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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
08/07/2016 

 
 

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 739, DE 7 DE JULHO DE 2016 
(DOU de 08/07/2016 Seção I Pág. 02) 

 
Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, e institui o Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia 
Médica em Benefícios por Incapacidade. 

 
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 43. .................................................................................. 
......................................................................................................... 
§ 4º O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para 
avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida 
judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101." (NR) 
"Art. 60. .................................................................................. 
......................................................................................................... 
§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 
§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º, o benefício cessará após o prazo de 
cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado 
requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto 
no art. 62. 
§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, 
poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram a 
sua concessão e a sua manutenção, observado o disposto no art. 
101." (NR) 
"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua 
atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional. 
Parágrafo único. O benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado 
para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não 
recuperável, for aposentado por invalidez." (NR) 
Art. 2º Fica instituído, por até vinte e quatro meses, o Bônus Especial de Desempenho 
Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade - BESP-PMBI. 
Art. 3º O BESP-PMBI será devido ao médico perito do INSS por cada perícia médica realizada 
nas Agências da Previdência Social, atendidos os seguintes requisitos: 
I - a perícia deverá ser realizada em relação a benefícios por incapacidade mantidos sem 
perícia pelo INSS há mais de dois anos, contados da data de publicação desta Medida 
Provisória; e 
II - a realização das perícias médicas deverá representar acréscimo real à capacidade 
operacional ordinária de realização de perícias médicas pelo médico perito e pela respectiva 
Agência da Previdência Social. 
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Art. 4º O BESP-PMBI corresponderá ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por perícia 
realizada, na forma do art. 3º. 
Canal SST – Sua fonte de informação em Segurança e Saúde no Trabalho 
Fique por dentro: Acompanhe o Canal Segurança e Saúde no Trabalho (CanalSST) através 
das redes sociais e do seu site (www.canalsst.com.br). Siga o CanalSST no Facebook 
(www.facebook.com/canal.sst) e no Twitter (@canalsst). 
Art. 5º O BESP-PMBI gerará efeitos financeiros de 1º de setembro de 2016 a 31 de agosto de 
2018, ou em prazo menor, desde que não reste nenhum benefício por incapacidade sem 
revisão realizada há mais de dois anos, contados da data de publicação desta Medida 
Provisória. 
Art. 6º O pagamento de adicional pela prestação de serviço extraordinário ou adicional 
noturno não será devido no caso de pagamento do BESP-PMBI referente à mesma hora de 
trabalho. 
Art. 7º O BESP-PMBI não será incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos 
proventos das aposentadorias e das pensões, e não servirá de base de cálculo para 
benefícios ou vantagens, nem integrará a base de contribuição previdenciária do servidor. 
Art. 8º A GTPMBI poderá ser paga cumulativamente com a Gratificação de Desempenho de 
Atividade de Perícia Médica Previdenciária- GDAPMP, desde que as perícias que ensejarem 
o seu pagamento sejam computadas na avaliação de desempenho referente à GDAPMP. 
Art. 9º No prazo de trinta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória, ato 
conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
e do Desenvolvimento Social e Agrário disporá sobre: 
I - os critérios gerais a serem observados para a aferição, o monitoramento e o controle da 
realização das perícias médicas de que trata o art. 3º, para fins de concessão do BESP-PMBI; 
II - o quantitativo diário máximo de perícias médicas nas condições previstas no art. 3º, por 
perito médico, e a capacidade operacional ordinária de realização de perícias médicas pelo 
perito médico e pela respectiva Agência da Previdência Social; 
III - a possibilidade de realização das perícias médicas de que trata o art. 3º, em forma de 
mutirão; e 
IV - definição de critérios de ordem de prioridade para o agendamento dos benefícios a 
serem revistos, tais como a data de concessão do benefício e a idade do beneficiário. 
Art. 10. Ato do Presidente do INSS estabelecerá os procedimentos necessários à realização 
das perícias de que trata esta Medida Provisória. 
Art. 11. Fica revogado o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
Art. 12. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 7 de julho de 2016; 195º da Independência e 128º da República. 
MICHEL TEMER 
Henrique Meirelles 
Dyogo Henrique de Oliveira 
Osmar Terra 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
07/07/2016 

