚRGICO A CONSTRANGIMENTO EM REVISTA 
ÍNTIMA 

 
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Fiat Automóveis S.A 

a indenizar um metalúrgico submetido a revista íntima de forma vexatória. A Turma 
conheceu do recurso de revista do trabalhador por violação ao artigo 5º, inciso X, da 
Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade e imagem pessoal, 
garantindo direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 

O empregado trabalhava na fábrica da Fiat em Betim (MG). Na reclamação 
trabalhista, ele conta que constantemente era submetido a revista pessoal, onde tinha 
todas as partes do corpo apalpadas por seguranças armados, inclusive nas nádegas, para 
vistoriar o bolso traseiro da calça. Ressalta que outros empregados conseguiam ver o local 
do procedimento, o que causava ainda maior constrangimento. 

A Fiat, em sua defesa, afirmou que a revista era realizada de forma aleatória e 
individual, podendo recair sobre qualquer empregado, com total respeito e sem o alegado 
toque em partes íntimas. 
 

O juiz da 3ª Vara do Trabalho de Betim (MG) negou o pedido de indenização por 
entender que não ficou demonstrada a prática de ato ilícito decorrente de conduta dolosa 
ou culposa do empregador, e que causasse dano à esfera moral do empregado. O 
magistrado observou que o fato da empresa realizar a revista não configura excesso ou 
abuso de direito, apenas zelo para com o seu patrimônio. O Tribunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região (MG) manteve a sentença. 

Em recurso ao TST, o processo foi analisado pelo ministro Alexandre Agra Belmonte, 
que concluiu que a revista era realizada de forma abusiva, com ofensa à intimidade e à 
dignidade do trabalhador, considerando, sobretudo, que a empresa dispunha de outros 
meios para fiscalização, como câmeras de circuito interno de televisão. 

Para Belmonte, o constrangimento de ser submetido a tal procedimento na 
presença de outros colegas, sem indícios ponderáveis de lesão ao patrimônio da empresa, é 
intolerável. "Se a empresa desconfiava de seus empregados, que adotasse outros meios de 
fiscalização, capazes de impedir delitos, preservando, no entanto, a intimidade de cada um", 
afirmou. 
 
Por unanimidade, a Turma fixou o valor da indenização em R$ 20 mil. 
 
Processo: RR-1144-67.2010.5.03.0028 
 
FONTE: Tribunal Superior Trabalho, 07/01/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
01/02/2016 

 
 
LIDE SIMULADA: JUÍZA PERCEBE ARMAÇÃO PARA PREJUDICAR EMPREGADO E EXTINGUE 

PROCESSO 
 

Uma empresa de transporte tentou utilizar a Justiça do Trabalho para prejudicar um 
trabalhador e pagar um valor abaixo do devido pelas verbas trabalhistas. Durante a 
audiência, a juíza percebeu a simulação e extinguiu o processo. 

O empresário tentou utilizar de um artifício conhecido como “lide simulada", no 
qual as partes usam a Justiça do Trabalho para poder dar aparência de legalidade para uma 
situação, sem que haja mais discussões a respeito já que ao final se terá uma decisão 
judicial. 

No caso em questão, a empresa, ao invés de rescindir o contrato e pagar todas as 
verbas que devia, induziu o trabalhador a entrar com uma reclamação na justiça. Assim, o 
trabalhador acabaria por aceitar um acordo rescisório em valor menor do que receberia e a 
empresa seria beneficiada. 

A tentativa de fraude teve início quando o dono da empresa pediu que o empregado 
comparecesse à Justiça do Trabalho para receber as verbas. Sem desconfiar de nada, o 
empregado compareceu à 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá onde estava marcada uma 
audiência judicial. Já no Fórum Trabalhista de Cuiabá, viu pela primeira vez o advogado que 
o iria representar. A intenção da empresa era fazer um acordo em juízo, com valor abaixo do 
devido, que após homologado na justiça, impediria o trabalhador questionar os valores 
posteriormente. 

Durante a audiência, a juíza Carolina Guerreiro verificou que na verdade não existia 
um litígio entre as partes, já que havia sido a empresa que encaminhou o empregado à 
Justiça do Trabalho para receber as verbas de sua rescisão. “Trata-se, portanto, de evidente 
simulação de litígio, já que o objetivo da ré foi o de obter o pagamento de montante 
pecuniário com a chancela da homologação judicial, inclusive com quitação do contrato de 
trabalho pelo obreiro. O Judiciário não pode ser conivente com as conduções ardilosas das 
partes, que pretendem, por meio da chancela judicial, legitimar condutas fraudulentas”. 

