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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
05/08/2016 

 
 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO 
GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 127, DE 4 DE AGOSTO DE 2016 
(DOU de 05/08/2016 Seção I Pág. 34) 

Regulamenta o disposto no art. 9º da Medida Provisória nº 739, de 7 de julho de 2016. 
 

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, DA FAZENDA E 
DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO INTERINO, no uso das atribuições que lhes 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto 
no art. 9º da Medida Provisória nº 739, de 7 de julho de 2016, resolvem: 
Art. 1º O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS deverá convocar para a realização de 
perícia médica os segurados que estavam em gozo de benefício por incapacidade mantidos há 
mais de dois anos, nos termos do art. 3º, inciso I, da Medida Provisória nº 739, de 2016. 
§1º A convocação de que trata o caput não inclui os aposentados por invalidez que já tenham 
completado sessenta anos de idade. 
§2º O INSS, em conjunto com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - 
Dataprev, deverá consolidar as informações relativas ao conjunto dos segurados a serem 
convocados de maneira a permitir o agendamento e posterior aferição, monitoramento e 
controle das perícias médicas realizadas. 
Art. 2º Para definição da ordem de prioridade no agendamento e na convocação dos 
segurados em gozo de benefício por incapacidade de que trata esta Portaria, o INSS adotará, 
preferencialmente, os seguintes critérios: 
I - No caso de benefício de auxílio-doença: 
a) benefício concedido sem data de cessação do benefício (DCB) ou sem data de comprovação 
da incapacidade (DCI); 
b) tempo de manutenção do benefício, do maior para o menor; e 
c) idade do segurado, na ordem da menor para a maior idade. 
II - No caso de benefício de aposentadoria por invalidez: 
a) idade do segurado, na ordem da menor para a maior; e 
b) tempo de manutenção do benefício, do maior para o menor. 
§1º O agendamento e a convocação dos segurados em gozo de benefício de auxílio doença 
terão prioridade sobre o agendamento e a convocação dos segurados em gozo de benefício de 
aposentadoria por invalidez, observado o disposto no §2º. 
§2º Para definição da ordem de prioridade no agendamento e na convocação dos segurados, o 
INSS poderá considerar outros critérios e elementos que possam conferir maior efetividade às 
medidas previstas na Medida Provisória nº 739, de 2016, e nesta Portaria. 
§3º O agendamento das perícias médicas e a convocação dos segurados deverão observar a 
viabilidade técnico-operacional de cada Agência da Previdência Social, conforme definido em 
ato do Presidente do INSS. 
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Art. 3º É facultado ao perito médico previdenciário aderir, prévia e formalmente, à realização 
das perícias a que se refere o art. 1º, por meio de instrumento específico definido em ato do 
Presidente do INSS. 
§1º O agendamento das perícias de que trata o caput deverá ocorrer sem prejuízo do 
agendamento das atividades ordinárias da Agência da Previdência Social. 
§2º As Agências da Previdência Social, nos dias úteis de trabalho, poderão agendar até quatro 
perícias médicas por dia, por perito médico previdenciário que tenha aderido à realização das 
perícias a que se refere o art. 1º, nos termos definidos em ato do Presidente do INSS. 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 
§3º As perícias médicas que trata o §2º deste artigo serão agendadas na primeira hora de 
trabalho de cada perito médico previdenciário que tenha aderido à realização das perícias a 
que se refere o art. 1º. 
§4º Nos dias não úteis, as perícias médicas poderão ser realizadas em regime de mutirão, até o 
limite de vinte perícias por dia, por perito médico previdenciário, nos termos definidos em ato 
do Presidente do INSS. 
§5º O pagamento do Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em 
Benefícios por Incapacidade -BESP-PMBI, instituído na forma do art. 2º da Medida Provisória 
nº 739, de 2016, será devido ao perito médico previdenciário por perícia efetivamente 
realizada, de acordo com os procedimentos estabelecidos em ato do Presidente do INSS. 
Art. 4º No que se refere às perícias médicas especificadas no art. 1º desta Portaria, caberá ao 
INSS: 
I - prover meios para agendamento, monitoramento, controle e pagamento das perícias 
médicas; 
II - formalizar a adesão voluntária do perito médico previdenciário ao procedimento de 
realização das perícias médicas de que trata esta Portaria, por meio de instrumento específico; 
III - monitorar o quantitativo de perícias médicas agendadas por dia, por perito médico 
previdenciário, de modo a assegurar o cumprimento da capacidade operacional ordinária de 
cada Agência; 
IV - consolidar dados e elaborar relatórios trimestrais sobre os resultados das perícias 
realizadas, que contemplem, no mínimo, os benefícios selecionados, a origem judicial ou 
administrativa de sua concessão ou reativação, a Agência mantenedora do benefício, seu 
tempo de duração, a idade do beneficiário, o valor médio dos benefícios mantidos e a 
conclusão da perícia médica; e 
V - disponibilizar trimestralmente à Procuradoria-Geral Federal o acesso às informações de que 
trata o inciso IV. 
Art. 5º A capacidade operacional ordinária de realização de perícias médicas pelo perito 
médico previdenciário será aferida pelo INSS, considerando o quantitativo de agendamentos 
comumente realizados na respectiva Agência da Previdência Social, para fins de atendimento 
do disposto no inciso II do art. 9º da Medida Provisória nº 739, de 2016. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
OSMAR GASPARINI TERRA 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário 
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 
Ministro de Estado da Fazenda 
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DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Interino 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