 
 

TST - TRIBUNAL RECONHECE JUSTA CAUSA DURANTE AUXÍLIO-DOENÇA POR FALTA 
COMETIDA ANTERIORMENTE 

 
A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do 

Trabalho (SDI-1) admitiu a possibilidade de dispensa de um empregado da Caixa Econômica 
Federal (CEF) por justa causa, no curso de benefício previdenciário, por falta cometida 
anteriormente. Por maioria, a SDI-1 proveu recurso da CEF com o entendimento de que, 
cessada a confiança entre as partes, compromete-se importante pilar da contratação, 
justificando-se a dispensa. 

O bancário, na reclamação trabalhista, afirmou que recebeu auxílio doença do INSS 
de setembro de 1996 até outubro de 1997. Em junho de 1997, disse que a CEF tentou 
dispensá-lo por justa causa, mas ele não assinou a demissão, alegando que seu contrato de 
trabalho estava suspenso. Na ação, pediu que a CEF fosse impedida de efetivar qualquer ato 
demissional, e que qualquer ato administrativo ou judicial contra ele fosse suspenso. 

A versão da CEF foi a de que a justa causa se deu porque o bancário teria infringido 
artigos do seu Regulamento de Pessoal, uma vez que se comprovou a prática de má 
conduta, desídia no desempenho das funções, indisciplina, ato lesivo da honra e ofensas 
físicas contra superiores. Segundo a CEF, a confiança é elemento essencial e indispensável 
na relação de emprego, e, uma vez destruída, não há como se manter o vínculo, não 
importando o fato de estar ou não em benefício previdenciário. 

Segundo testemunhas, o bancário acusou três empregados de outras agências de 
desviar valores de sua conta corrente, mas não citou nomes nem provas, apenas sua 
lotação. Também confirmaram a insubordinação, constantes atritos com a chefia, 
isolamento do grupo, recusa em assumir novas atribuições e executar ou assumir tarefas 
não atribuídas a ele. 

O juízo de primeiro grau declarou nula a portaria de demissão por entender inviável 
a despedida no curso do auxílio-doença, que suspende o contrato de trabalho. O Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) manteve a sentença com os mesmos fundamentos. 
 
TST 

Mantida a decisão pela Segunda Turma do TST, a CEF interpôs embargos à SDI-1. O 
relator, ministro Lelio Bentes Corrêa, aliou-se à corrente doutrinária que admite a por justa 
causa no curso do auxílio-doença, mas com efeitos somente após o término da licença. 
Prevaleceu, porém, a divergência aberta pelo ministro Renato de Lacerda Paiva. 

Segundo o ministro Renato, a suspensão do contrato de trabalho desobriga o 
empregador apenas das verbas decorrentes diretamente da prestação de serviços, mas 
mantém o pagamento das verbas acessórias. Assim, entendeu que seria incoerente 
reconhecer a justa causa, mas obrigar o empregador a continuar pagando as obrigações 
acessórias. Comprovada a justa causa, a suspensão do contrato de trabalho não se revela 
como motivo capaz de impedir a rescisão de imediato, afirmou.  
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A decisão foi por maioria, vencidos os ministros Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa 
da Veiga, Guilherme Caputo Bastos, Augusto César Leite de Carvalho, Hugo Carlos 
Scheuermann e Alexandre Agra Belmonte. 
Processo: RR-4895000-38.2002.5.04.0900 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 07/07/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
07/07/2016 

 
 
TRT3 - EMPREGADORA NÃO É OBRIGADA A CUSTEAR PLANO DE SAÚDE APÓS ADESÃO DO 

EMPREGADO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 
 

Quando o empregado se aposenta, ele continua tendo direito ao plano de saúde, 
com a mesma cobertura assistencial que usufruía durante o vínculo empregatício. Mas, para 
isso, ele próprio dever arcar com os custos, de forma integral. Nesse sentido, dispõe a Lei 
9.656/98, em seu artigo 31. 