O processo foi extinto sem julgamento do mérito. A empresa não entrou com 
recurso até o dia 27 de janeiro, último prazo para recorrer da decisão. O caso foi 
encaminhado ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração da 
conduta dos advogados. Após o trânsito em julgado, o processo será arquivado. 
 
FONTE: Tribunal Regional Trabalho - MT, 01/20/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
03/02/2016 

 
 

TRT13 - EXIGIR ANTECEDENTES NÃO É DISCRIMINAÇÃO 
 

A Segunda Turma de Julgamento do Tribunal do Trabalho da Paraíba (13ª Região) 
negou, por unanimidade, indenização a um empregado que se sentiu discriminado pela 
empresa BRF S.A que lhe exigiu certidão de antecedentes criminais para admissão no 
emprego. Para a magistrada, a exigência, por si só, não se traduz em ato discriminatório, 
quando foi efetivada a contratação do trabalhador. 

O ato se configura em mero aborrecimento, pontuou a juíza Ana Paula Porto, 
convocada para compor o Tribunal Pleno e relatora do processo, adiantando que, se não há 
requisitos legais para a responsabilização da empresa, a indenização postulada é indevida. A 
reclamação trabalhista foi julgada improcedente em decisão na 4ª Vara do Trabalho de 
Campina Grande. Inconformado, o trabalhador interpôs Recurso Ordinário reforçando a tese 
de que a conduta da empresa, de exigir certidão de antecedentes criminais, se constituiria 
em ato ilícito, discriminatório e lesivo à dignidade humana. 

O trabalhador atacou a decisão do juiz da 4ª Vara de Campina em razão do seu 
pedido de indenização por danos morais ter sido julgado improcedente e reforçou suas 
razões alegando existência de conduta discriminatória por parte da empresa. O trabalhador 
alegou que a exigência era feita a cada seis meses e sustentou que a prática violaria direitos 
e garantias constitucionais, como dignidade humana, honra e imagem, bem como o 
princípio da busca do pleno emprego. 
 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

A análise da questão envolve o confronto de direitos constitucionalmente 
estabelecidos. De um lado, o autor, ao invocar seu direito à privacidade, à intimidade e à 
presunção da inocência; de outro, a empresa, quanto ao exercício do seu poder diretivo e 
defesa do seu patrimônio, bem como a obrigação perante clientes, quanto ao dever de velar 
pelos dados pessoais destes. 

O Tribunal, em reunião plenária, ao examinar Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência definiu que, ao empregado que se exigiu certidão de antecedentes criminais, 
na fase pré-contratual, mas que foi admitido e prestou serviços, não é devida a indenização 
por danos morais, pela apresentação de tal documento. Embora a Corte tenha se debruçado 
especificamente sobre outras funções e envolvendo outras empresas, não há como negar o 
alcance da decisão e considerar o mesmo raciocínio lógico, para este caso. 

Diante desse quadro, não se sustenta a tese de ferimento aos direitos da 
personalidade ou à busca do pleno emprego, eis que não constatado qualquer excesso ou 
ilicitude na conduta patronal. Processo nº 0130595-11.2015.5.13.0023. 

 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, 03/02/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
04/02/2016 

 
 

TST - NULIDADE DE ELEIÇÃO SINDICAL CONVOCADA POR EDITAL PUBLICADO EM JORNAL 
DE BAIXA CIRCULAÇÃO 

 
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho desproveu agravo do Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, de Material 
Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto 
Real e Pinheiral (RJ) contra decisão que considerou nulas as eleições sindicais para o 
quadriênio 2010-2014, por violação do principio da publicidade na divulgação do edital de 
convocação do pleito. O edital foi publicado no Jornal do Brasil, que, antes de ter a versão 
impressa encerrada em agosto de 2010, tinha pouca circulação na base territorial do 
sindicato. 

A ação foi ajuizada por um metalúrgico que pretendia disputar as eleições sindicais, 
mas alega que não conseguiu oficializar sua candidatura por má-fé da diretoria. Segundo 
ele, para evitar chapas de oposição, a convocação foi divulgada em jornal de baixa 
circulação na região, e não nos canais mais acessíveis aos associados, como o jornal Diário 
do Vale ou o próprio informativo do sindicato. Em sua defesa, o sindicato afirmou que o 
associado não manifestou interesse em participar das eleições em nenhuma das chapas 
concorrentes e que cumpriu todas as exigências de divulgação contidas no estatuto. 