05/08/2016 
 
 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS NO PRAZO LEGAL NÃO GERA PAGAMENTO EM 
DOBRO 

 
Ausência de comunicação de férias no prazo legal constitui infração administrativa e 

não gera pagamento em dobro. Esse foi o entendimento firmado pela 1ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) ao negar recurso de uma ex-funcionária de farmácia. 

Na ação, a trabalhadora queria receber em dobro férias usufruídas no período próprio, 
mas não informadas com a antecedência mínima prevista em lei. No entanto, o juiz Alfredo 
Massi, da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, negou o pedido. Ela então recorreu ao TRT-
3, mas a corte manteve o entendimento da primeira instância. 

Para os desembargadores, a não comunicação das férias no prazo de 30 dias antes 
delas é uma infração de natureza administrativa. Dessa forma, ela não se reverte em benefício 
do empregado. Na visão dos magistrados, somente a concessão das férias após o prazo 
estabelecido pelo artigo 134 da Consolidação das Leis do Trabalho implica o pagamento em 
dobro previsto no artigo 137 da mesma lei. 

Nos termos do artigo 134 da CLT, as férias serão concedidas nos 12 meses 
subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Por sua vez, o artigo 137 
dispõe que o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração sempre que as férias 
forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134. Com informações da Assessoria de 
Imprensa do TRT-3. 
 
Processo 0000611-96.2014.5.03.0019 
 
FONTE: Revista Consultor Jurídico, 05/08/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
08/08/2016 

 
 

FUNCIONÁRIO DISPENSADO POR NÃO ACEITAR A MUDANÇA REPENTINA DE SUAS FOLGAS 
SERÁ INDENIZADO 
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Um auxiliar de indústria ingressou com reclamação trabalhista pleiteando, entre 
outros direitos, danos morais, tendo em vista que foi dispensado após não ter aceitado 
alteração dos dias de folga já fixados. 

No caso, o reclamante alegou que de acordo com escala passada pela reclamada, o 
mesmo não iria trabalhar nos dias 27 e 28 de abril de 2013 (sábado e domingo), posto isso, 
programou viagem familiar para o referido fim de semana. 

Contudo, no dia 25 de abril, às 20h30, foi comunicado que sua folga teria sido alterada 
para os dias 26 e 28/abril. 

O reclamante não aceitou a mudança repentina de suas folgas, e quando retornou ao 
serviço, foi dispensado, assim como outros cinco colegas de trabalho, na mesma situação. 

De acordo com a magistrada da 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas “No caso dos 
autos, a comunicação na quinta-feira à noite da alteração da folga do reclamante de sábado e 
domingo para sexta-feira e domingo frustrou sua justa expectativa de fruir sua folga semanal 
da forma como havia programado, contrariando a própria conduta ordinariamente 
estabelecida na reclamada de comunicação dos dias de folga com antecedência mínima de 
sete dias. Trata-se de comportamento que viola duplamente o direito fundamental ao lazer do 
reclamante, uma vez que não apenas houve alteração dos dias de folga que já haviam sido 
concedidos, como também não se observou a antecedência suficiente para que este descanso 
fosse fruído de forma como bem entendesse o reclamante.” 

Assim, em primeira instância a empresa foi condenada ao pagamento de indenização 
por danos morais no valor de R$ 15.000,00. 
 
A reclamada apresentou recurso ordinário ao TRT-MG. 
 