O juiz Victor Luiz Berto Salomé analisou um caso envolvendo essa questão, em sua 
atuação na 1ª Vara do Trabalho de Passos. Um trabalhador, após 34 anos de prestação de 
serviços para uma usina hidrelétrica, se desligou da empresa, aderindo a um programa de 
demissão voluntária. Assinou, assim, o Termo de Adesão ao Programa de Bônus para 
Desligamento Voluntário e um aditivo ao termo, mediante o qual foi garantido, dentre 
outros benefícios, o período adicional de 48 meses de utilização do Benefício Saúde de 
Furnas, a partir da data de assinatura do Termo de Aditamento ou imediatamente após o 
término da vigência dos 12 meses do Benefício Saúde de Furnas já concedido inicialmente. 
Só que depois ele buscou na Justiça do Trabalho a invalidação dessa cláusula que fixou o 
prazo para manutenção do plano de saúde fornecido pela empresa após o encerramento do 
contrato. 

Mas o julgador não deu razão ao trabalhador. Como explicou, inexiste obrigação 
legal de manutenção do plano, após a extinção do contrato, nos mesmos moldes vigentes 
antes da saída. O que o trabalhador tem legalmente assegurado é a manutenção do plano, 
nas mesmas condições da cobertura assistencial, mas, como ressalvou o julgador, desde que 
o ex-empregado assuma integralmente o custeio. De forma que a empresa forneceu esse 
benefício temporário como forma de estímulo de adesão ao desligamento voluntário. Logo, 
o PDV, como é natural, para estimular o desligamento, concedeu uma vantagem adicional 
ao empregado, que, por certo período, ao revés do que ordinariamente ocorre, é poupado 
do custeio integral do plano. Como se vê, no aspecto, não comparece renúncia a direito, 
antes, há, desenganadamente, elevação de garantias, explicou o magistrado, acrescentando 
que a prorrogação indefinida do benefício, mediante imposição de uma obrigação vitalícia à 
empresa, carece de amparo jurídico. 
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O juiz sentenciante ressaltou que, após o escoamento do prazo da condição 
benéfica do plano de desligamento voluntário, o trabalhador poderá manter o plano 
indefinidamente, contanto que suporte integralmente o pagamento da mensalidade 
perante a operadora, sem coparticipação da empresa. Inconformado, o reclamante recorreu 
da decisão, que ficou mantida pelo TRT mineiro. 
 
PJe: Processo nº 10286-90.2015.5.03.0070. Sentença em: 26/02/2016 
 
Para acessar a decisão, digite o número do processo em: 
 
https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/ConsultaProcessual.seam. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 07/07/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
08/07/2016 

 
TST - TURMA REDUZ INDENIZAÇÃO A CONSULTOR COMERCIAL POR JUSTA CAUSA 

APLICADA ILEGALMENTE 
 

A RR Donnelley Editora e Gráfica Ltda., de Caxias do Sul (RS), vai pagar R$ 10 mil de 
indenização por danos morais a um consultor comercial dispensada por justa causa um mês 
após ter ajuizado outra ação trabalhista contra a empresa. A indenização havia sido 
arbitrada em R$ 100 mil pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mas a Oitava 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou o valor excessivo, reduzindo-o, no seu 
entendimento, para patamar condizente com os critérios da razoabilidade e 
proporcionalidade. 

O juízo de primeiro grau registrou que a dispensa do empregado, em setembro de 
2009, ocorreu um mês após ter ajuizado outra ação trabalhista contra o mesmo 
empregador, embora não tenha descumprido quaisquer regras legais ou contratuais. Ele 
estava há 25 anos na empresa, e, segundo a sentença, que fixou a reparação inicialmente 
em R$ 30 mil, não havia dúvida em relação ao constrangimento, mágoa, vergonha e 
ansiedade sofrido pelo trabalhador, nem que a dispensa tenha trazido mácula à sua imagem 
perante seu grupo social e profissional. 

