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A convenção de
arbitragem trabalhista

DIVULGAÇÃO

Nesta edição, trazemos novamente,
o advogado, Mestre em Direito Político e
Econômico, fundador e presidente do TASP
– Centro de Mediação e Arbitragem de São
Paulo, José Celso Martins, para uma análise de como a arbitragem pode ser utilizada
para qualquer contrato de trabalho, e demonstra que “é entendimento que diante da
capacidade do empregado para contratar e,
como regra, extinto o contrato do trabalho,
não há motivação para que a Justiça do Trabalho não admita a arbitragem como via de
pacificação para conflitos de natureza trabalhista.” Confira!
(Página 6)
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RUSLAN STUCHI

A empresa pode proibir
o uso do celular no
ambiente de trabalho?

C

om a globalização e especialmente a influência do meio eletrônico no ambiente de trabalho, a utilização da telefonia celular surge como uma forma
de complementar e respaldar as atividades realizadas no meio corporativo.
Entretanto, o uso deste dispositivo móvel deve ser muito ponderado, tendo
em vista que ele pode trazer benefícios para empresa diante do seu dinamismo e praticidade, assim como prejuízos diante da utilização incorreta, que resulta em dispersão,
no atraso da finalização de atividades e até em acidentes de trabalho.
Dessa forma, o empregador deve se ater em verificar a necessidade da utilização do
dispositivo móvel e, principalmente, quando possível, em disponibilizar um aparelho que
seja da empresa, evitando assim a utilização em atividades paralelas particulares que não
são atreladas aos assuntos da empresa. Nota-se que a razoabilidade e o bom senso devem
ser sempre alcançados. Na verdade, a maioria das dúvidas sobre o aparelho particular
móvel possui relação com uma pergunta: a empresa pode proibir o uso do celular ou do
smartphone no ambiente de trabalho?
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“

O assunto em questão gera polêmica, tendo em vista a crescente
demanda de utilização de aparelhos celulares e também de
aplicativos sociais de interação, onde certamente o empregado
deve ater-se que o ambiente de trabalho deve ser levado com
respeito e probidade.

”

Não existe no ordenamento jurídico uma lei específica para tal proibição no dia a dia
da empresa. Contudo, os empregadores possuem assegurado, no art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o direito de estipular normas internas que especifiquem o
que é conveniente ao ambiente corporativo.
Conforme diz o artigo citado, “as relações contratuais de trabalho podem ser objeto
de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes”.
Traduzindo: o empregador pode, sim, regulamentar ou proibir o uso do celular no
horário de trabalho!
A criação de normas internas asseguradas na legislação trabalhista visa à produtividade e também fomenta o bom senso de comportamento profissional, que algumas vezes
não se manifesta no ambiente de trabalho por parte dos empregados, criando-se assim a
conscientização do uso desde a gestão até a produção.
Uma vez abordado o tema das normas internas da empresa, que podem ser inclusas em cláusula no contrato de trabalho, o empregado que descumprir as regras poderá
sofrer advertências, de modo que possa até ser dispensado por justa causa em razão de
indisciplina. Caso a empresa imponha como regra que é proibido usar o aparelho móvel
particular no ambiente corporativo, deve o empregado respeitar esta norma sob pena de
infração.
Ainda para a penalização de justa causa, o empregado deve ter sido anteriormente
advertido sobre a infração cometida, de preferência por escrito. A justa causa é a última
penalização após outras reiterações e com a devida suspensão. Não pode o empregador
de maneira direta, e sem advertência e suspensão, punir o empregado já em um primeiro
momento com a pena mais dura. A penalidade deve ser gradativa.
Também é importante esclarecer que apesar do empregador poder restringir o uso
do celular, ele não pode proibir o uso no horário de descanso, por exemplo o chamado
horário “intrajornada”. O uso é livre no famoso horário de almoço.
O assunto em questão gera polêmica, tendo em vista a crescente demanda de utilização de aparelhos celulares e também de aplicativos sociais de interação, onde certamente o empregado deve ater-se que o ambiente de trabalho deve ser levado com
respeito e probidade. É por conta disso que deve ser evitada a utilização do aparelho
para fins pessoais. Caso o empregador permita a sua utilização, é fundamental sempre
ter em mente a palavra “moderação”.
RUSLAN STUCHI é especialista em Direito do Trabalho e sócio do escritório Stuchi Advogados.
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A convenção de
arbitragem trabalhista
POR

JOSÉ CELSO MARTINS

“

Caso fosse intenção do legislador limitar o uso da arbitragem
somente para contratos de remuneração igual ou superior a duas
vezes o maior valor de referência da previdência social, ele teria
escrito no art. 507-A que somente poderia ser contratada a arbitragem
naquelas condições – remuneração duas vezes superior – porém foi
direto e específico ao determinar que “poderá ser pactuada cláusula
compromissória de arbitragem.

A

”

6

ano III - nº 35 - novembro de 2019

DIVULGAÇÃO

convenção de arbitragem é a denominação adotada para a contratação do sistema
arbitral. A Lei nº 13.467/17, em seu art. 507-A, adotou expressamente a cláusula
compromissória como via de contratação. Esta possibilidade não afastou a outra
forma de adesão à arbitragem – o termo de compromisso arbitral – apenas admitiu expressamente uma forma de contratação.

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

A natureza jurídica da arbitragem é contratual e a convenção de arbitragem admite duas
formas de realização do contrato de arbitragem: a Cláusula compromissória e o Termo de
compromisso arbitral. O presente artigo tem por objetivo estudar e refletir sobre estas possibilidades de contratação, dentro dos princípios que regem as relações de trabalho.
Nos termos admitidos pela nova norma, a arbitragem, enquanto contrato, pode ser pactuada entre empregado e empregador dentro de um contrato de trabalho pela cláusula compromissória, desde que respeitados os limites da remuneração do empregado. A CLT, com a
Lei nº 13.467/17, admitiu expressamente a contratação da arbitragem na forma da cláusula
compromissória e estabeleceu limites e condições para a utilização do sistema arbitral nesta
forma de contração.
Presentes as condições de disponibilidade dos direitos e de capacidade dos envolvidos, a
utilização do sistema é voluntária e depende exclusivamente da vontade das partes em assumir as responsabilidades legais decorrentes da legislação específica.
Portanto, resta interpretar corretamente a lei para se admitir ou não a utilização da arbitragem nas questões trabalhistas, especialmente se esta for a vontade livremente manifestada
pelas partes e assim se admitir o respeito ao princípio pacta sunt servanda.
A UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM – REGRAS GERAIS
A arbitragem tem, em sua natureza jurídica, o contrato como base para sua utilização. A
arbitragem é jurisdição contratada que será exercida por um terceiro imparcial e equidistante
que irá proferir uma sentença na qual as partes estarão vinculadas para o cumprimento do
que for decidido. No caso de descumprimento da sentença, as partes deverão cumpri-la compulsoriamente em procedimento de execução judicial.
A arbitragem, enquanto contrato, deve ser uma livre manifestação de vontade das partes
envolvidas em uma relação jurídica. Nos termos da lei, esta manifestação de vontade poderá
ocorrer no início ou na vigência de um contrato, por meio de uma cláusula compromissória.
Como expressamente prevê o art. 4º da Lei de arbitragem, a cláusula compromissória é a
convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.
O contrato de arbitragem não se realiza somente na forma da cláusula compromissória,
também é possível se contratar a arbitragem em outro formato chamado de termo de compromisso arbitral1. Por esta razão, quando nos reportamos ao contrato de arbitragem como
gênero, o denominamos convenção de arbitragem. Assim, podemos admitir duas formas para
se contratar a arbitragem para firmamos uma convenção de arbitragem: a cláusula compromissória e o termo de compromisso arbitral2.
O compromisso arbitral, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.307/96, é a convenção através
da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser
judicial ou extrajudicial. O compromisso arbitral não é uma previsão de utilização do sistema
arbitral, mas um contrato que se realiza quando pessoas envolvidas em um conflito têm interesse na utilização do procedimento arbitral como via de solução do litígio, mesmo que não
tenham feito anteriormente esta previsão por meio de cláusula compromissória.
Retomando: a convenção de arbitragem é um contrato que pode ser uma cláusula compromissória ou um termo de compromisso arbitral. Os dois tem a mesma validade, o mesmo
objeto e trazem os mesmos direitos e obrigações para os contratantes envolvidos, então qual
a diferença entre um contrato ou outro? A diferença é o momento em que os contratos são
realizados.
Portanto, a arbitragem tem natureza contratual e trata-se de um instituto que somente
pode ser utilizado se legal e formalmente contratado. O objeto do contrato de arbitragem é
jurisdição sobre direitos disponíveis entre pessoas capazes. Enquanto contrato, a arbitragem
necessita do preenchimento das condições para a validade de qualquer contrato – pessoas
capazes, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei.
www.zkeditora.com
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Assim, a arbitragem é um contrato regulamentado com objeto certo e específico – jurisdição – que visa a pacificação de conflitos com um procedimento heterocompositivo3. Dentro
do procedimento arbitral não há nenhum impedimento de que no transcorrer dos atos do
processo as partes cheguem a um acordo, como prevê o art. 28 da lei de arbitragem que expressamente admite: “Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao
litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante
sentença arbitral”. Portanto, a arbitragem pode ser utilizada para a resolução de um litígio,
assim como para a resilição de um contrato posto como litigioso.
Desta forma, a convenção de arbitragem é um contrato que pode ser realizado de duas
formas: na forma da cláusula compromissória ou do termo de compromisso arbitral. A diferença entre os dois tipos de contrato está no momento em que este é realizado.
DA ARBITRAGEM NAS QUESTÕES TRABALHISTAS
A utilização da arbitragem nas relações de trabalho foi muito discutida e alvo de decisões que geraram jurisprudência4 favorável e contrária ao uso do sistema nos contratos
trabalhistas.
A previsão da utilização da arbitragem trabalhista, no Brasil, veio insculpida no art. 507-A,
acrescido à CLT pela Lei nº 13.467/17, que literalmente admitiu que nos contratos individuais
de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância
expressa, nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.
A Lei nº 13.467/17 admitiu a utilização da arbitragem dentro de determinadas regras e
limitações contratuais. Ao aceitar o procedimento arbitral como caminho jurisdicional para a
solução de litígios individuais trabalhistas, o legislador colocou as seguintes condições para a
contratação do sistema:
a) Remuneração superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social;
b) Pactuação de cláusula compromissória como admissão prévia para utilização do procedimento;
c) Iniciativa ou expressa concordância do empregado;
d) Regulamentação do procedimento nos termos da Lei nº 9.307/96.
Desta forma, a Lei nº 13.467/17 passou a admitir a utilização do procedimento arbitral
como contrato prévio, como previsão jurisdicional futura dentro de uma relação de emprego,
condição legal que não se admitia anteriormente, especialmente em um contrato individual
de trabalho.
A Lei nº 13.467/17 trouxe um novo espírito para os contratos de trabalho permitindo
maior autonomia da vontade das partes para sua realização. Para DALLEGRAVE NETO (2018),
esta visão geral sobre o modelo de contrato trabalhista foi alterada.
Sufragada na concepção de que os trabalhadores teriam condições de negociar com seu
empregador, em verdadeira reorientação motriz do Direito do Trabalho, esta lei passou a permitir
que empregados com patamar remuneratório relativamente elevado e curso superior negociem
o conteúdo contratual, com força normativa superior à lei, nas hipóteses do parágrafo único do
art. 444, combinado com o art. 611-A, ambos da CLT. Uma espécie de negociado sobre o legislado.
Não propriamente uma negociação coletiva com a participação do sindicato, mas uma pactuação
direta interpartes. (p. 27)

O contrato de arbitragem firmado por meio da cláusula compromissória, agora expressamente admitido pela lei trabalhista, se refere à possibilidade de empresa e empregado fazerem
a previsão de que eventual conflito, que venha surgir dentro do contrato de trabalho ou em
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razão dele, seja dirimido por arbitragem. Esta possibilidade contratual, como vimos, somente
pode ocorrer quando o empregado tiver remuneração superior a duas vezes o limite máximo
da remuneração paga pela previdência social, valor que hoje representa pouco mais de R$
11.000,00.
A questão que surge para ser resolvida se refere à possibilidade de utilização da arbitragem quando contratada por meio do termo de compromisso arbitral. Nesta forma de contratação da arbitragem, qual é o limite?
A convenção de arbitragem admite sua contratação por meio do termo de compromisso
arbitral, que é lavrado no momento em que o conflito surge e não como uma previsão de utilização do sistema como a cláusula compromissória, assim, temos que admitir que para esta
forma de contratação não há qualquer limite de valor e, neste formato, a arbitragem pode ser
contratada sem qualquer restrição quanto ao valor da remuneração do empregado.
Quisesse o legislador que a arbitragem fosse utilizada somente para empregados com
remuneração superior a duas vezes o valor referência, não teria escrito “poderá ser pactuada
cláusula compromissória de arbitragem”. Ele teria escrito simplesmente “poderá ser pactuada a arbitragem ou a convenção de arbitragem”, como gênero e não somente “cláusula compromissória”. A forma como prevê a legislação específica não fez constar arbitragem como
procedimento, escreveu somente o tipo de contrato – cláusula compromissória. Portanto,
os limites e condições ficaram para esta forma de contratação e não para o sistema arbitral
como um todo.
A Justiça do trabalho, em muitos casos, não admitiu a arbitragem em qualquer uma das
formas de sua contratação. No entanto, hoje a lei admitiu, com restrições, a contração no formato de cláusula compromissória. Porém, por analogia, a aceitação do sistema arbitral com
limites para um formato nos remete a interpretação de que a arbitragem também pode ser
admitida se contratada na forma do termo de compromisso arbitral.5
A lei expressamente fez a previsão da cláusula compromissória, portanto esta não pode
se estender para o termo de compromisso, que é outra modalidade de contratação da arbitragem. O objetivo da lei é criar institutos e não admitir a restrição interpretativa de direitos. Toda
norma restritiva de direitos interpreta-se de modo estrito. Não se pode interpretar analógica
ou ampliativamente norma que restringem direitos, ou seja, norma restritiva de direitos não
se interpreta ampliativamente.
O contrato (convenção) de arbitragem feito na forma de cláusula compromissória tem
uma condição potencial de utilização, pois o conflito efetivamente não existe no momento da
previsão contratual e a cláusula compromissória passa a compor um contrato qualquer como
escolha de procedimento de pacificação no caso de surgir algum conflito em razão daquela
relação jurídica.
A cláusula compromissória vai inserida no corpo do próprio contrato ou em termo apartado se referindo a este instrumento6. Portanto, a cláusula compromissória pode estar em um
contrato de locação, de venda e compra, de prestação de serviços, de representação e agora,
nos termos do art. 507-A da CLT, nos contratos individuais de trabalho.
A arbitragem na forma de cláusula compromissória somente pode ser contratada por
quem tenha remuneração superior a duas vezes o valor referência da previdência social. Para
esta modalidade de contratação – cláusula compromissória – temos esta restrição e limite.
Já para a contratação da arbitragem na forma do termo de compromisso arbitral não há
restrição ou limite, visto que o momento da contratação do procedimento é outro completamente diferente do que acontece no início ou na vigência do contrato, em outras palavras, a
contratação é feita quando já ocorreu a rescisão do contrato de trabalho ou quando o conflito
já está presente no contrato em vigência. Portanto, não há nenhum impedimento e é legítima
a vontade das partes para adoção do procedimento arbitral quando surge o conflito, independentemente do valor da causa ou da remuneração do empregado.
De acordo com Estevão Mallet (2018)
www.zkeditora.com
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O art. 507-A menciona apenas a pactuação de cláusula compromissória. O legislador, porém,
minus dixit quam voluit. A jurisdição arbitral não supõe sempre a cláusula compromissória. Também pode decorrer de compromisso arbitral celebrado diretamente, sem cláusula antecedente.
Se assim é, presentes os pressupostos legais, podem as partes celebrar de pronto o compromisso,
sem necessidade de prévia pactuação de cláusula compromissória, ainda que não o diga o art.
507-A. Basta que já exista o litígio. (p. 868)

Como já vimos, a exigência legal para a utilização da arbitragem é que os contratantes
sejam pessoas capazes e o direito posto para jurisdição seja disponível7.
Desta forma, a análise que nos resta fazer refere-se a possibilidade de contratação do sistema arbitral considerando-se que os direitos objetos de discussão estão dentro das regras de
disponibilidade.
Para CARMONA (2004)
Diz-se que um direito é disponível quando ele pode ser ou não exercido livremente pelo seu
titular, sem que haja norma cogente impondo o cumprimento do preceito, sob pena de nulidade
ou anulabilidade do ato praticado com sua infringência. Assim, são disponíveis (do latim disponere, dispor, por em vários lugares, regular) aqueles bens que podem ser livremente alienados ou
negociados, por encontrarem-se desembaraçados, tendo o alienante plena capacidade jurídica
para tanto. (p. 56)

Rescindido o contrato de trabalho, o empregado está livre para propor ou não reclamação
trabalhista e reclamar o que entender ser seu direito sem qualquer infringência de norma
cogente. A ação trabalhista, como ação indenizatória, está sujeita a transação, condição que
mais uma vez demonstra a condição de disponibilidade dos direitos decorrentes de um contrato de trabalho definitivamente encerrado.
Quanto a disponibilidade dos bens no Direito Trabalhista, temos vários entendimentos
que coadunam com as alterações trazidas pela Lei nº 13.467/2017, no sentido de que podem
ser disponíveis. Para CARMONA (2004)
Quanto aos conflitos individuais, embora não se deixe de reconhecer o caráter protetivo
do direito laboral, é fato incontestável que nem todos os direitos inseridos na Consolidação das
Leis do Trabalho assumiriam a feição irrenunciável pregada pela doutrina especializada mais conservadora: se assim não fosse, não se entenderia o estímulo sempre crescente à conciliação (e à
consequente transação), de tal sorte que parece perfeitamente viável solucionar questões trabalhistas que envolvam direitos disponíveis através da instituição do juízo arbitral. (p. 59)

Segundo a doutrina, existem direitos trabalhistas absolutamente indisponíveis e direitos
relativamente indisponíveis, conforme ensinamento de DELGADO (2015)
Absoluta será a indisponibilidade, do ponto de vista do Direito Individual do Trabalho, quando o direito enfocado merecer uma tutela de nível de interesse público, por traduzir um patamar
civilizatório mínimo firmado pela sociedade política em um dado momento histórico. É o que
ocorre, como já apontado, ilustrativamente, com direito à assinatura de CTPS, ao salário mínimo,
à incidência das normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador.
Relativa será a indisponibilidade, do ponto de vista do Direito Individual do Trabalho,
quando o direito enfocado traduzir interesse individual ou bilateral simples, que não caracterize um padrão civilizatório geral mínimo firmado pela sociedade política em um dado momento
histórico. É o que se passa, ilustrativamente, com a modalidade de salário pago ao empregado
ao longo da relação de emprego (salário fixo versus salário variável, por exemplo): essa modalidade salarial pode se alterar, licitamente, desde que a alteração não produza prejuízo efetivo
ao trabalhador. (p. 199)
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Cabe anotar aqui qual o entendimento de alguns autores sobre o tema disponibilidade
dos direitos trabalhistas. No entendimento de CASSAR (2018)
O valor do salário recebido pelo empregado não deveria alterar a natureza jurídica do direito. Entender que os empregados que recebem igual ou mais que o valor máximo que duas vezes
os benefícios previdenciários podem livremente dispor sobre os direitos trabalhistas relacionados
no art. 611-A da CLT e/ou renunciar as benesses previstas nas normas coletivas é negar a vulnerabilidade do trabalhador, que depende do emprego para sobreviver e, com relativa facilidade,
concordaria com qualquer ajuste para manutenção do emprego. Entrementes, este é o comando
legal. A partir da Lei nº 13.467/2017 poderá o empregado renunciar alguns direitos legais, contratuais e normativos (previstos em normas coletivas). Nos parece que a finalidade do disposto
no parágrafo único do art. 444 da CLT foi tornar disponíveis os direitos legais, não constitucionais,
dos que percebem igual ou mais que o teto e sejam portadores de diploma de curso de nível superior, sendo o rol do art. 611-A da CLT meramente exemplificativo, assim como poderá renunciar
os direitos previstos em normas coletivas, dando liberdade a este empregado para sobre estes
negociar. (p. 45 e 46)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os direitos trabalhistas, embora irrenunciáveis, podem ser disponíveis, in verbis:
Ora, atendidos esses pressupostos legais, não há razão para impedir o levantamento do
depósito pelo empregado despedido, ainda que a despedida por justa causa tenha sido reconhecida e homologada por sentença arbitral. É certo que o juízo arbitral não pode ser utilizado para dirimir controvérsias sobre direitos indisponíveis (arts. 1º e 25 da Lei nº 9.307/96).
Todavia, os direitos trabalhistas, embora irrenunciáveis, não são absolutamente indisponíveis,
comportando, em certos casos, transação, o que é comum ocorrer no âmbito dos dissídios
individuais. Ademais, a indisponibilidade desses direitos deve ser considerada como modo de
tutelar os interesses do empregado, não cabendo invocá-la para alcançar finalidade oposta.
Assim, conforme reconhece a doutrina (v.g.: Joel Dias Figueira Jr., Arbitragem, Jurisdição e
Execução, 2. ed., 1999, p. 182), não se pode descartar, em caráter absoluto, a viabilidade da
utilização do juízo arbitral para dirimir conflitos individuais de natureza trabalhista. Será legítima a via arbitral – e, portanto, a sentença nela proferida – a não ser quando evidenciada
a indevida e desproporcional renúncia dos direitos por parte do empregado. REsp 778154
(2005/0145045-0 – 24/10/2005)

Para DALLEGRAVE NETO (2018)
Boa parte dos direitos tidos como irrenunciáveis durante o curso do contrato torna-se, a
posteriori, passível de transação, sobretudo quando se converte em crédito trabalhista. Nesta
medida, pode-se dizer que, com raras exceções (a exemplo de créditos previdenciários e fiscais),
os chamados direitos trabalhistas irrenunciáveis tornam-se disponíveis, quando convertidos em
créditos sujeitos à transação, ou quando ausente a subordinação do trabalhador. (p. 33)

Para Sérgio Pinto Martins (2007) há clara diferença entre direitos patrimoniais disponíveis
e direitos irrenunciáveis, ou seja, aqueles que são considerados normas de ordem pública e,
portanto, não podem ser transacionáveis: “Direitos disponíveis são normas direcionadas às
partes e não exatamente normas de ordem pública absoluta. Os direitos dos trabalhadores
não são exatamente patrimoniais indisponíveis”. (p. 64)
Importante frisar que a Lei 8.630/93, que trata do trabalho portuário, admite a arbitragem
nos dissídios individuais, permitindo a atuação do Ministério Público como árbitro. Outro
fator que aponta a disponibilidade é o incentivo à conciliação por parte da CLT (arts. 764,
831, 846 e 852-E), ou pela própria Justiça do Trabalho quando promove semanas destinadas
www.zkeditora.com
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à realização de audiências conciliatórias. Se há possiblidade de conciliar, é porque se trata de
direitos disponíveis.
Novas estatísticas têm apontado para a solução pacífica de conflitos, inclusive os trabalhistas8. A Justiça do Trabalho, seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
– também promoveu a criação de CEJUSC, a partir da Resolução nº 174 do CTST9, com o objetivo de promover de forma extrajudicial a pacificação de conflitos que também admite um
procedimento realizado via whatsApp como instrumento inovador na comunicação e ligação
de pessoas que necessitam solucionar conflitos10.
Desta forma, a Justiça do Trabalho tem inovado seus procedimentos na busca de melhor
atender empregados e empregadores dentro de um modelo globalizado e flexibilizado que se
impõe em todas as relações sociais em todo o mundo.
O avanço na formação e capacidade das pessoas em obter informações é fato incontroverso na era da comunicação. Sempre se deve admitir reservas próprias para as relações de
emprego, porém o atendimento do interesse social é princípio basilar do direito e a Justiça
do Trabalho, no cumprimento de seu mister, deve considerar a possibilidade de empregados
e empresas se utilizarem de um sistema regulamentado e utilizado em todo o mundo para a
solução de controvérsias de natureza trabalhista.
A capacidade do empregado por certo deve ser observada dentro das regras do direito
civil para a utilização da arbitragem, visto que somente a pessoa capaz pode realizar contratos. A condição de capacidade do empregado deve ser reconhecida e observada. A questão
mais relevante é a condição de disponibilidade do direito a ser conhecido e decidido pela
arbitragem.
A questão disponibilidade está diretamente relacionada ao momento da contratação da
arbitragem e do direito objeto de litígio. Quando o empregado vai contratar a arbitragem no
formato de termo de compromisso, o conflito já existe e, como regra, os litígios trabalhistas são
instalados após a rescisão do contrato de trabalho. Sendo este o momento em que a arbitragem é contratada, não há que se falar em hipossuficiência, subordinação ou dependência do
empregado em face de seu ex-empregador visto que o vínculo empregatício não mais existe11.
O entendimento de que no momento da rescisão do contrato de trabalho está presente a
hipossuficiência ou incapacidade do empregado para contratar não pode ser tratado de forma
absoluta. Se prevalecer este entendimento de forma absoluta, teremos que considerar esta
mesma condição de hipossuficiência em todos os momentos da relação empregatícia, o que
equivale dizer que o próprio contrato de trabalho também não pode ser válido, pois a incapacidade e hipossuficiência do empregado não surgiram no momento da extinção do contrato,
mas já existiam no momento da sua contratação.
Segundo CASSAR (2018)
O trabalhador ingressa na relação de emprego em desvantagem, porque vulnerável economicamente, dependente daquele emprego para sua sobrevivência, aceitando condições cada
vez menos dignas de trabalho, daí a necessidade de um princípio protetivo para equilibrar esta
relação desigual. (p. 28)

Portanto, a fragilidade do empregado em face do empregador está na precariedade do
contrato de trabalho previsto em nossa Constituição e não somente no momento da rescisão
contratual. Qual a diferença entre a fragilidade do empregado quando firma o contrato de
trabalho do momento em que realiza o seu distrato?
Entendemos que no momento da contratação a situação do empregado não é favorável,
pelo contrário é ainda pior do que no momento de sua rescisão, porque naquele momento ele
está completamente desassistido e não tem nenhum direito a reclamar, e tem apenas a expectativa de direito que poderá vir a ter a partir do início do contrato de trabalho.
Após a rescisão do contrato de trabalho, livre da subordinação e dependência, o empregado está em condições muito mais favoráveis do que no momento de sua contratação, visto
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que agora poderá discutir direitos que adquiriu na vigência do contrato e que estão protegidos
e amparados por procedimentos judiciais e extrajudiciais.
Com efeito, se a transação de direitos oriundos da relação de emprego é perfeitamente possível perante o judiciário, não há razão para o impedimento da submissão de conflitos individuais
do trabalho ao juízo arbitral sob a justificativa de que aqueles mesmos direitos seriam indisponíveis, imunes a qualquer tipo de transação. SILVA, 2017, p. 67.

Assim, rescindido o contrato de trabalho, especialmente aquele rescindido sem justa causa, todos os direitos se tornam disponíveis e ficam sujeitos à transação como prevê a própria
CLT, que indica a via autocompositiva da conciliação como principal caminho para a pacificação dos conflitos trabalhistas12.
A Resolução nº 174 do CSJT passou a admitir a mediação também como via de pacificação
dos litígios decorrentes das relações de emprego. Caso estivéssemos diante de direitos indisponíveis, não poderíamos considerar a via da autocomposição como prevista na Resolução nº
174 e na CLT.
Portanto, rescindido o contrato de trabalho, os direitos decorrentes de ilícitos legais ou
contratuais cometidos pela empresa no transcorrer do contrato ficam sujeitos à indenização
em favor do empregado e passam a ser direitos que integram, agora, o seu patrimônio. Assim,
os direitos normalmente reclamados em uma ação trabalhista decorrem de ilícitos contratuais e legais, sujeitos à indenização e, portanto, como ação indenizatória, os direitos reclamados estão sujeitos à transação.
Neste sentido vale a transcrição de Ementa do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro,
tendo na Relatoria o Desembargador (e jurista) Enoque Ribeiro dos Santos:
RECURSO DO RECLAMADO. PRELIMINAR DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. TRANSAÇÃO ENVOLVENDO DIREITOS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE (...) a partir da ruptura deste há uma transmutação dos direitos indisponíveis do empregado em créditos, na esteira do que expressa o art.
11 da CLT e o art. 7º, inciso XXIX da CF/88, o que permite até mesmo a transação entre as partes
em juízo ou fora dele. Portanto, havendo instrumento alternativo entre os canais de acesso ao
sistema de justiça, que não se confunde com acesso à jurisdição, que, na verdade constitui-se em
apenas um entre os vários outros disponíveis ao empregado na seara laboral, deve se privilegiar
os demais meios de pacificação dos conflitos individuais e coletivos de trabalho e não rechaçá-los
como fez o juízo monocrático, porque de nada vale o discurso, corroborado pelo CPC/2015, se,
diante dos casos concretos, na prática, o judiciário ao invés de acolhê-los, os afasta. (TST – RR:
112899220135010042, Relator: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 06/02/2019, 5ª Turma, Data
de Publicação: DEJT 08/02/2019)

A arbitragem é um mero procedimento jurisdicional extrajudicial que, como procedimento, não suprime nem acrescenta direitos, apenas regulamenta e dá forma ao processo de
acesso à justiça. Desta forma, buscar direitos trabalhistas pelo procedimento arbitral é uma
via de acesso à justiça consagrada pelo direito em todo o mundo13.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arbitragem pode ser utilizada para qualquer contrato de trabalho, sendo que nos contratos cuja remuneração é superior a duas vezes o maior valor de referência da previdência
social, a contratação pode ser por meio de cláusula compromissória ou por termo de compromisso arbitral, enquanto que para os contratos de remuneração inferior a duas vezes o maior
valor de referência da previdência social, a contratação somente poderá ser feita por meio do
termo de compromisso arbitral.
www.zkeditora.com
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Caso fosse intenção do legislador limitar o uso da arbitragem somente para contratos de
remuneração igual ou superior a duas vezes o maior valor de referência da previdência social, ele teria escrito no art. 507-A que somente poderia ser contratada a arbitragem naquelas
condições – remuneração duas vezes superior – porém foi direto e específico ao determinar
que “poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem”. Assim, claramente deixou
aberto o caminho para a utilização do sistema para outras formas de contratação que não seja
a cláusula compromissória.
Por fim, a previsão legal não pode ser interpretada de forma restritiva, visto que todo o
sistema legal deve ser visto e interpretado na sua totalidade e globalidade e não partir da especificidade para se restringir o todo.
Desta forma, é entendimento que diante da capacidade do empregado para contratar e,
como regra, extinto o contrato do trabalho, não há motivação para que a Justiça do Trabalho
não admita a arbitragem como via de pacificação para conflitos de natureza trabalhista, observando que para os contratos que tenham valor superior ao maior valor referência para o
recebimento dos benefícios do INSS possa ser feito a cláusula compromissória, enquanto que
para os demais contratos deverá ser feita a contratação da arbitragem por meio de termo de
compromisso arbitral.
NOTAS
1

Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção
de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.
2 Arts. 3, 4, e 9 da Lei nº 9.307/96.
3 Heterocomposição – resolução de um litígio por decisão proferida por terceiro com poder vinculante sobre
as partes em conflito. Decisão definitiva com os efeitos da coisa julgada sobre o objeto litigioso.
4 TST – Acórdão Rr – 1083-74.2012.5.05.0193, Relator Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, data de
julgamento: 27/04/2016, data de publicação: 29/04/2016, 3ª Turma. 00259-2008-075-03-00-2 RO; Quarta
Turma. Juiz Relator: Desembargador Antonio Alvares da Silva. TST-RR-144300-80.2005.5.02.0040. Relator
Ministro Barros Levenhagen. 15/12/2010.
5 Há entendimentos diferentes, como DALLEGRAVE NETO (2018), que defende que “Ao buscar proteger
o empregado do temor reverencial próprio do contrato subordinado em atividade, o legislador permitiu
apenas a estipulação pela modalidade da cláusula compromissória de arbitragem. Vale dizer, as partes
somente estão autorizadas a convencionar a jurisdição arbitral trabalhista antes da ocorrência do dano, em
sede de tratativa contratual”. (p. 30)
6 Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometemse a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. § 1º A cláusula
compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento
apartado que a ele se refira.
7 Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos
patrimoniais disponíveis.
8 Segundo o Relatório Justiça em Números 2018 do Conselho Nacional de Justiça, no ano-base 2017 foram
ajuizados perante a Justiça do Trabalho 4.321.842 casos novos, havendo ainda 5.516.250 casos pendentes,
o que resulta em um saldo de 9.838.092 processos. Disponível em http://cnj.jus.br/files/conteudo/
arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf. Acesso em 28.07.19.
9 Art. 2º. Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento das disputas de interesses trabalhistas para
assegurar a todos o direito à solução das disputas por meios adequados à sua natureza, peculiaridade e
características socioculturais de cada Região. Parágrafo único. Para o adequado cumprimento do presente
artigo, bem como para a implementação da Política Pública de Tratamento Adequado das Disputas de
Interesses no âmbito da Justiça do Trabalho, deverão os Tribunais Regionais do Trabalho instituir um Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC-JT, assim como instituir Centro(s)
Judiciário(s) de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT.
10 Resolução CSJT nº 174, de 30 de setembro de 2016 IX – incentivar o uso e fomentar o Comitê Gestor
Regional do PJe dos requisitos necessários e regras de negócio para instituição de sistema que realize a
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conciliação e mediação por meios eletrônicos; Disponível em http://www.csjt.jus.br/c/document_library/
get_file?uuid=235e3400-9476-47a0-8bbb-bccacf94fab4&groupId=955023
11 TST – RR 1650/1999-003-15-00 Publicação DJ 30/09/2005. Acórdão 4ª Turma – Juíza relatora Maria Doralice
Novaes. 00259-2008-075-03-00-2 RO; Quarta Turma. Juiz Relator: Desembargador Antonio Alvares da Silva.
12 Arts. 764, 831 e 846 da CLT.
13 No Canadá a arbitragem é obrigatória nos acordos coletivos e é largamente utilizada na solução de conflitos
de trabalho de qualquer natureza. MARTINEZ, Celia Maria González-Capitel. Manual de mediación. Barcelona,
Atelier, 1999, pp. 174/185, in Edgar A. de Jesus, Arbitragem – Questionamentos e Perspectivas, ed. Juarez
de Oliveira, 2003, p. 31. Nos E.U.A., 90% (noventa por cento) das questões trabalhistas são resolvidas por
arbitragem privada. BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Direito Sindical. Ed. LTr, 2000, p. 278. No México,
desde a Constituição de 1917, a arbitragem é obrigatória, com participação do governo, exceto nos casos de
greve. O artigo 123, Secção A estabelece que: as divergências ou os conflitos entre o capital e o trabalho ficarão
sujeitos à decisão de uma Junta de Conciliação e Arbitragem, composta por número igual de representantes
dos trabalhadores e dos empregadores, e um do Governo. No Uruguai, o artigo 472 do Codigo General del
Processo prevê que todo conflito, individual ou coletivo, poderá ser submetido pelas partes à solução por um
Tribunal Arbitral, a não ser que haja expressa disposição em sentido contrário. SOUZA, Zoraide Amaral de.
Arbitragem – Conciliação – Mediação nos Conflitos Trabalhistas. Ed. LTr, 2004, p. 157.
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CONTEXTO

Contrato de trabalho
Verde e Amarelo
POR

ALEXANDRE FRAGOSO SILVESTRE

“

Alguns temas são bastante complexos, controvertidos, e, portanto,
precisam de tempo para verificar qual será o entendimento que os
tribunais superiores conferirão.

”

C

om temas complexos, é preciso tempo para verificar o entendimento dos tribunais superiores.
O Governo Federal está editando normas que buscam, ao lado de desburocratizar
muitas relações e simplificar outras, criar empregos, e, neste sentido, a MP 905 de
11 de novembro de 2019 coloca foco em uma categoria específica de pessoas – aquelas com
idade entre 18 e 29 anos.
Há algum tempo institutos como DIEESE e IBGE apontam uma estimativa de que mais de
11 milhões de jovens entre 15 e 29 anos estavam sem trabalho ou fora da escola. Estas pessoas,
sem emprego, não conseguem pagar pelo ensino. Pessoas sem qualificação encontram mais
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dificuldade para conseguir emprego. Infelizmente, este círculo vicioso produz resultados lastimáveis para o desenvolvimento econômico.
É compreensível o intuto do Governo Federal!Outro ponto interessante é que empresas
com até dez empregados, inclusive aquelas constituídas após 1º de janeiro de 2020, ficam autorizadas a contratar dois empregados na modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo
e, na hipótese de o quantitativo de dez empregados ser superado, será limitada a 20% (vinte
por cento) do total de empregados da empresa. Normalmente o início da vida da empresa traz
diversos desafios e esta possibilidade de contratação de mão-de-obra pode ser um facilitador
para a atividade empreendedora.
No entanto, a Medida Provisória, assim como a reforma Trabalhista de 2017, que completou dois anos, traz alguns pontos bastante polêmicos, entre eles, temos:
Empregados realizando as mesmas atividades e os trabalhadores contratados nesta modalidade com salário-base mensal de até um salário-mínimo e meio nacional poderá ensejar
discussões judiciais com pedidos de equiparação salarial.
Outra diferença relevante é a alíquota do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que,
neste tipo de contrato, é de 2% (dois por cento), contra 8% (oito por cento) devidos aos outros
empregados. A multa devida na rescisão para os contratos verde e amarelo será de 20% (vinte
por cento), contra os 40% (quarenta por cento) nos contratos normais.
Esta modalidade de contratação afasta o recolhimento de 20% (vinte por cento) de INSS;
salário-educação; contribuição do Sistema S, como uma forma de fomentar a recuperação de
empregos.
Uma alteração muito sensível está relacionada ao adicional de periculosidade porque reduz o percentual de 30% (trinta por cento) previsto na Consolidação das Leis do Trabalho para
5% (cinco por cento), caso o empregador opte pela contratação de um seguro. Qual valor do
seguro? É uma questão relevante, frente ao risco que o empregado está exposto.
Além disso, o adicional de periculosidade somente será devido quando houver exposição
permanente do trabalhador, caracterizada pelo efetivo trabalho em condição de periculosidade por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de sua jornada normal de trabalho. Tal entendimento é contrário ao atual entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o qual
é muito mais conservador na proteção dos direitos dos empregados neste aspecto e poderá
gerar grande questionamento no âmbito judicial, contribuindo para a insegurança jurídica
que está sendo amplamente questionada nos últimos anos. O TST entende, em vários de seus
acórdãos, que alguns minutos de exposição, todos os dias, já são suficientes para caracterizar
o direito ao adicional de periculosidade.
Na linha em que algumas decisões judiciais já vinham acenando, fica extinta, nos termos
da MP, a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado
sem justa causa, cuja alíquota é de 10% (dez por cento) sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS.
A MP revoga ainda o artigo que equiparava o acidente de trajeto (ou percurso) ao acidente
do trabalho, o que trará reflexos para a legislação previdenciária, trabalhista, inclusive conferindo maior segurança para questionamentos relacionados ao RAT/FAT, que, inclusive, está
com prazo aberto para impugnação até o dia 30 de novembro de 2019.
São estes alguns pontos relevantes, os quais, entre outros, precisarão passar pelo crivo
das casas legislativas para passarem a integrar o ordenamento jurídico com maior amplitude.
Alguns temas são bastante complexos, controvertidos, e, portanto, precisam de tempo para
verificar qual será o entendimento que os tribunais superiores conferirão.

ALEXANDRE FRAGOSO SILVESTRE é sócio do Briganti Advogados, Pós-graduado em Direito do Trabalho e mestrando em Direito
do Trabalho, ambos pela PUC-SP.
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Reforma sindical –

seu impacto para o jurídico e RH
POR

EDUARDO PASTORE

“

Estamos antecipando o tema da reforma sindical para que os envolvidos sejam previamente informados sobre as mudanças e impactos desta reforma sobre a negociação coletiva e do próprio negócio
empresarial.