Processo relacionado: 0010020-67.2013.5.03.0040. 
 
FONTE: Jurisite, 08/08/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
09/08/2016 

 
 

TRT15 - CÂMARA MANTÉM PENHORA EM CONTA POUPANÇA 
 

A 11ª Câmara do TRT-15 negou provimento ao recurso do sócio de uma empresa 
fabricante de móveis, que não concordou com o bloqueio de conta poupança por meio do 
convênio BacenJud para garantia da execução do débito trabalhista. Por decisão do juízo da 1ª 
Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, foi penhorado o valor de R$ 26.269,10. 

Em sua defesa, o executado afirmou que a conta bloqueada se destina exclusivamente 
a manter suas necessidades básicas mensais e eventuais emergências e, por isso, insistiu em 
sua impenhorabilidade, alegando também que o valor não ultrapassa o limite de 40 salários 
mínimos. 
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O relator do acórdão, o juiz convocado Valdir Rinaldi Silva, afirmou, porém, que o 
crédito trabalhista também tem natureza alimentar, motivo pelo qual entendeu ser legítima a 
penhora, como medida de respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

A decisão destacou também que não é razoável admitir-se que o devedor tenha 
investimentos em mercado financeiro, ainda que em poupança, o que, por óbvio, trata-se de 
dinheiro excedente às suas despesas regulares, que deve ser destinado ao adimplemento do 
crédito alimentar do reclamante. 

A Câmara lembrou que as regras de impenhorabilidade existem para garantir ao 
devedor uma condição mínima de sobrevivência quando executado em seu patrimônio, uma 
vez que, sob os olhos da pacificação social, não há razão para satisfazer o direito de um sujeito 
(credor) com a ruína total de outro (devedor). 

O colegiado, por isso, negou provimento ao recurso do executado, afirmando que as 
regras de impenhorabilidade devem ser sopesadas diante dos direitos fundamentais do 
trabalhador-credor à efetividade da tutela jurisdicional, duração razoável do processo e 
proteção à dignidade da pessoa humana.  
 
(Processo 0002291-60.2012.5.15.0017) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 09/08/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
09/08/2016 

 
 

TRT18 - AFASTADA JUSTA CAUSA DE TRABALHADORA DEMITIDA POR USO DE FACEBOOK 
 

O juiz substituto da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia, José Luciano Leonel, afastou a 
dispensa por justa causa de funcionária da empresa Cenape – Centro de Apoio Empresarial 
Ltda, localizada em Trindade, que havia sido demitida por uso de redes sociais, o Facebook, no 
ambiente de trabalho. O magistrado entendeu que, apesar de a empresa poder limitar o 
acesso de seus computadores a determinados sites, ela não tem esse mesmo poder com 
relação ao aparelho celular da trabalhadora. 

A trabalhadora havia sido admitida na empresa em julho de 2015 para exercer a 
função de auxiliar de escritório e foi demitida em fevereiro de 2016 sob alegação de justa 
causa por uso excessivo de internet. Conforme consta dos autos, a empresa teria aplicado 
anteriormente duas advertências, uma relatando que a trabalhadora estava fazendo convite 
de aniversário e outra por utilizar o Facebook no horário de trabalho. No aviso de justa causa 
constava a conduta Desrespeitar as normas e procedimentos da empresa e desrespeitar seu 
superior hierárquico. 

Na análise dos autos, o juiz José Luciano considerou que as punições de suspensão e 
advertência não se mostraram aptas a provar a infração alegada, e, além disso, não há nos 
autos informação se o uso do Facebook era por celular ou pelo computador da empresa. Nesse 
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caso, o magistrado explicou que trabalhou com a hipótese de uso da rede pelo celular, 
primeiro por não poder presumir em desfavor da trabalhadora, já que cabia à empresa 
informar pormenorizadamente o fato da justa causa, e pelo fato de a empresa ter relatado que 
a reclamante ficava ‘grudada’ no celular”. 

O juiz da 1ª VT de Goiânia também argumentou que o direito fundamental da 
liberdade de expressão abrange também a liberdade de comunicação. Não há lei que autorize 
a empresa a tornar o trabalhador incomunicável (hipótese que lembra cárcere privado). 
Portanto, a restrição de comunicação deve ser feita por critério de razoabilidade, resumiu o 
magistrado, ressaltando que a empresa não trouxe nenhum elemento que justifique a 
proibição de acesso ao Facebook pelo celular, no seu tempo ocioso, nem fez prova de 
diminuição da produtividade. 