O TRT-RS majorou o valor para R$ 100 mil, registrando que a empresa não informou 
qual o ato desidioso cometido pelo empregado para ser punido com a dispensa justificada, 
pois ele nem mesmo recebeu qualquer tipo de punição anterior. Acrescentou ainda a 
afirmação do gerente nacional de negócios da empresa de que o consultor normalmente 
tinha uma performance acima da média, ganhando concursos internos, inclusive viagens 
internacionais. 
 
Redução 
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A empresa se insurgiu contra a decisão regional, sustentando no TST que a 
indenização deveria ser reduzida, observando os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. O apelo foi examinado na Oitava Turma sob a relatoria do ministro Márcio 
Eurico Vitral Amaro, que ressaltou o reconhecimento da ilegalidade da dispensa justificada 
pelo Tribunal Regional, e a conclusão da sentença de que a punição foi uma retaliação pelo 
ajuizamento de outra reclamação trabalhista. 

O ministro explicou que não existe, na doutrina e na jurisprudência, um parâmetro 
aritmético objetivo para a fixação do valor da indenização. Em seu entendimento, apesar da 
gravidade do dano sofrido pelo empregado no caso, tendo em vista os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, e em face da jurisprudência do Tribunal, o valor de R$ 
100 mil foi excessivo. 

A decisão foi por unanimidade. Após a publicação do acórdão, o consultor interpôs 
embargos à Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), ainda não julgados. 
 
Processo: RR-143600-92.2009.5.04.0401 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 08/07/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
12/07/2016 

 
 

CONGRESSO PROMULGA EMENDA QUE RECONHECE TST COMO ÓRGÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO 

 
O Congresso Nacional promulgou, nesta terça-feira (12), a Emenda Constitucional 

92/2016, que altera a Constituição (arts. 92 e 111-A) para explicitar o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) como órgão do Poder Judiciário. A emenda também contempla os requisitos 
de notável saber jurídico e reputação ilibada — já exigidos dos indicados a ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) — como exigência para os nomeados ao cargo de ministro 
do TST. 

A Constituição se referiu em termos muito sutis e genéricos ao TST, mas ele é 
correlato ao STJ, que foi mais bem delineado no texto constitucional. Ambos desempenham, 
cada qual na sua esfera de atuação, o papel de uniformizador da jurisprudência e intérprete 
da legislação infraconstitucional — destacou o presidente do Congresso, senador Renan 
Calheiros, durante a sessão de promulgação da EC 92/2016. 

O presidente do TST, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, também 
reconheceu o empenho do Senado e da Câmara dos Deputados em colocar a instituição no 
lugar em que deveria estar dentro da Constituição: junto com os tribunais que fazem a 
uniformização da jurisprudência federal. E aproveitou ainda para agradecer a aprovação da 
proposta de reajuste dos servidores do Judiciário e fazer um apelo pela votação do PLC 
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100/2015, que amplia a contratação de assessores pelo TST para que se equipare ao quadro 
de pessoal do STJ. 

Hoje temos que pagar horas extras aos servidores para lidar com a quantidade 
imensa de processos — revelou Ives Gandra Filho. 
A mudança constitucional teve origem em proposta de emenda à Constituição (PEC 
32/2010) aprovada pelo Senado em 2015. O TST sempre foi reconhecido como instância 
máxima da justiça trabalhista. Apesar disso, ainda não havia esse registro expresso no texto 
constitucional. 
 
FONTE: Agência Senado, 12/07/2016. 
 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
13/07/2016 

 
 
TRT23 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: TRABALHADORA É CONDENADA A INDENIZAR PATRÃO POR 

COBRAR VERBAS JÁ RECEBIDAS 
 

Mentir na Justiça do Trabalho para conseguir objetivo ilegal configura litigância de 
má-fé e gera dever de indenizar. Foi o que aconteceu com uma vendedora do comércio 
cuiabano que, após se demitir do emprego, resolveu tentar a sorte pedindo, na justiça, as 
verbas rescisórias, depósito do FGTS, multas e indenização por danos morais, mesmo tendo 
recebido os valores do seu empregador. 