R

”

esumimos os aspectos mais relevantes da reforma.
Sistema atual – monopólio = UNICIDADE SINDICAL
É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que
será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à
área de um Município.
Proposta do governo – quebra do monopólio = PLURALIDADE SINDICAL
Cai o conceito de CATEGORIA
Cai o conceito de BASE Territorial
Nasce a filiação espontânea
Estímulo ao custeio voluntário
Sindicato de duas pessoas
Sindicato por empresa ou grupo de empresa
Sindicados multiprofissionais, por atividade, ramos econômicos
Mais de um sindicato da mesma atividade na mesma localidade
QUESTÕES PARA O JURÍDICO TRABALHISTA E O RH
Quem é o sindicato representativo?
Como medir representatividade?
Com quem negocia?
Para quem valerá a negociação?
Como gerenciar diferentes instrumentos coletivos dentro de uma mesma empresa?
QUEM USUFRUI dos benefícios das negociações?
Como será a pulverização DAS NEGOCIAÇÕES numa mesma base territorial ou na empresa?
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Como será contemplado os interesses de grupos de uma mesma categoria econômica ou
profissional?
RESUMO – a pluralidade na prática
1 – permite a criação de tantos sindicatos quanto às partes quiserem, mas negociam sempre os representativos.
2 – A empresa sabe como com quem negociará.
Pedagogia da reforma sindical
Jurídico, RH, parlamentares, diretores, donos, técnicos em geral
Informação sobre o que é a reforma sindical
Preparar o time para a reforma pré e pós reforma
Impactos jurídicos e operacionais – RH
Construção do novo direito sindical e coletivo
Providências e sugestões
Estudar bem o regime de liberdade sindical
Identificar vantagens e desvantagens
Preparar argumentos:
1) Para defesa de interesses;
2) Para adaptação das mudanças;
3) Preparação das lideranças empresariais;
4) Organização de debates;
5) Informação à imprensa;
6) Esclarecimento da opinião pública.
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E SEUS IMPACTOS NAS RELAÇÕES DO TRABALHO
Considerações da LGPD sobre as relações de trabalho.
As empresas devem agir com zelo no tocante à coleta, catalogação, controle de acesso aos
dados e armazenamento de dados pessoais de seus clientes. Mas não é só: as empresas também devem tomar cautelas ao compartilhar dados pessoais com outras empresas.
Dentre as inúmeras novas regras trazidas pela LGPD, vale destacar uma delas, a qual afeta
diretamente os serviços prestados entre empresas (business to business): a necessidade de consentimento expresso e específico do titular dos dados para qualquer operação envolvendo o
tratamento de dados pessoais de terceiros, inclusive no tocante à coleta e ao compartilhamento.
Deverá haver uma expressa e específica autorização do titular dos dados para que haja o
compartilhamento dessas informações.
Eventual afronta às obrigações impostas pela referida lei, tais como o compartilhamento
de dados pessoais sem o consentimento do titular dos dados, poderá ensejar sanção administrativa a ser aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que pode
em casos graves, traduzir-se em multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa
jurídica, grupo ou conglomerado no seu último exercício, para cada infração cometida.
Âmbito da aplicação da LGPD
Qualquer operação de tratamento de dados pessoais.
Atividade de tratamento que tenha por objeto a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional.
O art. 7º da LGPD dispõe que:
O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de
consentimento pelo titular; para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.
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Os dados pessoais sensíveis são regulados pelos artigos 11 a 13 da LGPD. A lei os define no
art. 5º, inciso II (1). É o dado pessoal sobre:
1. Origem racial ou étnica;
2. Convicção religiosa;
3. Opinião política;
4. Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso;
5. Filosófico ou político;
6. Dado referente à saúde ou à vida sexual;
7. Dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
Alguns pontos a serem avaliados:
Um checklist apurado se faz necessário, com perguntas simples a serem feitas, tais como:
de quais informações se precisa para cumprimento de obrigação legal ou execução do contrato de trabalho de acordo com cada especificidade? Quais requerem o consentimento do
candidato?
As medidas devem exigir a adoção de formulários claros que atestem a manifestação livre,
informada e inequívoca. Por meio dela, o funcionário concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade e adequação determinada, de forma a atender a lei.
Outras práticas a serem avaliadas se referem ao armazenamento de currículos nas bases
de dados das empresas e o repasse de informações a terceiros. O primeiro é um ato que pode
facilmente facilitar o vazamento de informações. Já o segundo, como dados fornecidos a operadoras de planos de saúde, seguro de vida e empresas de gestão de folha de pagamento, deve
ser revisto em contrato, para evitar quaisquer problemas.
Além destes, deve-se avaliar o envio de informações de empregados aos sindicatos, necessitando verificar se já há obrigação prevista em lei, norma coletiva e ainda concordância
dos funcionários.
E ainda o fornecimento de dados a órgãos públicos, para a execução de políticas públicas,
perpassa o consentimento dos empregados, já que é preciso para o cumprimento de obrigação legal, como o encaminhamento da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF); do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(Sefip); do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); e Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
MP 769 – INSTITUI O CONTRATO DE TRABALHO VERDE AMARELO
O presidente Jair Bolsonaro assinou, ontem, 11 de novembro, a Medida Provisória (MP
769) que cria o Programa Verde Amarelo, modalidade que reduz a tributação sobre empresas
que contratarem jovens de 18 a 29 anos em primeiro emprego. A expectativa é empregar 1,8
milhão de pessoas dessa faixa etária até 2022, mas, em conjunto com outras medidas, como
microcrédito, reabilitação profissional e contratação de pessoas com deficiência, essa meta
sobe para 4 milhões de novos postos.
Empresas que contratarem jovens de 18 a 29 anos nos próximos três anos terão desconto
na contribuição previdenciária patronal, que será reduzida de 20% para zero. Alíquotas do
Sistema S, do salário-educação e do Incra também serão zeradas.
O repasse ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) cairá de 8% para 2%. Para
esses trabalhadores, a multa do FGTS em caso de demissão sem justa causa poderá ser de 20%,
e não o patamar de 40% dos outros funcionários que seguem o regime atual.
O governo aproveitou a Medida Provisória (MP) que cria o programa Verde Amarelo para
incluir pontos que chegaram a constar na tramitação da medida da Liberdade Econômica, mas
acabaram caindo na tramitação no Congresso Nacional. Um deles é a regulamentação do trabalho aos domingos e feriados. Pela lei atual, o repouso remunerado aos domingos é a regra. O
pacote do governo, contudo, permite o descanso “em qualquer outro dia da mesma semana”.

20

ano III - nº 35 - novembro de 2019

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

Outro ponto retomado no Programa Verde Amarelo é a determinação que multas trabalhistas de gradação leve só serão aplicadas na segunda visita do fiscal. Na primeira, só será
dado um alerta.
Também será enviado ao Congresso Nacional um projeto de lei para estimular a contratação de pessoas com deficiência, o que chegou a ser discutido, mas ficou fora da MP da
Liberdade Econômica. Entre as medidas está a possibilidade de um mesmo trabalhador ser
contabilizado para as cotas de aprendiz e pessoa com deficiência.
Segue anexo a íntegra da MP
MEDIDA PROVISÓRIA Nº
Institui o contrato de trabalho Verde e Amarelo, altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943; a Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949; a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; a
Lei nº 8.177, de 1 de março de 1991; a Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000; a Lei nº 10.735,
de 11 de setembro de 2003; a Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018; a Lei nº 13.846, de 18 de
junho de 2019; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Do Contrato Verde Amarelo
Beneficiados
Art. 1º Fica instituído o contrato de trabalho Verde e Amarelo, destinado à criação de novos postos de trabalho para as pessoas entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos de idade,
para fins de primeiro emprego registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.
Parágrafo único. Para fins da caracterização como primeiro emprego, não serão considerados os seguintes vínculos laborais:
I – menor aprendiz;
II – contrato de experiência;
III – intermitente; e
IV – avulso.
Art. 2º A contratação de trabalhadores na modalidade Verde e Amarelo será realizada exclusivamente para novos postos de trabalho, tendo como referência a média do total de empregados registrados na folha de pagamentos entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de outubro de 2019.
§ 1º A contratação total de trabalhadores na modalidade Verde e Amarelo fica limitada
a 20% (vinte por cento) do total de empregados da empresa, levando-se em consideração a
folha de pagamentos do mês corrente de apuração.
§ 2º As empresas com até dez empregados, inclusive aquelas constituídas após 1º de janeiro de 2020, ficam autorizadas a contratar dois empregados na modalidade Verde e Amarelo,
passando a se aplicar a regra do § 1º quando o número de dez empregados for superado.
§ 3º Para verificação do número máximo de contratações de que trata o § 1º, deverá ser
computado como unidade a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) e desprezada a
fração inferior a esse valor.
§ 4º O trabalhador contratado por outras formas de contrato de trabalho, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo empregador, na modalidade Verde e Amarelo,
pelo prazo de cento e oitenta dias, contado da data de dispensa, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 1°.
§ 5º Fica assegurado às empresas que, em outubro de 2019, apurarem quantitativo de
empregados inferior em pelo menos 30% (trinta por cento) em relação ao total de empregados
registrados em outubro de 2018, o direito de contratar na modalidade Verde e Amarelo, observado o limite previsto no § 1º e independente do disposto no caput.
Art. 3º Poderão ser contratados na modalidade Verde e Amarelo, os trabalhadores com
salário-base mensal de até 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional.
www.zkeditora.com
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Parágrafo único. É garantida a manutenção do contrato na modalidade Verde e Amarelo
quando houver aumento salarial, após doze meses de contratação, limitada a isenção das parcelas especificadas no art. 9º ao teto fixado no caput.
Manutenção dos Direitos
Art. 4º Ficam assegurados aos trabalhadores contratados na modalidade Verde e Amarelo
os direitos previstos na Constituição Federal.
Parágrafo único. Os trabalhadores gozarão dos direitos previstos no Decreto-Lei n˚ 5.452,
de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), bem como nas convenções
e acordos coletivos da categoria a que pertença, naquilo que não for contrário às regras previstas nesta Medida Provisória.
Prazo de Contratação
Art. 5º O contrato de trabalho Verde e Amarelo será celebrado por prazo determinado, por
até vinte e quatro meses, a critério do empregador.
§ 1º O contrato de trabalho Verde e Amarelo poderá ser utilizado para quaisquer atividades, sejam elas transitórias ou permanentes, e para a substituição transitória de pessoal
permanente.
§ 2º Não se aplica ao contrato de trabalho Verde e Amarelo, o disposto no art. 451 do Decreto-Lei n˚ 5.452, de 1943.
§ 3º O contrato na modalidade Verde e Amarelo será convertido automaticamente em
contrato por prazo indeterminado quando ultrapassado o prazo estipulado no caput, passando a incidir as regras do contrato por prazo indeterminado previsto no Decreto-Lei n˚ 5.452,
de 1943, a partir da data da conversão e ficando afastadas as disposições previstas nesta Medida Provisória.
Pagamentos Antecipados
Art. 6º Ao final de cada mês, ou outro período de trabalho, caso acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas:
I – remuneração;
II – décimo terceiro salário proporcional; e
III – férias proporcionais com acréscimo de um terço.
§ 1º A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, prevista no art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, poderá ser paga, por acordo entre empregado
e empregador, de forma antecipada, mensalmente, ou em outro período de trabalho acordado
entre as partes, desde que inferior a um mês, juntamente das parcelas descritas no caput.
§ 2º A indenização de que trata o § 1º, será paga sempre por metade, sendo o seu pagamento irrevogável, independente do motivo de demissão do empregado, mesmo que por justa
causa, nos termos do art. 482 do Decreto-Lei n˚ 5.452, de 1943.
Art. 7º No contrato de trabalho Verde e Amarelo, a alíquota mensal relativa à contribuição
devida para o FGTS, de que trata o art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, será de 2%
(dois por cento), independentemente do valor da remuneração.
Jornada no Verde e Amarelo
Art. 8º A duração diária do trabalho no âmbito do contrato de trabalho Verde e Amarelo
poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
§ 1º A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) superior à
remuneração da hora normal.
§ 2º É permitida a adoção de regime de compensação de jornada por acordo individual,
tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.
§ 3º O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a
compensação ocorra no período máximo de seis meses.
§ 4º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas
extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.
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Benefícios econômicos e de capacitação criados pela Política
Art. 9º Ficam as empresas isentas das seguintes parcelas incidentes sobre a folha de salários dos contratados na modalidade Verde e Amarelo:
I – contribuição previdenciária prevista no inciso I do art. 22, da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991;
II – salário-educação previsto no inciso I do art. 3º, do Decreto nº 87.043, de 22 de março
de 1982; e
III – Contribuição Social destinada ao:
a) Serviço Social da Indústria – SESI, de que trata o art. 3º do Decreto-Lei nº 9.403, de 25
de junho de 1946;
b) Serviço Social do Comércio – SESC, de que trata o art. 3º do Decreto-Lei nº 9.853, de 13
de setembro de 1946;
c) Serviço Social do Transporte – SEST, de que trata o art. 7º da Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993;
d) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, de que trata o art. 4º do Decreto
-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942;
e) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, de que trata o art. 4º do Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946;
f) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, de que trata o art. 7º da Lei
nº 8.706, de 14 de setembro de 1993;
g) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, de que trata o §
3º, do art. 8º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990;
h) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, de que trata o art. 1º do
Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 1970;
i) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, de que trata o art. 3º da Lei nº 8.315,
de 23 de dezembro de 1991; e
j) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP, de que trata o art.
10. da Medida Provisória nº 2.168-40, de 24 de agosto de 2001.
Rescisão Contratual
Art. 10. Na hipótese de extinção do contrato de trabalho Verde e Amarelo, serão devidos
os seguintes haveres rescisórios, calculados com base na média mensal dos valores recebidos
pelo empregado no curso do respectivo contrato de trabalho:
I – a indenização sobre o saldo do FGTS, prevista no § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990,
caso não tenha sido acordada a antecipação desta, nos termos do § 1º do art. 6º; e
II – as demais verbas trabalhistas.
Art. 11. Não se aplica ao contrato de trabalho Verde e Amarelo a indenização prevista no
art. 479 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, sendo aplicada a cláusula assecuratória do direito
recíproco de rescisão prevista no art. 481 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 12. Os contratados na modalidade de contrato de trabalho Verde e Amarelo podem
ingressar no Programa de Seguro-Desemprego, caso preenchidos os requisitos legais e respeitadas as condicionantes do art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Prioridade em ações de qualificação profissional
Art. 13. Os trabalhadores contratados na modalidade Verde e Amarelo receberão prioritariamente ações de qualificação profissional, conforme disposto em ato do Ministério da Economia.
Quitação de obrigações para reduzir litígios
Art. 14. Para fins desta Medida Provisória, é facultado ao empregador comprovar, perante
a Justiça do Trabalho, acordo extrajudicial de reconhecimento de cumprimento das suas obrigações trabalhistas para com o trabalhador, nos termos do art. 855-B do Decreto-Lei nº 5.452,
de 1943.
Seguro por exposição a perigo previsto em lei
Art. 15. O empregador poderá contratar, nos termos do regulamento, e mediante acordo
individual escrito com o trabalhador, seguro privado de acidentes pessoais, com cobertura
www.zkeditora.com

23

FICHÁRIO JURÍDICO
para morte acidental, danos corporais, estéticos e morais, para os empregados que vierem a
sofrer o infortúnio em face da exposição ao perigo previsto em lei.
§ 1º A contratação de que trata o caput não exclui a indenização a que o empregador está
obrigado quando incorrer em dolo ou culpa.
§ 2º Caso o empregador opte pela contratação do seguro de que trata o caput, permanecerá obrigado ao pagamento de adicional de periculosidade de 5% (cinco por cento) sobre o
salário-base do trabalhador.
§ 3º O adicional de periculosidade somente será devido quando houver exposição permanente do trabalhador, caracterizada pelo efetivo trabalho em condição de periculosidade por,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de sua jornada normal de trabalho.
Prazo do Programa
Art. 16. Fica permitida a contratação de trabalhadores pela modalidade de contrato de
trabalho Verde e Amarelo entre 1° de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2022.
§ 1º Fica assegurado o prazo de contratação de até 24 (vinte e quatro) meses, nos termos
do art. 5º, ainda que o termo final do contrato ultrapasse 31 de dezembro de 2022.
§ 2º Havendo infração aos limites estabelecidos no art. 2º, o contrato de trabalho na modalidade Verde e Amarelo será transformado automaticamente em contrato de trabalho por
prazo indeterminado.
§ 3º As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas com a multa prevista no inciso
II do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 17. É vedada a contratação, sob o regime de que trata esta Medida Provisória, de trabalhadores submetidos a legislação especial.
Art. 18. Compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar, avaliar e expedir normas complementares ao contrato de trabalho Verde e Amarelo.
CAPÍTULO II
Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de
Acidentes de Trabalho
Art. 19. Fica instituído o Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho.
Parágrafo único. O Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho tem por finalidade financiar o serviço de habilitação e
reabilitação profissional prestado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e programas
e projetos de prevenção e redução de acidentes de trabalho.
Art. 20. O Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho englobará as seguintes ações:
I – serviços de habilitação e reabilitação física e profissional prestados pelo INSS;
II – aquisição de recursos materiais e serviços destinados ao cumprimento de programa
de reabilitação física e profissional elaborado pelo INSS;
III – programas e projetos destinados à prevenção e redução de acidentes de trabalho
elaborados pelo Ministério da Economia; e
IV – desenvolvimento e manutenção de sistemas, aquisição de recursos materiais e serviços destinados ao cumprimento de programas e projetos destinados à redução de acidentes
de trabalho.
Art. 21. Sem prejuízo de outros recursos orçamentários a ele destinados, são receitas vinculadas ao Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução
de Acidentes de Trabalho o produto da arrecadação de:
I – valores relativos a multas ou penalidades aplicadas em ações civis públicas trabalhistas
decorrentes de descumprimento de acordo judicial ou Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante a União ou o Ministério Público do Trabalho, ou ainda Termo de Compromisso firmado perante o Ministério da Economia, no âmbito do art. 627-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943;
II – valores relativos aos danos morais coletivos decorrentes de acordos judiciais ou de Termo
de Ajustamento de Conduta firmado pela União ou pelo Ministério Público do Trabalho; e
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III – valores devidos por empresas que descumprirem a reserva de cargos destinada a
pessoas com deficiência, inclusive multas.
§ 1º Os valores de que tratam os incisos I e II serão obrigatoriamente revertidos ao Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes
de Trabalho.
§ 2º Os recursos arrecadados serão depositados na conta única do Tesouro Nacional.
§ 3º A vinculação de valores de que trata este artigo vigorará pelo prazo de cinco anos,
contado da data de publicação desta Medida Provisória.
Art. 22. Fica criado o Conselho do Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho, com sede em Brasília, e composto
pelos seguintes membros:
I – três membros do Ministério da Economia, sendo dois da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho;
II – um membro do Ministério da Cidadania;
III – um membro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;
IV – um membro do Ministério Público do Trabalho, indicado pelo Procurador-Geral do
Trabalho;
V – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pelo Conselho Federal
da OAB;
VI – um representante do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência; e
VII – dois representantes da sociedade civil, indicados pelo Ministro da Economia, a partir
de listas elaboradas por organizações representativas do setor.
§ 1º Cada representante terá um suplente, indicado pela autoridade responsável pela designação do titular, que o substituirá nos seus afastamentos e impedimentos legais.
§ 2º É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação no Conselho, sendo a
atividade considerada serviço público relevante.
§ 3º Os representantes serão designados pelo prazo de dois anos, admitida uma recondução.
§ 4º O Conselho será presidido por representante do Ministério da Economia.
§ 5º Ato do poder Executivo disporá sobre normas de funcionamento e deliberação do
Conselho.
Art. 23. Compete ao Conselho do Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho:
I – estabelecer diretrizes para aplicação dos recursos e implementação do programa;
II – promover, por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis interessadas, eventos educativos ou científicos; e
III – elaborar o seu regimento interno dentro de sessenta dias, a partir da sua instalação.
Art. 24. O Conselho do Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho, mediante acordo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, será informado sobre as condenações judiciais
e Termos de Ajustamento de Conduta que resultem em valores a serem implicados no Programa, bem como sobre a existência de depósito judicial, de sua natureza, e do trânsito em
julgado da decisão.
CAPÍTULO III
Do Estímulo ao Microcrédito
Art. 25. A Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Economia, o Programa Nacional de
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), com objetivo de apoiar e financiar atividades
produtivas de empreendedores, principalmente por meio da disponibilização de recursos
para o microcrédito produtivo orientado.
..............................................
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§ 2º A renda ou a receita bruta anual para enquadramento dos beneficiários do PNMPO,
definidos no § 1º, fica limitada ao valor máximo de receita bruta estabelecido para a microempresa, nos termos da Lei Complementar n˚ 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 3º Para os efeitos do disposto nesta Lei, considera-se microcrédito produtivo orientado o crédito concedido para financiamento das atividades produtivas, cuja metodologia será
estabelecida em ato do Conselho Monetário Nacional, admitida a possibilidade do relacionamento direto com os empreendedores ou o uso de tecnologias digitais e eletrônicas que
possam substituir o contato presencial, para fins de orientação e obtenção de crédito.” (NR)
“Art. 3º ..............................................
XII – instituição financeira que realiza, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, operações exclusivamente por meio de sítio na internet ou de aplicativo;
XIII – pessoas jurídicas especializadas no apoio, fomento ou orientação às atividades produtivas mencionadas no art. 1º.
............................................................
§ 2º As instituições financeiras públicas federais que se enquadrem nas disposições do
caput poderão atuar no PNMPO por intermédio de sociedade da qual participem direta ou
indiretamente, ou por meio de convênio ou contrato com quaisquer das instituições referidas
nos incisos V a XIII do caput, desde que tais entidades tenham por objeto prestar serviços
necessários à contratação e ao acompanhamento de operações de microcrédito produtivo
orientado e desde que esses serviços não representem atividades privativas de instituições
financeiras.
§ 3º As organizações da sociedade civil de interesse público, os agentes de crédito constituídos como pessoas jurídicas e as pessoas jurídicas especializadas de que tratam os incisos X, XI
e XIII do caput devem observar as diretrizes traçadas pelo Ministério da Economia para realizar
operações no âmbito do PNMPO, nos termos estabelecidos no inciso II do caput do art. 6º.
§ 4º As entidades previstas nos incisos V a XIII do caput poderão prestar os seguintes serviços, sob responsabilidade das demais entidades previstas no caput:
..........................................................” (NR)
“Art. 6º Ao Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, compete:
....................................................................
II – estabelecer as diretrizes para a participação das entidades de que tratam os incisos
X, XI e XIII do caput do art. 3º, entre as quais a exigência de inscrição dos agentes de crédito
citados no inciso XI como contribuintes individuais do Regime Geral de Previdência Social,
nos termos das alíneas “g” e “h” do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
............................................................” (NR)
“Art. 7º ..........................................................
§ 1º Regulamento disporá sobre as composições do Conselho Consultivo do PNMPO e do
Fórum Nacional de Microcrédito, cujo apoio técnico e administrativo necessário às suas atividades serão providos pela Subsecretaria de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.
.............................................................” (NR)
Art. 26. A Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ............................................................
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional poderá, com base em critérios de proporcionalidade e de eficiência, isentar parte das instituições referidas no art. 1º do cumprimento do direcionamento dos depósitos à vista de que trata esta Lei, com o objetivo de assegurar o regular funcionamento das instituições desobrigadas e a efetiva aplicação dos recursos
em operações de crédito de que trata esta Lei.” (NR)
“Art. 3º
........................................................................
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Parágrafo único. Alternativamente ao disposto no caput, o Conselho Monetário Nacional
poderá estabelecer custo financeiro às instituições referidas no art. 1º que apresentarem insuficiência na aplicação de recursos, nos termos desta Lei” (NR)
CAPÍTULO IV
INSS
Art. 27. A Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.1º ..............................................................
§ 2º Integrará o Programa Especial, observado o § 1º do art. 2º, a análise de processos administrativos de requerimento inicial e de revisão de benefícios administrados pelo INSS com
prazo legal para conclusão expirado e que represente acréscimo real à capacidade operacional
regular de conclusão de requerimentos, individualmente considerada, conforme estabelecido
em ato do Presidente do INSS.
...............................................................” (NR)
CAPÍTULO V
Alterações na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
Art. 28. O Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Armazenamento em meio eletrônico
“Art. 12-A. Fica autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico ou equivalente,
de quaisquer documentos relativos a deveres e obrigações trabalhistas, incluindo os relativos
a normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, compostos por dados ou por
imagens, nos termos da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012”. (NR)
Anotações na CTPS
“Art. 29 .............................................................
§ 3º A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração, pelo Auditor-Fiscal do Trabalho, que deverá, de ofício, lançar as
anotações no sistema eletrônico competente, na forma a ser regulamentada pela Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho.
..........................................................................
§ 5º O descumprimento do disposto no § 4º submeterá o empregador ao pagamento de
multa prevista no inciso II do art. 634-A.” (NR)
“Art. 39. ............................................................
§ 1º Sendo reconhecida a existência da relação de emprego, o Juiz do Trabalho comunicará a autoridade competente para que proceda ao lançamento das anotações e adote as providências necessárias para a aplicação da multa cabível, conforme previsto no § 3º do art. 29.
.........................................................................
§ 3º O Ministério da Economia poderá desenvolver sistema eletrônico pelo qual a Justiça
do Trabalho fará o lançamento das anotações de que trata o §1º.” (NR)
“Art. 47. Fica sujeito a multa prevista no inciso II do art. 634-A,, acrescido de igual valor em
cada reincidência, o empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do art. 41.
§ 2º A infração de que trata o caput constitui exceção ao critério da dupla visita orientadora.” (NR)
“Art. 47-A. Fica sujeito à multa prevista no inciso II do art. 634-A, o empregador que não
informar os dados a que se refere o parágrafo único do art. 41.” (NR)
“Art. 47-B Sendo identificada pelo Auditor Fiscal do Trabalho a existência de empregado
não registrado, presumir-se-á configurada a relação de emprego pelo prazo mínimo de três
meses em relação à data de constatação da irregularidade, exceto quando houver elementos
suficientes para determinar a data de início das atividades.” (NR)
Carteira de trabalho falsa
“Art. 51. Incorrerá na multa prevista no inciso I do art. 634-A, aquele que, comerciante ou
não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado.” (NR)
www.zkeditora.com
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“Art. 52. O extravio ou inutilização da Carteira de Trabalho e Previdência Social por culpa
da empresa a sujeitará à multa prevista no inciso II do art. 634-A.” (NR)
“Art. 55. Incorrerá na multa prevista no inciso II do art. 634-A, a empresa que infringir o
art. 13 e seus parágrafos.” (NR)
Trabalho aos domingos
“Art. 67. Será assegurado a todo empregado um repouso semanal remunerado de vinte e
quatro horas consecutivas, preferencialmente aos domingos.” (NR)
“Art. 68. Fica autorizado o trabalho aos domingos e feriados, sendo que, para os estabelecimentos do comércio, deverá ser observada a legislação local.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo pelo
menos uma vez no período máximo de quatro semanas para os setores de comércio e serviços,
e pelo menos uma vez no período máximo de sete semanas para o setor industrial.” (NR)
Art. 70. O trabalho aos domingos e nos feriados será remunerado em dobro, salvo se o
empregador determinar outro dia de folga compensatória. (NR)
Parágrafo único. A folga compensatória para o trabalho ao domingo corresponderá ao
repouso semanal remunerado.” (NR)
“Art. 75. Os infratores dos dispositivos do presente Capítulo incorrerão na multa prevista
no inciso II do art. 634-A.” (NR)
“Art. 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo será
passível da multa prevista no inciso II do art. 634-A.” (NR)
“Art. 153. As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas com a multa prevista no
inciso II do art. 634-A.” (NR)
“Art. 156. Compete especialmente à autoridade regional em matéria de inspeção do trabalho, nos limites de sua jurisdição:
.........................................................” (NR)
Do embargo ou interdição
“Art. 161. Conforme regulamento da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, à
vista do relatório técnico de Auditor Fiscal do Trabalho que demonstre grave e iminente risco
para o trabalhador, poderá interditar atividade, estabelecimento, setor de serviço, máquina ou
equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para prevenção de acidentes e doenças
graves do trabalho.
§ 1º As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas
determinadas pela autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho.
§ 2º Da decisão da autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, caberá recurso no prazo de dez dias, contado da data de ciência da decisão.
§ 3º O recurso de que trata o § 2º será dirigido à Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que terá prazo para análise de cinco
dias úteis, contado da data do protocolo, podendo ser concedido efeito suspensivo.
§ 4º Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra.
§ 5º A autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, independentemente de recurso, e após relatório técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição ou embargo.
§ 6º Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, os
empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício.” (NR)
Retirada de aprovações burocráticas do MTb
“Art. 167. O equipamento de proteção individual só poderá ser posto à venda ou utilizado
com a indicação de certificado de conformidade emitido no âmbito do SINMETRO ou de lau-
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dos de ensaio emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, conforme ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.” (NR)
“Art. 188 As caldeiras e vasos de pressão serão periodicamente submetidos a inspeções
de segurança, por engenheiro ou empresa especializada, de conformidade com as instruções
que, para esse fim, forem expedidas pelo Ministério da Economia”. (NR)
Atualização do valor das multas
“Art. 201. As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas com a multa prevista no
inciso I do art. 634-A.” (NR)
Trabalho aos sábados para bancos
“Art. 224. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e
Caixa Econômica Federal, para aqueles que operam exclusivamente no caixa, será de até seis
horas diárias, perfazendo um total de trinta horas de trabalho por semana, podendo ser pactuada jornada superior, a qualquer tempo, nos termos do art. 58, mediante acordo individual
escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipóteses em que não se aplicará
o disposto no § 2º.
.......................................................................
§ 3º Para os demais empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal,
a jornada somente será considerada extraordinária após a oitava hora trabalhada.
§ 4º Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento de empregado na exceção prevista no § 2º, o valor devido relativo a horas extras e reflexos será integralmente deduzido ou
compensado no valor da gratificação de função e reflexos pagos ao empregado.” (NR)
Simplificação em setores específicos
“Art. 304. .......................................................
Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nesta Seção.” (NR)
“Art. 347. Aqueles que exercerem a profissão de químico sem ter preenchido as condições
do art. 325, incorrerão na multa prevista no inciso II do art. 634-A.” (NR)
“Art. 351. Os infratores dos dispositivos do presente Capítulo incorrerão na multa prevista
no inciso II do art. 634-A.” (NR)
401. Pela infração de qualquer dispositivo deste Capítulo, será imposta ao empregador a
multa prevista no inciso I do art. 634-A.” (NR)
“Art. 434. Os infratores das disposições deste Capítulo ficam sujeitos à multa prevista no
inciso II do art. 634-A.” (NR)
Alimentação
“Art. 457...........................................................
§ 5º O fornecimento de alimentação, seja in natura ou mediante documentos de legitimação, tais como tíquetes, vales, cupons, cheques, cartões eletrônicos, destinados à aquisição de
refeições ou de gêneros alimentícios, não possui natureza salarial e nem é tributável para efeito da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários e
tampouco integra a base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física.” (NR)
“Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a habitação, vestuário ou outras prestações “in natura” que a empresa, por força do
contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado, e em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
.................................................................” (NR)
Gorjetas
“Art. 457-A. A gorjeta não constitui receita própria dos empregadores, mas destina-se aos
trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
§ 1º Inexistindo previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, os critérios de
rateio e distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção previstos nos §§ 2˚ e 3˚serão definidos em assembleia geral dos trabalhadores, na forma do art. 612.
www.zkeditora.com