O magistrado concluiu que, por não existir alegação de que o acesso ao Facebook era 
feito pelo computador da empresa, não houve norma lícita desrespeitada, podendo o 
trabalhador exercer sua resistência contra norma injusta. Assim, o juiz reverteu a dispensa por 
justa causa em dispensa sem justa causa e condenou a empresa a pagar as verbas rescisórias 
devidas à trabalhadora. 
 
Processo: RTSum – 0010486-59.2016.5.18.0001 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, 09/08/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/08/2016 

 
 
TST - CLÁUSULA QUE PREVIA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 

É CONSIDERADA NULA 
 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso da Allis 
Soluções em Trade e Pessoas Ltda. contra decisão que considerou inválida cláusula que 
estabelecia prorrogação automática do contrato de experiência de uma supervisora. Com a 
anulação, a empresa foi condenada ao pagamento de verbas rescisórias cabíveis nos contratos 
por prazo indeterminado. 

Contratada junho de 2012 em caráter de experiência por 45 dias, ao fim dos quais o 
contrato passaria a ser por tempo indeterminado, a supervisora foi informada, um mês depois, 
que o contrato seria temporário. Após seu desligamento, em setembro daquele ano, ela 
ajuizou reclamação trabalhista argumentando que a contratação temporária era incompatível 
com o tipo de serviço que realizava (rotinas administrativas de confecção de cartão de crédito 
do Itaú Unibanco S. A. para uma rede de supermercados, inclusive substituindo colegas em 
folgas, licenças ou férias). Por esse motivo, requereu a conversão da contratação por prazo 
indeterminado e o pagamento das verbas decorrentes. 
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O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria (RS), julgou o pedido improcedente, 
mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) reformou a sentença, considerando 
nula a cláusula contratual que estabelecia a prorrogação automática do contrato de 
experiência. O prestabelecimento de renovação do contrato desvirtua a finalidade da 
experiência, de um período de avaliação entre as partes, antes do estabelecimento do 
contrato de trabalho típico, a prazo indeterminado, afirmou o Regional. Como a trabalhadora 
continuou a prestar serviço após o prazo de 45 dias inicialmente estipulado, houve a 
efetivação tácita do contrato por prazo indeterminado, pois se o intuito era avaliá-la por mais 
de 45 dias, o empregador deveria ter estipulado prazo maior. 

No recurso ao TST, a empresa sustentou que a prorrogação do contrato ocorreu de 
acordo com a lei, e apontou ofensa ao artigo 9º da Lei 6.019/74, que regulamenta o trabalho 
temporário. 

A condenação, porém, foi mantida. A relatora do recurso, ministra Dora Maria da 
Costa, com base no contexto apresentado pelo Regional, entendeu pela impossibilidade de 
reexaminar os fatos, conforme a Súmula 126, afastando a violação legal apontada. 
 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-1176-89.2012.5.04.0702 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 10/08/2016. 

 
 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
11/08/2016 

 
 

TRABALHADORA DISPENSADA APÓS 03 DIAS DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA NÃO RECEBERÁ 
INDENIZAÇÃO 

 
Uma trabalhadora ajuizou ação na Justiça Trabalhista, pleiteando indenização por 

danos morais e materiais que teria sofrido em virtude da perda de uma chance. 
No caso, a reclamante firmou contrato de experiência com a reclamada, e três dias depois foi 
dispensada sem qualquer explicação, posto isso ingressou com ação sob o fundamento de que 
houve abuso de direito e teria caracterizado a chamada perda de uma chance. 

Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes. Inconformada, a 
reclamante recorreu ao TRT-MG, mas o Tribunal manteve a decisão. 

Segundo a Juíza Convocada Relatora Sabrina de Faria Fróes Leão “De acordo com as 
informações exordiais e o conjunto probatório coligido aos autos, a autora firmou com a 
primeira ré contrato de experiência, pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 
30 dias (CTPS, ID fd4db40, p. 3). A formalização do contrato de trabalho, contudo, não implica 
em dizer que o empregador não pode rescindi-lo ou que, caso o faça, estaria frustrando justa 
expectativa do empregado, de modo a causar-lhe danos de ordem moral e material, desde 
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que, obviamente, os haveres rescisórios sejam devidamente garantidos ao empregado 
dispensado. Registre-se, quanto ao particular, que a reclamante não postula o pagamento de 
parcela devida pelo acerto rescisório.” 
 