Ela pediu demissão da loja onde trabalhava na função de vendedora e alegou que 
após o rompimento do contrato, não foram depositados os valores do FGTS e não foi feita a 
homologação de sua demissão. Como se não bastasse, disse ainda em juízo que o 
inadimplemento dessas obrigações causou lesão aos seus direitos da personalidade e muito 
sofrimento. 

Por isso pediu a condenação da empresa, além do pagamento das verbas rescisórias, 
FGTS, multa convencional por atraso na homologação da rescisão, multas dos artigos 477, 
parágrafo 8º da CLT, indenização por danos morais. Ela alegou ainda que a homologação da 
rescisão foi feita fora do prazo estabelecido em convenção coletiva pela categoria e por isso 
pediu a multa prevista no instrumento coletivo. 

Ocorre que a empresa logo contestou todos os pedidos, apresentando documentos 
que comprovavam os pagamentos realizados e pediu que a ex-funcionária fosse condenada 
por litigância de má-fe. O empregador afirmou que fez todos os depósitos e compareceu ao 
sindicato para fazer a homologação, entretanto, o procedimento não foi concluído porque a 
vendedora discordou do valor do vale transporte. 

A empresa alegou ainda que dias depois mandou um telegrama pedindo que a ex-
empregada fosse novamente ao sindicato para homologar a decisão, mas ela não 
compareceu. No processo foram apresentadas provas da quitação das verbas rescisórias e 
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FGTS. Ao se deparar com a documentação, a trabalhadora postulou a desistência dos 
pedidos, o que não aceito. 

Com base nos documentos apresentados, a juíza da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá, 
Eleonora Lacerda, constatou que, de fato, a empresa notificou a autora para comparecer ao 
sindicato dentro do prazo previsto na convenção coletiva da categoria, entretanto, a 
rescisão não foi homologada. 

A magistrada concluiu que a empresa agiu de forma diligente, cumprindo todos os 
seus deveres. “Também não se há de falar em indenização por danos morais, já que essa 
pretensão se fundava na alegação de que houve inadimplemento das verbas rescisórias. 
Dessa forma, por não ter provado a culpa da empresa no atraso da homologação de sua 
rescisão, rejeito o pedido de multa convencional”. 

A conduta da ex-empregada configurou clara litigância de má-fé, que mentiu no 
processo dizendo que não havia recebido qualquer valor. Como a vendedora nitidamente 
alterou a verdade dos fatos, foi condenada a pagar a empresa indenização no valor de 400 
reais que equivale a 1% do valor da causa. “A Justiça do Trabalho não é cassino gratuito, 
onde se pode jogar de graça e se perder não paga nada”, concluiu a magistrada. 
 
PJe: 0000115-83.2016.5.23.0005 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, 13/07/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/07/2016 

 
 

DEPÓSITO RECURSAL-JUSTIÇA DO TRABALHO: LIMITES PREVISTOS NO ART. 899 DA CLT-
NOVOS VALORES-VALORES A PARTIR DE 01.08.2016 

 
Ato TST nº 326/2016-DJe TST: 18.07.2016  
 

Divulga os novos valores referentes aos limites de depósito recursal previstos no 
artigo 899 da CLT. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, Considerando o disposto no item VI da Instrução Normativa nº 3 desta 
Corte, Resolve 
 
Art. 1º Os novos valores referentes aos limites de depósito recursal previstos no artigo 899 
da Consolidação das Leis do Trabalho, reajustados pela variação acumulada do INPC/IBGE, 
no período de julho de 2015 a junho de 2016, serão de: 
 
a) R$ 8.959,63 (oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), no 
caso de interposição de Recurso Ordinário;  
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b) R$ 17.919,26 (dezessete mil, novecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), no 
caso de interposição de Recurso de Revista, Embargos e Recurso Extraordinário;  
 
c) R$ 17.919,26 (dezessete mil, novecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), no 
caso de interposição de Recurso em Ação Rescisória.  
 