29

FICHÁRIO JURÍDICO
§ 2º As empresas que cobrarem a gorjeta deverão inserir estes valores em nota fiscal, e ainda:
I – para as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la na
respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 20% (vinte por cento) da arrecadação
correspondente, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da
sua integração à remuneração dos empregados, a título de ressarcimento do valor de tributos
pagos sobre o valor da gorjeta, devendo o valor remanescente ser revertido integralmente em
favor do trabalhador;
II – para as empresas não inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la
na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 33% (trinta e três por cento) da
arrecadação correspondente para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas,
derivados da sua integração à remuneração dos empregados, a título de ressarcimento do valor de tributos pagos sobre o valor da gorjeta, devendo o valor remanescente ser revertido
integralmente em favor do trabalhador;
III – anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no contracheque de seus empregados o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjeta.
§ 3º A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus
critérios definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, facultada a retenção nos
parâmetros do § 2º.
§ 4º As empresas deverão anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus
empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referente aos últimos doze meses.
§ 5º Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta de que trata este artigo, desde que cobrada por mais de doze meses, essa se incorporará ao salário do empregado, tendo como base
a média dos últimos doze meses, salvo o estabelecido em convenção ou acordo coletivo de
trabalho.
§ 6º Comprovado o descumprimento do disposto nos §§ 1º, 3º, 4º e 6º, o empregador pagará ao trabalhador prejudicado, a título de multa, o valor correspondente a 1/30 (um trinta
avos) da média da gorjeta por dia de atraso, limitada ao piso da categoria, assegurados em
qualquer hipótese o contraditório e a ampla defesa.” (NR)
“Art. 477. .............................................................
§ 8º Sem prejuízo da multa prevista no inciso II do art. 634-A, a inobservância do disposto
no § 6º sujeitará o infrator ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente
ao seu salário, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.
....................................................................” (NR)
“Art. 510. Pela infração das proibições constantes deste Título, será imposta à empresa a
multa prevista no inciso I do art. 634-A.” (NR)
“Art. 543................................................................
§ 6º A empresa que, por qualquer modo, procurar impedir que o empregado se associe a
sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado fica sujeita à penalidade prevista no inciso I do art. 634-A, sem prejuízo
da reparação a que tiver direito o empregado.” (NR)
“Art. 545. ..............................................................
Parágrafo único – O recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe descontado
deverá ser realizado até o décimo dia subsequente ao do desconto, sob pena de juros de mora
no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante retido, sem prejuízo da multa prevista no
inciso I do art. 634-A e das cominações penais relativas à apropriação indébita”. (NR)
“Art. 553. As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas, segundo o seu caráter e a
sua gravidade, com as seguintes penalidades:
a) multa prevista no inciso I do art. 634-A;
...............................................................................
f) multa prevista no inciso I do art. 634-A, aplicável ao associado que deixar de cumprir
sem causa justificada, o disposto no parágrafo único do art. 529.
....................................” (NR)
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“Art. 598. Sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no art. 553, será aplicada a multa prevista no inciso I do art. 634-A, pelas infrações ao disposto neste Título.” (NR)
TÍTULO VII
DAS PENALIDADES E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO I
DA FISCALIZAÇÃO, DA AUTUAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO DE MULTAS
“Art. 626. Incumbe às autoridades competentes da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia a fiscalização do cumprimento das normas de proteção
ao trabalho.
Parágrafo único. Compete exclusivamente aos Auditores Fiscais do Trabalho a fiscalização
a que se refere o presente artigo, na forma das instruções que forem expedidas pela Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.” (NR)
“Art. 627. A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de
proteção do trabalho, a fiscalização observará o critério de dupla visita nos seguintes casos:
I – quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções
ministeriais, durante o prazo de cento e oitenta dias, contado da data de vigência das novas
disposições;
II – quando se tratar de primeira inspeção em estabelecimentos ou locais de trabalho
recentemente inaugurados, até cento e oitenta dias, contados da data do seu efetivo funcionamento;
III – quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento ou
local de trabalho com até vinte trabalhadores;
IV – em se tratando de infrações a preceitos legais ou a regulamentações sobre segurança
e saúde do trabalhador de gradação leve, conforme regulamento da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e
V – em se tratando de visitas técnicas de instrução previamente agendadas com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
§ 1º O critério da dupla visita deve ser aferido para cada item expressamente notificado
por Auditor Fiscal do Trabalho em inspeção anterior, presencial ou remota, devendo haver
pelo menos noventa dias entre as inspeções para que seja possível a emissão de auto de
infração.
§ 2º O benefício da dupla visita não será aplicado para as infrações de falta de registro de
empregado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, atraso no pagamento de salário ou
de FGTS, reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, bem como nas situações em que restar configurado acidente do trabalho fatal, trabalho em condições análogas às
de escravo ou trabalho infantil.
§ 3º Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, o critério de dupla visita
atenderá o disposto no § 1º do art. 55 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 4º A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação”. (NR)
“Art. 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, objetivando a
orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem como a prevenção e o
saneamento de infrações à legislação mediante Termo de Compromisso, com eficácia de título
executivo extrajudicial, na forma a ser disciplinada pelo Ministério da Economia.
§ 1º Os termos de ajustamento de conduta e os termos de compromisso em matéria trabalhista terão prazo máximo de dois anos, renováveis mediante relatório técnico, e deverão
ter suas penalidades atreladas aos valores das infrações contidas nesta CLT e em legislação
esparsa trabalhista, cabendo, em caso de descumprimento, a elevação das penalidades infringidas em três vezes.
§ 2º A empresa, em nenhuma hipótese, poderá ser obrigada a firmar dois acordos extrajudiciais, seja termo de compromisso, termo de ajustamento de conduta, ou equivalentes, com
base na mesma infração à legislação trabalhista.” (NR)
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“Art. 627-B. O planejamento das ações da inspeção do trabalho deverá contemplar a elaboração de projetos especiais de fiscalização setorial para a prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e irregularidades trabalhistas a partir da análise dos dados de
acidentalidade e adoecimento ocupacionais e do mercado de trabalho, conforme ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
§ 1º Caso detectadas irregularidades reiteradas ou elevados níveis de acidentalidade ou
adoecimentos ocupacionais em determinado setor econômico ou região geográfica, o planejamento da inspeção do trabalho deverá incluir ações coletivas de prevenção e saneamento
das irregularidades, com a possibilidade de participação de outros órgãos públicos e entidades representativas de empregadores e de trabalhadores.
§ 2º Não caberá lavratura de auto de infração no âmbito das ações coletivas de prevenção
previstas neste artigo.” (NR)
“Art. 628. Salvo o disposto nos arts. 627, 627-A e 627-B, a toda verificação em que o Auditor-Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração.
§ 3º Comprovada má fé do agente da inspeção, responderá ele por falta grave no cumprimento do dever, ficando passível, desde logo, da pena de suspensão de até trinta dias, instaurando-se, obrigatoriamente, em caso de reincidência, inquérito administrativo.
.......................................................... ” (NR)
“Art. 628-A. Fica instituído o domicílio eletrônico trabalhista, regulamentado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, destinado a:
I – cientificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações fiscais, intimações
e avisos em geral; e
II – receber, por parte do empregador, documentação eletrônica exigida no curso das
ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos.
§ 1º As comunicações eletrônicas dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União
e o envio por via postal, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.
§ 2º A ciência por meio do sistema eletrônico, com utilização de certificação digital ou de
código de acesso, possuirá os requisitos de validade.
§ 3º A utilização do sistema de comunicação eletrônica previsto no caput é obrigatória
para todos os empregadores, conforme ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia, garantidos prazos diferenciados para as microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 4º O empregador deverá consultar o sistema eletrônica no prazo de até dez dias contado
da data da notificação por correio eletrônico cadastrado, após o que considerar-se-á a comunicação automaticamente realizada.
§ 5º A comunicação a que se refere o caput em relação ao empregador doméstico se dará
por meio da utilização de sistema eletrônico na forma prevista pelo art. 32 da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015.
§ 6º A comunicação a que se refere o caput não afasta a possibilidade de utilização de
outros meios legais de comunicação com o empregador a serem utilizados a critério da autoridade competente.” (NR)
“Art. 629. O auto de infração será lavrado no curso da ação fiscal, sendo uma via entregue
ao infrator, preferencialmente, em meio eletrônico; pessoalmente, mediante recibo; ou, excepcionalmente, por via postal.
§ 1º O auto não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de
testemunhas.
§ 2º Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado o curso do
respectivo processo, devendo o auditor fiscal do trabalho apresentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro.
§ 3º O prazo para apresentação de defesa será de trinta dias, inclusive para a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público, contado da data do recebimento do auto.
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§ 4º O auto de infração será registrado em meio eletrônico pelo órgão fiscalizador, de
modo a assegurar o controle do seu processamento.” (NR)
“Art. 630. Nenhum Auditor Fiscal do Trabalho poderá exercer as atribuições do seu cargo
sem exibir a carteira de identidade fiscal, fornecida pela autoridade competente.
................................................................
§ 3º Os Auditores Fiscais do Trabalho terão livre acesso a todas dependências dos estabelecimentos sujeitos à legislação trabalhista, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obrigadas a prestarem-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas
atribuições legais e a exibirem, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito
ao fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.
§ 4º Os documentos sujeitos à inspeção poderão ser apresentados nos locais de trabalho
ou, alternativamente, em meio eletrônico ou ainda em meio físico, em dia e hora previamente
fixados pelo Auditor Fiscal do Trabalho.
§ 4º-A. As ações de inspeção, salvo disposição legal em contrário, que necessitem de atestados, certidões ou outros documentos comprobatórios do cumprimento de obrigações trabalhistas, que constem em base de dados oficial da Administração Pública federal, deverão
obtê-los diretamente nas bases geridas pela entidade responsável e não poderão exigi-los do
empregador ou do empregado.
...........................................................
§ 8º As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos Auditores Fiscais
do Trabalho a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas atribuições
legais.” (NR)
“Art. 631. Qualquer cidadão, entidade ou agente público poderá comunicar à autoridade
trabalhista as infrações que verificar, devendo esta proceder às apurações necessárias.” (NR)
“Art. 632. O autuado poderá apresentar documentos e requerer a produção das provas
que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, nos prazos destinados à defesa e
recurso, cabendo à autoridade competente julgar a pertinência e necessidade de tais provas.
Parágrafo único. Fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia
dos documentos expedidos no País e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades do
Poder Executivo federal, exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade.” (NR)
“Art. 634. A imposição de multas incumbe à autoridade regional em matéria de inspeção
do trabalho, na forma estabelecida por este Título e conforme ato da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
§ 1º A análise de defesa administrativa observará o requisito de desterritorialização, sempre que os meios técnicos permitirem, hipótese em que será vedada a análise de defesa cujo
auto tenha sido lavrado naquela mesma unidade federativa.
§ 2º Deverá ser adotado sistema de distribuição aleatória de processos para análise, decisão e imposição de multas.” (NR)
“Art. 634-A. A aplicação das multas administrativas por infrações à legislação de proteção
ao trabalho observará os seguintes critérios:
I – Para as infrações sujeitas a multa de natureza variável, observado o porte econômico
do infrator, serão aplicados os seguintes valores:
a) R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00 para as infrações de natureza leve;
b) R$ 2.000,00 a R$ 20.000,00 para as infrações de natureza média;
c) R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00, para as infrações de natureza grave; e
d) R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00, para as infrações de natureza gravíssima;
II – Para as infrações sujeitas a multa de natureza per capita, observados o porte econômico do infrator e o número de empregados em situação irregular, serão aplicados os seguintes
valores:
a) R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00, para as infrações de natureza leve;
b) R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00, para as infrações de natureza média;
c) R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 para as infrações de natureza grave; e
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d) R$ 4.000,00 a R$ 10.000,00, para as infrações de natureza gravíssima.
§ 1º Para as empresas individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empresas
com até vinte trabalhadores e empregadores domésticos, os valores das multas serão reduzidos pela metade.
§ 2º A classificação das multas e enquadramento por porte econômico do infrator e a natureza da infração serão definidos por regulamento.
§ 3º Os valores serão atualizados anualmente em 1º de fevereiro de cada ano pela variação
do Índice Nacional de preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E ou índice que venha
substituí-lo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE.” (NR)
“Art. 634-B. São consideradas circunstâncias agravantes para fins de aplicação das multas
administrativas por infração à legislação trabalhista, conforme dispuser o regulamento:
I – reincidência;
II – resistência ou embaraço à fiscalização;
III – trabalho em condições análogas à de escravo; e
IV – acidente de trabalho fatal § 1º Ressalvadas as disposições específicas, a configuração
de qualquer das circunstâncias agravantes acarretará a aplicação em dobro das penalidades
decorrentes da mesma ação fiscal, exceto no caso do inciso I, que agravará somente a infração
reincidida.
§ 2º Será considerado reincidente o infrator que for autuado em razão do descumprimento do mesmo dispositivo legal no prazo de até dois anos, contado a partir da decisão definitiva
de imposição da multa.” (NR)
“Art. 634-C. Sobre os valores das multas não recolhidas no prazo legal incidirão juros e
multa de mora nas formas previstas pelo art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995 e art.
84, da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.” (NR)
“Art. 635. Caberá recurso, em segunda instância administrativa, de toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições reguladoras do trabalho, para a unidade competente para o julgamento de recursos da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
§ 1º As decisões serão sempre fundamentadas e atenderão aos princípios da impessoalidade, ampla defesa e contraditório.
§ 2º A decisão de recursos em segunda e última instância administrativa poderá valer-se
de conselho recursal paritário, tripartite, integrante da estrutura da Secretaria de Trabalho da
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, e composto por
representantes dos trabalhadores, empregadores e auditores fiscais do trabalho, designados
pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma e nos
prazos estabelecidos em regulamento.” (NR)
“Art. 636. O prazo para interposição de recurso é de trinta dias, contado da data do recebimento da notificação, inclusive para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito público.
§ 1º O recurso de que trata este Capítulo terá efeito devolutivo e suspensivo e será apresentado perante a autoridade que houver imposto a multa, a quem competirá o juízo dos requisitos formais de admissibilidade e o encaminhamento à autoridade de instância superior.
§ 2º A notificação somente será realizada por meio de edital, publicada no órgão oficial,
quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido.
§ 3º A notificação de que trata este artigo fixará igualmente o prazo de trinta dias, contado
da data de seu recebimento ou publicação, para que o infrator recolha o valor da multa, sob
pena de cobrança executiva.
§ 4º A multa será reduzida de 30% (trinta por cento) se o infrator, renunciando ao recurso,
a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de trinta dias, contado da data do recebimento da notificação postal, eletrônica, ou da publicação do edital.
§ 5º A multa será reduzida de 50% (cinquenta por cento) se o infrator, sendo microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento ou local de trabalho com até vinte trabalha-
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dores renunciando ao recurso, a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de trinta dias,
contado da data do recebimento da notificação postal, eletrônica, ou da publicação do edital.
§ 6º A guia para recolhimento da multa será expedida e conferida eletronicamente para
fins de concessão do desconto, verificação do valor pago e arquivamento do processo.” (NR)
“Art. 637-A. Instituído o conselho nos termos do art. 635, § 2º, caberá pedido de uniformização de jurisprudência no prazo de quinze dias, contado da data de ciência do acórdão
ao interessado, de decisão que der à lei interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma ou similar.” (NR)
“Art. 638. São definitivas as decisões de:
I – primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido
interposto; e
II – segunda instância, ressalvada a hipótese prevista no art. 637-A.” (NR)
“Art. 641. Não comparecendo o infrator, ou não depositando a importância da multa ou
penalidade, encaminhar-se-á o processo para o órgão responsável pela inscrição em dívida
ativa da União e cobrança executiva.” (NR)
“Art. 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades regionais em matéria
de inspeção do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida
ativa da União.” (NR)
“Art. 722. ....................................................
a) multa prevista no inciso I do art. 634-A.”
...........................................................” (NR)
“Art. 729. O empregador que deixar de cumprir decisão passada em julgado sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários deste, incorrerá na
multa de natureza leve, prevista no inciso II do art. 634-A.” (NR)
“Art. 730. Aqueles que se recusarem a depor como testemunhas, sem motivo justificado,
incorrerão na multa prevista no inciso II do art. 634-A.” (NR)
“Art. 733. As infrações de disposições deste Título, para as quais não haja penalidades cominadas, serão punidas com multa prevista no inciso I do art. 634-A.” (NR)
“Art. 879. .......................................................
§ 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela variação
do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, ou índice que venha
substituí-lo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, devendo ser
aplicado de forma uniforme por todo o prazo decorrido entre a condenação e o cumprimento
da sentença.” (NR)
“Art. 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos
bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, sendo estes, em qualquer caso, devidos somente a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.” (NR)
Harmonização de multas trabalhistas em legislações esparsas
Art. 29. A Lei nº 7.855, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º Acarretarão a aplicação de multa prevista no inciso II do art. 634-A do Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, as infrações ao disposto:
.....................................................................”
“Art. 4º O salário pago fora dos prazos previstos em lei, acordos ou convenções coletivas
e sentenças normativas sujeitará o infrator a multa administrativa prevista no inciso II do art.
634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, salvo motivo de força maior (art. 501 da CLT).” (NR)
Art. 30. A Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 10. A falta da comunicação a que se refere o parágrafo único do art. 1º desta Lei, no
prazo ali estipulado, importará na aplicação automática de multa prevista no inciso II do art.
634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR)
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Art. 31. A Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º Será assegurado a todo empregado um descanso semanal remunerado de vinte e
quatro horas consecutivas. ” (NR)
“Art. 12. As infrações ao disposto nesta Lei serão punidas com multa prevista no inciso II
do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR)
Art. 32. A Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 7º O descumprimento, pelo empregador, do disposto nos arts. 3º e 4º sujeita-o à multa prevista no inciso II do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, por trabalhador contratado nos moldes do art. 1º, que se constituirá receita adicional do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT, de que trata a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.” (NR)
Art. 33. A Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 18. As infrações aos dispositivos desta Lei serão punidas com a multa prevista no inciso II do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto na hipótese do art.
13, para o qual será aplicada a multa prevista no inciso I do art. 634-A.
...................................................................
§ 3º A fiscalização do Ministério da Economia exigirá dos empregadores rurais ou produtores equiparados a comprovação do recolhimento da Contribuição Sindical Rural das categorias econômica e profissional, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista
no art. 579 Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.” (NR)
Art. 34. A Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 10. A inobservância dos deveres estipulados nos arts. 5º e 6º sujeita os respectivos
infratores à multa administrativa prevista no inciso II do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943.” (NR)
Art. 35. A Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 27 – As infrações ao disposto nesta Lei serão punidas com a multa prevista no inciso
II do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR)
Art. 36. A Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 33 – As infrações ao disposto nesta Lei serão punidas com a multa prevista no inciso
II do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR)
Art. 37. A Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 56. O infrator de qualquer dispositivo desta lei será punido com a multa prevista no
inciso I do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR)
Art. 38. O Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 13. A fiscalização do cumprimento dos preceitos deste Decreto-Lei se fará na forma
do art. 626 e seguintes do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,sendo aplicável aos infratores a multa prevista no inciso I do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.” (NR)
Art. 39. A Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 16. As infrações ao disposto nesta Lei serão punidas com a multa prevista no inciso I
do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR)
Art. 40. A Lei nº 6.224, de 14 de julho de 1975, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 4º As infrações à presente Lei serão punidas com a multa prevista no inciso I do art.
634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR)
Art. 41. O Decreto-lei nº 806, de 4 de setembro de 1969, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 10. Os infratores dos dispositivos do presente Decreto-lei incorrerão em multa prevista no inciso I do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR)
Art. 42. A Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 17..............................................................
§ 1º A Cooperativa de Trabalho que intermediar mão de obra subordinada e os contratantes de seus serviços estarão sujeitos à multa prevista no inciso II do art. 634-A do De-
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creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT.
..................................................................” (NR)
Art. 43. A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4-B. Sobre os valores pagos ao beneficiário do seguro-desemprego deverá ser descontada a respectiva contribuição previdenciária, devendo este período ser computado para
efeito de concessão de benefícios previdenciários.” (NR)
“Art. 9º-A. O abono será pago através de instituições financeiras, mediante:
..........................................................................
III – folha de salários.
................................................................” (NR)
“Art. 15. Os pagamentos dos benefícios do Seguro-Desemprego e do abono salarial serão
realizados por meio de instituições financeiras, conforme regulamento da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
................................................................” (NR)
“Art. 25. O empregador que infringir os dispositivos desta Lei estará sujeito à multa prevista no inciso I do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR)
Art. 44. A Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 10. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator:
I – à multa prevista no inciso I do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
por infração ao caput dos arts. 7º e 9º;
III – à multa prevista no inciso II do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, por infração ao parágrafo único do art. 7º e aos demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão aplicadas sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.” (NR)
Art. 45. A Lei nº 13.475, de 28 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 77. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III do Título IX da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), os infratores das disposições constantes
nesta Lei ficam sujeitos às penalidades previstas no inciso I do art. 634-A, I do Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.”
Art. 46. A Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 23 ..............................................................
§ 2º A inobservância do disposto no § 1º sujeitará o infrator às seguintes multas:
a) nos casos dos incisos II e III ao pagamento de multa prevista no inciso I do art. 634-A do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.b) nos casos dos incisos I, IV e V, de 50% do valor
do crédito lançado;
...........................................................................
§ 4º Sobre os valores das multas não recolhidas no prazo legal incidirão juros e multa de
mora nas formas previstas pelo art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e art. 84, da Lei
nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
...........................................................................
§ 8º As penas previstas no § 2º serão reduzidas pela metade, quando o infrator for empregador doméstico, microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP).
§ 9º Não serão objeto de sanção as infrações previstas nos incisos I, IV, V e VI, do § 1º,
quando o empregador ou responsável, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização:
a) proceder ao recolhimento integral dos débitos, com os acréscimos legais;
b) formalizar termo de parcelamento junto à Secretaria do Trabalho da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, no exercício da competência prevista
no art. 23-B, VI; e
www.zkeditora.com
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c) apresentar, via sistema de escrituração digital, as informações de que trata o art. 17-A,
ainda que fora do prazo legal.
§ 10. No caso das alíneas “a” e “b” do §2º, será aplicada a multa pela metade, quando houver quitação do débito ou parcelamento deferido na forma da competência prevista no inciso
V do art. 23-B, no curso de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionada com a infração.
§ 11. Os valores expressos em moeda corrente na alínea c do § 2º serão reajustados anualmente, em 1º de fevereiro, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
acumulado no ano imediatamente anterior, ou em outro índice que vier a substituí-lo.
§ 12. Os sujeitos passivos contemplados no § 8º, que incorrerem nas condutas expressas
no § 3º, perderão o direito à regra atenuante prevista, sem prejuízo da aplicação das agravantes.
§ 13. A toda constatação de contratos de trabalho celebrados sem a devida formalização, ou que incorram na hipótese prevista no art. 9º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, a autoridade fiscal competente deve efetuar o lançamento dos créditos de FGTS e de Contribuição
Social instituída pela Lei Complementar nº 110, de 2001, decorrentes dos fatos geradores
apurados.” (NR)
Juros em Débitos trabalhistas
Art. 47. A Lei nº 8.177, de 1 de março de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador, ou então, pelo empregado, nos termos definidos em lei, convenção ou acordo coletivo, sentença normativa ou cláusula contratual, sofrerão juros de mora equivalentes ao índice
aplicado à caderneta de poupança, no período compreendido entre o mês subsequente ao
vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.
§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos celebrados em ação trabalhista não pagos nas condições homologadas ou
constantes do termo de conciliação, serão acrescidos de juros de mora equivalentes ao índice
aplicado à caderneta de poupança, a contar do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro
rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação.
...............................................................” (NR)
Participação nos Lucros e Prêmios
Art. 48. A Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ..............................................................
I – comissão paritária escolhida pelas partes;
..........................................................................
§ 3-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3º não é aplicável aos casos em que
tenham sido utilizados índices de produtividade, qualidade, ou programas de metas, resultados e prazos.
§ 4º .................................................................
§ 5º As partes podem adotar simultaneamente quaisquer dos procedimentos de negociação definidos nos incisos I e II do caput, bem como no § 10º, e ainda fixar múltiplos programas
de participação nos lucros ou resultados, desde que respeitada a periodicidade estabelecida
pelo § 1º do art. 3º.
§ 6º Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se refere
à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, será sempre respeitada a
autonomia da vontade das partes contratantes, a qual prevalecerá em face do interesse de
terceiros.
§ 7º Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado:
I – antes do pagamento da antecipação, quando prevista; e
II – com antecedência mínima de noventa dias do pagamento da parcela única ou da parcela final, quando tenha havido pagamento de antecipação.
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§ 8º A inobservância da periodicidade prevista no § 2º do art. 3º macula exclusivamente
os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos:
I – os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, dentro do mesmo ano civil; e
II – os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a um
trimestre civil do pagamento anterior.
§ 9º Na hipótese do inciso anterior, mantêm-se a higidez dos demais pagamentos.
§ 10º A participação nos lucros ou resultados de que trata esta Lei poderá ser fixada diretamente com o empregado de que trata o parágrafo único do art. 444 do Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943.” (NR)
“Art. 5º-A. São válidos os prêmios de que tratam os §§ 2º e 4º do art. 457 do Decreto-lei
nº 5.452, de 1943, e a alínea “z” do § 9º do art. 28 , independentemente da forma de seu de
pagamento e do meio utilizado para sua fixação, inclusive por ato unilateral do empregador,
ajuste deste com o empregado ou grupo de empregados, bem como por norma coletiva, inclusive quando pagos por fundações e associações, desde que sejam observados os seguintes
requisitos:
I – sejam pagos, exclusivamente, a empregados, de forma individual ou coletiva;
II – decorram de desempenho superior ao ordinariamente esperado, avaliado discricionariamente pelo empregador, desde que o desempenho ordinário tenha sido previamente
definido;
III – o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores seja limitado a quatro vezes no mesmo ano civil e no máximo de um no mesmo trimestre civil;
IV – as regras para a percepção do prêmio, devem ser estabelecidas previamente ao pagamento; e
V – as regras que disciplinam o pagamento do prêmio devem permanecer arquivadas por
qualquer meio, pelo prazo de seis anos, contado da data do pagamento.” (NR)
CAPÍTULO VI
Da Previdência
Art. 49. A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 12. .....................................................................
§ 16. É também segurado obrigatório da previdência social, o beneficiário do seguro-desemprego concedido na forma da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e da Lei n° 10.779, de
25 de novembro de 2003, durante os meses de percepção do benefício.” (NR)
“Art. 28. ......................................................................
§ 9º ............................................................................
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade e o seguro-desemprego concedidos na forma da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e
da Lei n° 10.779, de 25 de novembro de 2003;
.....................................................................................
§ 12. Considera-se salário de contribuição a parcela mensal do seguro-desemprego, de
que trata a Lei nº 7.998, de 1990, e a Lei n° 10.779, de 2003.” (NR)
“Art. 30. ......................................................................
XIV – a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia fica obrigada a reter as contribuições dos beneficiários do seguro-desemprego de que trata a Lei n°
7.998, de 1990, e a Lei n° 10.779, de 2003, e recolhê-las ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social.
............................................................................”(NR)
Art. 50. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 11. .......................................................................
§ 14. É também segurado obrigatório da previdência social, o beneficiário do seguro-desemprego concedido na forma da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e da Lei n° 10.779, de
25 de novembro de 2003, durante os meses de percepção do benefício.” (NR)
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“Art. 15. ..........................................................................
II – até doze meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado
sem remuneração ou que deixar de receber o benefício do seguro-desemprego;
................................................................................” (NR)
“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme
situações discriminadas no regulamento.
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito e será devido somente enquanto persistirem as condições de que trata o caput.
§ 1º-A. Mantidas as condições que ensejaram o reconhecimento do auxílio-acidente,
este será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do
segurado.
.............................................................................................
§ 6º As sequelas serão especificadas em lista elaborada exclusivamente pela Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e atualizada a cada três anos,
de acordo com critérios técnicos e científicos. “(NR)
CAPÍTULO VII
Revogações
Art. 51. Ficam revogados:
I – os seguintes dispositivos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943:
a) o § 1º do art. 47;
b) o parágrafo único do art. 75;
c) o parágrafo único do art. 153;
d) o inciso III do art. 155;
e) o art. 159;
f) o art. 160;
g) o parágrafo 3º do art. 188;
h) o § 2º do art. 227;
i) o art. 313;
j) o art. 319;
k) o art. 326;
l) o art. 327;
m) o parágrafo único do art. 328;
n) o art. 329;
o) o art. 330;
p) o art. 333;
q) o art. 345;
r) a alínea “c” do caput do art. 346;
s) o parágrafo único do art. 351;
t) o art. 360;
u) o art. 361;
v) o art. 385;
w) o art. 386;
x) os §§ 1o e 2o do art. 401
y) o art. 435;
z) o art. 438;
aa) o art. 557;
bb) o parágrafo único do art 598;
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cc) os §§ 1º e 2º do art. 628;
dd) o art. 639;
ee) o art. 640;
ff) o art. 726;
gg) o art. 727; e
hh) os §§ 1º e 2º do art. 729;
II – os arts. 8º, 9º e 10 da Lei nº 605, de 1949;
III – a Lei nº 4.594, de 29 de dezembro de 1964;
IV – os seguintes dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966:
a) a alínea “e” do art. 8º;
b) o inciso XII do art. 32;
c) o inciso VIII do art. 34; e os arts. 122; 123; 124; 125; 127 e 128;
V – os arts. 8º, 9º e 10 da Lei nº 4.680, de 1965;
VI – os seguintes dispositivos do Decreto-Lei nº 806, de 4 de setembro de 1969:
a) os arts. 2º; 3º e 4º; e
b) o § 2º do art. 10;
VII – os arts. 4º; 5º; 8º; 10; 11 e 12do Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969;
VIII – a Lei nº 6.242, de 23 de setembro de 1975;
IX – o art. 4º da Lei nº 6.546, de 4 de julho de 1978;
X – Os seguintes dispositivos da Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978:
a) os arts. 6º; 7º; 8º; 10; 21; 29 e 31; e
b) o parágrafo único do art. 27;
XI – o art. 57 da Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960;
XII – a Lei nº 4.178, de 11 de dezembro de 1962;
XIII – os §§1º e 2º do art. 2º, o art. 3º, e o art. 4º da Lei nº 4739, de 15 de julho de 1965;
XIV – o parágrafo único do art. 10 da Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965;
XV – o art. 6º da Lei nº 6.888, de 10 de dezembro de 1980;
XVI – o art. 6º da Lei nº 7.377, de 30 de setembro de 1985;
XVII – o inciso IV do art. 3º da Lei nº 7.855, de 24 de outubro de 1989;
XVIII – o § 1º do art. 9º-A da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990;
XIX – os seguintes dispositivos da Lei n˚ 8.213 de 24 de julho de 1991:
a) a alínea “b” do inciso III do art. 18;
b) a alínea “d” do inciso IV do art. 21; e
c) o art. 91;
XX – o inciso II do art. 10 da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998;
XXI – os arts. 6º, 6º-A e 6º-B. da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000;
XXII – o art. 20-A da Lei nº 10.855 de 01 de abril de 2004;
XXIII – o inciso II do art. 2º, da Lei 12.037, de 1º de outubro de 2009; e
XIV – o § 4º do art. 1º, da Lei nº 13.636, de 2018.
Art. 52. Ressalvado o disposto no Capítulo I, aplicam-se, na integralidade, os dispositivos
desta Medida Provisória aos contratos de trabalho vigentes.
Art. 53. Esta Medida Provisória entra em vigor:
I – no prazo de noventa dias, contado da data de sua publicação, quanto às alterações
promovidas pelo art. 28 nos arts. 161, 634 e 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, permanecendo os valores das multas inalterados até que seja publicado o regulamento de que trata o §
2° do art. 634-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e
II – na data de sua publicação, para os demais dispositivos.

EDUARDO PASTORE é advogado trabalhista e Mestre em Direito Social pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP).
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DIVULGAÇÃO

VADE MECUM TRABALHISTA

Prorrogação da
licença maternidade
POR

“

EUDES QUINTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR

A interpretação feita é totalmente compatível com a responsabilidade
que o Estado confere à família para cuidar integralmente da criança
desde a sua primeira faixa etária e conferir a ela as melhores condições
de bem-estar e saúde.
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I

nteressante decisão foi proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região quando confirmou in totum a sentença que deferiu pedido de prorrogação de licença-gestante. No caso, a criança nasceu prematuramente, após 27 semanas e dois
dias de gestação e necessitou cuidados especiais desde o seu nascimento. Daí que a
genitora, pela vontade da lei, teria que compartilhar da convivência no primeiro período de
vida de seu filho, garantindo sua saúde e bem-estar.
Foi clara e incisiva a Desembargadora Federal Sigmaringa Seixas: “Ademais, a falta de previsão legal não impede o Poder Judiciário de garantir aos jurisdicionados os direitos constitucionais, no caso a convivência familiar do recém-nascido, tão importante neste estágio inicial
de sua vida.”1
Muitas vezes, principalmente o leigo em Direito, tem a lei como um referencial que atinge
única e exclusivamente os dizeres contidos em seu texto. Nada mais equivocado nesta cerrada
delimitação literal. Se assim fosse, atenderia os limites do vernáculo e não a pessoa a quem
é dirigida. De acordo com esse pensamento, o Direito seria um exercício matemático, exato,
compactado, onde nada mais pode ser acrescido ou excluído à norma legal.
A lei, no entanto, para cumprir sua tarefa social, deve ter elasticidade suficiente para abrigar situações que não foram contidas em seu texto originário, mas a ele são atreladas em razão
do fio condutor interpretativo, estabelecendo verdadeira vis atractiva.
A interpretação da lei, calcada na ciência da Hermenêutica, é a arte de buscar no texto
legal, por mais singelo que seja o conteúdo difuso da vontade legislativa, que não foi incorporado nas palavras que formaram o texto. Faz-se, portanto, uma nova construção no interior do
próprio texto, edificando-o para que possa, dentro dos parâmetros sociais almejados, extrair a
melhor e a mais condizente voluntas legis.
Quanto maior for à ampliação da lei mais abrigarão direitos e pretensões postulados pela
sociedade, sua destinatária final. Daí falar-se que a lei, dentro dela própria, vem revestida de
uma infindável gama de soluções em seu núcleo invisível que muitas vezes o mais experiente
exegeta não consegue vislumbrar.
Mas, para tanto, há necessidade de que o pensamento interpretativo tenha como alicerce
e ponto fulcral os princípios e direitos assegurados constitucionalmente. Desta forma, o intérprete conseguirá estender a lei para aproximá-la de um direito não previsto expressamente,
mas existente na dogmática maior, dando a ele conteúdo razoável de aplicabilidade.
No instante em que se visualizou, no caso relatado inicialmente, a existência de um direito e sua delimitação temporal circunscrito ao período de licença-gestante, construiu-se a
interpretação mais adequada à hipótese, qual seja a prorrogação da referida licença para além
dos seis meses com a finalidade de conferir ao recém-nascido os cuidados especiais que necessitava por ter nascido prematuramente.
Ora, a interpretação feita é totalmente compatível com a responsabilidade que o Estado
confere à família para cuidar integralmente da criança desde a sua primeira faixa etária e conferir a ela as melhores condições de bem-estar e saúde. Além do que o princípio da dignidade
da pessoa humana, dogma constitucional intransponível, garante ao homem, em todas as fases da sua vida, desde a mais tenra infância até a idade mais avançada, o direito de viver com
conteúdo e intensidade em todas elas.
NOTA
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https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI311941,31047-Servidora+que+teve+parto+prematuro+conse
gue+prorrogar.
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DICAS PROCESSUAIS

DIVULGAÇÃO

A necessária judicialização
frente a inércia previdenciária
em tempos de grandes
reformas: um necessário
caminho a seguir

POR

SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR

“

Para além do caso em tela, devemos conferir especial atenção à tese
de exaurimento da via administrativa suportada pela atuação jurisdicional, como forma de conferir celeridade aos feitos, determinando fiel
observância aos prazos legais no intuito de promoção da desjudicialização do mérito das questões controvertidas envolvendo a administração pública e o administrado e consequente modificação da cultura do
demandismo judicial.
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A

presente exposição objetiva a análise da decisão de concessão de tutela jurisdicional, em sede de liminar, “inaudita altera pars”, pela Justiça Federal do Distrito
Federal, como meio de garantir a efetividade do processo administrativo, no âmbito das instâncias administrativas recursais, uma grande dica processual a ser
observada para além do processo administrativo previdenciário, mas para todos os demais
processos, em que seja parte, a administração pública.
Em voga, a proeminência constitucional do “Due Process of Law” (Devido Processo Legal)
em harmonia com o princípio da duração razoável do processo, garantia constitucional, que,
na atualidade, estão sendo sonegados aos administrados no âmbito do processo administrativo, principalmente, os de natureza previdenciária.
De início, cabe breve descrição do caso que originou a referida decisão, objeto desta análise, tendo iniciado com a negativa de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial, em requerimento administrativo junto ao INSS, fato que motivou a interposição
de recurso administrativo à Junta de Recursos do CRSS que concedeu parcial provimento aos
pedidos do segurado.
Irresignadas, ambas as partes protocolaram recurso especial junto a CAJ – Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Seguridade Social, recebido pela instância recursal, porém, permanecendo em total paralisia desde o seu protocolo, sem ao menos ocorrer a nomeação da relatoria para o pertinente processamento do referido recurso, pelo período superior a
um ano, mesmo após tentativa de intervenção junto à ouvidoria daquele órgão (sic.).
Como socorro ao administrado, outra não foi a alternativa, senão a busca da tutela jurisdicional, através da impetração de ação mandamental, para conferir efetividade à garantia
constitucional do direito de petição em conexão às demais garantias legais de obtenção da
resposta aos seus pedidos em prazos estipulados pela própria lei, que na atualidade, estão
sendo ignorados pela administração pública.
Deferido o pedido da liminar, consubstanciado nos fundamentos elencados no “mandamus”, passaremos à breve análise da causa de pedir e do pedido, como forma de repercussão desta importante decisão que vai ao encontro da efetiva prestação da tutela jurisdicional
como forma de garantia do devido processo legal administrativo.
Cabe, preliminarmente, enaltecermos importante dispositivo legal, por vezes preterido
ou mesmo esquecido, e que representa a limitação do poder da administração pública, em
sede do processo administrativo.
A Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, em especial traz no seu art. 2º, in verbis:
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
I – atuação conforme a lei e o Direito;

A determinação legal, supracitada, impõe à administração pública o restrito cumprimento de sua atuação processual conforme a lei e o Direito, ou seja, sendo o processo administrativo regulado pela lei, não cabe àquela qualquer discricionariedade para modificação do rito
processual, com total observância aos direitos e garantias conferidos ao administrado para
sua ampla defesa e efetivo contraditório, bem como e, principalmente, do cumprimento dos
prazos legais como forma de atendimento à determinação constitucional de atendimento ao
princípio da eficiência do poder público, esculpido no art. 37, de nossa lei maior.
Neste diapasão, estabelece a Lei 9784/99:
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
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DICAS PROCESSUAIS
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de
até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
Art. 59, § 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

Destarte, os dispositivos são taxativos e não conferem discricionariedade à administração
pública para desobediência ao comando legal.
Imperioso destacar que, invariavelmente, a administração pública estabelece contencioso administrativo com o administrado, cujos objetos, são direitos de natureza alimentar ou
outros que permeiam a necessidade de rápido deslinde, pela natureza da urgência, sob pena
de perecimento deste direito ou da perda do seu próprio objeto, pelo transcurso do tempo,
determinando o “periculum in mora”, requisito necessário, juntamente com a plausibilidade
do direito (“fumus boni iures”) para a concessão da pertinente segurança, objeto do “writ”.
Ressalta-se, “in casu”, a mínima intervenção jurisdicional, apenas necessária à promoção
do fiel cumprimento do devido processo legal administrativo, sem qualquer juízo quanto ao
mérito da questão controvertida.
Assim, conferimos destaque especial a esta dica processual, pelo compartilhamento da tese
em comento, patrocinada pelos Advogados Sérgio Henrique Salvador (OAB/MG 84.472) e Ricardo Leonel da Silva (OAB/SP nº 411.518) do escritório Trabalhista&Previdenciária, de Minas Gerais, cujo êxito da demanda demonstra uma afinação do juízo prolator, da referida decisão, com
as atuais e iminentes necessidades de concessão da efetiva tutela jurisdicional como forma de
impelir a administração pública ao fiel cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais.
Para além do caso em tela, devemos conferir especial atenção à tese de exaurimento da
via administrativa suportada pela atuação jurisdicional, como forma de conferir celeridade
aos feitos, determinando fiel observância aos prazos legais no intuito de promoção da desjudicialização do mérito das questões controvertidas envolvendo a administração pública e o
administrado e consequente modificação da cultura do demandismo judicial.

Decisão
PROCESSO: 1038579-53.2019.4.01.3400
Classe: Mandado de Segurança Cível (120)
Impetrante: XXXXX
Advogados do(a) Impetrante: Sérgio Henrique Salvador – MG84472, Ricardo Leonel da
Silva – SP411518
Impetrado: Presidente da Segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
DECISÃO
Trata-se de ação mandamental na qual se postula, em sede de liminar inaldita altera parte, que seja determinado à autoridade coatora que analise o recurso especial nº
44232.390969/2015-06, interposto contra decisão proferida nos autos do requerimento de
Aposentadoria Especial.
Decido.
O deferimento da liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que
dispõe o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09.
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Salientando-se que tais requisitos devem estar presentes cumulativamente.
No caso dos autos, vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da
liminar pleiteada.
Na hipótese, o impetrante relata que recorreu da decisão administrativa que indeferiu
seu pedido de aposentadoria especial. No entanto, em fase recursal, o processo foi direcionado para a 2ª Câmara de julgamento e se encontra sem movimentação desde o dia 08/12/2018.
Pois bem, é certo que não se mostra razoável que a parte postulante fique sujeita a aguardar indefinidamente que seus pleitos sejam analisados pela Administração.
Nesse sentido, em que pese reconhecer a demanda administrativa, cumpre dizer que
a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos LIV e LXXVIII, instituiu a garantia do devido
processo legal, bem como determinou que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
Ainda, nos termos da legislação aplicada, mormente os artigos 48, 49 e 59 da Lei 9.784/99,
tem-se:
Lei nº 9.784/99
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo
de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
Art. 59, § 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser
decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

ARQUIVO PESSOAL

O regramento geral do processo administrativo (Lei nº 9.784/99) especifica o prazo de
trinta dias para manifestação da administração quanto aos pleitos dos administrados.
No caso concreto, todavia, em se tratando de recurso, aplica-se o prazo previsto no art. 7º
do Provimento do CRSS/GP nº 99/2008 do Conselho de Recursos da Previdência Social:
Art. 7º O período máximo de permanência dos processos nas Juntas de Recursos e Câmaras de Julgamento será de 85 (oitenta e cinco) dias, a contar da data de entrada na Secretaria
da instância julgadora até o seu efetivo encaminhamento ao órgão de origem.
O periculum in mora também se encontra evidente, haja vista se tratar de verba de caráter
alimentar.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a análise do Recurso Especial
nº 44232.390969/2015-06, interposto nos autos do processo administrativo de concessão de
Aposentadoria Especial, no prazo de 85 (oitenta e cinco) dias.
Intime-se. No mesmo ato, notifique-se a autoridade impetrada para cumprimento com
urgência e apresentação das informações no prazo de 10 dias.
Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.
Após o prazo para informações, intime-se o MPF.
Ao termo do prazo legal para manifestação ministerial, venham conclusos.
Ed Lyra Leal
Juiz Federal Substituto

SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR é Mestre em Direito (Constitucionalismo e Democracia) pela FDSM. Pós-Graduado em Direito Previdenciário pela EPD/SP e em Direito Processual Civil pela PUC/SP. Conselheiro da 23ª Subseção da OAB/MG. Professor Universitário.
Escritor pelas Editoras Conceito, LTr e RT. Integrante do Comitê Técnico da Revista Síntese de Direito Previdenciário. Membro da Rede
Internacional de Excelência Jurídica. Advogado em Minas Gerais.
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ENFOQUE

Os efeitos nefastos da
Reforma da Previdência
POR

REINALDO MARQUES DA SILVA

“

A privatização da Seguridade Social dará aos bancos e fundos de
pensão lucros bilionários, mas condenará à miséria os trabalhadores
que não fizerem uma espécie de poupança individual.

”

A

Constituição brasileira, como se sabe, é do tipo rígida, exigindo um ritual solene e
difícil para sua modificação. A aprovação de uma emenda constitucional reclama
iniciativa restrita (art. 60 da Constituição) e aprovação por maioria qualificada de
três quintos dos parlamentares, nas duas casas legislativas, em dois turnos.
O que era para ser difícil, com a Reforma da Previdência, todavia, não o foi. Na verdade,
foi fácil demais. Na Câmara dos Deputados, a PEC 06/2019 foi votada e aprovada em dois
turnos em tempo recorde, com larga margem de vantagem. O debate não respeitou sequer
os interstícios legislativos. Mais de 100 alterações foram introduzidas no texto sem qualquer
debate. Ora, somente a compra disfarçada de votos mediante a liberação de R$ 3 bilhões em
benefícios parlamentares poderia explicar esse resultado.
O Senado, por sua vez, realizou o mesmo. O primeiro turno de votação ocorreu em 01/10,
sendo a reforma aprovada com ampla maioria dos votos, além da votação de dez destaques,
todos rejeitados, à exceção da emenda de supressão das alterações que ocorreriam no abono
salarial, a única vitória dos trabalhadores. Senadores governistas e alinhados com o capital
financeiro ignoraram o debate democrático. O atropelo foi tamanho que entre a Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) e o plenário do Senado não decorreram sequer cinco minutos.
O segundo turno ocorreu em 22/10. E não antes apenas porque faltava acordo com os
partidos de oposição quanto às regras de divisão dos recursos do pré-sal. Notou-se, pois, um
total distanciamento do Senado das reais necessidades dos trabalhadores, objetivando, isso
sim, chantagear o governo com o repasse de recursos do petróleo para Estados e municípios e
com a liberação das emendas parlamentares para os redutos eleitorais dos senadores.
O Senado aprovou, em dois turnos, a reforma que afetará seriamente o futuro dos trabalhadores brasileiros. Os ideais de maior igualdade, melhor distribuição da renda, melhoria na qualidade
de vida das famílias brasileiras menos abastadas foram irreparavelmente abandonados. Não era
para ser assim, posto que do Senado, a câmara alta, sênior e, por conseguinte, mais sábia do Congresso Nacional, espera-se maturidade para conter os arroubos da Câmara dos Deputados.
Cumpre observar, demais disso, que a reforma desconstitucionalizou as regras previdenciárias e remeteu seus parâmetros para leis complementares, mais fáceis de serem modificadas.
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Por assim ser, não bastasse à perversidade da atual reforma, abriu-se caminho largo para novas
alterações. Permitiu-se ao governo, doravante, prosseguir indefinidamente com as reformas.
A Reforma da Previdência atacou os três pilares do benefício previdenciário, quais sejam,
a idade mínima, que aumentou; o tempo de contribuição, que aumentou; bem como o valor
do benefício, que diminuiu. Todo o sistema de proteção social previsto na Constituição Federal de 1988 foi desmantelado. E para acelerar as coisas, muito do conteúdo da reforma já vinha
sendo aprovado via medidas provisórias e via legislação ordinária.
É, deveras, o desmonte da Seguridade Social. Está em curso um processo de privatização,
de entrega dos recursos das políticas sociais ao mercado financeiro. A contribuição tripartite
dos empregadores, Estado e trabalhador deixaram de existir. A Reforma Trabalhista, por sua
vez, já havia decretado o fim da contribuição patronal. Desta feita, passou a ser dos trabalhadores a responsabilidade pela manutenção do regime de Previdência.
Para alcançar seu intento, o governo argumentou que o envelhecimento da população
pressionava as contas públicas. Tratava-se, no entanto, de uma falácia. O orçamento da Previdência era superavitário, como demonstram estudos sérios, a exemplo daquele realizado pelo
Instituto de Economia da Unicamp. O governo, por sua vez, manipulou os dados para fazer
crer num déficit que não existia, forçando a aprovação da reforma.
Com a Reforma da Previdência, a maior dificuldade para o acesso à aposentadoria e a redução dos benefícios colocaram fim a um regime eficiente de distribuição de renda no Brasil,
agravando a sua exacerbada concentração. Haverá uma redução no consumo das famílias e,
por conseguinte, desestímulo ao investimento que cria empregos e a renda que movimenta a
economia. Uma demanda contraída implicará na redução dos ganhos dos setores produtivos.
O governo ignorou os reais vilões das contas públicas e repassou a conta para a população. Ignorou a corrupção generalizada, as fraudes, a sonegação, os privilégios (por exemplo,
o governo, no final de 2018, ampliou o teto constitucional de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil,
garantindo altos salários e aposentadorias nas carreiras de membros do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário), as desonerações ineficientes ao crescimento e a má gestão dos recursos
públicos. Quanto ao mais, os recursos previdenciários sofreram significativas apropriações
por parte da União, que destinou o dinheiro para outros gastos de interesse do governo ao
longo dos anos.
Deveras, ao aumentar o tempo mínimo de contribuição, a Reforma da Previdência inviabilizou a aposentadoria daqueles trabalhadores que passam vários anos desempregados ou
na informalidade, assim como em empregos intermitentes e de tempo parcial que crescem
assustadoramente.
Desta feita, os grupos socialmente vulneráveis são os mais prejudicados. Há, demais disso, muitas outras crueldades, como a contribuição mínima para trabalhadores rurais, a redução drástica do Benefício de Prestação Continuada pago os idosos em situação de miséria, o
corte nas pensões por morte e aposentadoria por invalidez, etc.
A privatização da Seguridade Social dará aos bancos e fundos de pensão lucros bilionários, mas condenará à miséria os trabalhadores que não fizerem uma espécie de poupança
individual. Sistemas assim já foram experimentados em países da América Latina e do leste
europeu, resultando em reduzida cobertura, baixíssimos benefícios, elevados custos administrativos e impactos sociais altamente negativos.
Assim, a Reforma da Previdência é falha em todos os seus aspectos, não cortou privilégios,
e sim os exacerbou, ignorou os verdadeiros vilões das contas públicas e repassou o débito para a
população. E mais, ao desconstitucionalizar as regras previdenciárias, permitiu ao governo prosseguir indefinidamente com as reformas. O que se vislumbra é um futuro de sofrimento e dor.