Processo relacionado: 0011545-19.2015.5.03.0039. 
 
FONTE: SITE CONTABIL, 11/08/2016. 

 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
11/08/2016 

 
 
TRT3 - EMPRESA É CONDENADA A PAGAR R$10 MIL POR RASURAR CARTEIRA DE TRABALHO 

DE EX-EMPREGADO 
 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é documento obrigatório e constitui 
o espelho da vida profissional do empregado. Por isso, o empregador deve ter muito cuidado 
ao manuseá-la. Por deixar de observar essa regra, rasurando a carteira de trabalho de um ex-
empregado, um grupo econômico do ramo de móveis e decorações foi condenado a pagar 
indenização por danos morais no valor de R$10 mil. 

O caso foi apreciado em grau de recurso pela Turma Recursal de Juiz de Fora. Atuando 
como relatora, a desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini explicou que, em virtude de 
sentença prolatada em outra reclamação trabalhista, a empregadora fez constar a seguinte 
informação na CTPS do reclamante: por determinação de sentença proferida nos autos 
01097/13 a remuneração é a base de comissões cuja média mensal é R$2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais). Ao tentar consertar o erro, piorou a situação. É que, conforme registrado na 
decisão, a carteira ficou rasurada, suja, borrada e com tinta inclusive em páginas que nada 
tinham a ver a relação contratual. 

A Carteira de Trabalho, como se sabe, constitui o principal elemento de identificação 
profissional do trabalhador e sua relevância, para este, transpõe os muros da relação mantida 
com o empregador, espraiando-se em sua vida social, destacou a julgadora. Referindo-se ao 
documento como emblema de cidadania, lembrou que, por meio dele, o empregado pode, por 
exemplo, demonstrar a sua condição funcional e seus rendimentos em estabelecimentos 
comerciais e bancários. Esses são os dados usualmente exigidos para concessão de 
empréstimos e para aquisição de produtos a prazo. 

A magistrada pontuou também que a carteira de trabalho se mostra imprescindível 
para que o trabalhador possa fazer prova dos dependentes perante a Seguridade Social. Além 
disso, é usada no cálculo de eventuais benefícios acidentários (artigo 40, II e III, da CLT). 
Para a julgadora, não há como aceitar correção de anotação indevida na carteira do 
reclamante de forma tão grosseira, transpondo os limites de tolerância e proteção conferidos 
ao importante do documento pelo art. 29 e seguintes da CLT. Se há equívoco no registro do 
salário, ela explica que o empregador deve ressalvá-lo no campo próprio da carteira de 
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trabalho. A rasura nunca deve ser feita, pois pode ensejar questionamentos futuros, ainda 
mais quando se trata de quantia paga a título de remuneração pelo trabalho prestado. 

Na avaliação da desembargadora, a conduta da empregadora causou dano moral 
passível de reparação. Aplicou ao caso os artigos 186 e 927 do Código Civil, citando 
precedentes do TRT de Minas no mesmo sentido. As decisões reconheceram que a rasura na 
carteira de trabalho configura desrespeito ao trabalhador, violando princípios constitucionais 
relativos à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho. 

O valor da indenização, fixado em R$10 mil na sentença, foi considerado condizente 
com a gravidade da lesão, as finalidades punitiva e reparatória e a vedação ao enriquecimento 
sem causa do ofendido. A Turma de julgadores acompanhou o entendimento. 
 
(0000653-30.2015.5.03.0143 RO) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 11/08/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
12/08/2016 

 
 

EMPRESA QUE IMPUGNOU VALOR DA CAUSA SEM APRESENTAR DEMONSTRAÇÃO 
MATEMÁTICA É CONDENADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

 
Uma reclamada de determinada ação trabalhista foi condenada ao pagamento de 

multa de 1%, pois impugnou o valor da causa, sem a apresentar qualquer demonstração 
matemática; entendendo o juízo de primeiro grau que a impugnação caracterizou-se como 
incidente manifestamente infundado, que buscou apenas tumultuar o processo. 
Inconformada, a reclamada recorreu ao TRT da 3ª Região, mas o Tribunal manteve a decisão. 

De acordo com a juíza relatora, Olivia Figueiredo Pinto Coelho, “De fato, a simples 
leitura da contestação (f.268) revela que a reclamada não apresentou qualquer fundamento 
razoável para a impugnação ao valor atribuído à causa, o que permite a ilação de que o 
incidente foi suscitado com o claro objetivo de tumultuar o feito, já que, de concreto, não 
trouxe nada que pudesse justificá-lo. Assim sendo, andou bem o magistrado de primeiro grau 
ao aplicar a multa hostilizada, visto que o exercício do direito de defesa não traz consigo a 
autorização para a instauração de discussões que somente irão atrasar o bom andamento 
processual.” 