Art. 2º Os valores fixados no artigo anterior são de observância obrigatória a partir de 1º de 
agosto de 2016. Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no Boletim Interno 
do Tribunal. 
 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho  
 
*Nota VERITAE: Íntegra da publicação no Diário Oficial, nesta data. Não substitui a original.  
 
Solicitamos atenção às alterações supervenientes. 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 18/07/106. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/07/2016 

 
 

TRT3 - PROMESSA DE CONTRATAÇÃO FRUSTRADA RENDE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS A TRABALHADORA 

 
A trabalhadora passou pelo processo seletivo de uma empresa de manutenção de 

equipamento e instalações e foi aprovada. Realizou o exame admissional, teve aberta uma 
conta salário e entregou a CTPS. Mas não foi contratada. Ela, então, decidiu procurar a 
Justiça do Trabalho pedindo o pagamento de indenizações por danos morais e materiais. 

A reclamação foi julgada pela juíza Hadma Christina Murta Campos, na 1ª Vara do 
Trabalho de Belo Horizonte, que deu plena razão à trabalhadora. Pelos danos morais 
sofridos, condenou a reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 e, 
pelos danos materiais, uma reparação de R$3.109,00. É que, além de tudo, ficou 
demonstrado que empresa reteve a carteira de trabalho por cerca de nove meses e, por 
esse motivo, a trabalhadora acabou perdendo uma oportunidade de emprego em outra 
empresa. 

Na sentença, a julgadora registrou não ter dúvidas de que a empresa alimentou 
falsas expectativas de contratação. A ré chegou, inclusive, a divulgar o cargo e a 
remuneração da trabalhadora, alimentando, ainda mais, a certeza da contratação. A juíza 
sentenciante aplicou ao caso a disposição contida no artigo 427 do Código Civil (A proposta 
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de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza 
do negócio, ou das circunstâncias do caso). 

Para a juíza, ficou claro que houve a formação de um pré-contrato de trabalho, até 
porque as negociações preliminares excederam a fase de seleção da candidata a emprego, 
chegando a gerar obrigações recíprocas. Ela explicou que, na fase pré-contratual, os 
interessados na celebração de um contrato devem se comportar de boa-fé, procedendo 
com lealdade recíproca. Nesse sentido, a previsão contida no artigo 422 do Código Civil. 

Frisando que o poder discricionário da empresa possui limites, principalmente 
frente à dignidade da pessoa humana, a juíza sentenciante arrematou: Se é lícito ao 
empregador contratar ou deixar de contratar quem entender necessário, também é certo de 
que não pode causar danos ao trabalhador no exercício deste direito. E, segundo ponderou, 
ao frustrar a expectativa da reclamante de ser admitida, a empresa agiu culposamente. 
Nesse caso, aplicam-se as regras que disciplinam a culpa extracontratual. 

O dano moral foi presumido, ficando caracterizado pela frustração, o 
desapontamento, a angústia, o desgosto, a aflição e o temor experimentados pela 
trabalhadora ao ver aniquilada a esperança de contratação, por culpa da reclamada. O 
direito à indenização por danos morais foi reconhecido com base nos artigos 186 e 927 do 
Código Civil. 

A decisão também considerou o fato de a carteira de trabalho ter ficado retida pela 
ré e a reclamante ter perdido uma oportunidade de emprego, conforme mostrou uma 
mensagem de e-mail. Daí a indenização por dano material, fixada considerando a 
qualificação profissional e o período de três meses do contrato de experiência, 
costumeiramente firmado. 
 
Processo nº 0001817-05.2014.5.03.0001. Sentença em: 08/07/2015 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 18/07/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/07/2016 

 
 

TURMA RECONHECE ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE MENOR APRENDIZ QUE SOFREU 
ACIDENTE E CONDENA EMPREGADORA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

 
Um menor aprendiz que sofreu um acidente dentro da empresa do ramo de ferro e 

aço onde trabalhava conseguiu o reconhecimento da estabilidade provisória decorrente de 
acidente do trabalho e o direito a indenização por danos morais e materiais. A decisão é da 
4ª Turma do TRT de Minas, tendo como relator o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, 
que deu provimento ao recurso para modificar a sentença que havia indeferido as 
pretensões. 
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O menor de 17 anos sofreu o acidente durante a movimentação de uma carga pela 
ponte rolante que estava sendo operada por outro empregado da empresa. A carga 
prendeu o pé esquerdo do aprendiz, que fraturou um dedo. 