REINALDO MARQUES DA SILVA é doutorando em Direito e Ciências Sociais pela Universidad Nacional de Córdoba – UNC; Mestre
em Direito Comparado pela Samford University/University of Cambridge; Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro
de Direito Tributário – IBDT; Graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco – USP; Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto – USP; Servidor Público em
São Paulo.

www.zkeditora.com

49

DIVULGAÇÃO

CONJUNTURA

Trabalho informal,
guilhotina e fome
POR

LUIZ GUILHERME PIVA

“

Estudo da FAO contabiliza cinco milhões de brasileiros desnutridos.
Para o IBGE, ao menos 15 milhões vivem em situação grave ou moderada
de insegurança alimentar. Crianças com até cinco anos são 10% desse
montante. São justamente essas crianças que comem luz que, se
não desencarnam, acabam integrando o contingente dos brasileiros
desempregados ou submetidos a trabalhos e empregos precários das
estatísticas que abrem este artigo.

”

V

endedores, motoristas, operários, jardineiros, guardas-noturnos, babás, bilheteiras, faxineiros, baleiros e garçons integram o contingente de quase 40 milhões de pessoas no trabalho informal no Brasil, mais de 41% da população
ocupada, recorde desde o início da pesquisa (PNAD Contínua – IBGE), em 2016.
Destes, 25 milhões são trabalhadores por conta própria e 12 milhões, empregados sem
carteira assinada.
Eles estão por todo lado: nas rodoviárias, nas motos, balançando nas construções, tocando sanfona, vendendo fumo e, na imensa maioria, vivendo na pobreza, somando-se aos
mais de 12 milhões de desempregados e aos miseráveis que passam fome, tema que retomo
adiante.
A existência desse contingente causa enorme perda de receita da Previdência – hoje, apenas 62,4% da população empregada é contribuinte do INSS – e reduz a renda, o consumo, a
arrecadação de tributos, os investimentos, o crescimento e, ao fim, a geração mesma de em-
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pregos, situação agravada pela política macroeconômica restritiva em curso há cinco anos.
Além disso, dificulta o próprio enfrentamento de questões centrais.
Tome-se a reforma tributária: como incluir no sistema, com eficiência e justiça, esses
milhões de brasileiros – que, aliás, dada a predominância da tributação indireta, já pagam,
nos seus gastos básicos, proporcionalmente mais impostos do que os ricos? Igualmente
as políticas de inovação e produtividade: com que mão de obra avançar nesses campos?
E como reduzir o que muitos economistas criticam como gastos obrigatórios com saúde,
educação e assistência? Talvez contando com a morte, de fome, de bala ou vício, da maioria
dessas pessoas.
A adoção da reforma trabalhista, em 2017, no meio da maior recessão da nossa história
moderna, certamente contribuiu para o desemprego e a informalidade. Buscava-se a primazia
do negociado sobre o legislado, o que seria razoável se as partes em negociação estivessem em
condições equiparáveis de interlocução. No meio da recessão, porém, o que se instalou foi a
negociação do pescoço com a guilhotina. As cabeças seguem rolando.
Uma sugestão (a ser estudada) para incentivar a formalização da mão de obra e, de quebra, aumentar a arrecadação da Previdência é estabelecer a contribuição previdenciária dos
empregadores com base não no tamanho da folha de salários, mas numa razão (R) entre faturamento (ou valor agregado, ou lucro) no numerador e folha de salários formalizada no denominador. Quanto maior R, maior a alíquota, numa curva discreta com degraus suaves. Com
isso, incentiva-se o emprego formal e diferenciam-se, na contribuição, os setores intensivos
em capital dos intensivos em mão de obra.
Voltando à fome. Segundo o Ministério da Saúde, em média 15 pessoas morrem de fome
por dia no Brasil; quase 6.000 por ano. Estudo da FAO contabiliza cinco milhões de brasileiros
desnutridos. Para o IBGE, ao menos 15 milhões vivem em situação grave ou moderada de insegurança alimentar.
Crianças com até cinco anos são 10% desse montante. São justamente essas crianças
que comem luz que, se não desencarnam, acabam integrando o contingente dos brasileiros
desempregados ou submetidos a trabalhos e empregos precários das estatísticas que abrem
este artigo.
Mas ninguém pergunta de onde essa gente vem.

LUIZ GUILHERME PIVA é economista (UFJF), com mestrado (UFMG) e doutorado (USP) em Ciência Política e especialização em Políticas Públicas (ENAP). Publicou “Ladrilhadores e semeadores” (Editora 34) e “A miséria da economia e da política” (Manole).
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Suicídio decorrente do
trabalho no Brasil
POR

ANNA FLÁVIA FERREIRA BORGES, CARLA MARIA SANTOS CARNEIRO, DÉBORA DE ABREU
MOREIRA DOS SANTOS MARTINS E SEILA MAIA LEMOS GUIMARÃES

“

Os achados apontaram a existência de suicídios decorrentes do
trabalho no Brasil e que as principais causas tiveram relação com os
períodos vivenciados por crise econômica, adoção de gestões neoliberais
que desprezaram a condição humana do trabalhador e privilegiaram
o lucro e produtividade, bem como a intoxicação por agrotóxicos,
resultando em adoecimento psíquico.

”

S
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antos, Siqueira e Mendes (2010) afi rmaram que o impulso das pesquisas sobre o
suicídio deu-se com a obra de Èmile Durkheim, a partir da publicação do livro “O
Suicídio” no fi nal do século XIX, e que são raras as pesquisas qualitativas relacionadas ao tema. Mencionam também que Christophe Dejours é um dos poucos pesquisadores ocidentais que se preocupou em estudar as dinâmicas psicossociais entre suicídio e trabalho.
A pesquisa ora realizada confirmou a assertiva acima. A originalidade da presente revisão
baseia-se justamente na ausência de estudos de revisão sistemática sobre o assunto. A justificativa está no tema pouco estudado e na necessidade de ampliação de pesquisas, confirmando a escassez das mesmas no quesito esclarecimento de controvérsias.
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A revisão sistemática enquanto abordagem escolhida para resolução do problema proposto, qual seja: “Quais os fatores associados ao suicídio decorrentes do trabalho no Brasil?”,
está correlacionada com o objetivo desse estudo que é justamente a compreensão do cenário
do suicídio relacionado ao trabalho no contexto brasileiro.
No que tange ao conceito da palavra ‘suicídio’ de origem latina, esse é definido como
autoeliminação, autodestruição, autoassassinato e auto-homicídio (Venço e Barreto, 2010) e
identificado pela Classificação Internacional de Doenças (CID-10) segundo as categorias X60
a X84 (lesões autoprovocadas intencionalmente) e Y87 (sequelas de lesões autoprovocadas
intencionalmente) (SENA-FERREIRA et al., 2014).
Atualmente, o suicídio é considerado uma patologia por encontrar-se inserido no campo
dos transtornos mentais decorrentes de angústias, depressão, alterações de comportamento,
bipolaridade, dentre outros. No que tange ao vínculo com o trabalho, Maurice Halbwachs já
indicava em 1930 que tais práticas não eram tão somente decorrentes de desemprego e falências, mas, sobretudo, da existência de um sentimento obscuro de opressão que recaía sobre os
operários (VENÇO; BARRETO, 2010).
Ceccon et al. (2013) afirmaram em seus estudos que esses momentos de crise apontavam
para aumento na mortalidade por autoagressão entre trabalhadores, a exemplo do ocorrido
na França. Afirmaram ainda que as mudanças no processo produtivo aliadas à falta de solidariedade entre os pares, isolamento social e consequente assédio moral foram associados aos
casos de suicídio, sobretudo aqueles ocorridos nas grandes empresas, a exemplo da Renault,
Peugeot e France-Telecom. Já no Japão, o suicídio no trabalho foi associado ao excesso de
trabalho. E no Brasil, apesar de haver poucos dados conhecidos, o suicídio decorrente do trabalho tem ocorrido nos últimos anos.
Santos et al. (2010) afirmaram que Rodrigues (2004) e Xavier (1998) concluíram que a sequência de suicídios de trabalhadores bancários na década de 1990 teve como principal causa
as reestruturações de produção.
Souza et al. (2011), por sua vez, relataram que a utilização indiscriminada de agrotóxicos
no meio rural é possível causa de intoxicação com diferentes graus de severidade, da depressão ao suicídio. Sobre esse mesmo contexto, qual seja, uso de agrotóxicos, Souza et al. (2016) já
afirmaram nas pesquisas por eles realizadas, que o uso do agrotóxico não foi verificado como
agente adoecedor intoxicante e causador do suicídio, mas sim como instrumento efetivamente utilizado para o suicídio. E no que tange à utilização indiscriminada de agrotóxicos no meio
rural, alguns estudos demonstram que trabalhadores rurais estabelecidos em regiões agrícolas no Estado do Rio Grande do Sul estiveram entre os grupos mais afetados.
Ceccon et al. (2013) apontaram em seus estudos que foram poucos os relatos na literatura
sobre suicídio no trabalho ocorrido em metrópoles, mas que ideações suicidas são conhecidas
nos grandes centros urbanos.
Fato digno de nota diz respeito à cidade de São Paulo, onde se observou que o aumento de suicídio decorrente do trabalho atingiu magnitude maior em face mais da sobrecarga
e sofrimento emocional relacionado ao trabalho, do que do desemprego gerado pela crise,
atestando assim que nesse grande centro ocorreu associação inversa daquela observada nas
demais cidades (CECCON et al., 2013).
Tal constatação levou-os a concluir que tanto o trabalho quanto a falta dele pode ser causa de suicídio no Brasil e que o gênero predominante no suicida desempregado é o do sexo
masculino em virtude da cultura machista que atribui ao homem o papel de suporte econômico familiar. Os autores constataram ainda que o suicídio decorrente do trabalho tem como
causa o trabalho precarizado e estressante advindo de um modelo instituído pelo Capitalismo, caracterizado por ausência de autonomia para o desenvolvimento das tarefas, bem como
existência de atividades hierarquizadas, fragmentadas, individualizadas e condicionadas ao
atingimento de metas (CECCON et al., 2013).
Assim é que o trabalho excessivo e pouco significativo num contexto de relações sociais
fragilizadas pela ausência de solidariedade entre os pares e presença de autoritarismo hierárwww.zkeditora.com
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quico, reduziram as possibilidades de diálogo e excluíram os trabalhadores de forma punitiva,
tornando-se terreno fértil para o suicídio (CECCON et al., 2013).
Essas condições adversas foram consideradas responsáveis pelo sofrimento mental dos
trabalhadores, os quais foram acometidos por processos de somatização, psiquiatrização, medicalização, licença médica, internação hospitalar, além de aposentadoria por invalidez.
Nas pesquisas realizadas por Ceccon et al. (2013), os autores constataram que inexiste
consenso literário no que tange a associação entre autoagressão e nível socioeconômico, mas
que foram muitos os estudos que estabeleceram o nexo entre trabalho e adoecimento mental
em face das reengenharias nos métodos produtivos e as crises do Capital.
Gomide (2013) confirmando essa afirmativa relatou que segundo Dejours e Bègue (2010),
“um tipo de sofrimento no trabalho que conduza ao isolamento e à depressão do sujeito a ponto
de ele cometer suicídio no local de trabalho se deve às condições de injustiça e de assédio que
hoje em dia se tornaram cada vez mais comuns nas empresas” (GOMIDE, 2013, p. 385).
A autora também acrescentou que segundo Dejours e Bègue (2010), a mensuração de
resultados estabelecida a partir da avaliação individualizada de desempenho, aliada ao Programa de Qualidade Total e novos métodos de gestão implantados pela organização do trabalho, fizeram com que o trabalhador passasse a burlar a ética profissional e a si mesmo. É
que o trabalho propriamente dito não podia ser mensurado, uma vez que se tratava de um
esforço psíquico e intelectual totalmente subjetivo, razão pela qual a gestão adotada tornouse responsável por estimular um clima de competitividade que minava a cooperação e o sentimento de pertencer a uma coletividade. Ademais, essas avaliações que trouxeram consigo
ameaças de exclusão e demissão, tornando-se responsáveis também pela desestabilização da
identidade do sujeito (GOMIDE, 2013).
Ainda citando Dejours e Bègue (2010), a autora explicou que tais ideias advieram da máquina neoliberal, a qual reforçava no homem discriminado socialmente o sentimento de merecimento da exclusão havida unicamente por sua incompetência, sendo essa a razão pela
qual, segundo Dejours, Abdoucheli e Jayet (2007), a desestabilização psíquica da identidade
do trabalhador era calculada e articulada de forma perversa, por especialistas da área organizacional, tais como, psicólogos, gerentes e gestores, cuja formação técnica era voltada especificamente para a aprendizagem do assédio e disseminação do medo como instrumento de
produtividade.
Sobre esse aspecto, Santos, Siqueira e Mendes (2010) não hesitaram em afirmar que o suicídio no contexto do trabalho constitui-se um importante indicador para a compreensão das
consequências de práticas administrativas empresariais sobre a subjetividade do trabalhador,
quer seja fornecendo pistas para o caminho de uma humanização das relações de trabalho,
quer seja denunciando métodos empresariais que degradam a vida humana.
Pretendeu-se com a presente revisão sistemática avaliar os fatores associados ao suicídio
decorrente do trabalho no Brasil, tendo como parâmetro as características do indivíduo, tais
como: gênero, idade, profissão e espaço geográfico da prestação de serviços, visando obter
um cenário desse fenômeno no contexto nacional atual, já que o suicídio é um tema pouco
investigado no processo relacionado ao trabalho.
MÉTODO
Tratou-se de um estudo de revisão sistemática da literatura científica em artigos selecionados na Plataforma Portal de Periódicos CAPES/MEC, através de busca avançada, em todos
os idiomas e itens, em periódicos revisados por pares, utilizando-se os descritores “suicídio e
trabalho”(9), “suicídio no trabalho”(2), “suicídio e trabalho”(335), “suicídio no trabalho”(72) e
“suicide at work”(2), no período de 28 de abril de 2007 a 28 de abril de 2017.
Foram considerados critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos dez anos, revisados por pares, cujo conteúdo reportasse ao suicídio decorrente do trabalho no Brasil e que
a íntegra do texto estivesse disponibilizada.
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E foram considerados critérios de exclusão: trabalho de conclusão de curso (TCC), teses,
dissertações, livros e resenhas; artigos cujo conteúdo tratasse de ideações suicidas e não de
suicídios consumados, bem como de indivíduos que não fossem efetivamente trabalhadores.
Os instrumentos utilizados para a pesquisa foram os textos encontrados através do acesso
à Plataforma Portal de Periódicos CAPES/MEC, disponível na internet através do site <http://
www.periodicos.capes.gov.br>.
As pesquisadoras reuniram-se e após definirem os critérios de estudo, realizaram a busca
e encontraram 420 artigos. A próxima etapa deu-se com a leitura dos resumos. Em seguida,
preencheu-se uma tabela modelo Microsoft Office Excel 2013® formada por colunas com as
seguintes especificações: referência completa ABNT; tipo de estudo (teórico/empírico); objetivo e participantes (gênero, faixa etária); modalidade de trabalho (urbano/rural); característica (intelectual/braçal); regime de trabalho (público/privado); diagnóstico (resultado que o
pesquisador identificou); critério de exclusão (resenha, tese, dissertação, livro, TCC, palavraschaves) e o resultado (negativo/positivo).
Inicialmente, foram excluídos 410 artigos por não atenderem aos critérios de inclusão da
revisão sistemática, sendo selecionados 10 artigos. Após leitura crítica pelas pesquisadoras
foram excluídos três artigos cujos títulos e motivos de exclusão foram: Silva e Vieira (2008), “O
processo de trabalho do militar estadual e saúde mental”, Brooker et al. (2017), “Dependência
química em anestesiologistas”, por não abordarem o suicídio decorrente do trabalho, mas tão
somente a ideação suicida e Millan e Arruda (2008), “Assistência psicológica ao estudante de
medicina: 21 anos de experiência”, por não abordar suicídio de trabalhador, mas sim de estudante. Ao final, restaram sete artigos, dois eram teóricos e os demais empíricos.
Considerando que os dados pesquisados são de domínio público, não houve necessidade
de solicitação de autorização ao Comitê de Ética em Pesquisa. As pesquisadoras cumpriram
fielmente todas as normas relativas à pesquisa científica.
RESULTADOS
Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão por responderem a problemática proposta por essa revisão foram:
ARTIGO

ANO

REVISTA

QUALIS

Distribuição espacial das intoxicações exógenas por
agrotóxicos em trabalhadores rurais no estado da BahiaBrasil, de 2007 a 2011.

2016

Revista Brasileira de Geografia
Médica e da Saúde

B1

Fatores de risco relacionados com suicídios em Palmas
(TO), Brasil, 2006-2009, investigados por meio de autópsia
psicossocial.

2014

Ciência & Saúde Coletiva

B1

Suicídio e trabalho em metrópoles brasileiras: um estudo
ecológico.

2014

Ciência & Saúde Coletiva

B1

Notas sobre suicídio no trabalho à luz da teoria crítica da
sociedade.

2013

Psicologia Ciência e Profissão

A2

Avaliação do impacto da exposição a agrotóxicos sobre a
saúde de população rural. Vale do Taquari (RS, Brasil).

2011

Ciência & Saúde Coletiva

B1

Tentativas de suicídios de bancários no contexto das
reestruturações produtivas.

2010

Revista de Administração
Contemporânea

A2

O sentido social do suicídio no trabalho.

2010

Revista Espaço Acadêmico

B2

FONTE: Autoras, 2017.

Os artigos revelaram que as possíveis causas para o suicídio decorrente do trabalho no
Brasil são os momentos de crise econômica, o modelo neoliberal de gestão e a intoxicação por
agrotóxicos. Demonstraram também que os homens cometeram suicídio em maior proporção do que as mulheres.
www.zkeditora.com
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No que tange à faixa etária dos trabalhadores investigados encontrados pela pesquisa, o
artigo ‘5’ referiu-se a trabalhadores na faixa etária de 18 a 65 anos e o art. ‘1’ referiu-se a trabalhadores na faixa etária de 20 a 49 anos.
Quanto à categoria dos trabalhadores que cometeram suicídio relacionado ao contexto
de trabalho, apontados pelos estudos, os arts. ‘1’ e ‘5’ referiram-se a trabalhadores agrícolas do
meio rural; o artigo ‘2’ referiu-se a funcionário público responsável por segurança noturna de
um depósito; o artigo ‘3’ era um estudo ecológico em metrópoles brasileiras, cujo desfecho é
a mortalidade por suicídio na série histórica de 2002 a 2010. O artigo ‘6’ referiu-se a bancários.
Os arts. ‘4’ e ‘7’ eram artigos teóricos e não se referiram a nenhuma categoria de trabalhadores.
É interessante observar que os estudos encontrados foram publicados a partir de 2010
até 2016 e que os achados foram publicados em periódicos bem conceituados pelos critérios
QUALIS/CAPES, avaliados entre A2, B1 e B2.
DISCUSSÃO
Essa pesquisa investigou a relação entre suicídio e trabalho no contexto brasileiro por
meio de uma revisão sistemática de artigos empíricos e teóricos, conforme critérios delineados no método, tendo ao final selecionado sete artigos, conforme quadro retro citado.
Os achados apontaram a existência de suicídios decorrentes do trabalho no Brasil e que as
principais causas tiveram relação com os períodos vivenciados por crise econômica, adoção
de gestões neoliberais que desprezaram a condição humana do trabalhador e privilegiaram o
lucro e produtividade, bem como a intoxicação por agrotóxicos, resultando em adoecimento
psíquico. A teoria Dejouriana citada como referência pelos estudiosos abordados confirmou
as duas primeiras causas aqui relatadas.
Digno de nota é o estudo de Ceccon et al. (2014) quando apontou que “o suicídio é um
fenômeno complexo e multicausal e não pode ser entendido exclusivamente como resultante
das condições relacionadas ao trabalho”, mas que, no entanto, quando este acontece no local
de trabalho, ou seja, decorrente da atividade laboral, necessita de investigações para que a
culpa não recaia somente em fatores individuais dos trabalhadores.
Considerando o problema suscitado, qual seja: “Quais os fatores associados ao suicídio
decorrente do trabalho no Brasil?”, o número reduzido de pesquisas encontradas e a dimensão geográfica do país (8.514.876 km²) e a populacional (206 milhões) ocupada com o trabalho no Brasil (22.983 milhões), conforme dados do IBGE/2016, concluiu-se que o problema
está longe de ser respondido, razão pela qual se sugere maiores investimentos em pesquisas
sobre o tema.
Identificou-se a validade interna dos resultados, considerado que a amostra alcançada
respondeu parte do problema proposto. Não se identificou a validade externa por não ter sido
preenchida a condição de possibilidade de generalização dos resultados para toda a população de interesse.
Apesar de restritas, as pesquisas selecionadas foram ricas em conteúdo empírico (5) e
teórico (2), trazendo a lume conhecimento científico robustamente construído. Para futuras
pesquisas de revisão sistemática sugere-se ampliar o tema, estender a base de dados e os descritores, incluindo “tentativas”, porque nesse caso podem ser averiguadas também as possíveis causas de ideações suicidas decorrentes do trabalho. Sugere-se ainda inserir nos critérios
de inclusão outros itens que não somente artigos científicos, mas também livros e resenhas
sobre o tema.
Além da ampliação do campo da pesquisa, sugere-se também que as conclusões dos estudos sejam encaminhadas aos órgãos públicos competentes e responsáveis por implantação
e cumprimento de políticas públicas de prevenção e combate ao adoecimento e morte de
trabalhadores decorrentes da degradação do meio ambiente do trabalho no Brasil, razão pela
qual as pesquisadoras pretendem, após a publicação do presente estudo, encaminhá-lo às
autoridades de direito.
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BIANCA CANZI