O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Resende (RJ) julgou improcedente o pedido do 
trabalhador por entender que o ato de convocação cumpriu todas as regras estatutárias, já 
que o Jornal do Brasil, à época da publicação do edital, era um veículo de grande circulação. 

O metalúrgico recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), 
requerendo a anulação do pleito, a destituição da diretoria eleita e a constituição de uma 
comissão eleitoral, subordinada ao Ministério Público do Trabalho, para a abertura de novo 
processo eleitoral. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) acolheu parcialmente recurso do 
metalúrgico e declarou nulas as eleições e todos os atos decorrentes dela, mas não afastou 
a diretoria ou convocou novas eleições, por entender que o Poder Judiciário não pode 
intervir nos atos administrativos internos do sindicato, limitando-se apenas ao julgamento 
da validade de seus atos. Segundo o TRT, embora o estatuto não especificasse a necessidade 
de grande circulação do jornal, a convocação não deveria apenas seguir a mera formalidade 
de publicação em periódico, mas ter ampla divulgação no seio da categoria. 
 
TST 

No agravo de instrumento em que tentava trazer a discussão ao TST, o sindicato 
apontou violação ao principio da autonomia sindical e perda do interesse processual e o 
objeto da ação, pois um novo processo eleitoral foi realizado em 2014, para o período de 
2014-2018. 

A relatora, desembargadora convocada Rosalie Michaele Bacila Batista, negou 
provimento ao agravo, pois considerou que não houve intervenção judicial nos atos 
administrativos da entidade, pois o TRT limitou-se à sua competência de julgar a validade do 
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pleito. Ela também ressaltou que a realização de novas eleições não interfere no julgamento 
da ação, uma vez que o processo trata de irregularidades nas eleições sindicais de 2010. 

A decisão foi unânime. Após a publicação do acordão, o sindicato opôs embargos 
declaratórios, ainda não analisados. 
 
Processo: AIRR-504-94.2010.5.01.0521 
Fonte: Tribunal Superior do Trabalho, 04/02/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/02/2016 

 
 

TRT15 - 10ª CÂMARA ISENTA EMPRESA DO PAGAMENTO DE MINUTOS RESIDUAIS 
REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ 

 
A 10ª Câmara do TRT-15 deu provimento ao recurso da reclamada, uma empresa de 

transformação mineral, e excluiu a condenação imposta à empresa, pela Vara do Trabalho 
de São João da Boa Vista, ao pagamento das diferenças referentes aos minutos residuais do 
tempo gasto pelo reclamante no café da manhã. 

Segundo a defesa da reclamada, o reclamante não esteve à sua disposição, 
aguardando ou executando ordens antes do registro de entrada na portaria e após o 
registro de saída, e por isso não pode ser penalizada pelo tempo despendido pelos 
empregados no café da manhã, benefício concedido gratuitamente. A empresa afirmou, por 
fim, que o tempo gasto (para troca de uniforme, café e retirada/guarda de EPI), tanto na 
entrada como na saída não ultrapassa 10 minutos diários, razão pela qual merece reforma a 
decisão de origem. 

Para o relator do acórdão, desembargador Fernando da Silva Borges, o Juízo de 
primeiro grau reputou corretos os apontamentos lançados nos controles de ponto, exceto 
em relação aos minutos residuais. A decisão de primeiro grau, fundamentada em laudo 
pericial de outro processo (prova emprestada), condenou a empresa ao pagamento de oito 
minutos residuais por dia, assim divididos: 1º turno e 2º turnos – 6 minutos, em média, no 
início do turno (café da manhã, troca de uniforme e retirada de EPI) e 2 minutos na saída; 3º 
turno – 2 minutos na entrada (só troca de uniforme e percurso até o relógio de ponto) e 6 
minutos na saída (café da manhã e troca de uniforme). 

O Juízo tinha entendido, pela análise da prova pericial produzida, que o tempo 
despendido para o café da manhã era, em média, de 5 minutos e 50 segundos antes do 
registro do ponto para o 1º e 2º turnos e após o registro de ponto no 3º turno. Também 
consta da referida prova que os empregados despendiam no início do turno entre 30 
segundos e 1 minuto para colocar uniforme e pegar EPIs e no final do dia de trabalho 
aproximadamente 1 minuto e 12 segundos para guardar EPIs e trocar de roupa. 