Ao apreciar o caso, a juíza de 1º Grau presumiu verdadeira a versão da defesa de 
que o jovem teria sido o único culpado pelo ocorrido, uma vez que não operava a máquina e 
estaria aguardando para iniciar a sua jornada. Tudo porque ele não compareceu à audiência 
de instrução, atraindo a aplicação da chamada confissão ficta. A julgadora absolveu a ré, por 
entender que ela não agiu de forma ilícita, nem teve qualquer culpa. 

Entretanto, ao analisar o recurso do reclamante, o relator chegou à conclusão 
diversa. Ele se baseou em autos lavrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego que 
denunciavam várias irregularidades praticadas pela ré. Para o relator, cabia à empresa, 
diante desse contexto, e não ao reclamante, comprovar que o menor aprendiz não estava 
trabalhando no momento em que ocorreu o acidente. 

Um dos autos de infração chamou mais a atenção do relator. Nele constava que a 
empresa mantinha o reclamante, menor aprendiz de 17 anos, trabalhando em atividade 
que, contrariamente ao disposto no artigo 3º do Decreto 6.481/2008, oferecia risco à sua 
integridade física, tanto que sofreu acidente. 

“É inegável a omissão culposa da ré, pois patente que o reclamante sofreu acidente 
dentro das dependências da reclamada, local de risco, em que ele, menor, não poderia se 
encontrar”, destacou o julgador considerando as circunstâncias em que ocorreu o acidente. 
Ainda conforme ponderou, a reclamada não negou o acidente em suas dependências, 
tampouco comprovou ter tomado as providências necessárias para evitar que o autor 
estivesse no local a ele vedado ou tivesse se cercado das providências necessárias à 
segurança do local de trabalho. O relator apontou que a empresa não tinha sequer técnico 
de segurança, cuja presença no local poderia ter evitado o acidente. 

A decisão lembrou que o artigo 157 da CLT determina que a empregadora deve 
cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho e, ainda, instruir os 
empregados quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou 
doenças ocupacionais. Medidas estas que, segundo pontuou, não foram adotadas no caso, 
de maneira a afastar a presunção formada pela vasta prova documental existente no 
processo. “Não há como considerar que a reclamada tenha cumprido o dever de reduzir os 
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, 
XXII, da CF) “, apontou também, acrescentando que o fato de se tratar de menor aprendiz 
exigia atenção redobrada por parte da empresa. 

Por todos esses motivos, a Turma de julgadores garantiu ao reclamante a 
estabilidade provisória de 12 meses prevista no artigo 118 da CLT 8.213/91. A empresa foi 
condenada a pagar a ele indenização substitutiva dos salários, aviso prévio, 13ºs salários, 
férias com 1/3 e FGTS com 40%. Com respaldo na legislação que regula a matéria, também 
foi dado provimento ao recurso para determinar o pagamento de indenização no valor de 
R$4.500,00 por danos morais e R$1.500,00 por danos materiais. É que o reclamante 
apresentou recibos de consulta médica e alegou que fará cirurgia, sendo que a ré não 
impugnou de forma específica os valores relativos às indenizações. 

A ementa do voto resumiu o entendimento adotado pelos julgadores: “É dever do 
empregador cumprir com exação as normas de segurança e medicina do trabalho, máxime 
quando se trata de menor aprendiz, com o qual deve-se manter redobrada atenção, face à 
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limitação que lhe é peculiar, em razão do verdor da idade. Em caso de acidente de trabalho, 
responde o empregador pela reparação dos danos em virtude da incúria e falta de 
cumprimento às normas de segurança”. 

 
( 0002395-91.2014.5.03.0057 ED ) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região Minas Gerais, 18/07/2016. 
 