Acidente na hora do almoço

É

muito importante para o empregado, bem como para o empregador, que saiba
quando e como o acidente é considerado do trabalho, especialmente para ter um
respaldo legal quando for cobrar ou aplicar o Direito Trabalhista.
Preliminarmente, é fundamental conceituar o que é o acidente do trabalho: “Acidente do trabalho é aquele que decorre do exercício profissional e que causa lesão corporal ou
perturbação funcional que provoca a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91.
O horário de almoço faz parte da jornada de trabalho do empregado, assim, o acidente
ocorrido na hora do almoço é considerado acidente do trabalho. Como prevê o art. 21 da Lei
nº 8.213/91, que se equipara a acidente do trabalho, aquele sofrido pelo segurado em horário
destinado à refeição e descanso, visto que este período é considerado como parte do exercício
do trabalho.
A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho ocorrido com seu empregado ao
INSS transmitindo a Guia de Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, havendo ou não
afastamento do trabalho, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte,
de imediato à autoridade competente.
Desta forma, na hipótese de dano decorrente de acidente do trabalho, é devida indenização pelo empregador.
Assim, a finalidade da estabilidade provisória é a proteção do emprego, sendo devida a
garantia de emprego pelo prazo de doze meses após a cessação do auxílio-doença acidentário, conforme dispõe o art. 118 da Lei nº 8.213/91, não podendo ser dispensado o empregado
nesse período.
BIANCA CANZI é Advogada.
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Culpa in vigilando
PROCESSO Nº TST-RR-572-41.2016.5.05.0612
ACÓRDÃO
(5ª Turma)
GMDAR/JFS/
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B DO CPC/1973 (ART. 1.041, CAPUT, § 1º, DO
CPC/2015). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO NÃO CONFIGURADA. 1. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas
inadimplidas pela empresa prestadora de serviços. 2. A Suprema Corte, ao julgar a ADC
16/DF e proclamar a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, não afastou
a possibilidade de imputação da responsabilidade subsidiária aos entes da Administração Pública, por dívidas trabalhistas mantidas por empresas de terceirização por eles
contratadas, desde que configurada conduta culposa, por omissão ou negligência, no
acompanhamento da execução dos contratos de terceirização celebrados, nos moldes da
Súmula 331, V, do TST. Mais recentemente, no julgamento do RE 760931, em 30/3/2017,
o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, consolidou a tese jurídica
no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do
contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do
art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 3. A partir da análise dos fundamentos lançados no
debate travado no âmbito do Supremo Tribunal Federal para se concluir acerca da responsabilização do Ente da Administração Pública, em caráter excepcional, deve estar
robustamente comprovada sua conduta culposa, não se cogitando de responsabilidade
objetiva ou de transferência automática da responsabilidade pela quitação dos haveres
em razão do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de
serviços. Ademais, tem-se que compete ao Autor da ação o ônus probatório quanto à
conduta culposa do tomador de serviços. 4. No presente caso, esta 5ª Turma afastou a
responsabilidade subsidiária do ente público, em razão da inexistência de culpa in vigilando, em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Logo, deve ser
mantida a decisão deste Colegiado, sem que seja efetuado o juízo de retratação de que
trata o art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 (art. 1.041, caput, § 1º, do CPC/2015), determinando-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame
de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista n° TST-RR-572-41.2016.5.05.0612,
em que é Recorrente Estado da Bahia e são Recorridos Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza
Publica, Asseio, Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas Intermunicipal – SINDILIMP/BA e
Sandes Conservação e Serviços Eireli.
O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região manteve a sentença em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público, com base na presunção de ausência de fiscalização do
contrato de prestação de serviços.
O Ente Público interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento denegado, dando ensejo à interposição do agravo de instrumento.
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Esta 5ª Turma conheceu e deu provimento ao recurso de revista do ente público para afastar a
sua responsabilidade subsidiária.
Dessa decisão o sindicato autor interpôs recurso extraordinário.
A Vice-Presidência determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário por envolver a
matéria referente ao Tema 246 do ementário de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
O Exmo. Sr. Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em razão do julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, em 26/04/2017, determinou o
retorno dos autos para esta 5ª Turma para que haja manifestação, nos termos do art. 543-B, § 3º, do
CPC/1973 (art. 1.041, caput, § 1º, do CPC/2015), acerca da necessidade ou não de exercer eventual
juízo de retratação da decisão então proferida por este colegiado.
Recurso regido pela Lei 13.015/2014.
É o relatório.
VOTO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B DO CPC/1973 (ART. 1.041, CAPUT, §1º, DO CPC/2015).
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO NÃO CONFIGURADA.
Discute-se no caso presente a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços.
Embora a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93 tenha sido declarada em definitivo
pela Excelsa Corte Suprema no julgamento proferido na ADC 16/DF, não há óbice para a condenação subsidiária dos entes jurídicos integrantes da Administração nas situações em que configurada
a omissão no regular acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos de terceirização
celebrados, particularmente em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas (legais e contratuais) por parte das empresas contratadas.
Mais recentemente, ao julgar o RE 760931 em 30.3.2017, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, consolidou a tese jurídica no sentido de que: “O inadimplemento dos
encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário,
nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
A tese jurídica consagrada pela Excelsa Corte em nada difere da compreensão deste TST, inscrita no item V da Súmula 331, segundo a qual: “Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a
sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente
na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como
empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.”.
Em suma, conclui-se ser permitida a responsabilização do ente da Administração Pública, em
caráter excepcional, desde que robustamente comprovada sua conduta culposa, não se cogitando de
responsabilidade objetiva ou de transferência automática da responsabilidade pela quitação dos haveres em razão do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços.
Ademais, a partir da análise dos motivos expostos pelos Ministros da Excelsa Corte ao longo
dos debates travados no julgamento do RE 760931, tem-se que compete ao Autor da ação o encargo
probatório quanto à conduta culposa do tomador de serviços, sendo indevida a inversão do ônus
da prova ao ente público.
Definitivamente, a imputação da culpa in vigilando pela ausência de pagamento de verbas devidas ao empregado ou pela falta de apresentação de provas da fiscalização por parte do tomador
de serviços não autoriza a condenação subsidiária.
Feitos esses registros, anoto que no presente caso, foi afastada a responsabilidade subsidiária
do ente público, em razão da inexistência de culpa in vigilando, em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, não configurada a culpa in vigilando, é ilegítima a imputação da responsabilidade subsidiária pretendida, restando inviabilizado o juízo de retratação nos termos do art. 543-B, §
3º, do CPC/1973 (art. 1.041, § 1º, do CPC/2015).
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Determina-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito.
Isto posto, acordam os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por
unanimidade, manter a decisão em que conhecido e provido o recurso de revista do ente público.
Não havendo juízo de retratação de que trata o art. 543-B, § 3º, do CPC (art. 1.041, caput, § 1º, do
CPC/2015), devolvam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de
admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito.
Brasília, 27 de novembro de 2019.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)
Douglas Alencar Rodrigues
Ministro Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SINDICATO
Liberdade sindical
PROCESSO nº 0101556-78.2018.5.01.0481 (RORSum)
Recorrentes: Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, Thiago dos Santos Vaz
Recorridos: Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, Thiago dos Santos Vaz
Relator: Des. Marcelo Augusto Souto de Oliveira
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE EMPREGADO DO QUADRO DE ASSOCIADOS DO SINDICATO. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGRAS DO ESTATUTO. O direito à ampla liberdade sindical está previsto constitucionalmente, nos termos
do art. 8º, incisos I e V, da e de acordo caput Lex Legum com os tratados da Organização
Internacional do Trabalho, a exemplo de sua Convenção nº 98, ratificada pelo Brasil.
Assim, ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filado a Sindicato e, por outro lado,
afigura ilícita a exclusão de empregado associado ao Sindicato sem a devida observância das regras e procedimentos estabelecidos no respectivo Estatuto da entidade sindical, notadamente aquelas que garantem o contraditório e à ampla defesa do empregado, de acordo ainda com o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
I – RELATÓRIO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso ordinário nº TRT
-RO-0101556-78.2018.5.01.0481 em que são partes: Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense
e Thiago dos Santos Vaz, como recorrentes, e, reciprocamente, como recorridos.
Trata-se de recurso ordinário interposto pelas partes, em processo originário da MM. 1ª Vara
do Trabalho de Macaé, objetivando a reforma da sentença no ID. 3ed2367, de lavra do juiz Vinícius
Teixeira do Carmo, que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial.
Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense interpõe recurso ordinário no ID. ecddd52. Em
suma, relata que o reclamante foi denunciado por suposta participação no ato de punição do empregado sindicalizado, senhor Carlos Alberto. Afirma, contudo, que não está discussão a validade da punição, mas sim a participação do autor no ato de punição do referido empregado; que a
punição decorreu da paralisação ocorrida em 24/07/2015, na qual o reclamante teria concorrido
ativamente para a punição do associado Carlos Alberto; que em junho de 2016, promoveu ao envio
de telegramas aos denunciados, comunicando a instauração de processo ético-disciplinar, inclusive em face do recorrido, concedendo-lhe prazo de 10 (dez) dias para defesa; que o recorrido não
deu a devida importância ao procedimento, deixando de se manifestar; que nova comunicação foi
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realizada em 24/08/2016, mas o recorrido não procurou tomar conhecimento da instauração do
processo ético-disciplinar; que a divulgação do resultado final foi amplamente divulgada, inclusive em periódicos da entidade sindical; que o procedimento instaurado foi plenamente válido,
de acordo com as regras de seu Regimento Interno, que inclusive prevê a possibilidade de sanção
disciplinar aos associados; que houve uma série de irregularidades decorrentes do movimento grevista deflagrado em 24/07/2015, as quais acarretaram na assunção das atividades por um grupo de
contingência, segundo o recorrente, não qualificado para as tarefas e que geraram a punição dos
empregados que a ele aderiram. Pede ainda a revogação da tutela de urgência deferida pelo MM.
Juízo de primeiro grau. Aduz que o recorrido tomou ciência de sua exclusão do quadro de associados do Sindicato em janeiro de 2017, mas somente ajuizou a demanda em abril do mesmo ano.
Enfatiza a conduta antissindical cometida pelo recorrido, razão por que se faz necessária a
revogação da concessão de tutela deferida. Alega que não estão presentes os requisitos legais para
condenação do recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, sobretudo por não ter
havido comprovação cabal do nexo de causalidade denunciado na petição inicial, nos termos do
disposto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.
Thiago dos Santos Vaz interpõe recurso ordinário no ID. 9d96018. Aduz que apresentou declaração de sua hipossuficiência econômico-financeira, de modo que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, inclusive em pedido formulado em nível recursal. Requer o reconhecimento
da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos, de acordo com
o disposto nos arts. 98 e 99, do CPC. Pleiteia a majoração da indenização por danos morais pelas
razões já expostas em sua peça de ingresso. No mais, alega que a sua exclusão do quadro de associados do Sindicato fez com que o demandante despende-se uma quantia para o pagamento da
verba honorária para execução individual de sentença coletiva.
Thiago dos Santos Vaz apresenta contrarrazões no ID. b756531, defendendo o desprovimento
do recurso ordinário do reclamando e a manutenção da sentença na parte que lhe foi favorável.
Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense apresenta contrarrazões no ID. f750cf4, defendendo o desprovimento do recurso ordinário do autor e a manutenção da sentença.
Os autos não foram remetidos à Douta Procuradoria do Trabalho por não ser hipótese de intervenção legal (Lei Complementar nº 75/1993) e/ou das situações arroladas no Ofício PRT/1ª Região, ressalvado o direito de futura manifestação, nº. 737/2018-GAB, de 05/11/2018 caso entenda
necessário.
II – FUNDAMENTAÇÃO
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE
O recurso ordinário é tempestivo – as partes foram intimadas para ciência da sentença que
julgou os embargos declaratórios, via DEJT, em (ID. ea1ac07); 03/06/2019 o recurso do autor foi
interposto em 12.06.2019 (id. 9d96018) – e está subscrito por advogado regularmente constituído
(substabelecimento no id. 919d402). O reclamante-recorrente não foi condenado ao recolhimento
das custas, ante a procedência parcial do pedido. Dele conheço, pois.
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
O reclamante requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, afirmando não possuir
condições de arcar com despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família (ID.
c178eda).
O MM. Juízo de primeiro grau, em sentença, indeferiu o pedido, valendo-se dos seguintes fundamentos:
“... Da gratuidade de Justiça
Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita, vez que não comprovado o cumprimento do
estabelecido no art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT”.
O autor reitera o pedido de gratuidade de justiça. Aduz que apresentou declaração de sua hipossuficiência econômico-financeira, de modo que faz jus ao benefício, inclusive em pedido formulado
em nível recursal. Requer o reconhecimento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos, de acordo com o disposto nos arts. 98 e 99, do CPC. Sem razão o recorrente.
A assistência judiciária gratuita é dever constitucional do Estado (Constituição Federal, art.
5º, inciso LXXIV) e está regulamentada parcialmente pela Lei nº 1.060/50, que permite que seja
exercida pela Defensoria Pública (art. 5º, § 1º), bem como por advogado particular (art. 5º, § 2º).
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De acordo com o disposto nos arts. 98 e seguintes do novo Código de Processo Civil de 2015,
litteris:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1º A gratuidade da justiça compreende:
I – as taxas ou as custas judiciais;
II – os selos postais;
III – as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em
outros meios;
IV – a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;
V – as despesas com a realização de exame de código genético – DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI – os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em
língua estrangeira;
VII – o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII – os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de
ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e
do contraditório;
IX – os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática
de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão
judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça.
§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor o o de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a
preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a
sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará
dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso,
apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
Como se percebe, de acordo com a nova regulação da matéria, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, como, v.g., na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
Atendendo aos reclamos da doutrina e jurisprudência mais abalizadas, o novel Código de
Processo Civil passou presumir como verdadeira a declaração de hipossuficiência requerida exclusivamente pela pessoa natural, exigindo-se apenas a comprovação nos casos de requerimento
formulado por pessoa jurídica. Ainda com a finalidade de evitar interpretações distorcidas sobre a
matéria, o legislador fez questão de consignar que a assistência por advogado particular não traz
qualquer prejuízo ao pedido de gratuidade.
Por fim, fez constar expressamente que o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso dispensa o requerente do recolhimento do preparo, hipótese em que o pedido deve ser
apreciado pelo relator, que, se indeferi-lo, deve conceder ao recorrente o direito de promover o
preparo do apelo.
No direito processual do trabalho, a assistência judiciária gratuita era regida pela Lei nº
5.584/70, in verbis:
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Art. 14. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que e refere a Lei nº 1.060, de 5
de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que pertencer
o trabalhador.
§ 1º A assistência é devida a todo aquele que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário,
uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite demandar, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
A norma prevista no § 3º do art. 790 da CLT, com redação dada pela Lei nº 10.537/2002, estabelecia uma presunção de pobreza para aqueles que recebem até dois salários mínimos.
Para aqueles que percebessem remuneração mensal superior a dois salários mínimos, necessário se fazia a prova da necessidade de usufruir os benefícios da gratuidade de justiça.
Reitero o que já foi dito na abertura desse voto: a reclamante já havia postulado os benefícios
da gratuidade de justiça desde a petição inicial.
A ideia de acesso ao Poder Judiciário, muito bem lembrada por Mauro Cappelletti, faz parte
daquilo que ele chamou de onda renovatória do direito processual. A jurisdição somente alcançaria sua função pacificadora se fosse aumentada sua capilaridade, sua capacidade de intervir eficazmente no conflito intersubjetivo. Abrir formalmente as portas do Poder Judiciário a qualquer um,
mas obstaculizar o efetivo acesso através do critério econômico era algo que precisaria ser vencido.
E o foi através do conceito da assistência judiciária gratuita. Assim dispõe a mais nova orientação
jurisprudencial contida na Súmula nº 463, do Colendo TST, in verbis:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação
Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) – Res.
219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017
I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa
natural, ou basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte por seu
advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art.
105 do CPC de 2015);
II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.
Ademais, o Código de Processo Civil, vigente desde 18/03/2016, passou a prever expressamente que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser elidida por prova contundente em sentido contrário.
No caso, o reclamante alegou não possuir recursos financeiros para arcar com custas e demais
despesas processuais, firmando declaração de hipossuficiência (ID. c178eda), na qual declara pessoalmente a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos da demanda.
No entanto, ressai da prova dos autos (extrato analítico de ID. f24da37, p. 1) que, a despeito de
o contrato de trabalho do reclamante ainda estar em vigor com a TRANSPETRO, empresa que notoriamente compõe o conglomerado econômico da PETROBRAS, pouco menos de um ano antes do
ajuizamento da presente demanda, o reclamante percebeu a importância de cerca R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) – frise-se: parte incontroversa – em decorrência de ter sido declarado vitorioso em demanda coletiva ajuizada pelo Sindicato de sua categoria.
Portanto, não se afigura crível que o reclamante, ainda empregado de uma grande estatal petrolífera, não seja capaz de arcar com o pagamento de custas e das demais despesas processuais
calculadas sobre o irrisório valor dado à causa na inicial, no importe R$ 16.027,86 (dezesseis mil
vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), ou seja em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entre
custas e honorários.
Assim, uma vez elidida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência encartada aos autos, o reclamante podia, como de fato devia, ter encartado aos autos cópia dos seus
recibos salariais, o que sequer teve a coragem de fazer. Talvez se tivesse feito, saber-se-ia que a
declaração não corresponde à realidade.
Em resumo, o reclamante não preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de
justiça em seu benefício, notadamente sob o enfoque das Leis nº 1.060/50 e 5.584/70 e da antiga
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redação conferida ao § art. 790, da CLT. Está, portanto, suplantada a presunção de veracidade que
emanava da declaração de miserabilidade jurídica encartada aos autos.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário do reclamante, no item.
RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO RÉU
DO CONHECIMENTO
O recurso ordinário é tempestivo – as partes foram intimadas para ciência da sentença que
julgou os embargos declaratórios, via DEJT, em 03/06/2019 (ID. ea1ac07); o Sindicato interpôs o
seu apelo em 12/06/2019 (ID. ecddd52) – e está subscrito por advogado regularmente constituído
(ID. 4bc353e). Recolhimento de custas (ID 8531024) e depósito recursal comprovados (ID. 49c10fd).
Dele conheço, pois.
DA EXCLUSÃO DE EMPREGADO SINDICALIZADO
O MM. Juízo de origem, na sentença guerreada, julgou procedente o pedido de anulação da
exclusão do demandante do quadro de associados do Sindicato reclamado, com base na seguinte
fundamentação:
“... II – FUNDAMENTAÇÃO
Informou o autor, na inicial, que, “em 22 de julho de 2016, foi surpreendido com um
telegrama enviado pelo réu (documento em anexo), onde informava que estava sendo instaurado um processo ético disciplinar e que o mesmo poderia resultar na expulsão dos
quadros associativos do sindicato (réu)”. Afirmou que, no mesmo documento, havia a indicação de prazo de 10 dias, para apresentação de sua defesa.
Destacou que o réu não lhe enviou o inteiro teor do procedimento, razão pela qual
não apresentou sua defesa.
Afirmou que, ao final de novembro de 2016, recebeu a informação, por meio do RH de
seu empregador, que havia sido expulso do sindicato réu.
Informou, ainda, que o procedimento que culminou em sua exclusão do rol dos associados do sindicato réu tramitou de forma sigilosa e arbitrária, sem que lhe fosse permitido, de fato, o exercício de seus direitos de contraditório e ampla defesa.
Em contestação, a parte ré impugnou as informações trazidas à baila pela parte autora, afirmando, em síntese, que o procedimento disciplinar foi instaurado para apurar a
conduta do reclamante, quando da paralização realizada em 24/07/2015, vez que ‘uma
parcela dos trabalhadores e alguns sindicalizados, dos quais se encontrava o Reclamante,
não conseguiram perceber a grandeza do momento e nem o que de fato estava e está em
risco, não aderindo ao movimento e inclusive criando alguns embaraços para a paralisação e, em alguns casos, colocando em risco os trabalhadores’.
Destacou que ‘o Reclamante fora denunciado à Comissão de Ética na condição de
‘testemunha’ do Sr. Salatiel de Assis Ferreira, Coordenador operacional da companhia na
época da greve em na greve de julho de 2015, pelas práticas antissindicais e punições aos
trabalhadores participantes da paralisação do dia 24/07/2015 (..). O Autor ratificou a punição arbitrariamente aplicada pelo coordenador Salatiel, que, utilizando-se do mais condenável expediente para coagir, intimidar, punir e ameaçar trabalhadores grevistas, aplicou
uma sanção disciplinar por escrito ao trabalhador Carlos Alberto Pedro de Azevedo, participante da paralisação do dia 24/07/2015 (...)”.
Informou a parte ré, ainda, que o autor foi notificado, em 23/06/2016, por telegrama,
sobre a “instauração de processo ético-disciplinar” e para a apresentação de sua defesa,
mas não se manifestou.
O procedimento de apuração de faltas disciplinares no âmbito do sindicato réu está
previsto no art. 8º de seu estatuto, da seguinte forma:
Art. 8º Processo Disciplinar e Penalidades O associado está sujeito a advertência, suspensão de até 180 (cento e oitenta) dias e eliminação do quadro social, quando cometer
desrespeito a este Estatuto e às decisões da Assembléia Geral.
§ 1º Cabe à Diretoria Colegiada examinar a falta e, entendendo-a como passível de
punição, remeter o caso à Comissão de Ética, que realizará instrução na qual seja garantido
o direito de defesa e, após, emitirá parecer.
§ 2º A penalidade será aplicada pela Diretoria Colegiada, cabendo recurso no prazo
de 7 (sete) dias úteis a partir da data do recebimento da comunicação, para a Assembléia
Geral Extraordinária especificamente convocada.
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§ 3º A penalidade deverá ter, nos casos primários, caráter educativo, sendo adotada a
punição gradativa por maioria simples. A eliminação do quadro social exigirá duplo grau
de apreciação, pela Direção Colegiada e pela referida Assembléia Geral.
§ 4º O associado que votar em duplicidade no processo eleitoral sindical é passível de
eliminação definitiva do quadro social, desconsiderada a gradação a que se refere o Parágrafo anterior, porém observado o direito de defesa e a instrução na qual se comprove a
intenção do eleitor pela duplicidade.
O documento de ID. 9c6ccf4 – Pág. 1 e seguintes evidencia que o autor foi notificado,
em 22/07/2016, sobre a instauração do referido procedimento apuratório, com o deferimento do prazo de 10 dias para a apresentação de sua defesa.
Todavia, tal documento não informa exatamente quais os atos faltosos foram especificamente atribuídos ao autor, limitando-se a destacar, genericamente, a prática de atos
que “contrariam decisão de assembleia” e “colocam em risco a vida dos trabalhadores e
o patrimônio da empresa, operando com pessoal abaixo do mínimo necessário e seu a
devida qualificação”.
Não logrou êxito a parte ré em demonstrar, assim, que o autor foi notificado do ato
faltoso que lhe era imputado (ratificar a punição arbitrariamente aplicada pelo coordenador Salatiel), conforme alegado na inicial, situação que, por certo, não lhe permitiu se
defender.
De igual forma, não demonstrou a parte ré que ao autor foi disponibilizado o inteiro
teor dos autos do procedimento apuratório, como determina o art. 7º, “c”, do Regimento
Interno da Comissão de Ética (ID. 4384617 – Pág. 2).
Assim agindo, a parte ré deixou de observar o devido processo por ela mesma estipulado para apuração de faltas disciplinares atribuídas a seus associados, em violação, portanto, ao teor do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Tal quadro não permitiu ao autor o
pleno exercício de seus direitos de contraditório e ampla defesa, previstos no inciso LV do
mesmo artigo.
Sobre a necessidade de os entes sindicais observarem as disposições procedimentais
estabelecidas em suas normas, o julgado a seguir colacionado, oriundo do E. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região:
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Correta a sentença a quo que considerou nula a renuncia ao cargo de suplência da
Diretoria do Sindicato por parte da reclamante, posto que não cumprida as formalidades
previstas no Estatuto (00116547820145010021. Tipo de processo: recurso ordinário. Data
de publicação: 2017-03-08. Órgão julgador: Sétima Turma. Desembargador/ Juiz do Trabalho: José Luis Campos Xavier).
Diante de tal quadro, o pedido e a nulidade do procedimento julgo procedente administrativo que culminou na exclusão do autor dos quadros declaro de associados da parte ré.
Julgo improcedente o pedido de determinação de publicação da presente decisão em
jornal do sindicato réu, vez que não se trata de medida imprescindível à resolução da lide”.
Inconformado, o Sindicato reclamado interpõe recurso ordinário no ID. ecddd52. Em suma,
relata que o reclamante foi denunciado por suposta participação no ato de punição do empregado
sindicalizado, senhor CARLOS ALBERTO. Afirma, contudo, que não está discussão a validade da
punição, mas sim a participação do autor no ato de punição do referido empregado; que a punição
decorreu da paralisação ocorrida em 24/07/2015, na qual o reclamante teria concorrido ativamente para a punição do associado CARLOS ALBERTO; que em junho de 2016, promoveu ao envio de
telegramas aos denunciados, comunicando a instauração de processo ético-disciplinar, inclusive em face do recorrido, concedendo-lhe prazo de 10 (dez) dias para defesa; que o recorrido não
deu a devida importância ao procedimento, deixando de se manifestar; que nova comunicação foi
realizada em 24/08/2016, mas o recorrido não procurou tomar conhecimento da instauração do
processo ético-disciplinar; que a divulgação do resultado final foi amplamente divulgada, inclusive em periódicos da entidade sindical; que o procedimento instaurado foi plenamente válido,
de acordo com as regras de seu Regimento Interno, que inclusive prevê a possibilidade de sanção
disciplinar aos associados; que houve uma série de irregularidades decorrentes do movimento gre-
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vista deflagrado em 24/07/2015, as quais acarretaram na assunção das atividades por um grupo de
contingência, segundo o recorrente, não qualificado para as tarefas e que geraram a punição dos
empregados que a ele aderiram. Sem razão o recorrente.
De início, impende registrar que, observados os lindes da presente demanda estabelecidos
na petição inicial (CPC/15, arts. 141 e 492), não está em discussão a validade da sanção disciplinar aplicada pelo Sindicato réu ao autor sob o aspecto substancial, material. Melhor dizendo, na
inicial, o reclamante não coloca em debate a validade ou não da sanção que lhe fora aplicada,
sob o ponto de vista legal ou do fato que lhe foi imputado. Na verdade, pretendeu o reclamante
apenas que a sanção disciplinar aplicada seja analisada sob o aspecto puramente formal, isto
é, se, por ocasião de sua exclusão do quadro de associados do Sindicato, o reclamado observou
o seu direito ao contraditório e, de acordo com o disposto no Estatuto da entidade sindical, no
Regimento à ampla defesa Interno da Comissão de Ética, na legislação ordinária vigente (CC/02,
art. 57) e, sobretudo, com base no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Por essa razão,
postulada a nulidade do processo ético-disciplinar ab ovo, este Órgão julgador não emitirá juízo
de valor sobre a questão de fundo relacionada à sanção disciplinar aplicada. Feito o registro,
prossigo na análise.
A Constituição Federal, norma jurídica básica que confere validade a todas as outras, assegura
a livre associação profissional ou sindical (art. 8º, caput) e que a lei não poderá exigir a autorização
do Estado para fundação de Sindicato, ressalvando apenas o registro no órgão competente, vedadas a intervenção ou interferência na organização sindical (art. 8º, inciso I). Os sindicatos têm,
assim, ampla legitimidade para defesa dos interesses individuais e coletivos da respectiva categoria
(art. 8º, inciso III).
Ainda dentro desse cenário de garantia e liberdades sindicais, a Constituição Federal garante, de forma expressa, o amplo direito de sindicalização e de manutenção ou não dessa condição
(CRFB/88, art. 8º, inciso V).
Sobre o tema, são magistrais as lições de Maurício Godinho Delgado ao comentar os Princípios da liberdade associativa e sindical, in verbis:
“... O primeiro desses princípios postula pela ampla prerrogativa obreira de associação e, por consequência, sindicalização. O princípio pode ser desdobrado em dois: liberdade de associação, mais abrangente; e liberdade sindical.
O princípio da liberdade de associação assegura consequência jurídico-institucional
a qualquer iniciativa de agregação estável e pacífica entre pessoas, independentemente de
seu segmento social ou dos temas causadores da aproximação. Não se restringe, portanto,
à área e temáticas econômico-profissionais (onde se situa a idéia de liberdade sindical).
O princípio associativo envolve as noções conexas de reunião e associação. Por reunião entende-se a agregação episódica de pessoas em face de problemas e objetivos comuns; por associação, a agregação permanente (ou, pelo menos, de largo prazo) de pessoas em face de problemas e objetivos comuns.
Noções interligadas, a liberdade de reunião sempre foi pressuposto importante à consecução da liberdade de associação – trata-se daquilo que José Afonso da Silva chama de
“liberdadecondição, porque, sendo um direito em si, constitui também condição para o
exercício de outras liberdades”. As duas ideias e dinâmicas têm lastro na própria matriz
social do ser humano, sendo também fundamentais à estruturação e desenvolvimento da
democracia. São, ao mesmo tempo, uma afirmação da essência humana dos indivíduos e
uma seiva oxigenadora da convivência democrática no plano social.
O direito de reunião pacífica e de associação sem caráter paramilitar está assegurado
na Carta Magna (art. 5º, XVI e XVII), estando, de certo modo, referenciado nas constituições brasileiras desde o primeiro texto republicano (art. 72, § 8°, CR/1891).
A liberdade associativista tem uma dimensão positiva (prerrogativa de livre criação e/
ou vinculação a uma entidade associativa) ao lado de uma dimensão negativa (prerrogativa de livre desfiliação da mesma entidade). Ambas estão mencionadas no texto magno
(“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado” – art. 5º, XX,
CF/88). Tal liberdade, é claro, envolve outras garantias da ordem jurídica: livre estruturação interna, livre atuação externa, auto-sustentação, direito à auto-extinção (ou garantia
de extinção por causas ou agentes externos somente após regular processo judicial).
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Direcionado ao universo do sindicalismo, o princípio mais amplo especifica-se na diretriz princípio da liberdade sindical (ou da liberdade associativa e sindical).
Tal princípio engloba as mesmas dimensões positivas e negativas já referidas, concentradas no universo da realidade do sindicalismo. Abrange, desse modo, a liberdade de
criação de sindicatos e de sua auto-extinção (com a garantia de extinção externa somente
através de sentença judicial regularmente formulada). Abrange, ainda, a prerrogativa de livre vinculação a um sindicato assim como a livre desfiliação de seus quadros (o art. 8º, V, da
Constituição especifica o comando já lançado genericamente em seu art. 5º, XX: “ninguém
será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”).
Registre-se que matérias relativas à estruturação interna dos sindicatos e suas relações com o Estado e, também, de certo modo, com os empregadores, têm sido englobadas
em um princípio afim, o da autonomia sindical, a ser examinado no item 2, à frente. (Rev.
TST, Brasília, vol. 67, nº. 2, abr/jun 2001 – disponível em https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/52335/007_delgado.pdf?sequence=2&isAllowed=y) – Destaques nossos
A Convenção nº. 98 da Organização Internacional do Trabalho – OIT – ratificada pelo Brasil
pelo Decreto Legislativo nº 49/1952, trouxe em seu texto as seguintes garantias:
SOBRE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE ORGANIZAÇÃO E DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA
A Conferência Geral de Organização Internacional do Trabalho, Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e tendo-se
reunido a oito de julho de 1949, em sua Trigésima Segunda Sessão.
Após ter decidido adotar diversas proposições relativas à aplicação dos princípios do
direito de organização e de negociação coletiva, questão que constitui o quarto ponto na
ordem do dia sessão.
Após ter decidido que essas proposições tomariam a forma de uma convenção internacional, Adota, a primeiro de julho de mil novecentos e quarenta e nove, a convenção
seguinte, que será denominada Convenção relativa ao Direito de Organização e de Negociação Coletiva, 1949:
ARTIGO 1º
1 – Os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego.
2 – Tal proteção deverá, particularmente, aplicar-se a atos destinados a:
a) subordinar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar a um sindicato
ou de deixar de fazer parte de um sindicato;
b) dispensar um trabalhador ou prejudicá-lo, por qualquer modo, em virtude de sua
filiação a um sindicato ou de sua participação em atividades sindicais, fora as horas de
trabalho ou, com o consentimento do empregador, durante as mesmas horas.
Artigo 2º
1. As organizações de trabalhadores e de patrões devem beneficiar de proteção adequada contra todos os atos de ingerência de umas em relação às outras, quer diretamente,
quer pelos seus agentes ou membros, na sua formação, funcionamento e administração.
2. Consideram-se nomeadamente atos de ingerência no sentido do presente artigo
todas as medidas que tendam a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por um patrão ou uma organização de patrões, ou a manter organizações de trabalhadores por meios financeiros ou outros, com o desígnio de subordinar aquelas organizações a um patrão ou a uma organização de patrões.
Nos estritos limites do art. 1º da referida Convenção nº 98, os trabalhadores devem ser protegidos não só contra atos discriminatórios que atentem contra a liberdade sindical, que concernem à
liberdade de associação ou direção de entidades sindicais, como também relativamente ao direito
de proteção ao emprego em função de sua participação ativa em todas as atividades sindicais, fora
das horas de trabalho ou, com o consentimento do empregador, durante as mesmas horas, notadamente os atos reivindicatórios ou de manifestação política e ideológica.
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A absoluta compatibilidade da Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho
com o ordenamento jurídico pátrio e o conceito de conduta antissindical dela advindos são matérias pacíficas no âmbito da jurisprudência da Corte Superior Trabalhista, conforme revelam os
seguintes arestos:
TST – Processo: RR – 231000-81.2009.5.18.0102
Data de Julgamento: 23/05/2012
Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 4ª Turma
Data de Publicação: DEJT 01/06/2012.
Ementa:
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. CONDIÇÕES DE TRABALHO. ATO REIVINDICATÓRIO. PARALISAÇÃO. MOVIMENTO PACÍFICO. DISPENSA POR JUSTA CAUSA. DESCARACTERIZAÇÃO. CONDUTA ANTISSINDICAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE
SINDICAL. CONVENÇÃO Nº 98 DA OIT, ART. 1º NORMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO
A DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTEGRAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNO.
STATUS. A questão objeto do recurso, além de deter contornos SUPRALEGAL nitidamente
constitucionais (art. 9º da Constituição Federal), também encontra respaldo no disposto na
Convenção nº 98 da OIT, que trata sobre o direito de sindicalização e de negociação coletiva.
O reconhecimento da relação de interdependência existente entre as ordens jurídicas
nacional e internacional, vislumbrado no leading case em que o Supremo Tribunal Federal
decidiu sobre a incorporação das normas constantes no Pacto de San José da Costa Rica ao
direito pátrio, implicou o reconhecimento de que os direitos fundamentais estabelecidos
em tratados internacionais possuem status supralegal, isto é, posição hierárquica inferior
à Constituição, porém superior à legislação interna. Portanto, para a afirmação do direito
fundamental à liberdade sindical, em sua plenitude e efetividade, é imprescindível a utilização de instrumentos internacionais de proteção contra atos antissindicais. De acordo com
a Convenção nº 98 da OIT, todos os trabalhadores devem ser protegidos de atos discriminatórios que atentem contra a liberdade sindical, não só referentes à associação ou direção
de entidades sindicais, mas também quanto à participação de atos reivindicatórios ou de
manifestação política e ideológica, conforme se destaca da redação do art. 1º da aludida
convenção. O exercício pacífico da organização coletiva dos trabalhadores, fora do local da
empresa, antes do horário de trabalho, em prol da reivindicação por condições de trabalho,
não se enquadra como ato de indisciplina ou insubordinação, mas como exercício regular
de um direito. E, no âmbito de uma reivindicação coletiva dos trabalhadores, a desobediência à ordem emanada pela empregadora, que determinou o retorno imediato ao trabalho, longe de configurar ato de insubordinação ou indisciplina – que se caracterizam pelo
desrespeito às ordens proferidas pelo empregador no exercício do poder empregatício, ou
seja, na condução da prestação de serviços – apenas revela a resistência dos trabalhadores à
condução autoritária da negociação com o movimento obreiro, o que não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de rescisão contratual por justa causa insertas no art. 482 da CLT.
Nessa medida, a decisão do 18º Tribunal Regional do Trabalho, que converteu em dispensa
imotivada a justa causa aplicada pela reclamada a um dos 123 trabalhadores envolvidos no
ato reivindicatório que não obedeceram à sua ordem de retorno ao serviço, revela a plena
observância ao princípio da liberdade sindical, e consagra a eficácia plena do art. 1º da Convenção nº 98 da OIT no ordenamento jurídico, no sentido de promover a proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à organização coletiva dos trabalhadores.
Recurso de revista não conhecido.
TST – Processo: RO – 36500-57.2009.5.17.0000
Data de Julgamento: 11/06/2012
Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Seção Especializada em Dissídios Coletivos
Data de Publicação: DEJT 15/06/2012.
Ementa: (...)
2. Consideram-se atos de ingerência, repelidos pelo art. 2º da Convenção 98 da OIT,
aqueles que impliquem intervenção direta ou indireta na administração e desenvolvimento do sindicato e que lhe retire a independência de atuação. (...)
Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. (Destaquei).
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Mas não é só! A Convenção nº 135, também da Organização Internacional de Trabalho, a par
das garantias já previstas na Convenção nº 98, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 86, de 14 de
dezembro de 1989, determina em seu art. 1º o seguinte:
ARTIGO 1º
Os representantes dos trabalhadores na empresa devem ser beneficiados com uma
proteção eficiente contra quaisquer medidas que poderiam vir a prejudicá-los, inclusive o
licenciamento, e que seriam motivadas por sua qualidade ou suas atividades como representantes dos trabalhadores, sua filiação sindical, ou participação em atividades sindicais,
conquanto ajam de acordo com as leis, convenções coletivas ou outros arranjos convencionais vigorando. (Destaquei).
Não basta que o ordenamento jurídico interno de cada país signatário das Convenções nº. 98
e 135 da Organização Internacional de Trabalho contenha previsão de garantias individuais ou coletivas aos dirigentes sindicais eleitos (para representação das respectivas categorias profissionais).
É imprescindível que esse sistema de proteção seja eficiente contra quaisquer atos que possam vir
a prejudicá-los, quer em relação à manutenção de seus vínculos empregatícios, quer no que concerne às garantias individuais de associação sindical pelo trabalhador.
Não é ocioso lembrar que, na visão atual do Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional adquirem o status de supralegalidade, posicionandose acima das disposições sobre a mesma matéria previstas na legislação infraconstitucional (RE
71.154-PA, Ministro Oswaldo Trigueiro; RE 80.004/SE, Ministro Xavier de Albuquerque; RE 466.343SP e RE 349.703-RS).
Estabelecida a plena aplicação das Convenções 98 e 135 da Organização Internacional de
Trabalho, não há dúvida de que, se comprovado que a dispensa ou qualquer outra prática discriminatória realizada pelo empregador ou, excepcionalmente pela própria entidade sindical, for
decorrente de retaliação pela atividade sindical dos empregados por ela atingidos, impor-se-á o enquadramento desses atos como prática discriminatória , com imputação antissindical das sanções
permitidas pelo ordenamento jurídico.
No presente caso, o ponto nodal da questão controvertida nos autos cinge-se em analisar se
o Sindicato-reclamado observou ou não o direito à ampla defesa e ao contraditório do reclamante
(CRFB/88, art. 5º, incisos LIV e LV e Regras de seu Regimento Interno), ao excluí-lo do quadro de
associados do Sindicato.
Nesse cenário, faz-se imprescindível analisar as disposições contidas contida no próprio Estatuto do Sindicato reclamado e no Código de Ética da entidade sindical. Começo pelas disposições
do Regimento da Comissão de Ética.
O Código de Ética do SINDIPETRO-FN expressamente prevê:
“Art. 7º As fases processuais no âmbito da Comissão de Ética serão as seguintes:
a) exame da admissibilidade do caso;
b) instauração do processo;
c) comunicação ao acusado, com inteiro teor do caso, e prazo para defesa;
d) coleta de provas;
e) votação do parecer e submissão do mesmo à Direção Colegiada do Sindipetro-NF.
Art. 8º Até a conclusão final, toda a documentação terá caráter “reservado”, e estará
acessível somente aos interessados ou a seus advogados, sendo vedada a identificação do
acusado, até o momento de eventual assembleia geral que venha a apreciar o caso.
Art. 9º Ao acusado é assegurado o acesso ao inteiro teor da acusação, incluídas cópias.
Parágrafo único. As cópias deverão ser solicitadas formalmente à Comissão de Ética.
Art. 10. O parecer final sobre investigação de conduta ética que resultar em recomendação de sanção disciplinar estatutária será franqueado apenas ao acusado e à Diretoria
Colegiada.
O art. 8º, do Estatuto do SINDIPETRO NORTE FLUMINENSE (NF), por sua vez, assim dispõe
sobre o processo disciplinar interno da entidade sindical:
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Art. 8º Processo Disciplinar e Penalidades
O associado está sujeito à advertência, suspensão de até 180 (cento e oitenta) dias e
eliminação do quadro social, quando cometer desrespeito a este Estatuto e às decisões da
Assembleia Geral.
§ 1º Cabe à Diretoria Colegiada examinar a falta e, entendendo-a como passível de
punição, remeter o caso à Comissão de Ética, que realizará instrução na qual seja garantido
o direito de defesa e, após, emitirá parecer.
§ 2º A penalidade será aplicada pela Diretoria Colegiada, cabendo recurso no prazo
de 7 (sete) dias úteis a partir da data do recebimento da comunicação, para a Assembleia
Geral Extraordinária especificamente convocada.
§ 3º A penalidade deverá ter, nos casos primários, caráter educativo, sendo adotada a
punição gradativa por maioria simples. A eliminação do quadro social exigirá duplo grau
de apreciação, pela Direção Colegiada e pela referida Assembleia Geral.
§ 4º O associado que votar em duplicidade no processo eleitoral sindical é passível de
eliminação definitiva do quadro social, desconsiderada a gradação a que se refere o parágrafo anterior, porém observado o direito de defesa e a instrução na qual se comprove a
intenção do eleitor pela duplicidade. (ID. 8fa9f68, pp. 5/6).
Como se vê, o Estatuto e o Código de Ética do SINDIPETRO-NF preveem regras claras, objetivas e rígidas a serem observadas no caso de instauração de Processo Administrativo Disciplinar
contra seus associados. O Processo, segundo as diretrizes estatutárias, deve começar com o exame
de admissibilidade do caso, passando por sua instauração, comunicação ao acusado, com o inteiro
teor da denúncia, prazo para a defesa, colheita de provas até a submissão à decisão final colegiada
do SINDIPETRO-NF, que decidirá pela sanção disciplinar aplicável.
Veja-se que, no caso de exclusão do associado do quadro de sindicalizados, de ve ser-lhe
concedido o prazo de sete dias úteis para interposição de recurso, ficando condicionada à eficácia da decisão ao duplo grau de jurisdição (pela Direção Colegiada e pela Assembleia Geral
Extraordinária especificamente convocada para esse fim), na forma dos §§ 2º e 3º, do Estatuto do
SINDIPETRO-NF.
Agora, impõe-se analisar, de acordo com os elementos de prova produzidos nos autos, se houve o descumprimento das normas procedimentais estabelecidas pelo próprio Sindicato, de modo
que tenha se verificado o descumprimento do disposto nos arts. 57, do Código Civil de 2002 e no
art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. É o que se passa a analisar.
A cópia do telegrama encartado aos autos pelo reclamante (ID. 9c6ccf4) comprova a comunicação do reclamante para defender-se sobre a acusação da prática de suposta conduta antissindical por ele cometida, consistente em: (i) contrariar decisão de assembleia e (ii) colocar
em risco a vida dos trabalhadores e o patrimônio da empresa, operando com pessoal abaixo do
mínimo necessário e sem a devida qualificação. Na oportunidade, foi concedido o prazo de 10
(dez) dias úteis para que o autor apresentasse defesa, na forma do art. 13, do Código de Ética da
entidade sindical.
Ocorre que, diante do caráter absolutamente genérico da comunicação (aí o primeiro equívoco do réu), o reclamante, por meio de mensagem eletrônica enviada ao Sindicato em 28/06/2016
(ID. 45e8fa9, p. 2), questionou a comunicação, ressaltando que a acusação não atendia o disposto
no art. 7º, do Regimento Interno do Código de Ética do SINDIPETRO. Na ocasião, solicitou o inteiro
teor da acusação.
Segundo a documentação encartada aos autos pelo réu (ID. 0810ca4, p. 1), uma nova comunicação foi enviada ao reclamante em 24/08/2016, reabrindo o prazo regimental para a defesa.
Nessa ocasião, de acordo com o reclamado, teria sido enviado ao reclamante cópia do inteiro teor
da acusação.
Ocorre que, conforme se infere do documento de ID. 43161f7, sem que tenha sido certificado
o decurso do novo prazo concedido ao reclamante, a sua efetivação comunicação, a colheita de
provas pelo acusado, a Comissão Ética do reclamado, em 05/09/2016 (ID. 43161f7, p. 3), apenas um
ou dois dias depois do decurso do prazo concedido ao autor, de forma absolutamente açodada,
decidiu por sua exclusão do quadro de associados do Sindicato.
Em seguida, em 09/09/2016, a Diretoria Colegiada RATIFICOU a decisão anterior (ID.
e6e64d3), acarretando a eliminação do autor do quadro de associados do Sindicato. Contudo,
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naquela ocasião, determinou a convocação de Assembleia Geral específica para deliberar sobre
o assunto.
A Assembleia Extraordinária ocorreu em 16/11/2016 (ID. e6e64d3). No entanto, NÃO existem
nos autos provas do resultado da decisão tomada, mas tão somente a divulgação da expulsão de
13 (treze) associados (NÃO IDENTIFICADOS) no periódico do Sindicato do dia 18/11/2016 (ID.
d680e8b). Tampouco existe nos autos a comprovação de que o autor foi devida e oportunamente
intimado para ciência da Decisão Colegiada, de modo que pudesse exercer o seu direito de interpor
recurso dentro do prazo regimental.
Resumindo: deflui dos elementos de prova produzidos nos autos que o Sindicato réu, ao
proceder à exclusão do trabalhador quadro de seu quadro de associados, NÃO observou as normas procedimentais previstas em seu Estatuto e em seu Código de Ética, em especial as regras
que preveem o amplo direito de defesa e do contraditório nos casos de punição disciplinar ao
trabalhador associado. Vale dizer, o reclamado não demonstrou que o reclamante foi regularmente intimado para apresentar defesa em face da denúncia contra ele apresentada, o que não
pode ser extraído do documento de ID. 0810ca4, ou que tenha sido pessoalmente intimado da
decisão Colegiada de ID. e6e64d3, inclusive com a abertura de prazo para recurso (art. 8º, § 2º, do
Estatuto). Enfim, que tenha sido oportunizado ao demandante prazo para exercer regularmente,
a tempo e modo, o seu amplo direito de defesa, aliás, previsto não só no Estatuto e no Código de
Ética da entidade sindical, como também nos arts. 57, do Código Civil e no art. 5º, incisos LIV e
LV, da Constituição Federal.
Ademais, com todas as vênias, não se pode reconhecer que a decisão da Comissão de Ética,
juntada aos autos no ID. 43161f7, esteja devidamente fundamentada, ao consignar que “ficou evidenciado comportamento anti-ético e inconsequente do Sr. Thiago Vaz, contribuindo para formalização da punição de um trabalhador em greve”, como determinar o art. 11, do Código de Ética do
Sindicato (ID. 4384617, p. 3).
Assim é que, por todas as razões expendidas, NEGO PROVIMENTO apelo do Sindicato-réu, no
tópico.
DA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
O MM. Juízo a quo, após reconhecer a procedência dos pedidos, estabeleceu:
“Da antecipação dos efeitos da tutela
Conforme preceitua o caput do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
A convicção acerca da probabilidade do direito postulado na inicial é depreendida do
que já foi exposto na presente decisão.
Já a existência do perigo, in casu, é depreendida a partir da aferição da possibilidade
de dano à parte autora, uma vez excluída do rol de empregados associados ao Sindicato
dos Petroleiros do Norte Fluminense, quanto ao exercício de direitos oriundos do vínculo
associativo, assessoria jurídica e representação judicial nos âmbitos jurisdicional e administrativo.
Assim, ante a presença dos requisitos normativos para tal, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e determino que a parte ré providencie a reinclusão
do autor no rol de trabalhadores associados, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da notificação da presente decisão, pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.
O reclamado pede ainda a revogação da tutela de urgência deferida pelo MM. Juízo de primeiro grau. Aduz que o recorrido tomou ciência de sua exclusão do quadro de associados do Sindicato
em janeiro de 2017, mas somente ajuizou a demanda em abril do mesmo ano. Enfatiza a conduta
antissindical cometida pelo recorrido, razão por que se faz necessária a revogação da concessão de
tutela deferida. Não merece acolhida a pretensão.
As medidas de urgência, sejam antecipatórias ou cautelares, são tutelas jurisdicionais concedidas em situações especiais, de risco. O objetivo das tutelas de urgência é justamente evitar a
inviabilidade do direito pleiteado em razão da demora da prestação jurisdicional. Em razão da peculiaridade da situação em que são concedidas, essas medidas são tomadas com base num juízo de
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verossimilhança, de probabilidade e, ao contrário da definitividade característica dos provimentos
finais, desempenham uma função temporária.
Valho-me, inicialmente, da lição de Barbosa Moreira:
“A necessidade do processo cautelar, que lhe justifica a existência, resulta da possibilidade de ocorrerem situações em que a ordem jurídica se vê posta em perigo iminente, de
tal sorte que o emprego das outras formas de atividade jurisdicional provavelmente não
se revelaria eficaz, seja para impedir a consumação da ofensa, seja mesmo para repará-la
de modo satisfatório. Isso explica o caráter urgente de que se revestem as providências
cautelares, e, simultaneamente, o fato de que, para legitimar-lhes a adoção, não é possível investigar, previamente, de maneira completa, a real concorrência dos pressupostos
que autorizariam o órgão judicial a dispensar ao interessado a tutela satisfativa: ele tem
de contentar-se com uma averiguação superficial e provisória, e deve conceder a medida pleiteada desde que os resultados dessa pesquisa lhe permitam formular um juízo de
probabilidade acerca da existência do direito alegado, a par da convicção de que, na falta
do pronto socorro, ele sofreria lesão irremediável ou de difícil reparação.” (MOREIRA, José
Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento.
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 301).
A antecipação dos efeitos da tutela surgiu, no Brasil, com a alteração conferida ao art. 273, do
CPC/73, por meio da edição da Lei n° 8.952/94. Os requisitos para sua concessão estavam previstos
no citado dispositivo, e são: (a) requerimento expresso da parte; (b) probabilidade de existência do
direito afirmado ( ) e (c) (no caso, o risco de dano fumus periculum in mora irreparável ou de difícil
reparação – inciso I do art. 273 do CPC/73) ou abuso de direito de defesa do réu (inciso II do art.
273 do CPC/73).
Os provimentos cautelares, espécies do gênero tutelas de urgência, por sua vez, exigem, para o
seu deferimento, (a) a periclitância da situação de fato, o risco de a demora causar dano irreparável
ou de difícil reparação, o chamado periculum e (b) a relevância do argumento esgrimido, a aparência do direito defendido, o chamado fumus.
Atualmente, a matéria vem tratada nos arts. 294 e seguintes do CPC/15, que passou a subdividir a tutela provisória em tutela de urgência (de natureza cautelar ou antecipatória) e tutela de
evidência. Para a concessão da primeira, exige-se a aparência do bom direito e o perigo de dano
que a demora da prestação jurisdicional possa ocasionar. Dada a natureza da pretensão formulada
na petição inicial, ater-me-ei ao caso específico da tutela de urgência.
O Novo CPC passou a dispor que, a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou satisfativa, pode ser concedida de forma antecipada (em situação semelhante às antigas medidas cautelares preparatórias) ou incidental (em casos análogos às antecipações de tutela fundamentadas
no art. 273, e seus incisos e §§, do CPC/73 ou nas hipóteses de medidas cautelares concedidas no
curso do processo). Nos processos de competência originária dos Tribunais ou quando já interposto o recurso, prevê o atual Código de Processo ainda que a tutela provisória de urgência seja
concedida pelo Órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito da demanda. Nesse sentido,
os arts. 294 e 299 e seus respectivos parágrafos únicos do CPC/15, verbis:
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
...
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao
juízo competente para conhecer do pedido principal.
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária
de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. (Destaquei).
Daniel Mitidieiro, ao comentar as inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil,
lembra que: “No novo Código, o procedimento comum e os procedimentos diferenciados podem
viabilizar tanto a prestação de tutela satisfativa como de tutela cautelar de maneira antecedente
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ou incidental (art. 294, parágrafo único)”. (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
organizadores, et. al. Teresa Arruda Alvim Wambier, Daniel Mitidieiro, p. 773).
No presente caso, estão presentes os requisitos legais para concessão da medida: a relevância
do fundamento (a fumaça do bom direito, o fumus boni juris) a exigir um provimento de natureza
acautelatória e o chamado periculum in mora, a periclitância da situação de fato, o risco de a demora causar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrido, que terá que aguardar a decisão
final do demanda para ver restabelecido o seu direito legítimo de sindicalização, aliás, previsto no
Texto constitucional (art. 8º, inciso I, da Constituição Federal).
Observe-se, a propósito, que o autor, na inicial, informou que somente teve conhecimento
da sua exclusão do quadro associativo do Sindicato quando comunicado pelo setor de Recursos
Humanos da empresa. Logo, mostra-se descabida a alegação de que o demandante demorou para
ajuizar a presente a demanda.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do reclamando, no item.
TEMA COMUM A AMBOS OS APELOS
DAS INDENIZAÇÕES POR DANO MATERIAL E MORAL
O MM. Juízo de origem julgou os procedentes em parte pedidos da inicial, com base na seguinte fundamentação:
“... Da indenização por danos morais
Sabe-se que quem provoca dano a outrem comete ato ilícito, o que gera o dever de
indenização pelo prejuízo sofrido, seja moral ou material. Nesse sentido, os arts. 186 e 927
do Código Civil.
O dano material ocorre com o decréscimo do patrimônio material presente (danos
emergentes) ou futuro (lucros cessantes), conforme preceitua o art. 402 do Código Civil.
Já o dano moral é ocasionado pela violação ao patrimônio imaterial da vítima, atingindo direitos da personalidade (art. 5º, X, da CF) e, em consequência, violando a dignidade humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 3º, III, da CF).
Para que a responsabilidade advinda do dano seja caracterizada, necessária a prova
da conduta ilícita, do dano, do nexo causal entre ambos e da culpa, dispensada esta última
nas hipóteses em que a lei atribui a responsabilidade objetiva ao causador do prejuízo.
No caso em tela, afirmou a parte autora que sua exclusão do rol de empregados associados ao sindicato réu teria lhe causado prejuízos de ordem material, consistentes na
realizada de despesas com contador e advogado, para receber valores oriundos de ação
coletiva (Processo 0001829-27.2010.5.01.0482), em sua fase de execução.
Alegou que despendeu R$ 150,00 com a contratação de contador e R$ R$ 6.027,86, a
título de honorários advocatícios contratuais.
Todavia, não restou demonstrado nos autos a quitação de despesas relativas àquele feito.
Não restou evidenciada, ainda, a realização de despesas com honorários contratuais,
na forma apontada na petição inicial.
Por isso, julgo improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos materiais.
Diferentemente, concluo que a exclusão da parte autora do rol de empregados associados ao Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, com a inobservância de seu
direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa e em violação ao princípio constitucional do devido processo legal trouxe prejuízos à sua imagem e à sua honra.
Assim, JULGO PROCEDENTE o pedido de pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
O reclamante se insurge. Pleiteia a majoração da indenização por danos morais pelas razões
já expostas em sua peça de ingresso. No mais, alega que a sua exclusão do quadro de associados do
Sindicato fez com que o demandante despendesse uma quantia para o pagamento da verba honorária para execução individual de sentença coletiva.
Lado outro, , alegando o reclamado recorre ordinariamente que não estão presentes os requisitos legais para condenação do recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, sobretudo por não ter havido comprovação cabal do nexo de causalidade denunciado na petição inicial,
nos termos do disposto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.
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Como se sabe, os elementos da responsabilidade civil (da obrigação de indenizar), da qual o
dano moral é mera espécie, são: a) a prática de um ato ilícito; b) o dano causado por este ato ilícito
e c) o nexo de causa e efeito entre o ato e o dano. A primeira abordagem, então, deve ser sobre a
existência ou não de ato ilícito capaz de gerar dor extrema, um desconforto excessivo.
O art. 818 da CLT e o art. 373, incisos I e II, do CPC/2015 determinam a distribuição probatória,
o ônus subjetivo da prova dos fatos, a quem cabe a produção da prova de um determinado fato: os
constitutivos para o autor; os impeditivos, modificativos e extintivos para o réu.
Não há dúvida de que a ordem jurídica tutela não apenas bens materiais ou aqueles patrimoniais, mas também aqueles bens de índole moral, bens que, às vezes, são psíquicos, sentimentais,
relacionados à esfera íntima, à privacidade da pessoa, como a honra.
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:(...)
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem; (...)
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
Em matéria de dano moral, já está razoavelmente sedimentado na doutrina e na jurisprudência que o dano moral, em si, desnecessita de ser provado, posto que não é possível provar o
sentimento íntimo de qualquer pessoa. Assim, exige-se meramente a prova da existência do fato
que gerou a dor, o sofrimento. Todavia, esse fato, além de ser provado, necessita ser potencialmente
ensejador da dor moral, segundo os sentimentos do homem-médio ou, em outras palavras, como
não é possível provar que o fato provocou efetivamente dor íntima no ofendido, a sensação de dor
narrada pela vítima deve ser capaz de ser sentida pelo homem comum se submetido ao mesmo
fato ocorrido.
Para gerar o direito a indenização, o fato há de ser grave o suficiente para provocar transtornos
mentais e abalo à moral e integridade da pessoa, causando-lhe sofrimento e angústia ou, conforme
palavras de SAVATIER, “um sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária”. O
dano moral indenizável é somente aquele que, para além de alcançar os aspectos mais íntimos
da personalidade humana, também impõe uma depreciação na imagem, ou na honra, da pessoa
perante a sociedade.
Em resumo, para configuração do dano moral, não basta o mero sentimento pessoal de desapontamento, dissabor ou aborrecimento. O dever de indenizar decorre da constatação de que o
fato é capaz de causar esses mesmos sentimentos – sofrimento, vexame ou humilhação, máculas
na honra, na dignidade, na reputação, na personalidade ou no conceito pessoal ou social do indivíduo – a qualquer indivíduo-médio que a ele for submetido.
No presente caso, ficou evidenciado que o reclamante foi excluído do quadro de associados
do Sindicato reclamado, sem que lhe fosse propiciado o regular direito ao contraditório e à ampla
defesa, com os meios recursos a ele inerentes, de acordo com o próprio Estatuto e com o Regulamento do Código de Ética da entidade sindical e com a legislação vigente e com a Constituição
Federal de 1988.
Não se trata, obviamente, de simples infração contratual ou estatutária, cuja reparação se
daria, em regra, pela condenação do réu ao pagamento dos prejuízos materiais daí advindos. Na
situação em exame, o reclamante detinha o direito constitucional de livre associação sindical,
isto é, direito de filiar-se e manter-se ou não filiado ao Sindicato (CRFB/88, art. 8º, inciso I), o que
não foi observado pelo reclamado ao excluí-lo, de forma quase que abrupta, do seu quadro de
associados.
E, ao assim fazê-lo, sob a duvidável alegação de que o reclamante cometeu conduta antissindical, agindo em desacordo com a decisão da Assembleia Geral de sua categoria, a reclamada
colocou o demandante à margem da protelação legal, sobretudo do direito de ser representado
administrativa e judicialmente pela entidade sindical em seus interesses individuais. O ato ilícito
está, portanto, devidamente comprovado nos autos, de acordo com o disposto nos arts. 186 e
927, do CC/02.
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Quanto ao valor da indenização, impende registrar, tal como afirmado pelo Juiz Sebastião Geraldo de Oliveira, que “o valor da indenização do dano moral tem sido fixado por arbitramento do
juiz, de acordo com as circunstâncias do caso (...). A opção atual do arbitramento pelo Judiciário
propicia ao juiz fixar com mais precisão e liberdade a justa indenização, sem as amarras normativas padronizadas, de modo a dosar, após a análise equitativa, o valor da condenação com as tintas
específicas do caso concreto” (In Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional.
3ª edição. Ltr. 2007. Páginas 212-213).
A jurisprudência atual, consolidada na Súmula nº. 281 do STJ, caminha no sentido de rechaçar
a tarifação do valor da indenização. A pré-fixação do quantum indenizatório, sem dúvida, ofende
a dignidade da pessoa humana, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Cabe ao juiz,
diante do bem jurídico tutelado, avaliar o grau de ofensividade de determinada conduta. Garantir
ao juiz a liberdade na determinação do valor da indenização, portanto, é medida de observância
obrigatória.
A indenização por dano moral deve ser fixada em atenção ao princípio da razoabilidade, consubstanciado no tripé formado pela capacidade financeira do ofensor, na necessidade de impor
condenação pedagógica e no grau de ofensividade da conduta. Há que se observar, ainda, os imperativos constitucionais do respeito à dignidade humana, do valor social do trabalho e da indenização pela lesão aos atributos da personalidade humana.
Assim, é razoável e consentâneo com a extensão do dano, o valor da indenização por dano
moral fixada na sentença em (cinco mil reais), o que, R$ 5.000,00 ao menos no que toca à parte
financeira, compensa satisfatoriamente a dor íntima por ele experimentada.
Quanto ao valor da indenização por dano material, a reparação decorre do dano emergente
ou dos lucros cessantes. Vale dizer, aquilo que efetivamente se perdeu ou aquilo que se deixou de
ganhar, de acordo com o disposto nos arts. 186, 402, e 927, do Código Civil.
O dano material, portanto, distingue-se do dano moral pelos efeitos da lesão.
No dano material, ocorre perda ou diminuição de um bem passível de apreciação pecuniária
e, uma vez comprovada, há a restituição do bem, retornado o ofendido à situação em que estava
antes do prejuízo, ou seja, ao status quo ante.
No caso, o reclamante comprovou que, após a sua exclusão do quadro de associados do Sindicato, teve a necessidade de contratar um advogado particular (Contrato no ID. a9727a1) para
execução individual de crédito reconhecido em uma ação coletiva ajuizada pela entidade sindical.
Noutro dizer, o ato ilícito do Sindicato reclamado fez com que o reclamante tivesse que despender 5% (cinco por cento) do montante incontroverso pago naquela demanda com o pagamento
de honorários contratuais, calculados sobre o importe de R$ 120.557,10 (cento e vinte mil quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos).
A prova dessa contratação, embora a quitação não esteja clara no extrato de ID. f24da37, p. 1,
que acusa a compensação de cheque em valor um pouco superior, no importe de R$ 6.700,00 (seis
mil e setecentos reais), está bem comprovada, como se disse, pelo contrato de honorários encartado aos autos no ID. a9727a1. Aliás, período no qual o autor (setembro de 2017), de forma incontroversa (CPC/15, art. 374, incisos III), esteve desfilado ao Sindicato reclamado.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo do réu, nesse particular, e dou provimento parcial ao
recurso do autor, para condenar o Sindicato ao pagamento de indenização material no valor de R$
6.027,55 (seis mil vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente do dano emergente
praticado pelo demandado.
III – DISPOSITIVO
Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região, por unanimidade, em conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes e, no
mérito, por igualdade de votação, negar provimento ao apelo do Sindicato e dar provimento parcial
ao recurso do autor, para condenar o reclamado ao pagamento de indenização material no valor
de R$ 6.027,55 (seis mil vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente do dano emergente praticado pelo demandado, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Arbitra-se à
condenação o valor de R$ 11.027,55 (onze mil vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com
custas de R$ 220,55 (duzentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), pelo réu.
Marcelo Augusto Souto de Oliveira
Desembargador do Trabalho
Relator
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