O acórdão ressaltou que foi comprovado nos autos que o café da manhã oferecido 
pela reclamada se trata de benefício gratuito fornecido pelo empregador, facultativo, razão 
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pela qual não pode ser considerado tempo à sua disposição. Além disso, não há preceito 
legal ou normativo que obrigue a ré a conceder referido benefício aos seus empregados, 
afirmou o colegiado, que concluiu ser, por isso juridicamente inviável condenar a reclamada 
ao pagamento de horas extraordinárias pela concessão de um benefício por mera 
liberalidade. O acórdão salientou que entendimento contrário implicaria claro desestímulo 
ao empregador para oferecer qualquer benefício aos seus empregados, em evidente 
prejuízo à categoria profissional. 

A Câmara também considerou que durante o período em que se alimenta o 
empregado não está executando nenhuma atividade indispensável para a execução do 
serviço, como a exemplo da troca de uniforme ou a preparação de ferramentas e assim, 
considerando que o tempo despendido com a troca de uniforme e coleta/entrega dos EPIs 
era inferior a dez minutos, o colegiado excluiu da condenação o pagamento das diferenças 
de minutos residuais e reflexos. (Processo 0000276-96.2014.5.15.0034) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 10/02/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
12/02/2016 

 
 

TST - EMPRESÁRIA É CONDENADA POR INDUZIR EMPREGADA A ASSINAR PEDIDO 
DEMISSÃO PARA NÃO PAGAR VERBAS RESCISÓRIAS 

 
A dona de um restaurante da cidade de Colombo (PR) teve sua condenação por 

danos morais confirmada pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por ter 
induzido propositalmente uma empregada a assinar pedido de demissão para não ter que 
pagar as verbas rescisórias. A atitude foi considerada abuso de direito. 

A empregada foi trabalhou para o restaurante como auxiliar de cozinha durante 
pouco mais de um ano. Na reclamação trabalhista, ela alegou que era diariamente ofendida 
pelas chefes, até o dia em que a gerente e a dona do restaurante lhe pediram para assinar o 
pedido de demissão com a promessa de que pagariam as verbas trabalhistas por fora, o que 
não aconteceu. 

A dona do restaurante afirmou que o pedido de dispensa foi realizado livre de 
qualquer vício de consentimento, pois a auxiliar tinha arranjado outro emprego. 

As testemunhas ouvidas pelo juiz de primeiro grau contaram que a trabalhadora não 
queria sair do serviço, e que a dona do estabelecimento comunicou a dispensa e falou que, 
para poder receber seus direitos, ela deveria escrever uma carta de próprio punho 
informando sua saída. A testemunha do restaurante confirmou que a carta foi escrita pela 
dona do estabelecimento. 

O juiz concluiu que a proprietária induziu a empregada ao erro para não ter que 
pagar as verbas trabalhistas e, por isso, o pedido de dispensa seria nulo por vício de 
consentimento. Ao induzir a trabalhadora a praticar ato que não correspondia a sua 
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vontade, a dona do restaurante agiu em abuso de direito, o que legitima o pagamento de 
indenização por dano moral, sentenciou, fixando a indenização por danos morais em R$ 4 
mil. 

A empresária recorreu da decisão, reiterando o argumento de que a empregada se 
desligou por livre vontade, e que nenhuma pessoa com seu grau de escolaridade (segundo 
grau completo) assinaria um pedido de demissão sem ter a exata noção do documento que 
estava firmando. No entanto, para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR), o grau 
de escolaridade não é suficiente para afastar o vício de consentimento, pois não influencia o 
conhecimento jurídico trabalhista de uma pessoa. A indenização foi majorada para R$ 6 mil. 
Em recurso de revista, a proprietária do estabelecimento insistiu que não ficou 
demonstrado, por provas, o vício de consentimento. No entanto, o relator do caso, ministro 
Renato de Lacerda Paiva, manteve a condenação, pois considerou correta a decisão do 
Regional, que enquadrou os fatos no conceito do artigo 927 do Código Civil, que trata da 
obrigação de reparação em caso de ato ilícito. 
 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-1501-54.2010.5.09.0004 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 12/02/2016. 