Posto isso, a conduta da reclamada foi enquadrada no artigo 17, VI, do CPC/73, o qual 
reputa a litigância de má-fé. 
 
Processo relacionado: 0001409-51.2013.5.03.0097. 
 
FONTE: SITECONTABIL, 12/08/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
16/08/2016 

 
 

TURMA DERRUBA MULTA POR ATRASO EM RESCISÃO NO CASO DE FALECIMENTO DO 
EMPREGADO 

 
A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Brasfort Empresa de 

Segurança Ltda. de pagar multa referente ao atraso no pagamento da rescisão contratual de 
empregado falecido (artigo 477 da CLT).  De acordo com o ministro Caputo Bastos, relator do 
processo, não haveria como exigir o pagamento das verbas rescisórias no prazo, por não ser 
possível identificar, de imediato, a pessoa para quem deve ser efetuado o pagamento, o que 
somente se dará através do inventário. 

 o processo, em agosto de 2014, três meses após a morte do empregado, a Brasfort 
ajuizou ação de consignação e pagamento na 13ª Vara do Trabalho de Brasília (DF) com o 
objetivo de quitar as verbas rescisórias junto ao espólio do trabalhador. De acordo com o 
artigo 477 da CLT, as verbas rescisórias devem ser pagas até o primeiro dia útil após o término 
contrato ou até o décimo dia, "quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou 
dispensa de seu cumprimento". Com base nesse dispositivo, o juízo de primeiro grau aplicou a 
multa, uma vez que a ação foi ajuizada mais de três meses após a morte do trabalhador. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF e TO), ao confirmar a sentença, 
destacou que o falecimento implica a rescisão automática do contrato de trabalho. Logo, a 
Brasfort "tinha plena ciência de que precisava, até por questão de humanidade com a família 
do empregado, depositar em juízo no prazo legal os valores devidos". Ao contrário disso, ela 
teria "locupletado-se dos valores devidos ao longo deste período em detrimento do espólio". 
TST 

A Quinta Turma do TST acolheu recurso da empresa contra a decisão regional. O 
ministro Caputo Bastos citou decisões da Corte no sentido de que não há cobrança de multa 
por atraso no pagamento de rescisão no caso de falecimento. "A ruptura do vínculo 
empregatício em virtude de óbito do empregado, por constituir forma abrupta e imprevisível 
de dissolução do contrato de trabalho, envolve peculiaridades que tornam incompatível a 
aplicação da multa", destacou um desses precedentes. "Peculiaridades como a necessidade de 
transferência da titularidade do crédito trabalhista para os dependentes/sucessores legais, a 
qual não se opera instantaneamente, mas mediante procedimento próprio previsto na Lei 
6.858/80" (que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não 
recebidos em vida pelos respectivos titulares). 

 
Processo: RR-1207-06.2014.5.10.0013 
 
(Augusto Fontenele/CF) 
 

O TST possui oito Turmas julgadoras, cada uma composta por três ministros, com a 
atribuição de analisar recursos de revista, agravos, agravos de instrumento, agravos 
regimentais e recursos ordinários em ação cautelar. Das decisões das Turmas, a parte ainda 
pode, em alguns casos, recorrer à Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1). 



 
Edição Nº 08| São Paulo, 26 agosto de 2016

 

 

13 

 
 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 16/08/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
16/08/2016 

 
 

PORTADOR DE HIV QUE SOFREU DISPENSA DISCRIMINATÓRIA RECEBERÁ INDENIZAÇÃO E 
PAGAMENTO EM DOBRO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO 

 
Presume-se discriminatória a rescisão de empregado portador do vírus HIV ou outra 

doença grave que suscite estigma ou preconceito. Esse é o teor da Súmula 443 do TST, 
invocada pela juíza Anielly Varnier Comerio Menezes Silva, em sua atuação no Posto Avançado 
de Aimorés, ao julgar favoravelmente o pedido de um empregado portador da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida que buscou na Justiça do Trabalho o pagamento em dobro da 
remuneração relativa ao período de seu afastamento, prevista no inciso II do art.4o da Lei 
9029/95. 