TRABALHADOR RURAL
Intervalo
PROC. Nº TRT – (RO) – 0001196-08.2017.5.06.0231
Órgão julgador: Primeira Turma
Relatora: Desembargadora Maria do Socorro Silva Emerenciano
Recorrente: Edvaldo Joaquim da Silva
Recorrido: Agro Industrial Tabu S.A
Advogados: Marcos Henrique da Silva e Sérgio Alencar de Aquino
Procedência: 1ª Vara do Trabalho de Goiana/PE.
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. PAUSAS PREVISTAS NA NR-31 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
NÃO CONCESSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 72 DA CLT. Já consolidado o entendimento de que aos trabalhadores rurais cortadores de cana-deaçúcar, no que concerne às pausas durante a jornada de trabalho, como forma de proteção à saúde do
trabalhador, aplica-se, por analogia, o intervalo previsto no art. 72 da CLT. In casu, restou demonstrada a realização de diversas pausas ao longo da jornada, permitindo aos
trabalhadores o descanso do trabalho em pé ou que exija sobrecarga muscular, suprindo, assim, a exigência contida na NR-31 do MTE e no art. 72 da CLT, pelo que indevida
a indenização postulada. Recurso ordinário improvido.
RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de recurso ordinário interposto por Edvaldo Joaquim da contra a decisão proferida
pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Goiana/Silva PE, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na reclamação trabalhista ajuizada por ele recorrente em face de Agro Industrial Tabu
S.A, ora recorrida, conforme fundamentação da sentença de ID. 315b92f.
No arrazoado de ID. 0481aef, o recorrente objetiva a reforma da sentença pugnando pelo deferimento do seu pedido de condenação da recorrida ao pagamento do adicional de insalubridade,
sob o argumento de que os laudos periciais juntados aos autos são favoráveis ao seu pleito.
Transcreve jurisprudência que embasa a sua tese. Sustenta que não restou comprovada a concessão da pausa prevista na NR-31, com aplicação analógica do art. 72 da CLT, devendo ser a recorrida condenada ao pagamento de indenização pela supressão do intervalo de 10 minutos a cada 90
minutos trabalhados.
Pede provimento ao apelo.
As contrarrazões apresentadas pela reclamada, id. 0e46f9c.
Não se fez necessária a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, em face do disposto na Resolução Administrativa de n° 05/2005, que alterou o art. 50 do Regimento Interno deste
Regional.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
DA ADMISSIBILIDADE:
Conheço do recurso ordinário interposto por observadas as formalidades legais. De igual
modo, conheço das contrarrazões, eis que regularmente apresentadas.
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Da aplicabilidade da Lei n. 13.467/2017.
Impende seja registrado que a presente ação foi ajuizada anteriormente à vigência da Reforma
Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), que ocorreu em 11/11/2017, de modo que entendo ser aplicável
ao caso a legislação anterior (princípio ), para tempus regit actum que se resguarde a segurança jurídica e não haja violação ao disposto nos arts. 14 do CPC/2015 (“A norma processual não retroagirá
e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados
e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”) e 5º, XXXVI, da CF/88 (“a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”).
Por certo que as normas processuais possuem aplicação imediata, inclusive em relação aos
processos já em curso, contudo, algumas normas possuem natureza híbrida, ou seja, de direito
material e processual, como é o caso, por exemplo, dos requisitos para concessão dos benefícios da
justiça gratuita e dos honorários advocatícios. Nesses casos, sua aplicação somente pode ocorrer
nas ações ajuizadas a partir da vigência da Lei nº 13.467/2017, visando preservar a segurança jurídica, bem como em observância ao princípio da não surpresa.
Ademais, imperioso mencionar que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho já exarou pronunciamento acerca da temática, editando a Instrução Normativa nº 41/2018, que, em seu art. 1º, dispõe:
“A aplicação das normas processuais previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, alteradas pela
Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, com eficácia a partir de 11 de novembro de 2017, é imediata,
sem atingir, no entanto, situações pretéritas iniciadas ou consolidadas sob a égide da lei revogada.”
Feito o registro, passo a analisar o mérito.
Como se depreende do relato acima, o reclamante investe contra a sentença proferida em 1ª
Instância, que lhe foi totalmente desfavorável, atacando pois dito julgado para pedir sua reforma
quanto aos temas referentes ao adicional de insalubridade e pausas previstas na NR.31.
Do adicional de insalubridade.
O recorrente objetiva a reforma da r. sentença pugnando pelo deferimento do seu pedido de
condenação da recorrida ao pagamento do adicional de insalubridade, sob o argumento de que
os laudos periciais juntados aos autos são favoráveis ao seu pleito. Transcreve jurisprudência que
embasa a sua tese.
Pois bem.
Inicialmente, cabe destacar que o art. 189, da CLT, define o que seja atividade insalubre, dizendo que é aquela que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do agente e de exposição a seus efeitos. E, nos termos do art. 192, da CLT, o trabalho
executado em condições de insalubridade, e acima dos limites de tolerância fixados estabelecidos
pelo Ministério do Trabalho, dá direito ao empregado a receber um adicional, que segundo a classificação será de 10%, 20% ou 40% (grau mínimo/médio/máximo). Por sua vez, a existência, ou
não, de insalubridade no local de prestação de serviços é matéria afeta à prova técnica, conforme
disposição expressa do art. 195 da CLT.
Na hipótese vertente, a questão trazida a debate versa acerca da caracterização, ou não, da
insalubre, em atividade realizada por trabalhador rural no cultivo de cana-de-açúcar exercida a céu
aberto, por exposição a sobrecarga térmica solar.
E, no tocante ao tema, ressalto o meu entendimento, no sentido de que as atividades desenvolvidas a céu aberto (em contato com a natureza) não se encontram classificadas como insalubres,
de modo que a exposição aos raios solares ou a umidade decorrente das chuvas, o que em razão
das tarefas do trabalhador rural, não implica o reconhecimento da insalubridade, eis que não está
catalogada como causadora de riscos à saúde e, assim, não justifica a paga do adicional postulado.
Entretanto, o Pleno deste Regional no Incidente de Uniformização de Jurisprudência tombado
sob o nº 0000219-98.2015.5.06.0000 (IUJ), em que figura como suscitados Ernandes Galdino da Silva e Agrimex – Agro Industrial Mercantil Excelsior S/A, firmou a tese jurídica de que é assegurado
“(...) àquele que trabalha, exposto a céu aberto ao calor decorrente da incidência de raios solares,
o direito ao adicional de insalubridade, quando constatada, por meio de laudo pericial, a inobservância dos limites de tolerância previstos no Anexo 3 da Norma Regulamentadora 15 do MTE,
conforme item II da Orientação Jurisprudencial 173 da SDI-1 do C. TST”.
O referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência deu origem à Tese Prevalecente nº 2
de seguinte teor: “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CORTADOR DE CANA DE AÇÚCAR. ATIVIDADE A CÉU ABERTO. EXPOSIÇÃO AO CALOR. É devido o adicional de insalubridade ao trabalhador
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rural, cortador de cana de açúcar, que executa as suas atividades a céu aberto e submetido ao calor
decorrente da incidência de raios solares, sempre que constatada, por meio de laudo pericial, a
inobservância dos limites estabelecidos no Anexo 3 da Norma Regulamentadora 15 do MTE.”
Por conseguinte, ressalvando entendimento pessoal, curvo-me ao que decidido no Incidente
de Uniformização de Jurisprudência mencionado no sentido de que é devido o adicional de insalubridade ao trabalhador rural que executava as suas atividades a céu aberto e submetido ao calor
decorrente da incidência de raios solares, desde que constatada, por meio de laudo pericial, a inobservância dos limites estabelecidos no Anexo 3 da Norma Regulamentadora 15 do MTE.
No caso dos autos, muito embora não tenha sido realizada perícia no local de trabalho, conforme disposição expressa do art. 195 da CLT, na sessão de audiência (ata de audiência de ID. 2842807),
concordam as partes em adotar, como prova emprestada, laudos periciais já realizados em outras
ações trabalhistas, o que foi acatado pelo juízo.
Frise-se que a jurisprudência entende ser perfeitamente admissível no processo do trabalho a
utilização de prova emprestada, o que guarda sintonia com os princípios da celeridade e economia
processuais, desde que guarde similitude com a questão em apreciação e que seja assegurado aos
litigantes o direito ao contraditório.
Tal decisão está amparada pelos arts. 765 da CLT e 372 do CPC/2015, que dispõe “O juiz poderá
admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar
adequado, observado o contraditório.”
E, da análise das perícias anexadas pelas partes, a título de prova emprestada, constata-se que
os laudos técnicos apresentados pelo reclamante atestam labor em condições insalubres de grau
médio. Já os laudos juntados pela reclamada concluem no sentido de que as condições e ambiente
de trabalho são consideradas salubres.
Como se verifica, a prova pericial juntada aos fólios pelas partes não é concludente, uma vez
que trazem em si conclusões diametralmente opostas, ora reconhecendo a existência de condições
insalubres, ora se referindo às condições salubres das atividades exercidas, mesmo tendo os peritos
avaliado o agente insalubre referente ao calor por medição do Índice de Bulbo Úmido Termômetro
de Globo – IBUTG, de modo que, indiscutivelmente, trata-se de prova dividida, o que importa no
reconhecimento de que o autor, a quem incumbia o ônus da prova, sucumbiu neste aspecto, como
escorreitamente decidiu o Magistrado de primeiro grau.
Ante a dubiedade de conclusões dos laudos acostados aos autos, não há como concluir, de
forma robusta e irretorquível, que o reclamante laborava em exposição a carga solar acima dos
limites de tolerância previstos no Anexo 3 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE, o que afasta a
sua pretensão de receber o pagamento do adicional de insalubridade.
Destaco que nesse mesmo sentido já decidiu a E. 1ª Turma, ao julgar recurso ordinário interposto nos autos do processo TRT (RO) nº 0000941-10.2018.5.06.0233, de minha Relatoria, na sessão
realizada no 15 de maio de 2019.
Também na mesma linha de raciocínio, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
do Trabalho de Goiana que indeferiu o adicional de insalubridade postulado pelo mesmo agente
(exposição ao calor decorrente da incidência de raios solares), cito julgamento do RO nº 000046509.2017.5.06.0232, cujo Relator foi o Exmo. Desembargador Eduardo Pugliesi, em 16 de agosto de
2017 que, por oportuno, transcrevo sua ementa:
“RECURSO ORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO A CÉU
ABERTO. CALOR. No julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência de nº
0000219-98.2015.5.06.0000, suscitado nos autos do Processo nº 0001318-64.2012.5.06.0241,
resolveu o Plenário deste Sexto Regional, por maioria, pela prevalência da tese jurídica que
assegura àquele que trabalha a céu aberto, exposto ao calor decorrente da incidência de
raios solares, o direito ao adicional de insalubridade, desde que constatada, por meio de
laudo pericial, a inobservância dos limites de tolerância previstos no Anexo 3 da Norma
Regulamentadora 15 do MTE, conforme item II da Orientação Jurisprudencial 173 da SDI1 do C. TST. Na hipótese, não foi constatada de forma cabal a exposição do trabalhador às
condições ambientais analisadas no incidente, portanto, indevido o pagamento do adicional. Recurso do reclamante a que se nega provimento.” (TRT da 6ª Região. Processo: RO
– 0000465-09.2017.5.06.0232, Redator: Eduardo Pugliesi, Data de julgamento: 16/08/2017,
Primeira Turma, Data da assinatura: 17/08/2017).
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Ainda cito julgados do Sexto Regional sobre o tema:
“RECURSO ORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO A CÉU
ABERTO. CALOR. No julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência de nº
0000219-98.2015.5.06.0000, suscitado nos autos do Processo nº 0001318-64.2012.5.06.0241,
resolveu o Plenário deste Sexto Regional, por maioria, pela prevalência da tese jurídica que
assegura àquele que trabalha a céu aberto, exposto ao calor decorrente da incidência de
raios solares, o direito ao adicional de insalubridade, desde que constatada, por meio de
laudo pericial, a inobservância dos limites de tolerância previstos no Anexo 3 da Norma
Regulamentadora 15 do MTE, conforme disposto no item II da Orientação Jurisprudencial
173 da SDI-1 do C. TST. Na hipótese, não foi constatada de forma cabal a exposição do
trabalhador às condições ambientais analisadas no incidente, sendo, portanto, indevido o
pagamento do adicional de insalubridade. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(TRT da 6ª Região. Processo: RO – 0001443-83.2017.5.06.0232, Redator: Ana Maria Soares
Ribeiro de Barros, Data de julgamento: 07/06/2018, Quarta Turma, Data da assinatura:
11/06/2018).
“RECURSO ORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO A CÉU
ABERTO. CALOR. Este egrégio Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n.º 000219-98.2015.5.06.0000 (publicado no DEJT em 28/08/2015), resolveu, por maioria, pela prevalência da tese jurídica que assegura àquele que trabalha a céu
aberto, exposto ao calor decorrente da incidência de raios solares, o direito ao adicional de
insalubridade, quando constatada, por meio de laudo pericial, a inobservância dos limites de tolerância previstos no Anexo 3 da Norma Regulamentadora 15 do MTE, conforme
item II da OJ 173 da SDI-1 do C. TST. A partir de então, esse é o entendimento que deve
ser aplicado (art. 896, § 3º, da CLT). Contudo, a presente demanda não contém elementos
de convicção que permitam a conclusão quanto à insalubridade em razão da exposição
do obreiro ao calor. Recurso improvido. “(Processo: ROT – 0000461-40.2015.5.06.0232, Redator: Fabio Andre de Farias, Data de julgamento: 24/02/2016, Segunda Turma, Data da
assinatura: 24/02/2016)
Destarte, nenhuma reforma merece a sentença recorrida, pelo que nego provimento ao recurso.
Das pausas previstas na Norma Regulamentadora 31.
O recorrente sustenta que não restou comprovada a concessão da pausa prevista na NR-31,
com aplicação analógica do art. 72 da CLT, devendo ser a recorrida condenada ao pagamento de
indenização pela supressão do intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados.
À análise.
Inicialmente cabe destacar que já consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho o entendimento de que se aplica o disposto no art. 72 da CLT, analogicamente, aos trabalhadores rurais cortadores de cana-de-açúcar, no que concerne às pausas durante a jornada de
trabalho, como forma de proteção à saúde do trabalhador, por se tratar de atividade desgastante,
conforme ementas:
“(...) TRABALHADOR RURAL. CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. PAUSAS PREVISTAS NA NR-31 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ART. 72 DA CLT. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que se aplica
de forma analógica o art. 72 da CLT aos trabalhadores rurais, tendo em vista que a NR-31
do Ministério do Trabalho e Emprego, embora preveja intervalos de descanso para os trabalhadores que desempenhem atividades em pé ou que exijam sobrecarga muscular, não
indica expressamente o número e o tempo destinado às pausas. Recurso de revista conhecido e provido. (...). Recurso de revista não conhecido.” (TST- RR – 853-33.2013.5.15.0156 ,
Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 02/05/2018, 8ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 04/05/2018).
“PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017 RECURSO DE REVISTA. TRABALHADOR RURAL – PAUSAS PARA DESCANSO PREVISTAS NA NR-31 DO MTE – APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 72 DA CLT. A Norma Regulamentar 31 – MTE manifestou preocupação com a ergonomia dos trabalhadores rurais, prevendo pausas para descanso nas ativi-
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dades que exigem sobrecarga muscular estática ou dinâmica. Entretanto, não especificou
qual o tempo de duração das pausas do trabalhador que exerce suas atividades em condições penosas e fatigantes, como é o caso do empregado da lavoura de cana de açúcar. Esta
c. Corte, em valioso exercício de hermenêutica jurídica, concluiu pela aplicação analógica
do art. 72 da CLT aos trabalhadores rurais, tal como já havia sedimentado anteriormente jurisprudência em relação aos digitadores na Súmula 346/TST. Assim, a não concessão
das pausas previstas na NR-31 do Ministério do Trabalho e Emprego não implica mera
infração administrativa, mas o pagamento como hora extra das pausas não concedidas.
Precedentes da SBDI-1 e de todas as Turmas desta Corte. Recurso de revista conhecido por
divergência jurisprudencial e provido. (...). Recurso de revista conhecido e provido.” (TST-RR – 1395-51.2013.5.15.0156 , Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data
de Julgamento: 25/04/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 27/04/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PAUSAS PREVISTAS NA
NR-31 DO MTE. ART. 72 DA CLT.APLICAÇÃO. A atual, iterativa e notória jurisprudência
deste Tribunal entende que, ante a ausência de previsão expressa sobre o tempo da pausa
constante na NR-31 do Ministério do Trabalho e Emprego, mostra-se cabível a aplicação
analógica do art. 72 da CLT ao trabalhador rural que realiza atividades em pé, ou com sobrecarga muscular estática ou dinâmica, como forma de lhe garantir esse direito. Precedentes da SDI-1 deste Tribunal. Incidência da Súmula nº 333/TST. Agravo de instrumento
conhecido e não provido.” (TST.AIRR – 10542- 38.2016.5.15.0143 , Relatora Ministra: Dora
Maria da Costa, Data de Julgamento: 29/08/2017, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT
01/09/2017)
No mesmo sentido, cito a jurisprudência do Egrégio Sexto Regional, in verbis:
“CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. PAUSA PREVISTA NA NR-31 DO MTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 72 DA CLT. POSSIBILIDADE. A NR-31, da Portaria 86/2005 do
Ministério do Trabalho e Emprego, prevê, em seus itens 31.10.7 e 31.10.9, para o empregado rural, pausas para descanso nas atividades realizadas em pé e que exijam sobrecarga
muscular, além de outras medidas destinadas à preservação da saúde do trabalhador. Ante
a ausência de norma regulamentadora quanto às referidas pausas, aplica-se, por analogia,
o intervalo previsto no art. 72 da CLT. Recurso ordinário desprovido, no particular.” (TRT
da 6ª Região. Processo: RO – 0001151- 78.2017.5.06.0271, Redator: Eduardo Pugliesi, Data
de julgamento: 07/03/2018, Primeira Turma, Data da assinatura: 08/03/2018).
“TRABALHADOR RURAL. PAUSAS. NR-31 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ART. 72 DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA. O C. TST tem firmado jurisprudência no
sentido de que o art. 72 da CLT é aplicável, analogicamente, ao trabalhador rural em razão
da lacuna normativa quanto ao período destinado às pausas previstas na NR-31 da Portaria 86/2005 do Ministério do Trabalho. Recurso ordinário improvido, quanto ao particular.”
(TRT da 6ª Região. Processo: RO – 0000647- 72.2017.5.06.0271, Redator: Fabio André de
Farias, Data de julgamento: 02/05/2018, Segunda Turma, Data da assinatura: 02/05/2018).
“RECURSO ORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. INTERVALOS DURANTE A JORNADA. NORMA REGULAMENTADORA Nº 31, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
INTERVALO DO ART. 72 DA CLT. APLICAÇÃO. A aplicação analógica do intervalo ANALÓGICA AO RURÍCOLA previsto no art. 72 da CLT, destinado aos trabalhadores que desempenhem, permanentemente, serviços de mecanografia, aos trabalhadores rurícolas,
é possível, de acordo com a jurisprudência do C. TST. Recurso ordinário desprovido, no
particular.” (TRT da 6ª Região. Processo: RO – 0000656-34.2017.5.06.0271, Redator: Maria
Clara Saboya Albuquerque Bernardino, Data de julgamento: 02/04/2018, Terceira Turma,
Data da assinatura: 02/04/2018).
No caso dos autos, não há controvérsia acerca da função de trabalhador rural exercida pelo
reclamante, atividade desgastante e com sobrecarga muscular, fazendo jus, portanto, ao intervalo
previsto no art. 72 da CLT, por analogia, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
As partes convencionaram, na audiência de ID. 2842807, sobre a utilização de atas de audiências realizadas em outros processos como provas emprestadas.
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E a testemunha do autor do processo nº 0000390-37.2017.5.06.0242, Sr. Severino Antônio da
Silva, declarou “que havia paradas rápidas também para o consumo de água e para as necessidades
fisiológicas; (...) que essas paradas para hidratação e para necessidades fisiológicas duravam de dez
a quinze minutos cada uma; que parava de três a quatro vezes para o consumo de água durante a
jornada e umas duas vezes por jornada para as necessidades fisiológicas (...)”
Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a realização de diversas pausas ao longo da
jornada, permitindo aos trabalhadores o descanso do trabalho em pé ou que exija sobrecarga muscular, suprindo, assim, a exigência contida na NR-31 do MTE e no art. 72 da CLT.
Assim, nada a modificar na sentença revisanda, que indeferiu o pleito de pagamento pela supressão do referido intervalo.
Cumpre destacar, ainda, que a presente matéria já foi apreciada por esta E. 1ª Turma, em
outras demandas ajuizadas contra a mesma reclamada, onde ficou também constatada a concessão das pausas em questão, a exemplo dos processos 0000388-67.2017.5.06.0242 e 000025955.2018.5.06.0233, julgados, respectivamente, em 13.04.2018 e 07.11.2018.
Destarte, nego provimento ao recurso, neste tópico.
Do Prequestionamento. Das violações legais e constitucionais.
O exame da matéria recursal abordou as questões fáticas e jurídicas trazidas para análise do
Juízo , sendo certo que os fundamentos adotados não ad quem vulnera qualquer dispositivo da
ordem legal ou constitucional, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles, a teor do
disposto na Orientação Jurisprudencial nº 118, da SDI-I/TST.
Registro, por oportuno, que o prequestionamento de que cuida a Súmula nº 297 do C. TST
prescinde da referência expressa a todos os dispositivos tidos por violados, conforme a interpretação conferida pelo próprio C. Tribunal Superior do Trabalho.
Destaco, desde logo, que eventual oferecimento de embargos de declaração reputados manifestamente protelatórios, atrai a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, o que ficam
desde logo advertidas as partes litigantes.
DA CONCLUSÃO:
Diante do exposto, conheço do recurso ordinário e das contrarrazões, eis que regularmente
apresentadas e, no mérito, nego-lhe provimento.
Acordam os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região,
por unanimidade, conhecer do recurso ordinário e das contrarrazões, eis que regularmente apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
Recife (PE), 06 de novembro de 2019
Maria do Socorro Silva Emerenciano
Desembargadora Relatora

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica
PROCESSO nº 0001000-34.2018.5.08.0009 (AIRO)
Agravantes: EASA- Estaleiros Amazonia S.A
Adv(a): Perlla de Almeida Barbosa Pereira
TLB Porto Participações Societárias Ltda
Adv(a): José Roberto Bechir Maués Filho
Interocean Engenharia e Ship Management Ltda
Adv(a): José Roberto Bechir Maués Filho
Orca Representações e Consultoria Ltda
Adv(a): Perlla de Almeida Barbosa Pereira
Thoniz Participações Societárias S.A
Adv(a): Perlla de Almeida Barbosa Pereira
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Porto Navegação e Mineração Ltda
Adv(a): José Roberto Bechir Maués Filho
Paulo Luis Lemgruber Porto
Adv(a): José Roberto Bechir Maués Filho
Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto
Adv(a): Perlla de Almeida Barbosa Pereira
Rafael Guilherme Almeida Ribeiro
Adv(a): Wanildo Ismael de Oliveira Torres Neto
Agravados: Os mesmos
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO- AUSÊNCIA DE PREPARO – PESSOA JURÍDICA – PEDIDO
DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO RECONHECIMENTO. A concessão dos benefícios da justiça gratuita é prerrogativa do trabalhador/empregado, que somente se estende à pessoa jurídica reclamada quando comprovada, de maneira inequívoca, sua insuficiência
econômica, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, não efetuado o preparo do
recurso ordinário, correta a sentença que negou-lhe seguimento.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravos de instrumento, oriundos da MM. 9ª Vara
do Trabalho de Belém, em que são partes as acima identificadas.
Tanto o reclamante quanto as reclamadas insurgem-se contra a decisão que negou seguimento aos recursos ordinários interpostos.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não vislumbrada nenhuma das hipóteses do art. 103, do Regimento Interno deste Tribunal, os
autos não foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho, para manifestação.
II – Medida saneadora- cadastramento de advogado para publicação exclusiva
As partes ficam cientes que os pedidos de notificação exclusiva em nome de determinado advogado dependem de seu credenciamento no sistema PJE e sua habilitação automática nos autos,
através de seu certificado digital, sem necessidade de intervenção da secretaria judicial, sendo portanto de responsabilidade do próprio advogado requerente realizar a sua habilitação, consoante
art. 5º, § 10 da Resolução CSJT 185/17.
Assim, apenas quando o(a) advogado(a) estiver habilitado e cadastrado nos autos como patrono de uma das partes é que poderá exigir que as publicações sejam exclusivamente em seu nome.
III – Mérito
1) agravo de instrumento do reclamante
Pretende o agravante a reforma da decisão que considerou deserto o seu recurso ordinário, por
ausência de pagamento das custas judiciais.
Alega que requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante declaração juntada com a exordial, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que é
suficiente para o deferimento do benefício, sob pena de obstaculizar o acesso à justiça.
Além disso, afirma que desde o ajuizamento da ação encontra-se desemprego, pelo que não
mais percebe o salário considerado pelo juízo para indeferimento do benefício.
Nesse contexto, requer o deferimento da gratuidade de justiça e, consequentemente, que seja
dado regular processamento ao seu recurso ordinário.
Decido.
O juízo de 1º grau indeferiu o pedido de gratuidade, por considerar que o reclamante não provou a condição de não poder arcar com os custos do processo, conforme definido pelo §3º do art.
790 da CLT, com redação alterada pela lei 13467/17.
Creio equivocado o entendimento do juízo de 1º grau, senão vejamos.
Primeiramente, há de se considerar que o autor encontra-se desempregado atualmente, não
possuindo mais o salário que recebia nas reclamadas desde o ano de 2017 quando foi demitido.
Isso por si só já demonstra que o autor não pode ser enquadrado na categoria dos que percebam
salário superior a 40% do teto dos benefícios da previdência Social, o que já seria suficiente para
reconhecer o direito do reclamante à isenção.
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Ainda que assim não fosse, o que admito apenas como argumento, de que o reclamante tenha
renda superior ao limite como apontado acima, observo que a atual redação do § 3º do art. 790 da
CLT pode dar ao intérprete a impressão (falsa) de que ao reclamante, mesmo recebendo salário
superior ao limite ali mencionado, não possa ser concedida a gratuidade, pois, ao meu sentir, para
esses casos, a regra aplicável é a do §4º do mesmo artigo.
E por que digo isso? Porque, a mim me parece, que o direito à gratuidade traduz a concretização do princípio do amplo acesso à justiça, princípio consagrado pela lei maior, o que me faz reconhecer que esse direito deva, sempre, ser reconhecido a quem não tem condições de demandar
caso tenha que arcar com as despesas do processo.
Imaginar, portanto, não ser possível, para os reclamantes com salário acima do limite, o mencionado pelo §3º do art. 790 da CLT, reconhecer o direito à gratuidade seria, no mínimo, negar
vigência ao princípio constitucional acima referido.
Ademais, acrescento que as normas jurídicas, dentre elas as que tratam de direito processual,
não podem, e nem devem, ser interpretadas isoladamente, até porque fazem parte de um sistema
geral, que, ao invés de se chocarem, se complementam, o que me faz reconhecer a importância da
regra do art. 15 do atual CPC (que autoriza a aplicação das normas do direito processual comum
nas de direito processual trabalhista), pois permite que se entenda aplicável o previsto pelo art. 99,
§3º, do CPC.
Assim, ao meu sentir, a melhor interpretação é a que trilha o seguinte caminho:
a) para os reclamantes que recebam salário igual, ou inferior, ao limite do §3º do art. 790, a
gratuidade pode, e deve, ser concedida de ofício, ou a requerimento simples e sem fazer qualquer
declaração de necessidade e
b) para os reclamantes com salário superior ao limite, a regra aplicável é a do §4º, pelo que
indispensável existir requerimento da parte e com declaração, própria ou firmada por advogado,
de que não terá condições de demandar caso tenha que pagar as custas.
Neste contexto, a declaração do autor de que não possui recursos financeiros para arcar com
os custos do processo (ID nº ce7f539) goza de presunção de veracidade, de modo que o indeferimento do benefício só é cabível quando há, nos autos processuais, elementos que coloquem em
dúvida a afirmação do autor ou quando comprovado pela parte adversa que o requerente não é
economicamente hipossuficiente, hipóteses não verificadas no caso em análise.
Dessa forma, inexistindo, nestes autos, prova hábil a afastar a presunção de veracidade da
declaração feita pelo reclamante, resolvo deferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo reclamante, em consequência, isento-o de pagar as custas fixadas pela sentença.
E uma vez reconhecido o direito de não recolher as custas, observados os demais pressupostos
de admissibilidade, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o regular processamento do recurso ordinário interposto pelo reclamante.
2) recursos das reclamadas
Apreciarei em conjunto todos os agravos de instrumento interpostos pelas reclamadas, já que
todos tratam da mesma situação: a falta de recolhimento das custas judiciais por requererem os
benefícios da justiça gratuita.
As agravantes postulam a concessão da justiça gratuita e, em consequência, o regular processamento de seus recursos ordinários, dizendo estarem passando por grandes dificuldades financeiras e não ter condições de efetuar o pagamento das despesas judiciais.
Decido.
Nos termos do art. 790, §4º da CLT, a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser
deferida à pessoa jurídica reclamada, desde que comprovada, de maneira inequívoca, sua insuficiência econômica, o que não ocorreu no presente caso.
É que sua inclusão no BNDT ou a inscrição em serviços de proteção ao crédito, por si só, não
provam a incapacidade de pagar as despesas judiciais, na medida em que a empresa pode gerar
receita e lucro líquido sem, todavia, pagar os credores.
Da mesma forma, o balancete apresentado não é meio hábil de prova da sua insuficiência
financeira, por se tratar de documento produzido unilateralmente.
Em relação as reclamadas que se encontra em recuperação judicial, INTEROCEAN E EASA,
esclareço que art. 899, § 10 da CLT é claro a conceder a isenção apenas do depósito recursal, o que
não abrange o direito de não recolher as custas.
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Já em relação aos reclamados pessoa física, estes também não apresentaram nenhum comprovante de que não podem arcar com os custos do processo sem comprometer o sustento de suas
famílias, não bastando para tal fim a mera declaração de hipossuficiência, cuja regra é aplicada
somente aos reclamantes, motivo pelo qual não fazem jus aos benefícios da justiça gratuita.
Sendo assim, considerando que as agravantes não provaram, de forma cabal, a incapacidade
financeira, ônus que era delas, correta a decisão que negou processamento aos seu recursos ordinários, por deserção.
Ante o exposto, conheço de todos os agravos de instrumento e, no mérito, nego provimento
aos das reclamadas e dou provimento ao do autor para determinar o regular processamento do
recurso ordinário por ele interposto, tudo consoante os termos da fundamentação.
Isto posto, decidem os Desembargadores do Trabalho da egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região conhecer, unanimemente, dos agravos de instrumento e, no mérito,
negar provimento aos das reclamadas e dar provimento ao do autor para determinar o regular processamento do recurso ordinário por ele interposto, tudo consoante os termos da fundamentação.
Sala de Sessões da Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
Belém, 21 de novembro de 2019.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

AUXÍLIO-DOENÇA
Limbo jurídico previdenciário
PROCESSO Nº 0000135-03.2019.5.19.0063 (ROT)
Recorrente: Marivaldo dos Santos
Advogado: Ramon de Lima Basilho - OAB/AL 15280
Recorrido: Teixeira & Lucio Ltda - ME
Advogado: Denis Tavares de Franca - OAB/AL 5083
Relator: Pedro Inácio da Silva
EMENTA
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. O salário é
uma prestação elementar à sobrevivência, não podendo ser suspenso nem mesmo
quando o médico do trabalho atesta a incapacidade do trabalhador, em dissonância
com o que entendeu o INSS. A alta médica concedida pela autarquia previdenciária é o
momento da retomada de todos os efeitos do contrato de trabalho, devendo o empregador, no caso de haver limitações do empregado para o exercício das tarefas anteriormente exercidas, adaptá-lo em função que não prejudique ou agrave sua condição de saúde,
mantendo o pagamento do salário.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Recurso ordinário interposto por Marivaldo dos Santos em face de sentença prolatada pela
Juíza da Vara do Trabalho de Palmeira dos Índios, que julgou improcedentes os pedidos formulados
na reclamação movida por Teixeira & Lucio Ltda - ME.
Razões do recurso no documento de ID. c12d418, postulando a reforma da sentença com a
condenação da ré a reintegrá-lo ao serviço, ou colocá-lo à disposição se não possuir função compatível com suas limitações; pagar-lhe os salários, e reflexos, contados da data em que recebeu alta
do INSS, assim como indenização por danos morais.
Contrarrazões, suscitando a prescrição da pretensão do autor, e, no mérito propriamente dito,
o não provimento do recurso.
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É o relatório.
ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e das contrarrazões.
MÉRITO
PRESCRIÇÃO
Suscita o recorrido a prescrição da pretensão do autor em discutir a matéria, uma vez que seu
benefício previdenciário cessou em 27.7.2016, e, não tendo estabilidade, já que não sofreu acidente
de trabalho, seu prazo para ingressar com ação findou-se em 27.7.2018, tendo ingressado intempestivamente com a presente reclamação apenas em 17.5.2019.
Rejeita-se.
O INSS concedeu o benefício previdenciário ao reclamante de 6.11.2015 a 26.7.2016 (ID.
7564021), na espécie 91, ou seja, na modalidade de acidente de trabalho, como mostra a comunicação de decisão apresentada no documento de ID. 7564021, garantindo-se assim a estabilidade
provisória no emprego por um período de 12 meses após o final do benefício, nos termos do art.
118 da Lei n. 8.213/91.
De toda sorte, compulsando os autos não se vê notícia da extinção do contrato, o próprio réu
alega que o contrato estaria suspenso, aguardando o retorno do empregado ao serviço (ID. 055f344
- p. 2).
Não havendo rescisão contratual, não há falar em prescrição.
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Alega o recorrente ter sofrido acidente de trabalho que o deixou incapacitado para exercer
suas funções, tendo recebido benefício previdenciário, na espécie 91. Após a cessação do benefício
não conseguiu voltar ao trabalho, sentindo-se incapacitado para o exercício de suas tarefas. Aduz
que a empresa não buscou readaptá-lo ou integrá-lo em alguma atividade compatível com suas
funções, chegando a suspender seu salário e indicado que procurasse o INSS.
Mesmo tendo ingressado administrativamente e judicialmente para o restabelecimento do
benefício, em ambos os casos teve seu pleito negado. Dessa forma entende ter ficado no limbo
previdenciário, uma vez que nem a autarquia previdenciária restabeleceu seu benefício nem a empresa o reintegrou a seus quadros, pagando os salários que eram devidos.
Perícia realizada nos presentes autos concluiu que o reclamante era portador de doenças degenerativas, gerando incapacidade funcional em 79% para o trabalho habitual em caráter total e
permanente, mas sem nexo de causalidade com as atividades desenvolvidas na empresa.
Diz que o próprio sócio da empresa confessou em audiência que não o chamou para trabalhar,
mesmo tendo conhecimento que estava doente e sem condições de trabalho. Não se chegou a fazer, ainda qualquer exame por parte do médico da empresa para atestar a incapacidade do obreiro.
O outro sócio ainda disse que, pelas condições do empregado, não tinha serviço para lhe oferecer.
A sentença, por seu turno, entendeu que da análise dos autos não há prova de que a reclamada tenha recusado o retorno ao trabalho do autor, ou de que tenha retornado ao serviço disposto
a trabalhar, porque se considera inapto para exercer sua antiga função, não podendo a empresa
ser responsabilizada pelo pagamento de salários do período em que o reclamante não lhe prestou
serviços, porque de alta previdenciária, mesmo que de forma injusta.
Entende o recorrente que em casos dessa natureza, quando constatada a incapacidade do
obreiro, cabe ao empregador a responsabilidade pelo pagamento dos salários e de impugnar a decisão do INSS para fins de ressarcimento.
Postula, assim, a condenação da empresa ao pagamento dos salários e reflexos, contados desde a alta previdenciária, 27.7.2016 e a sua reintegração em função compatível com suas limitações,
ou, sucessivamente, caso não possua tal função, que seja posto à disposição com o consequente
pagamento do salário integral.
Vejamos.
Como já tratado no tópico acima ao se discorrer sobre a prescrição, a despeito de a perita
do Juízo ter concluído que as limitações laborais atualmente suportadas pelo reclamante não têm
como causa os serviços que desenvolvia na empresa e o próprio INSS não ter renovado o benefício
anteriormente concedido, nos casos em que a autarquia previdenciária reconhece a natureza acidentária do evento, enquadrando a situação no código 91, o obreiro tem direito à estabilidade após
a cessação do benefício, independentemente da aferição de culpa do empregador pelo acidente,
sendo certo que nem o art. 118 da Lei nº 8.213/91 nem a Súmula nº 378, II, do TST estabelecem
exceção à regra, bastando para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a
percepção do auxílio-doença acidentário.
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Durante a percepção do benefício, a empresa não tentou de forma alguma contestar a espécie
de auxílio concedido pelo INSS, sendo a perícia realizada posteriormente um reflexo da atual situação do empregado, e não do que ocorreu à época da concessão do benefício. Afora que o parecer
do perito médico do INSS se sobrepõe ao de outros profissionais.
Assim, cessado o benefício em 26.7.2016, o autor gozou de estabilidade provisória até 27.7.2017,
não podendo no período ser afastado da empresa nem deixar de receber seus salários.
A reclamada afirmou ter conhecimento da alta previdenciária, sustentando que o retorno ao
serviço somente não ocorreu porque o reclamante continua alegando incapacidade para o trabalho, podendo voltar à empresa desde que esteja apto.
Acontece que o salário é uma prestação elementar à sobrevivência, não podendo ser suspenso
nem mesmo quando o médico do trabalho atesta a incapacidade do trabalhador, em dissonância
com o que entendeu o INSS.
A alta médica concedida pela autarquia previdenciária é o momento da retomada de todos
os efeitos do contrato de trabalho, devendo o empregador, no caso de haver limitações do obreiro
para o exercício das tarefas anteriormente exercidas, adaptá-lo à função que não prejudique ou
agrave sua condição de saúde, mantendo o pagamento do salário.
Aos riscos do empreendimento, art. 2º da CLT, soma-se aqui o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF, não podendo o obreiro ser o único prejudicado.
Ressalte-se que não há nos autos prova de convocação do autor para reassumir suas tarefas e mesmo declarando-se incapaz para continuar laborando como antes, cabe à empresa cumprir com suas
obrigações contratuais, ofertando-lhe o exercício de funções compatíveis com as limitações adquiridas.
Veja-se como o TST entendimento sobre casos semelhantes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. EMPREGADO CONSIDERADO INAPTO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PELA EMPRESA. IMPEDIMENTO DE RETORNO. APTIDÃO RECONHECIDA PELA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. ATO ILÍCITO. MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E DEMAIS
VERBAS. ALTA PREVIDENCIÁRIA. Mostra-se prudente o provimento do agravo de instrumento para melhor análise do recurso de revista com fins de prevenir eventual violação
do art. 187 do Código Civil. Agravo de instrumento a que se dá provimento. RECURSO DE
REVISTA. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. EMPREGADO CONSIDERADO INAPTO AO
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PELA EMPRESA. IMPEDIMENTO DE RETORNO. APTIDÃO
RECONHECIDA PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ATO ILÍCITO. MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E DEMAIS VERBAS. ALTA PREVIDENCIÁRIA. Recurso calcado em
violação de dispositivo legal e constitucional. Atenta contra o princípio da dignidade e do
direito fundamental ao trabalho, a conduta do empregador que mantém o empregado em
eterna indefinição em relação à sua situação jurídica contratual, sem recebimento de benefício previdenciário, por recusa do INSS e é impedido de retornar ao trabalho. Não é possível
admitir que o empregado deixe de receber os salários quando se encontra em momento de
fragilidade em sua saúde, sendo o papel da empresa zelar para que possa ser readaptado no
local de trabalho ou mantido em benefício previdenciário. O descaso do empregador não
impede que o empregado receba os valores de salários devidos desde a alta previdenciária,
ainda que a ação trabalhista não tenha sido ajuizada de imediato, já que decorre de sua inércia em recepcionar o trabalhador, o fato de ele ter reiterados pedidos de auxílio previdenciário antes de vir a juízo pretender a reintegração ao trabalho. Recurso de revista conhecido
por violação do artigo 187 do Código Civil e provido” (RR-1557- 64.2010.5.03.0098, 3ª Turma,
Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 21/06/2013).
Como na hipótese trazida a Juízo o contrato de trabalho continua vigente até o presente momento, não tendo havido sua rescisão nem mesmo após o final do período estabilitário, cabe a condenação da ré ao pagamento da remuneração integral do empregado, férias mais 1/3 e 13º salários,
contribuições previdenciárias (parte do empregador) e fundiárias, utilizandose como base salarial
o salário mínimo, devendo a empresa, ainda, ofertar ao trabalhador seu retorno ao trabalho, em
funções compatíveis com suas limitações.
DANOS MORAIS
Busca o recorrente ser indenizado por danos morais, tendo em vista a conduta da empresa
e o fato de que há mais de 2 anos está sem receber salário, tendo de cuidar de sua saúde e de sua
família, sem auxílio da empresa ou do INSS.
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Acolhe-se.
Do cotejo dos autos vê-se claramente a ofensa à dignidade do reclamante, mormente pela
manutenção da vigência do contrato de trabalho, mas sem a oferta de renda para seu sustento ou o
recolhimento das contribuições previdenciárias e fundiárias que lhes são devidas.
Por outro lado, observa-se da própria ata de instrução, que a recorrida é empresa de pequeno
porte, sem o conhecimento jurídico necessário no sentido de que teria de readmitir o reclamante após
a alta previdenciária, ainda que não tivesse mais condições de exercer suas atividades anteriores.
Assim, cabe a reparação por danos morais e, considerando a ilicitude do ato, mas também as
condições da ofensa e a capacidade econômica da ré, fixo-a em R$ 2.000,00, com fundamento no
art. 223-G da CLT.
Em razão da inversão da sucumbência, condena-se a ré, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do advogado do autor no percentual de 5% do valor da condenação.
Isto posto, dou provimento ao recurso condenando a ré ao pagamento da remuneração integral do empregado, férias mais 1/3 e 13º salários, contribuições previdenciárias (parte do empregador) e fundiárias, utilizando-se como base salarial o salário mínimo, a partir da data da alta
previdenciária, devendo, ainda, oferecer-lhe o retorno ao trabalho, em funções compatíveis com
suas limitações, bem como pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e honorários de sucumbência, no percentual de 5% do valor da condenação.
A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região realizou sua 43ª
Sessão, Extraordinária, no dia vinte e sete de novembro de dois mil e dezenove, às 9h, sob a Presidência da Exmª Srª Desembargadora Anne Helena Fischer Inojosa e com a presença dos Exmºs.
Srs. Desembargadores Pedro Inácio da Silva(Relator) e Laerte Neves de Souza, bem como do representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador Rodrigo Raphael Rodrigues de Alencar.
OBSERVAÇÕES: Ausentes os Exmºs Srs. Desembargadores Antônio Adrualdo Alcoforado Catão, por
motivo de gozo de férias, e João Leite de Arruda Alencar por motivo de viagem oficial. Compareceu
o Exmº Sr. Desembargador Laerte Neves de Souza, convocado para compor quórum. A Exmª Srª
Desembargadora Anne Helena Fischer Inojosa, Presidente, presidiu a sessão e participou do julgamento, nos termos do art. 11, § 7º do Regimento Interno. Fez sustentação oral pelo recorrente/
reclamante o Advogado Bruno Lins Cavalcante Alves, OAB/AL 12.956.
Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho
da 19ª Região, por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso condenando a ré ao pagamento da remuneração integral do empregado, férias mais 1/3 e 13º salários, contribuições previdenciárias (parte do empregador) e fundiárias, utilizando-se como base salarial o salário mínimo, a
partir da data da alta previdenciária, devendo, ainda, oferecer-lhe o retorno ao trabalho, em funções
compatíveis com suas limitações, bem como pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00 e honorários de sucumbência, no percentual de 5% do valor da condenação. Custas de R$
100,00, calculadas sobre o valor arbitrado da condenação em R$ 50.000,00 para este fim, contra o voto
da Exmª Srª Desembargadora Anne Helena Fischer Inojosa que lhe negava provimento.
Maceió, 27 de novembro de 2019.
Pedro Inácio da Silva
Desembargador Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO
Competência: servidor público
PROCESSO TRT ROT 0000037-90.2019.5.22.0109
Relatora: Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho
Recorrente: Município de Inhuma – PI
Advogado: Raimundo Clercio Falcão Graça Junior – OAB: PI0015542
Recorrida: Maria da Cruz Gomes de Souza
Advogado: Adriano Silva Borges – OAB: PI0009504-A
Origem: Vara do Trabalho de Valença do Piauí – PI
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EMENTA
VALOR DA CAUSA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. FIXAÇÃO DE ALÇADA.
VARA DO TRABALHO. RECORRIBILIDADE LIMITADA À MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
Não se conhece de recurso nas reclamações em que o valor da causa seja inferior a dois
salários mínimos, salvo se versar sobre matéria constitucional.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. NÃO CARACTERIZADA. CELETISTA. A alegação de
existência de regime jurídico-administrativo não afasta necessariamente a competência da Justiça do Trabalho. No caso, não restou comprovadas as circunstâncias autorizadoras da contratação por prazo determinado, sendo o servidor admitido sem concurso público, razão por que o vínculo permanece sob a regência da CLT.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE INHUMA – PI em face da sentença (ID. 8570e1d), que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, declarou
prescrição trintenária do FGTS e, no mérito, julgou procedente em parte os pedidos da presente
reclamação trabalhista, a fim de condenar o reclamado a pagar as parcelas de FGTS de janeiro de
2016 a dezembro de 2016, sem multa. Declarou, ainda, a inconstitucionalidade, via controle difuso,
dos dispositivos da CLT reformada, quais sejam, arts. 790-B, e § 4º; 791-caput A, § 4º e 844, § 2º; uma
vez que ofensivos aos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, a saber: arts.
1º, III e IV, 3º, I e III, 5º, caput e incisos XXXV e LXXIV e § 2º e 7º a 9º. Concedeu o benefício da justiça
gratuita à parte autora e condenou o município em honorários advocatícios na base de 10% sobre
o valor da condenação.
Em suas razões recursais (ID. ff553ee), renova a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho, uma vez que foi celebrado contrato de prestação de serviços por tempo determinado com a
reclamante, sendo, assim, a relação entre os litigantes de natureza jurídicoadministrativa.
Suscita, ainda, a nulidade do contrato, por não ter a autora se submetido a concurso público para início das atividades, não sendo devidas quaisquer verbas rescisórias em decorrência
da nulidade do ato, exceto os dias trabalhados, que foram devidamente pagos. Requer que a
execução da parcela, acaso mantida, seja realizada via precatório. E, por fim, nega a existência
de parcelas em atraso, não tendo a parte reclamante juntado prova em contrário, ônus que lhe
incumbia.
Sem contrarrazões.
Sem parecer ministerial.
É o relatório.
VOTO
Conhecimento
Recurso cabível e tempestivo (ID. 5137920). Recorrente dispensado de preparo (CLT, art. 790;
Dec. Lei nº 779/69). Procuração regular (ID. fbef946).
Todavia, cumpre observar o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 2º, Lei nº 5.584/70, dos quais se extrai que não cabe conhecer de recurso nas reclamações em que o valor da causa seja inferior a dois
salários mínimos, salvo se versar sobre matéria constitucional.
O valor da alçada é fixado no momento da propositura da ação e corresponde ao atribuído à
causa pela parte autora, consoante disposto na quantum Súmula nº 71 do C. TST, “in verbis”:
“Súmula 71 – ALÇADA (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A alçada é
fixada pelo valor dado à causa na data de seu ajuizamento, desde que não impugnado,
sendo inalterável no curso do processo”.
Não havendo concordância quanto a esse valor, vislumbrando eventual necessidade de dirigir-se à instância recursal, a parte demandada poderia impugná-lo por ocasião da defesa ou mes-
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mo em audiência, mas esta restou silente. Da mesma forma, caberia à parte demandante indicá-lo
na inicial em patamar compatível com o regramento contido no art. 2º, §§ 3º e 4º da Lei nº 5.584/70,
a fim de garantir a alçada, o que não fez.
A presente ação foi apresentada em 24/01/2019 e o salário mínimo vigente é de R$ 998,00
(Decreto nº 9.661/2019).
Assim, o valor dado à causa na petição inicial de R$ 1.832,88 mostra-se inferior ao dobro do
salário mínimo legal e a matéria ventilada no recurso ordinário no tocante a consequência jurídica
da nulidade do contrato, meio de execução e ônus da prova constitui matéria infraconstitucional.
Logo, o recurso ordinário merece ser conhecido em parte, apenas quanto à matéria constitucional relativa à incompetência da Justiça do Trabalho.
Mérito
Incompetência da Justiça do Trabalho
O recorrente suscita a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, alegando que o vínculo
estabelecido entre as partes é de natureza administrativa, alegando que foi celebrado contrato de
prestação de serviços por tempo determinado, conforme autorizado pelo art. 37, IX da CF.
Os requisitos para que o servidor público seja regido por regime estatutário são a aprovação
em concurso público e a existência de regime jurídico administrativo instituído pelo ente público.
O reclamado juntou aos autos cópia de contrato particular de prestação de serviços tendo
como objeto a prestação de serviços temporários de Agente Comunitário de Saúde e Saneamento
do município, tendo em vista a necessidade temporária de excepcional interesse público.
A regra para contratação de servidor submetido a regime jurídicoadministrativo é o concurso
público, admitido pela Constituição Federal exceções, como as contratações para cargo em comissão e por tempo determinado (art. 37, V e IX, CF). A primeira para cargos de direção, chefia e
assessoramento e a segunda estabelecida por meio de lei para atender necessidade temporária de
excepcional interesse público. Logo, deve ser definido por meio de lei específica os contornos e características, limites de duração e regulamentação do regime aplicado aos servidores contratados
por prazo determinado.
Portanto, o art. 37, IX da CF/88, que autoriza as contratações temporárias, configura-se norma
de eficácia limitada, dependendo de lei do ente público interessado para produzir efeitos, sendo
inconstitucional a contratação de servidores por prazo determinado em situação que deveria haver
nomeação de servidores efetivos.
No caso dos autos, o reclamada sequer apontou situação específica a justificar a excepcional
contratação temporária, não havendo comprovação de circunstância emergencial ocorrida no período da admissão da reclamante a autorizar seu ingresso sem concurso público, inexistindo lei
específica reguladora de regime especial, conforme determina o art. 37, IX da CF.
Assemelha-se, na verdade, à tentativa de descaracterização do contrato temporário ou, ainda,
de burla ao concurso público para a contratação de servidor público.
Descaracterizada a ocorrência de contratação por tempo determinado, a situação enquadrase na regra geral de que a admissão por ente municipal sem observância da regra do concurso público implica em nulidade da contratação efetuada, consoante sanção estipulada pelo § 2º do art.
37 da CF/88, sendo nesse caso a Justiça do Trabalho competente para julgar os pedidos da inicial.
Portanto, rejeita-se a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho.
Por tais fundamentos,
Acordam os Desembargadores da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª
Região, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso ordinário e, no mérito, rejeitar a alegação de incompetência material da Justiça do Trabalho, negando-lhe provimento.
Presentes na sessão ordinária da E. Primeira Turma de Julgamento, ocorrida no dia 04 de novembro de 2019, sob a Presidência do Exmo. Sr. Desembargador do Trabalho Francisco Meton Marques de Lima, os Exmos. Srs. Desembargadora do Trabalho Liana Ferraz de Carvalho e Juiz do Trabalho João Luiz Rocha do Nascimento (convocado), bem como o Exmo. Sr. Procurador Regional do
Trabalho Marco Aurélio Lustosa Caminha, representante do d. Ministério Público do Trabalho da
22ª Região; ausentes os Exmos. Srs. Desembargadores do Trabalho Wellington Jim Boavista (férias)
e Arnaldo Boson Paes (férias).
Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho
Relatora
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AÇÃO RESCISÓRIA
1.283 – Erro de fato
“AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ART. 485, V, DO CPC DE 1973.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 206, § 3º, V E 2028 DO CCB/2002. DANOS ACIDENTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 410 DO TST. 1. Trata-se de ação rescisória direcionada
contra acórdão proferido pela 6ª Turma desta Corte, em que se deu provimento ao recurso de revista da reclamada, ora Ré, por violação do art. 206, § 3º, V, do CCB/2002, declarando-se prescrita a
pretensão condenatória deduzida pelo reclamante, ora Autor, na reclamação trabalhista originária.
Segundo a tese inicial, na decisão rescindenda foi fixada como marco inicial do prazo prescricional da pretensão condenatória a data da ciência inequívoca da lesão sofrida, qual seja 10/4/2000,
quando, em realidade, em razão da reabertura da CAT, referida data apenas poderia ser 25/2/2003.
2. A leitura da decisão rescindenda revela que a controvérsia foi examinada à luz da regra prescricional aplicável – se vintenária (CC/1916, art. 177) ou trienal (CC/2002, art. 206, § 3º, V) –, inexistindo quaisquer registros fáticos que confirmem as transgressões legais afirmadas na presente
ação rescisória. Afinal, com base na constatação de que a ciência inequívoca da lesão ocorreu sob
a vigência de CC de 1916 e que a ação foi proposta a ação sob a vigência do CC de 2002, quando
ainda não havia transcorrido mais de 10 (dez) anos, a 6ª Turma desta Corte considerou aplicável o
prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC de 2002. Sem que se reexaminem as alegações
e elementos de convicção apresentados aos órgão prolator da decisão rescindenda, o que não se revela compatível com a ação rescisória calcada no inciso V do art. 485 do CPC/1913 (Súmula 410 do
TST), não se mostra possível divisar a afronta aos preceitos legais indicados. Portanto, considerada
a premissa de que a ciência inequívoca da lesão ocorreu em 10/4/2000, não se constata a alegada
ofensa à literalidade dos artigos 186, 206, § 3º, V e 2028 do Código Civil de 2002. Art. 485, IX, do CPC
de 1973. Erro de fato. Não configuração. OJ 136 da SBDI-2 do TST. 1. Pretende o Autor a rescisão da
coisa julgada sob o fundamento de que configurado o erro de fato, decorrente do não reconhecimento de que houve agravamento da lesão sofrida, situação que inviabilizou a ciência inequívoca
da extensão exata das lesões sofridas, postergando o termo inicial do prazo prescricional para o
instante da reabertura da CAT, qual seja 25/2/2003. 2. Segundo a definição legal, há erro de fato
quando o juiz considerar existente fato inexistente, ou inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo relevante, em qualquer caso, que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial a
respeito (CPC/1973, art. 485, IX, §§ 1º e 2º). O erro de fato apto a autorizar o corte rescisório não
corresponde, pois, a simples equívoco no julgamento, mas a uma autêntica falha de percepção do
juiz sobre ponto decisivo da controvérsia. 3. No caso dos autos, a 6ª Turma desta Corte, com base
nas premissas de fato delineadas pela Corte Regional, apenas definiu qual a regra prescricional
aplicável, não se cogitando, pois, de erro de percepção em relação a quaisquer fatos da controvérsia. De se notar, ainda, que não poderia o órgão prolator da decisão rescindenda retificar as premissas fáticas inscritas na decisão regional recorrida (Súmula 126 do TST), com a ressalva de que
o questionamento suscitado em recurso ordinário pelo Autor – ligado ao deslocamento do marco
inicial da prescrição em razão da reabertura da CAT – sequer foi examinado pela Corte Regional.
Nesse cenário, além de a omissão em tela, ainda no âmbito regional, ter ensejado a oposição de
recurso próprio, não exercitado pela parte interessada no instante processual oportuno (CLT, art.
897-A c/c art. 535 do CPC/1973), não se pode, efetivamente, compreender tipificado o de erro de
fato capaz de autorizar o corte rescisório pretendido. A rigor, se vício houve na tutela jurisdicional,
estaria presente no acórdão regional em que não enfrentado o questionamento ligado ao instante
inicial do curso prescricional, e não na decisão rescindenda, em que bem se aplicou o direito à
espécie, com base nos fatos que lhe foram apresentados. A pretensão rescisória, nesse contexto,
caracteriza inusitada e preclusa tentativa de retificação da premissa fática consagrada na instância
fático-probatória, o que não se revela possível, sem inescusável afronta à vocação da ação rescisória (CPC/1973, art. 485) e ao próprio ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). Pretensão rescisória
improcedente” (TST – Subseção II Especializada em Dissídios Individuais – Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues – DEJT 29.11.2019 – Processo nº AR-3402-11.2016.5.00.0000)
1.282 – Violação de lei
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LEI. CONFIGURAÇÃO. ART. 32 DA LEI Nº 8.906/94. CONDENAÇÃO DE ADVOGADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sem o devido processo legal e sem
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oportunizar ao profissional jurídico o direito à ampla defesa e ao contraditório, viola o art. 32 da Lei
8.906/94. (TRT 3ª R – 2ª Seção de Dissídios Individuais – Rel. Maria Lucia Cardoso Magalhães – DJ
29.11.2019 – Processo nº 0010601-32.2018.5.03.0000)
ACIDENTE DE TRABALHO
1.281 – Estabilidade provisória
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. GARANTIA PROVISÓRIA DE EMPREGO
INEXISTENTE. Cabe à parte autora demonstrar a ocorrência de acidente de trabalho (art. 818 da
CLT). Não havendo prova do fato, deve ser refutado o pedido de garantia provisória de emprego.
(TRT 12ª R – 3ª Câmara – Rel. Quezia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez – DJ 30.11.2019 – Processo
nº 0001018-28.2016.5.12.0037)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
1.280 – Auxílio-doença
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA. O
tempo em que o empregado se encontra afastado do trabalho recebendo o auxílio doença caracteriza a suspensão do contrato e, por conseguinte, não está trabalhando, tampouco em condições insalubres, de modo que tal período não pode ser computado para o fim de cálculo do adicional. (TRT
2ª R – 6ª T – Rel. Antero Arantes Martins – DJ 18.11.2019 – Processo nº 1001637-95.2017.5.02.0711)
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
1.279 – Abastecimento de aeronaves
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ÁREA DE RISCO. ABASTECIMENTO DE AERONAVES.
TANQUES DE COMBUSTÍVEL. Comprovado pelo laudo pericial que a Reclamante não adentrava
a área de operações de abastecimento de aeronaves e que a sala em que trabalhava era distante do
local de armazenamento de combustíveis, e não faz jus ao adicional de periculosidade. Sentença
que se mantém. (TRT 9ª R – 6ª T – Rel. Paulo Ricardo Pozzolo – DEJT 12.11.2019 – Processo nº 051992016-652-09-00-7)
1.278 – Base de cálculo
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EVOLUÇÃO SALARIAL. Consoante o § 1º do art. 193 de
CLT, o adicional de periculosidade é calculado sobre o salário base, sendo devida a consideração
da evolução salarial do reclamante comprovada nos autos. (TRT 2ª R – 6ª T – Rel. Antero Arante
Martins – DJ 25.11.2019 – Processo nº 1001256-26.2018.5.02.0720)
1.277 – Gratificação de risco
RECURSO ORDINÁRIO AUTORAL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA PERCEBIDA POR
MAIS DE DEZ ANOS. SUBSTITUIÇÃO PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Considerando que a empregadora pagou aos substituídos, por mais de dez anos, a gratificação
de risco de vida, a qual ostenta natureza salarial, não poderia tê-la substituído pelo adicional de
periculosidade, o qual possuiu natureza de salário condição e somente será pago pelo tempo em
que existir seu fato gerador, podendo, a qualquer momento, não mais integrar a remuneração dos
obreiros. Assim, o ato administrativo que implicou substituição da gratificação pelo adicional retrocitado é nulo, vez que, a um só tempo, violou os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança, da irredutibilidade salarial, da estabilidade financeira e da vedação à alteração contratual lesiva. destarte, impõe-se ordenar o restabelecimento da gratificação em estudo e o pagamento
das diferenças devidas com seus reflexos. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Marcelo Vieira – DJ 29.11.2019 –
Processo nº 0001045-29.2018.5.19.0010)
1.276 – Reflexos
DOS REFLEXOS DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM DSRS. De fato, por ser parcela
quitada sobre o salário base, não deve o adicional de periculosidade repercutir em DSRs, sob pena
de bis in idem. Outrossim, certo que o adicional deve ser calculado sobre o salário base, com observância, portanto, da Súmula 191, do C. TST. Ocorre que, consoante valores apurados, nos moldes
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do laudo pericial, denota-se que o sr. perito, além de computar o adicional de periculosidade sobre
o salário base, satisfeito na proporção de 30 dias, calculou a parcela em comento também sobre os
DSRs, os quais, por sua vez, foram quitados de forma destacada nos holerites, eis que incidentes sobre outras verbas satisfeitas, tais como gratificação anual, adicional noturno, etc., distintas, repiso,
do salário base. Por consequência, os montantes aferidos mediante Anexo 4, do trabalho pericial,
merecem ser excluídos da condenação. Defiro. (TRT 2ª R – 2ª T – Rel. Marta Casadei Momezzo – DJ
07.11.2019 – Processo nº 0001077-73.2012.5.02.0024)
•••
1.275
DOS REFLEXOS DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM FÉRIAS. Do v. acórdão que transitou em julgado, vislumbra-se que foram deferidos, dentre outros, reflexos do adicional de férias,
com o terço constitucional. Assim, inexistindo qualquer determinação de reflexos em gratificação
anual, tampouco de observância do adicional normativo de 2/3, tais valores, apurados pelo sr. auxiliar nomeado, devem ser excluídos da conta homologada, eis que o título executivo deve ser respeitado. Dou provimento. (TRT 2ª R – 2ª T – Rel. Marta CasadeiMomezzo – DJ 07.11.2019 – Processo
nº 0001077-73.2012.5.02.0024)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1.274 – Cabimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA.INCABÍVEL. Não desafia conhecimento por incabível à espécie, a interposição de
Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário aviado contra decisão monocrática que indeferiu a
inicial do Mandado de Segurança e extinguiu o processo, sem resolução do mérito. (TRT 3ª R – 1ª
Seção de Dissídios Individuais – Rel. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho – DJ 29.11.2019 – Processo nº 0010782-96.2019.5.03.0000)
AGRAVO DE PETIÇÃO
1.273 – Cabimento
AGRAVO DE PETIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Se a decisão recorrida refere-se a mero
ato interlocutório, de fixação de parâmetro para a liquidação da sentença exequenda, incabível recurso de agravo de petição. Aplicação da súmula nº 214 do c. TST. (AP-0011159-42.2013.5.18.0103,
Relatora: Juíza Convocada Rosa Nair da Silva Nogueira Reis, 2ª Turma, Data de Julgamento:
10/10/2017) (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Rosa Nair da Silva Nogueira Reis – DJ 29.11.2019 – Processo nº
0010512-52.2019.5.18.0001)
•••
1.272
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ENCARGOS DE 20%. MULTA MORATÓRIA DE 30%. AUSÊNCIA DE
DECISÃO RECORRÍVEL. Não merece conhecimento agravo de petição nos tópicos que abordam
questões não examinadas na origem. (TRT 4ª R – Seção Especializada em Execução – Rel. Maria da
Graça Ribeiro Centeno – DJ 26.11.2019 – Processo nº 0021642-16.2016.5.04.0201)
1.271 – Coisa julgada
AGRAVO DE PETIÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA. Conforme a regra contida
no § 1º do art. 879 da CLT, é impossível a discussão, no processo de execução, de matéria tratada
em definitivo na fase de conhecimento, sob pena de configurar ofensa à coisa julgada. Agravo de
petição conhecido e improvido. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Maria José Girão – DJ 28.11.2019 – Processo
nº 0213300-69.2007.5.07.0005)
1.270 – Garantia do juízo
PRELIMINARMENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO DA PRIMEIRA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. Ausência de garantia do juízo que impede o conhecimento do agravo de petição. (TRT 4ª R – Seção Especializada em Execução – Rel.
Maria da Graça Ribeiro Centeno – DJ 26.11.2019 – Processo nº 0021487-35.2015.5.04.0011)
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.269 – Prescrição
“AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. LEI Nº 13.015/2014. CPC/1973. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. Esta Turma firmou posicionamento de que a prescrição total, prevista na Súmula nº 294 do TST, não se aplica à pretensão de
ver reconhecida a natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação que, no decorrer do contrato
de trabalho, passou a ser pago como parcela indenizatória, em razão de previsão normativa e
da adesão da ré ao PAT. Por outro lado, é incontroverso que o autor foi admitido em 12/07/1985
e a ré não negou a concessão do benefício desde o início do contrato de trabalho. Ademais, é
possível extrair dos autos que houve pagamento da referida parcela, por força do contrato de
trabalho, em período anterior à edição de norma coletiva que previu o seu caráter indenizatório
e à adesão da SANEPAR ao PAT, e sem descontos no salário do empregado. Desse modo, não
há como se imputar validade à alteração da natureza jurídica do “Auxílio-Alimentação” pago ao
empregado, no curso do seu contrato de trabalho. Incidência da Orientação Jurisprudencial nº
413 e precedentes da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. Agravo conhecido e não
provido” (TST – 7ª T – Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão – DEJT 29.11.2019 – Processo nº
Ag-ARR-15-77.2014.5.09.0009)
AUXÍLIO-DOENÇA
1.268 – Limbo jurídico previdenciário
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. O salário é uma prestação elementar
à sobrevivência, não podendo ser suspenso nem mesmo quando o médico do trabalho atesta a
incapacidade do trabalhador, em dissonância com o que entendeu o INSS. A alta médica concedida pela autarquia previdenciária é o momento da retomada de todos os efeitos do contrato de
trabalho, devendo o empregador, no caso de haver limitações do empregado para o exercício das
tarefas anteriormente exercidas, adaptá-lo em função que não prejudique ou agrave sua condição
de saúde, mantendo o pagamento do salário. (TRT 19ª R – 1ª T – Rel. Pedro Inácio – DJ 28.11.2019 –
Processo nº 0000135-03.2019.5.19.0063)
AVISO PRÉVIO
1.267 – Reajuste salarial
REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM INSTRUMENTO COLETIVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. No caso, tendo em vista a projeção do aviso prévio de 90 dias (Lei nº 12.506/2011), o pacto laboral estava plenamente vigente quando da entrada em vigor do ACT 2017/2018, firmado
entre a CELG D e o STIUEG. Assim, o reclamante faz jus ao reajustamento salarial coletivo, nos
termos do art. 487, § 6º, da CLT, “mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais.
“ (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Rosa Nair da Silva Nogueira Reis – DJ 29.11.2019 – Processo nº 00112505.2017.5.18.0003)
BANCÁRIO
1.266 – Cargo de confiança
BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. A caracterização do exercício de função de confiança
bancária especial, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT, exige a cumulação de dois critérios: 1)
delegação de atribuições especiais no desempenho de funções distintas das realizadas pelos empregados que exercem funções de confiança geral; e 2) pagamento de gratificação de função não
inferior a um terço do salário do cargo efetivo. Quando, além do requisito formal, evidenciado que
a empregada possuía responsabilidade superior à média, com atribuições de maior complexidade
e relevância dentro da estrutura do Banco, devido o enquadramento na referida exceção do § 2º
do art. 224 da CLT, hipótese dos autos que se verifica no período posterior a 04/08/2010, quando a
Demandante laborou como “Especialista II Comunicação”. Sentença que se mantém. (TRT 9º R – 7ª
T – Rel. RosalieMichaeleBacila Batista – DEJT 12.11.2019 – Processo nº 22480-2015-007-09-00-0)
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CONTRATO DE TRABALHO
1.265 – Alteração
ALTERAÇÃO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO TRABALHADOR. ART.
468 DA CLT. INVALIDADE. A alteração do contrato de trabalho que reduziu o salário e a carga horária de trabalho não pode ser reputada válida, à míngua de prova atinente à consensualidade da
modificação, razão pela qual mencionada alteração do pactuado está enodoada pelo vício da unilateralidade, revelando-se nula de pleno direito, na letra do art. 468 da CLT. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel.
Roberto Benatar – DJ 27.11.2019 – Processo nº 0000167-11.2018.5.23.0005)
CORREÇÃO MONETÁRIA
1.264 – Incidência
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS. Sendo exitosa a
impugnação à sentença de liquidação, a correção monetária e os juros de mora não cessam após
garantido o juízo, nos termos da Súmula nº 8 deste Eg. Regional. (TRT 17ª R – 3ª T – Rel. Jailson Pereira da Silva – DEJT 29.11.2019 – Processo nº 0007301-30.2013.5.17.0006)
DANO MORAL
1.263 – Atraso de salários
DANO MORAL. ATRASOS SALARIAIS SUPERIORES A 90 DIAS. SÚMULA Nº 17 DESTE REGIONAL.
O dano moral decorre da prática de ato que provoque dor significativa, vexame, sofrimento, constrangimento ou humilhação na vítima, que impõe o reconhecimento do direito ao recebimento de uma
compensação, com espeque no art. 5º, X da Constituição Federal e nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Conforme inteligência da Súmula nº 17 deste Regional, é presumível o dano moral sofrido pelo trabalhador apenas nos casos de atraso salarial ou sua retenção por mais de 90 dias, sendo despicienda a
prova a esse respeito. Na hipótese dos autos, extrai-se que os atrasos salariais ultrapassaram 90 dias,
atraindo a incidência do referido entendimento sumulado. Apelo patronal não provido. (TRT 23ª R – 2ª
T – Rel. Maria Beatriz Theodoro Gomes – DJ 29.11.2019 – Processo nº 0000043-29.2018.5.23.0037)
1.262 – Prova
RECURSO ORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PROVA. De acordo
com a jurisprudência pátria, para a caracterização do dano moral necessária se faz a comprovação
do efetivo prejuízo sofrido pelo empregado, ao qual compete trazer ao processo todos os dados
necessários à sua identificação, tanto de intensidade de ânimo de ofender e causar prejuízo quanto
da gravidade e repercussão da ofensa. Em sendo assim, cabia ao reclamante o ônus de provar os
fatos alegados na peça vestibular, constitutivos do seu direito ao recebimento da indenização por
danos morais, “ex vi” do disposto nos arts. 818 da CLT, 373, I, do CPC/2015. Todavia, desse encargo
não se desincumbiu a contento. Recurso ordinário não provido. (TRT 6ª R – 4ª T – Rel. Nise Pedroso
Lins de Sousa – DJ 07.11.2019 – Processo nº 0001656-65.2017.5.06.0143)
•••
1.261
DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. PROVA DE ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. O empregador que,
ilicitamente, cause dano ao empregado, tem o dever de compensá-lo. Cabe ao autor a prova do
ilícito por se tratar de fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu a contento. (TRT
12ª R – 3ª Câmara – Rel. Quezia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez – DJ 30.11.2019 – Processo nº
0001192-57.2017.5.12.0019)
DÉBITO TRIBUTÁRIO
1.260 – Parcelamento
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. O
parcelamento de débito tributário previsto na Lei nº 10.684/03 suspende a exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, VI, do CTN), ensejando a suspensão do processo executivo (art. 792 do CPC) e
não a sua extinção (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. Gerson Fernando da Sylveira Novais – DEJT 25.11.2019 –
Processo nº 0069800-33.2013.5.17.0141)
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
1.259 – Processamento
AGRAVO DE PETIÇÃO DA SEGUNDA EXECUTADA. PROCESSAMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não se exige a prévia desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal para o redirecionamento da execução contra o devedor
subsidiário, assim reconhecido no título executivo judicial. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 06 da SEEx. (TRT 4ª R – Seção Especializada em Execução – Rel. Maria da Graça Ribeiro
Centeno – DJ 26.11.2019 – Processo nº 0000195-72.2013.5.04.0234)
DOENÇA OCUPACIONAL
1.258 – Dano moral
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA OCUPACIONAL. INEXISTÊNCIA. QUANTA. Demonstrando nos autos que o autor faz jus às indenizações por danos morais e
materiais, na forma dos arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC, correta a decisão que as deferiu, inclusive
em relação ao quanta, pois em consonância com os arts. 186 e 927 do Código Civil, e com o art. 223G da CLT, assim como o Laudo Médico Pericial. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa Franco
Filho – DJ 28.11.2019 – Processo nº 0000497-90.2017.5.08.0124)
1.257 – Estabilidade provisória
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DOENÇA OCUPACIONAL NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Diante da ausência de nexo causal entre a patologia e as atividades da obreira, bem como considerando a ausência de incapacidade para
o exercício de sua função, tem-se que a reclamante não era detentora de qualquer estabilidade provisória no emprego à época da rescisão contratual, na forma prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91,
pelo que de se reputar lícita a sua dispensa, não havendo que se falar, ainda, em responsabilização
do reclamado pelo pagamento de indenização por danos morais ou materiais. Recurso ordinário
patronal provido. (TRT 6ª R – 1ª T – Rel. Maria do Socorro Silva Emerenciano – DJ 06.11.2019 – Processo nº 0000803-59.2015.5.06.0003)
1.256 – Nexo causal
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. DOENÇA CONTRAÍDA PELA EMPREGADA. DEPRESSÃO E ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO (TEPT). AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM
O LABOR EXERCIDO NA EMPREGADORA. ESTABILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDAS. Demonstrada pela prova pericial a ausência de nexo de causalidade entre o
exercício das funções na empresa e a enfermidade contraída pela empregada (depressão e TEPT),
bem como, ausente a comprovação do assédio moral alegado, indevida a indenização por danos
morais e o reconhecimento da estabilidade acidentária, mormente pelo fato de a obreira não ter
gozado o benefício auxílio-doença acidentário. Recurso conhecido e improvido. (TRT 7ª R – 3ª T –
Rel. Maria José Girão – DJ 28.11.2019 – Processo nº 0000627-07.2017.5.07.0028)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.255 – Cabimento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DOS ARTS. 897-A, DA CLT, E 1.022, DO NCPC. De acordo com o art. 897-A da CLT, serão
cabíveis os Embargos de Declaração quando ocorrer, no julgado hostilizado, contradição, omissão e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Também disciplina
o art. 1.022 do NCPC que os Embargos de Declaração poderão ser manejados quando houver, na
sentença, obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz,
hipóteses que não observadas no caso dos autos, de modo que inviável a oposição do referido
remédio jurídico. Embargos Declaratórios rejeitados. (TRT 6ª R – 1ª T – Rel. Maria do Socorro Silva
Emerenciano – DJ 06.11.2019 – Processo nº 0001794-66.2016.5.06.0143)
•••
1.254
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO. Inexistindo vícios no acórdão, devem ser desprovidos os embargos declaratórios. Embar-
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gos conhecidos e não providos. (TRT 17ª R – 2ª T – Rel. Cláudio Armando Couce de Menezes – DEJT
05.11.2019 – Processo nº 0037000-24.2008.5.17.0012)
•••
1.253
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. Os embargos declaratórios prestam-se
apenas a sanar os vícios elencados nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade, erro material ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos
extrínsecos do recurso. Havendo no acórdão algum desses vícios, os embargos devem ser acolhidos. (TRT 12ª R – 1ª Câmara – Rel. Helio Bastida Lopes – DJ 29.11.2019 – Processo nº 000184227.2016.5.12.0056)
•••
1.252
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES. Inexistindo vícios no acórdão impugnado, deve ser negado provimento aos embargos
de declaração interpostos. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. (TRT 7ª R –
3ª T – Rel. Francisco Tarcisio Guedes Lima Verde Junior – DJ 28.11.2019 – Processo nº 000028458.2018.5.07.0001)
EMBARGOS DE TERCEIRO
1.251 – Requisitos
AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
BEM. Para utilizar-se de embargos de terceiro como impugnação a ato judicial constritivo, deve
o embargante trazer com a petição inicial, à guisa de prova pré-constituída, os documentos que
comprovem a propriedade ou a posse do bem penhorado, fazendo prova inconteste desta sua qualidade de proprietário e possuidor, ou simplesmente de possuidor do bem (CPC, art.1046, § 1º).
Não o fazendo, tem-se como não comprovada a aquisição ou posse do bem objeto dos embargos.
Agravo de petição que se nega provimento. (TRT 6ª R – 1ª T – Rel. Maria do Socorro Silva Emerenciano – DJ 06.11.2019 – Processo nº 0000662-27.2012.5.06.0009)
EXECUÇÃO
1.250 – Multa
SENTENÇA. CUMPRIMENTO. ARTS. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO, 876 A 892 DA CLT. A
imposição de multa na forma preconizada nos arts. 832, § 1º, c/c art. 652, alínea d, da CLT, não viola
os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição, 880 da CLT, e 85 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, pois autorizam que assim proceda o magistrado, assim como
a Súmula nº 31 do TRT-8ª. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 28.11.2019
– Processo nº 0000497-90.2017.5.08.0124)
1.249 – Sistema de investigação de movimentações bancárias (SIMBA)
AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO
DO SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – SIMBA. Cabível o prosseguimento da execução mediante a utilização do SIMBA, a fim de se verificar a existência de bens
dos executados. Adoção de precedentes da SEEx. Agravo de petição provido. (TRT 4ª R – Seção
Especializada em Execução – Rel. Maria da Graça Ribeiro Centeno – DJ 26.11.2019 – Processo nº
0000390-65.2013.5.04.0102)
FÉRIAS
1.248 – Dobra
FÉRIAS. DEFERIMENTO DA DOBRA. Concede-se a dobra das férias correspondente a oito
dias do mês de julho de 2016, período em que o autor, comprovadamente, foi convocado para
laborar antes do retorno das aulas. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Francisco de Assis Carvalho e Silva – DJ
28.11.2019 – Processo nº 0000152-09.2019.5.13.0030)
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GESTANTE
1.247 – Estabilidade provisória
ESTABILIDADE GESTACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. O art. 10,
II, “b” do ADCT garante a manutenção do contrato de emprego da trabalhadora gestante até cinco
meses após o parto. A garantia de emprego independe da ciência da gravidez pelo empregador ou
pela obreira, porquanto se trata de responsabilidade objetiva, operando-se pela mera existência do
evento concepção. Neste caso, como foi confirmado que a trabalhadora estava gestante na data da
dispensa, é assegurada à empregada, ante o período de estabilidade, o direito de receber indenização correspondente aos salários a partir do dia da rescisão do contrato, até que se complete cinco
meses após o parto. Recurso patronal não provido. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. Maria Beatriz Theodoro
Gomes – DJ 25.11.2019 – Processo nº 0000050-32.2018.5.23.0001)
GRUPO ECONÔMICO
1.246 – Comprovação
RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. Nos termos do § 2º, do art. 2º, da CLT, entende-se caracterizado o grupo econômico quando uma ou mais empresas, cada uma com personalidade jurídica própria, mantiverem entre si
vínculo de direção, controle, administração ou coordenação para a consecução de suas atividades.
Assim, o que caracteriza o grupo econômico, e impõe a solidariedade entre as empresas que o compõem, é a interrelação entre as diferentes pessoas jurídicas em nível administrativo ou financeiro,
caracterizando a existência de direção hierarquizada ou de coordenação entre as empresas. Existindo um direcionamento comum aos negócios, existirá o grupo econômico. (TRT 1ª R – 1ª T – Rel.
Marcelo Augusto Souto de Oliveira – DJ 05.11.2019 – Processo nº 0101973-87.2017.5.01.0021)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
1.245 – Majoração
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO. REQUISITOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. O arbitramento da verba dos honorários de advogado deve observar o princípio da razoabilidade quando da verificação do atendimento aos requisitos que emergem da demanda em análise e que integram o critério da valorização. Assim, o valor fixado deve
guardar proporção com o volume e a complexidade da causa, a qualidade técnica do trabalho já
apresentado, o tempo despendido e o labor ou as medidas que os advogados do sindicato assistente ainda terão que empregar no processo. Têm-se como referência desses requisitos o disposto
no Código de Processo Civil. No caso, o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do
Sindicato assistente do reclamante no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação olvidou da verificação de diversas circunstâncias, entre elas o grau de zelo profissional e a proporção
da vitória da parte contrária. Os autos tratam de demanda complexa, que envolve litisconsórcio
passivo e discussão de diversas questões e parcelas, desde a aferição da competência material e da
prescrição absoluta ou parcial até a análise de normas internas da empresa e das decorrentes de
negociação coletiva, que resultaram em processo com mais de 5 (cinco) volumes. O feito já teve diversos incidentes, inclusive recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, além do segundo recurso
ordinário que ora se julga. Os patronos do autor compareceram a sessões de audiência, procederam à análise de diversos documentos apresentados pelas reclamadas. Destarte, cabe atentar ao
esforço desenvolvido pelos profissionais que patrocinam a causa e o resultado que emergiu desse
trabalho, e que os advogados ainda empreenderão esforços quanto aos atos de acertamento e de
execução do julgado, se mantida a condenação, para majorar o percentual a título de honorários
advocatícios estabelecidos na sentença para 15% (quinze por cento) também inicidentes sobre o
valor da condenação. (TRT 5ª R – 5ª T – Rel. Jeferson Muricy – DJ 19.11.2019 – Processo nº 000140024.2012.5.05.0015)
1.244 – Redução
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. Constatada a baixa complexidade da causa, que sequer exigiu dilação probatória, e diante do parâmetro utilizado por este
Colegiado em casos parecidos, reputo devida a redução dos honorários advocatícios para o im-
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porte de 10%. Recurso ordinário parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TRT 10ª R – 2ª
T – Rel. João Luis Rocha Sampaio – DJ 27.11.2019 – Processo nº 0000719-39.2019.5.10.0801)
1.243 – Reforma trabalhista
HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº
13.467/2017. Considerando que o ajuizamento da ação ocorreu antes da entrada em vigor da Lei nº
13.467/17 em 11/11/2017, para concessão dos honorários advocatícios, necessária a presença de
certos requisitos, a saber, a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou encontrarse o empregado em situação que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família, e a assistência por sindicato da categoria profissional (Súmula 219, I, do Col. TST).
Cumpridos os requisitos, são devidos honorários advocatícios assistenciais. Recurso ordinário da
Reclamante conhecido e provido. (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. José Leone Cordeiro Leite – DJ 29.11.2019
– Processo nº 0000579-33.2017.5.10.0006)
1.242 – Sucumbência
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO AUTOR. EXCLUSÃO. A partir da reforma
contida nesta decisão, tem-se que todas as verbas postuladas na inicial foram concedidas. Portanto, mesmo que, individualmente, nem todas as pretensões tenham atingido o resultado pecuniário
pretendido pelo reclamante, ainda assim, na esteira do que tem decidido este Colegiado quanto
ao tema, cumpre afastar a obrigação do autor ao pagamento da verba honorária. Recurso do reclamante parcialmente provido. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Francisco de Assis Carvalho e Silva – DJ
28.11.2019 – Processo nº 0000152-09.2019.5.13.0030)
HORAS EXTRAS
1.241 – Cartões de ponto
RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA. HORAS EXTRAS. CARTÕES DE PONTO APRESENTANDO “HORÁRIO BRITÂNICO”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 338 DO C. TST. Com a
inversão do ônus da prova à reclamada, nos termos do inciso III, da Súmula 338 do C.TST, e não
se desincumbindo de tal mister, faz jus a reclamante a percepção de horas extras. Recurso conhecido e improvido. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Maria José Girão – DJ 28.11.2019 – Processo nº 000062707.2017.5.07.0028)
1.240 – Compensação
DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS (50% E 100%). COMPENSAÇÃO. EXCLUSÃO. Não procede
a pretensão da reclamada quanto à exclusão das horas suplementares deferidas pelo Juízo a quo,
considerando que a invalidação do acordo de compensação de horas extras ocorreu, por ser o
ambiente de trabalho do autor insalubre e, como tal, a compensação de jornada, ainda que prevista em norma coletiva de trabalho, deve ser autorizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
nos termos do art. 60 da CLT, inclusive, em atenção ao cancelamento da Súmula nº 349 do TST.
Assim, seja porque a reclamada não trata do disposto no art. 60 da CLT, razão precípua da invalidação do Banco de horas, deixando de observar o art. 1.010 do CPC ou o princípio da dialeticidade, seja porque o entendimento firmado na sentença de conhecimento está em consonância
com as regras legais quanto às horas extras, inexistindo violação ao art. 7º, XXVI, da Constituição.
(TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 28.11.2019 – Processo nº 000049790.2017.5.08.0124)
•••
1.239
HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. INVALIDADE. A habitualidade
da prestação de serviços no dia destinado à compensação implica em invalidade do acordo de
compensação de jornada, nos termos da Súmula nº 85 do TST. (TRT 12ª R – 3ª Câmara – Rel. Quezia
de Araújo Duarte Nieves Gonzalez – DJ 30.11.2019 – Processo nº 0000053-23.2019.5.12.0012)
1.238 – Compensação: ambiente insalubre
HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO. AMBIENTE INSALUBRE. Considerando que o reclamante
cumpriu misteres em condições de insalubridade, o acordo de compensação de jornada é nulo
pois não observado o disposto no art. 60 da CLT (Súmula 85, item VI, do C. TST: “Não é válido acor-