No caso, a julgadora constatou que a empresa, diante da grave doença do trabalhador 
e dos reflexos negativos no curso da relação contratual, optou por dispensá-lo sem justa causa. 
Diante disso, reconheceu a nulidade da dispensa realizada. Como ressaltou, em face da 
presunção favorável ao empregado, cabia à empregadora o ônus de demonstrar motivação de 
ordem disciplinar, econômica ou financeira para a consumação do ato rescisório ou capaz de 
fazer prova contrária à alegada discriminação. Como não houve qualquer prova de outra 
motivação para a ruptura do contrato de trabalho, ela presumiu verdadeira a dispensa 
arbitrária alegada. 

“Nesse contexto, por não comprovado motivo distinto para a ruptura contratual, não 
sendo suficiente as alegadas “adequações em seu quadro de funções”, prevalece a tese de 
abuso do direito potestativo de resilir o contrato de trabalho, em flagrante violação aos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Desse modo, a discriminação 
configura-se na atitude patronal que produziu uma distinção injustificada, consistente no 
descarte do empregado doente, ignorado em sua condição de pessoa dotada de dignidade, à 
medida que privado de sua fonte de sustento, sendo excluído do único instrumento de acesso 
à cidadania que lhe é possível na sociedade: o trabalho” , frisou a julgadora. Ela lembrou que 
nos termos do 1º da Lei 8029/95, perfeitamente aplicável analogicamente à hipótese do 
trabalhador portador de HIV, fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e 
limitativa para efeito de acesso a relação de emprego ou sua manutenção. 

Conforme registrou a magistrada, esse entendimento se harmoniza com as normas 
internacionais, sobretudo a Convenção 111 de 1958, sobre Discriminação em Matéria de 
Emprego e Ocupação (ratificada pelo Brasil) e a Recomendação n.º 200, de 2010, sobre HIV e 
AIDS e o Mundo do Trabalho. Ela ainda acrescentou que, embora nosso ordenamento jurídico 
admita a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, esse direito do empregador não é 
absoluto, devendo ser analisado em consonância com os pilares da dignidade da pessoa 
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humana, da valorização do trabalho, da não discriminação e da função social da empresa, 
(artigos 1º, III, 3º, IV, 5º, I e XLI, 6º, 7º, I, XXX e XXXI, 170, III, VIII e 193, da CF). 

Nesse contexto, a magistrada entendeu aplicável, por analogia, o artigo 4º da Lei 
9.029/95, esclarecendo que o rol do artigo 1º dessa norma é meramente exemplificativo, sem 
prejuízo de outras formas de configuração. Esse dispositivo faculta ao trabalhador 
discriminado optar por ser reintegrado com ressarcimento integral de todo o período de 
afastamento ou receber o pagamento em dobro da remuneração desse mesmo período. 

Levando em conta que o trabalhador fez opção, primeiramente, pela indenização de 
forma dobrada, em razão das condições psicológicas desfavoráveis ao retorno ao emprego, 
bem como diante do fato noticiado em audiência de que a empresa “está ativa, por 
enquanto”, mediante o qual o juízo percebeu a iminência do fechamento da empresa e a 
premente inviabilidade de reintegração, a julgadora acolheu, em parte, o pedido de 
indenização dobrada da remuneração do período de afastamento. Como explicou, essa 
indenização consiste em reparação por dano material decorrente da dispensa inválida, 
equivalente à remuneração que receberia caso estivesse trabalhando. Assim, deferiu ao 
trabalhador, em dobro, os salários estritos, 13ºs salários, férias com 1/3, FGTS e tíquete 
alimentação, desde a data da dispensa nula até a data da sentença. 

Por fim, a magistrada também entendeu ser devida ao empregado uma indenização 
por danos morais, danos esses que considerou incontestáveis, por presumíveis o sentimento 
de tristeza e humilhação em razão da dispensa em um grande momento de abalo emocional, 
decorrente da própria doença. Assim, com base nos princípios constitucionais da 
proporcionalidade e da razoabilidade, e levando em conta a condição socioeconômica da 
vítima (que recebia média de R$2.400,00 por mês); a do réu (consórcio de grande porte, 
formado por empresas de grande relevância do cenário empresarial mineiro); a grave natureza 
da doença incurável, agravada pela conduta discriminatória; o período de contrato (um ano e 
três meses), a julgadora fixou a indenização em R$ 50.000,00. 

A sentença foi mantida integralmente no TRT mineiro. Houve interposição de Recurso 
de Revista, ainda pendente de julgamento. 

 
( 0000037-58.2015.5.03.0045 AIRR ) 
 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região Minas Gerais, 16.08.2016. 
 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/08/2016 

 
 

TRT3 - RECONHECIDO ERRO MATERIAL EM ENVIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO MINUTOS 
DEPOIS DE UMA PRIMEIRA PEÇA INCOMPLETA ENVIADA 

 
Uma empresa prestadora de serviços, executada na Justiça do Trabalho, apresentou 

embargos à execução com objetivo de discutir os valores cobrados. Para tanto, enviou a peça 
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processual no dia 30/10/2015, às 12:23:27, com 12 páginas. Na mesma data, apenas alguns 
minutos depois, às 12:28:39, reenviou a peça dos embargos, desta vez com 25 páginas. 

Esse cenário foi o suficiente para a juíza de 1º Grau deixar de conhecer os embargos. 
Primeiro, por considerar a peça apresentada inicialmente inepta. Segundo, por entender que a 
preclusão consumativa se operou no caso. Esta situação ocorre quando já utilizada a faculdade 
ou praticado o ato processual. Ou seja, no entender da magistrada de 1º Grau, a parte não 
poderia ter apresentado uma nova peça de embargos, uma vez que já havia enviado uma 
antes. 

Inconformada com a decisão, a executada recorreu e a 8ª Turma do TRT-MG lhe deu 
razão. Na visão da relatora, desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças, ficou evidente que 
tudo não passou de erro material. Conforme expôs na decisão, o que aconteceu foi que a 
executada não conseguiu transmitir, na íntegra, a peça processual que pretendia. Ao perceber 
o erro na transmissão, tentou corrigir, não levando nem 25 minutos para cumprir a obrigação. 

Restou evidente a boa-fé objetiva da executada, que não se utilizou do meio 
processual para ter vantagens ou induzir a erro o exequente, frisou a julgadora, chamando a 
atenção para o fato de não ter havido prejuízo para as partes, seja do ponto de vista temporal, 
causal ou processual, sendo preservado o direito da parte adversa ao contraditório e à ampla 
defesa, registrou no voto. 

Não se pode permitir que o excesso de formalidade dê ensejo à predominância do 
direito processual sobre o direito material, sob pena de caminhar na contramão do 
pensamento que impera no meio de jurídico atual, ponderou ainda, lembrando que a norma 
processualística vigente busca exatamente coibir procedimentos desnecessários e inócuos, 
tendo como primazia a celeridade e otimização dos atos processuais. 

O processo é apenas um meio para obtenção da prestação jurisdicional, a fim de 
interpretar e aplicar o direito material e não um fim em si mesmo, destacou, por fim, dando 
provimento ao agravo de petição para conhecer dos embargos à execução e determinar o 
retorno dos autos à Vara de origem para julgamento como se entender de direito. A Turma de 
julgadores acompanhou o entendimento. 
 
Processo: ( 0040300-35.2009.5.03.0016 AP ) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 17/08/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/08/2016 

 
 

TRT10 - EMPREGADOR É OBRIGADO A PAGAR INDENIZAÇÃO POR LAVAGEM DE UNIFORME 
DE TRABALHADOR 

 
Um trabalhador da construção civil receberá indenização de R$ 30 pela lavagem de seu 

uniforme, por mês trabalhado. A decisão é do juiz Alcir Kenupp Cunha, em atuação na 5ª Vara 
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do Trabalho de Brasília. De acordo com os autos, o empregado trabalhava como ajudante 
sinaleiro e utilizava uniforme fornecido pela empresa, a qual alegou que o trabalhador não 
fazia jus a indenização porque desempenhava suas atividades em área de produção. 

Em sua decisão, o magistrado sustentou que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) já 
firmou entendimento sobre a matéria no sentido de que o empregador é obrigado a arcar com 
as despesas de higienização de uniforme fornecido ao empregado para uso obrigatório, uma 
vez que o artigo 2º da CLT estabelece que a empresa deve suportar o risco da atividade 
econômica.  

“Compartilho desse posicionamento e entendo devida a indenização pela lavagem do 
uniforme”, concluiu o juiz responsável pela sentença ao arbitrar o valor de R$ 30 para o 
trabalhador, que, em sua ação judicial, havia solicitado o valor de R$ 40. 

 
Processo nº 0000150-40.2015.5.10.0005 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 17/08/216. 
 

 

 

 

 

  