www.zkeditora.com

99

EMENTÁRIO
do de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva,
sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da
CLT”), havendo diferenças de horas extras a favor do reclamante. 2. Recurso da reclamada desprovido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luis Moraes de Oliveira – DJ 27.11.2019 – Processo nº 002431723.2018.5.24.0007)
1.237 – Diferenças
DIFERENÇAS DOS REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. PAGAMENTO INDEVIDO. Consoante
dispõem os arts. 818 da CLT e 373, I e II, do CPC, incumbe ao Autor provar o fato constitutivo do seu
direito, enquanto que ao Réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.
No caso, a Ré juntou aos autos os holerites, recibos de pagamento de férias e TRCT, que consignam
a quitação dos reflexos das horas extras no DSR, férias, 13º salário, bem como nas verbas rescisórias. Contudo, o Autor deixou de apontar a existência de diferenças entre os valores que entendia
lhe serem devidos e os quitados, ônus que era seu. Desse modo, mantém-se a sentença que julgou
improcedente o pedido de pagamento das diferenças dos reflexos das horas extras. Recurso Ordinário do Autor improvido. (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Rosana Maria de Barros Caldas – DJ 22.11.2019
– Processo nº 0000336-94.2017.5.23.0146)
1.236 – Ônus da prova
HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. O deferimento de horas extras exige comprovação cabal
e inconteste da existência do regime de sobrejornada por parte de quem o alega (art. 818 da CLT
c/c o art. 373 do CPC), de sorte que, para o acolhimento da pretensão, cumpre ao Autor demonstrar de forma clara e inequívoca a veracidade das alegações iniciais, ônus do qual se desvencilhou
satisfatoriamente. (TRT 10ª R – 2ª T – Rel. João Luis Rocha Sampaio – DJ 27.11.2019 – Processo nº
0000719-39.2019.5.10.0801)
1.235 – Reflexos: repouso semanal remunerado
HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS
PAGAS MENSAL OU QUINZENALMENTE SOBRE OS REPOUSOS SEMANAIS REMUNERADOS.
ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 605/45. 1) O RSR é composto pela média das horas prestadas ao longo da
semana (Súmula nº 172 do TST), mesmo em se tratando de empregado mensalista e/ou quinzenal, uma vez que os repousos que se encontram emitidos no pagamento mensal são aqueles correspondentes ao salário básico. A incidência de reflexos no Repouso, pelo deferimento de horas
extraordinárias, apesar de ocasionar incremento salarial, não se impõe na incidência destas no
RSR, na forma do art. 7º, alínea a, da Lei nº 605/49; 2) Quanto à repercussão do RSR, o entendimento atual do TST é no sentido de que repercute, em função do IRR nº 10169-57.2013.5.05.0024,
que modulou a questão, nos moldes do art. 927, § 3º, CPC, como se verá mais adiante, assim os
arts. § 5º do art. 487 da CLT, e art. 7º, a, da Lei nº 605/49, além das Súmulas nºs 45, 172, 264 e 376,
todas do TS; 3) O RSR, quando majorado em razão das horas extraordinárias repercute nas verbas
trabalhistas, nos termos deferidos pelo Juízo de origem, mesmo se tratando de mensalista; 4) A
questão sub judice está dirimida pelo IRR nº 10169-57.2013.5.05.0024, que modulou a questão, nos
moldes do art. 927, § 3º, CPC. Dessa forma, sejam pelos arts. § 5º do art. 487 da CLT, art. 7º, a, da
Lei nº 605/49, sejam pelas Súmulas nºs 45, 172, 264 e 376, II, do TST, a sentença de conhecimento
está correta. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 28.11.2019 – Processo nº
0000497-90.2017.5.08.0124)
1.234 – Registro da jornada
RECURSO DO RECLAMANTE. HORAS EXTRAS. REGISTROS DE FREQUÊNCIA INEXISTENTES. SÚMULA 338 DO TST. PEDIDOS RELATIVOS À JORNADA DE TRABALHO. CABIMENTO. A inexistência de registros de frequência nos autos autoriza a aplicação do entendimento consolidado
por meio da Súmula 338, I, do TST, presumindo-se como verdadeira a jornada de trabalho declinada na inicial. Tal presunção, contudo, é relativa, desde que outros elementos existentes nos autos
sejam capazes de elidir as informações do empregado. Observadas essas diretrizes no caso concreto, deve-se reformar a sentença no sentido do deferimento ao reclamante de horas extras por
atividades extraclasse. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Francisco de Assis Carvalho e Silva – DJ 28.11.2019
– Processo nº 0000152-09.2019.5.13.0030)
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1.233 – Intervalo intrajornada: concessão parcial
INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO-CONCESSÃO INTEGRAL. Quando o intervalo intrajornada mínimo não for concedido totalmente pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período integral de uma hora, como extra, com acréscimo do adicional legal, devidamente integrado
ao salário, conforme Súmula 437, item I, do c. TST. (TRT 5ª R – 3ª T – Rel. Marizete Menezes – DJ
22.11.2019 – Processo nº 0001383-18.2013.5.05.0511)
1.232 – Redução
REDUÇÃO INDEVIDA DA CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. Constandose que a redução da carga horária do autor, a partir do mês de fevereiro de 2016, não atendeu aos
requisitos legais, deferem-se a ele as diferenças salariais postuladas. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Francisco de Assis Carvalho e Silva – DJ 28.11.2019 – Processo nº 0000152-09.2019.5.13.0030)
1.231 – Trabalho externo
RECURSO ORDINÁRIO. TRABALHO EXTERNO INCOMPATÍVEL COM A FIXAÇÃO DE HORÁRIOS. ART. 62, INCISO I, DA CLT. A hipótese prevista no inciso I do art. 62 da CLT, diz respeito à
impossibilidade concreta de ser quantificada a jornada de trabalho exercida pelo empregado, aplicável aos casos em que há incompatibilidade material de fiscalização dos horários cumpridos pelo
trabalhador. Exige-se que a condição seja anotada na Carteira de Trabalho e na ficha de registro
do empregado, além de ser, de fato, materialmente impossível ao empregador controlar a jornada.
Havendo provas nos autos de que havia controle dos horários de início e término das jornadas de
trabalho além do limite permitido, impõe-se a condenação do empregador ao pagamento de horas
extraordinárias. (TRT 1ª R – 1ª T – Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira – DJ 07.11.2019 – Processo
nº 0011521-64.2015.5.01.0065)
JUSTA CAUSA
1.230 – Caracterização
RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA DO EMPREGADO. ART. 482 DA CLT. SOBEJAMENTE
PROVADA. A rescisão por justa causa do empregado está prevista no art. 482 da CLT, que elenca as
faltas praticadas pelo empregado que podem dar ensejo à rescisão do contrato de trabalho. Trata-se da punição maior que se pode impor ao empregado e, como tal, importa ser sobejamente
provada. Deve o Juízo examinar se estão presentes, de fato, os requisitos autorizadores dessa justa
causa, para definir se houve ou não motivo para determinar a rescisão imediata do contrato de trabalho. (TRT 15ª R – 5ª T – Rel. Ana Paula Alvarenga Martins – DJ 22.11.2019 – Processo nº 001179189.2017.5.15.0110)
1.229 – Improbidade: atestado médico
DISPENSA POR JUSTA CAUSA. IMPROBIDADE. ADULTERAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. Ficando evidenciado que o reclamante adulterou atestado médico, com o fim de justificar ausência
ao trabalho, é cabível a dispensa por justa causa por quebra de fidúcia entre as partes.Recurso
desprovido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luis Moraes de Oliveira – DJ 27.11.2019 – Processo nº
0024873-71.2017.5.24.0003)
1.228 – Mau procedimento
JUSTA CAUSA. MAU PROCEDIMENTO. “De maneira geral, os doutrinadores classificam como
mau procedimento o comportamento incorreto do empregado, por meio da prática de atos que
firam a discrição pessoal, as regras do bem viver, o respeito, o decoro, e a paz e de atos de impolidez,
de grosseria, de falta de compostura que ofendem a dignidade”. (Wagner Giglio). O procedimento
do reclamante foi inadequado ao afrontar diretamente sócio da empresa, após este sinalizar não
estar gostando da atitude do empregado, que continuou insistindo e foi penalizado de imediato,
por quem poderia fazê-lo. A inadequação da conduta mostra-se, sobretudo no gravame direto que
ela teve em relação ao patrão, diante de outros empregados, enfraquecendo sua autoridade e ferindo a disciplina da empresa. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. David Alves de Mello Júnior – DJ 04.11.2019
– Processo nº 0001055-06.2009.5.11.0003)
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1.227 – Competência territorial
RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. 1. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO FORA DO LUGAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
A COMPETÊNCIA É MEDIDA DE JURISDIÇÃO. As normas de competência territorial estabelecem,
como regra geral, o local da prestação de serviços, ainda que o trabalhador tenha sido contratado
em local diverso. No caso dos autos, o obreiro prestou serviços no estado de minas gerais, razão
pela qual aplica-se a regra geral do caput do art. 651 DA CLT. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Laerte Neves de
Souza – DJ 29.11.2019 – Processo nº 0000423-69.2019.5.19.0056)
1.226 – Competência: servidor público
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. NÃO CARACTERIZADA. CELETISTA. A alegação de existência de regime jurídico
-administrativo não afasta necessariamente a competência da Justiça do Trabalho. No caso, não restou
comprovadas as circunstâncias autorizadoras da contratação por prazo determinado, sendo o servidor admitido sem concurso público, razão por que o vínculo permanece sob a regência da CLT. (TRT
22ª R – 1ª T – Rel. Liana Ferraz de Carvalho – DJ 04.11.2019 – Processo nº 00000037-90.2019.5.22.0109)
JUSTIÇA GRATUITA
1.225 – Cabimento
PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA APÓS A LEI Nº 13.467/2017.
ANÁLISE ESPECÍFICA QUE DEVE SER FEITA EM CADA CASO CONCRETO. A concessão dos benefícios da justiça gratuita sofreu severas modificações com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017,
que alterou o § 3º e incluiu o § 4º ao art. 790 da CLT, trazendo novas exigências para que o julgador
defira a gratuidade da justiça ao litigante da Justiça do Trabalho. Em interpretação à nova sistemática,
vê-se que o julgador está autorizado a deferir a concessão, de ofício ou a requerimento, quando a
parte percebe salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios pagos pela Previdência
Social, não sendo exigidas maiores formalidades nesse caso. Por outro lado, na hipótese de percepção
de salário superior a este parâmetro, o novo dispositivo celetista impõe que a parte comprove a impossibilidade de demandar em juízo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Ocorre, contudo,
que o novo dispositivo normativo não deve ser compreendido de forma única, taxativa e isolada,
devendo ser apreciadas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se evitar lesão aos princípios de acesso à jurisdição e de assistência judiciária integral aos necessitados. Além disso, quando o
pedido de justiça gratuita for formulado pela parte reclamante, deve ainda ser objeto de ponderação
a presunção de hipossuficiência que decorre do princípio da proteção, de relevante e inegável importância ao processo do trabalho. Portanto, considerando as circunstâncias delineadas nos presentes
autos e o critério de razoabilidade de que devem ser revestidas as decisões judiciais, altera-se julgado
de origem para deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita, isentando a parte do pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido. (TRT 19ª R – 2ª T –
Rel. Laerte Neves de Souza – DJ 29.11.2019 – Processo nº 0000423-69.2019.5.19.0056)
1.224 – Pessoa jurídica
RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA. NÃO RECONHECIMENTO. A concessão dos benefícios da justiça gratuita é prerrogativa do trabalhador/empregado, que somente se estende à pessoa jurídica reclamada quando
comprovada, de maneira inequívoca, sua insuficiência econômica, o que não ocorreu no presente
caso. Dessa forma, não efetuado o preparo do recurso ordinário, correta a sentença que negoulhe seguimento. (TRT 8ª R – 1ª T – Rel. Marcus Augusto Losada Maia – DJ 29.11.2019 – Processo nº
0001000-34.2018.5.08.0009)
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
1.223 – Multa
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para a configuração da litigância de má-fé devem estar
presentes fortes elementos de prova da atuação desleal da parte, que acarrete prejuízo para a parte
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adversa ou para a Administração da Justiça, pois a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé demanda prova. No caso vertente, a conduta processual da reclamada não se enquadra em nenhuma
das hipóteses do art. 793-B da CLT. (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Rosa Nair da Silva Nogueira Reis – DJ
29.11.2019 – Processo nº 0010810-63.2018.5.18.0103)
MANDADO DE SEGURANÇA
1.222 – Cabimento
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE PETIÇÃO. A interposição
concomitante de mandado de segurança e agravo de petição em face da mesma decisão é incabível. Os autores não podem se valer da ação mandamental e do recurso de agravo de petição visando
desconstituir o mesmo ato, inclusive para evitar a ocorrência de decisões conflitantes. Aplica-se ao
caso em exame, por analogia, o entendimento consagrado na OJ 54 da SDI-2 do TST. (TRT 3ª R – 1ª
Seção de Dissídios Individuais – Rel. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho – DJ 29.11.2019 – Processo nº 0011056-60.2019.5.03.0000)
1.221 – Perda do objeto
MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. Ocorre a perda do objeto do mandado de
segurança em virtude da revogação da decisão impugnada pela d. autoridade apontada como coatora, havendo a carência superveniente do interesse processual da impetrante, devendo ser extinto
o mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (TRT 3ª R – 1ª Seção
de Dissídios Individuais – Rel. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho – DJ 29.11.2019 – Processo nº
0011136-24.2019.5.03.0000)
MULTA
1.220 – Art. 477, § 7º da CLT
MULTA DO ART. 477 DA CLT. ATRASO NO PAGAMENTO DA MULTA DO FGTS. Ante a mora no
pagamento da multa do FGTS, devida a multa do art. 477 da CLT. (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. José Leone
Cordeiro Leite – DJ 29.11.2019 – Processo nº 0000579-33.2017.5.10.0006)
•••
1.219
MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 467 E 477 DA CLT. DESCABIMENTO. O deferimento de diferenças salariais em juízo não implica nas penalizações dos arts. 467 e 477 da CLT. (TRT 12ª R – 3ª
Câmara – Rel. Quezia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez – DJ 30.11.2019 – Processo nº 000045642.2018.5.12.0039)
NORMA COLETIVA
1.218 – Adicional
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. DEFERIMENTO. Constatado que não estão presentes no
caso as condições exceptivas previstas nos acordos coletivos trazidos aos autos, faz-se necessária
a concessão do adicional de qualificação a partir do momento em que o autor adquiriu a titulação
de Doutor. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Francisco de Assis Carvalho e Silva – DJ 28.11.2019 – Processo nº
0000152-09.2019.5.13.0030)
1.217 – Multa normativa
MULTAS NORMATIVAS. AMPLIAÇÃO. A reforma da decisão de origem, concedendo, ao autor,
novas verbas, implica a ampliação do leque de cláusulas normativas violadas pelas empregadoras,
estendendo-se também a essas irregularidades a imposição de multa normativa. (TRT 13ª R – 2ª T
– Rel. Francisco de Assis Carvalho e Silva – DJ 28.11.2019 – Processo nº 0000152-09.2019.5.13.0030)
OBRIGAÇÃO DE FAZER
1.216 – Multa
AGRAVO DE PETIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. Nos termos da Súmula 410
do STJ é imprescindível a intimação da parte devedora para cumprimento da obrigação de fazer
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antes da aplicação de multa pecuniária, impondo-se a aplicação do art. 513, § 2º, item I, do CPC.
Agravo de petição não provido, no aspecto. (TRT 2ª R – 3ª T – Rel. Patricia Therezinha de Toledo – DJ
27.11.2019 – Processo nº 0000779-96.2015.5.02.0373)
PENHORA
1.215 – Conta salário
AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos termos do entendimento revelado pela Súmula 47 deste e. regional, é possível a penhora de conta-salário, pensão
ou proventos de aposentadoria de sócios da empresa ré, bem como outras formas de remuneração
de fontes pagadores destes, para fins de adimplemento de débitos trabalhistas de natureza alimentar, desde que não ultrapasse 20% dos ganhos líquidos mensais do executado. (TRT 5ª R – 4ª T – Rel.
Juiz Convocado Sebastião Martins Lopes – DJ 27.11.2019 – Processo nº 0206400-65.1991.5.05.0012)
1.214 – Proventos de aposentadoria
MANDADO DE SEGURANÇA.PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. Aplica-se a regra geral da impenhorabilidade, sendo impossível qualquer constrição,
mesmo que em percentual limitado, na medida em que o art. 833 do CPC não admite interpretação
ampliativa, tratando-se a exceção de uma espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia. (TRT 3ª R – 1ª Seção de Dissídios Individuais – Rel. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho – DJ
29.11.2019 – Processo nº 0011140-61.2019.5.03.0000)
1.213 – Veículo
AGRAVO DE PETIÇÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO E COMPROVAÇÃO DA POSSE DOS BENS. Caso em que a prova produzida não evidencia a efetiva aquisição e posse dos veículos pelo terceiro embargante. Penhora mantida. (TRT 4ª R –
Seção Especializada em Execução – Rel. Maria da Graça Ribeiro Centeno – DJ 26.11.2019 – Processo
nº 0020187-21.2019.5.04.0521)
PRÊMIO
1.212 – Habitualidade
PRÊMIO ASSIDUIDADE. NATUREZA SALARIAL. HABITUALIDADE. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. Em conformidade com o entendimento emanado da Súmula 209 do C. STF, os prêmios
integram o salário do trabalhador quando pagos com habitualidade. As fichas financeiras apresentadas pela Ré revelam que o prêmio-assiduidade foi pago à Autora na maioria dos meses do contrato de trabalho, caracterizando, assim, a habitualidade. Sentença que se mantém quanto à ordem
de integração do prêmio assiduidade à remuneração obreira. Apelo patronal desprovido. (TRT 23ª
R – 2ª T – Rel. Nicanor Favero Filho – DJ 29.11.2019 – Processo nº 0000483-90.2019.5.23.0101)
PROCESSO
1.211 – Rito ordinário
RECURSO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDOS ILÍQUIDOS.
RITO ORDINÁRIO. RECURSO PROVIDO. Considerando que o sindicato autor informou em sua
peça de ingresso a impossibilidade inicial de liquidação dos pedidos, motivo pelo qual requereu
a tramitação do feito sob o rito ordinário, nada obsta que a reclamação possa seguir referido rito
procedimental, medida que melhor atende aos Princípios da Economia e Celeridade Processuais,
além de preservar a efetividade do processo. Recurso conhecido e provido. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel.
Maria José Girão – DJ 28.11.2019 – Processo nº 0001846-97.2017.5.07.0014)
PROMOÇÃO
1.210 – Base de cálculo
DAS PROMOÇÕES POR MÉRITO EM RAZÃO DO REGULAMENTO DA PETROBRÁS. SALÁRIO
BÁSICO. INCREMENTO DECORRENTE DOS AVANÇOS DE NÍVEL. RECÁLCULO REMUNERATÓRIO. REPERCUSSÃO. A redefinição do salário básico deferida resulta, consequentemente, no recál-
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culo remuneratório do obreiro. Assim, a alteração das demais verbas que compõe sua remuneração, atreladas à variação do salário-base que decorre dos avanços de nível em razão das promoções
regulamentares por mérito, constitui circunstância que implica em reflexo nas parcelas periodicamente pagas, que não têm apenas o salário base do empregado como parâmetro de cômputo,
como ocorre com as parcelas de férias mais 1/3 13º salário e FGTS. O deferimento do pedido de
pagamento dessas diferenças de férias mais 1/3, de 13º salário e de FGTS decorrentes do recálculo
remuneratório citado, portanto, se impõe. (TRT 5ª R – 5ª T – Rel. Jeferson Muricy – DJ 19.11.2019 –
Processo nº 0001400-24.2012.5.05.0015)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1.209 – Execução fiscal
AGRAVO DE PETIÇÃO DA UNIÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. A cobrança da empresa executada de dívida ativa decorrente de infrações a
artigos da CLT está sujeita à habilitação no juízo da recuperação judicial. Adoção de precedentes
desta Seção Especializada em Execução. Agravo de petição da União a que se nega provimento.
(TRT 4ª R – Seção Especializada em Execução – Rel. Maria da Graça Ribeiro Centeno – DJ 26.11.2019
– Processo nº 0020750-27.2018.5.04.0205)
RECURSO
1.208 – Representação processual
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO RECLAMANTE. MOMENTO OPORTUNO PARA A ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ARGUIÇÃO APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. No caso, quando do julgamento dos recursos ordinários das partes, o Regional não conheceu do apelo do autor por ausência de representação processual e negou provimento ao apelo do réu. Compulsando-se os autos,
constata-se que o reclamado não se manifestou acerca da irregularidade de representação do autor
quando da interposição do seu recurso ordinário, insurgindo-se, tão somente, contra o mérito da
decisão recorrida. O reclamado, em sede de embargos de declaração, requereu a declaração de
inexistência de todos os atos praticados pela advogada do autor. Contudo, o Regional rejeitou os
embargos de declaração do reclamado, pois verificou que a parte não apontou nenhum vício que
pudesse ser sanado por meio do apelo aviado. Constata-se que o ora agravante não se utilizou do
recurso próprio, no momento certo, para arguir a irregularidade de representação do reclamante
e requerer a nulidade dos atos até então praticados, o que caracteriza preclusão da matéria. Com
efeito, apenas em embargos de declaração o réu levou a matéria para discussão no Regional. Nestes
termos, não cabe a análise do pleito de declaração de inexistência dos atos praticados pela advogada do autor, uma vez que o tema não foi impugnado no momento oportuno, de modo que resta
configurada a preclusão consumativa. Incidência da Orientação Jurisprudencial nº 62 da SbDI-1 do
TST. Agravo de instrumento desprovido” (TST – 2ª T – Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta – DEJT
29.11.2019 – Processo nº AIRR-11667-52.2013.5.03.0055)
1.207 – Valor de alçada
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. FIXAÇÃO DE ALÇADA. VARA DO TRABALHO. RECORRIBILIDADE LIMITADA À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. Não se conhece de recurso nas reclamações em que o valor da causa seja inferior a dois
salários mínimos, salvo se versar sobre matéria constitucional. Na hipótese dos autos, o valor dado
à causa na petição inicial de R$ 742,22 mostra-se inferior ao dobro do salário mínimo legal da época do ajuizamento e as matérias ventiladas no recurso ordinário (diferenças rescisórias, vale-transporte, descontos de vale refeição, honorários advocatícios) constituem matéria infraconstitucional.
Dessa feita, escorreita a decisão de primeiro grau que denegou seguimento ao recurso ordinário,
por insuficiência do valor de alçada. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRT 22ª
R – 1ª T – Rel. Liana Ferraz de Carvalho – DJ 04.11.2019 – Processo nº 00000105-58.2019.5.22.0006)
•••
1.206
VALOR DA CAUSA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. FIXAÇÃO DE ALÇADA. VARA DO
TRABALHO. RECORRIBILIDADE LIMITADA À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. Não se conhece de
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recurso nas reclamações em que o valor da causa seja inferior a dois salários mínimos, salvo se versar sobre matéria constitucional. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Liana Ferraz de Carvalho – DJ 04.11.2019
– Processo nº 00000037-90.2019.5.22.0109)
RESCISÃO CONTRATUAL
1.205 – Verbas rescisórias: média salarial
VERBAS RESCISÓRIAS. MÉDIA SALARIAL. CRITÉRIO. Tratando-se de trabalhador que possui
remuneração variável, deve o salário para fins rescisórios refletir a média da remuneração auferida
nos últimos doze meses de serviço, nos termos do § 3º do art. 487 da CLT. (TRT 19ª R – 1ª T – Rel.
Pedro Inácio – DJ 17.11.2019 – Processo nº 0000461-63.2019.5.19.0062)
RESCISÃO INDIRETA
1.204 – Condições inseguras de trabalho
RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO. FALTA GRAVE PATRONAL. CONDIÇÕES INSEGURAS DE TRABALHO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não caracterizada de forma plena
as condições inseguras de trabalho que motivou o acidente de trabalho sofrido pelo empregado,
resta afastada a caracterização de falta grave do empregador justificadora da rescisão indireta do
contrato de trabalho. (TRT 15ª R – 5ª T – Rel. Marcos da Silva Porto – DJ 27.11.2019 – Processo nº
0010855-42.2014.5.15.0119)
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
1.203 – Cabimento
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO. O disposto no § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/1993 impede a transferência, para a
Fazenda Pública, dos encargos trabalhistas devidos pela empresa prestadora aos seus empregados.
Todavia, o dispositivo somente é aplicável em caso de mera inadimplência da empresa prestadora,
não autorizando a Administração Pública a relaxar e omitir-se no cumprimento de seu dever geral
de evitar que terceiros venham a sofrer prejuízos materiais e morais por conta da ação ou da omissão de seus agentes. Comprovada, pelos elementos dos autos, pela análise do acervo probatório
produzido pelas partes, a culpa subjetiva exclusiva ou concorrente da Administração Pública pela
não fiscalização do adimplemento dos encargos trabalhistas deferidos, seja in eligendo, seja in vigilando, surgirá naturalmente o seu dever de indenizar ou ressarcir o lesado. (TRT 1ª R – 1ª T – Rel.
Marcelo Augusto Souto de Oliveira – DJ 05.11.2019 – Processo nº 0100218-39.2019.5.01.0221)
1.202 – Culpa in vigilando
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B DO CPC/1973 (ARTIGO 1.041, CAPUT, § 1º, DO
CPC/2015). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA
JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN
VIGILANDO NÃO CONFIGURADA. 1. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços.
2. A Suprema Corte, ao julgar a ADC 16/DF e proclamar a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da
Lei 8.666/93, não afastou a possibilidade de imputação da responsabilidade subsidiária aos entes
da Administração Pública, por dívidas trabalhistas mantidas por empresas de terceirização por eles
contratadas, desde que configurada conduta culposa, por omissão ou negligência, no acompanhamento da execução dos contratos de terceirização celebrados, nos moldes da Súmula 331, V, do
TST. Mais recentemente, no julgamento do RE 760931, em 30/3/2017, o Supremo Tribunal Federal,
em regime de repercussão geral, consolidou a tese jurídica no sentido de que “O inadimplemento
dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder
Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 3. A partir da análise dos fundamentos lançados
no debate travado no âmbito do Supremo Tribunal Federal para se concluir acerca da responsabilização do Ente da Administração Pública, em caráter excepcional, deve estar robustamente comprovada sua conduta culposa, não se cogitando de responsabilidade objetiva ou de transferência
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automática da responsabilidade pela quitação dos haveres em razão do simples inadimplemento
das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. Ademais, tem-se que compete ao Autor da
ação o ônus probatório quanto à conduta culposa do tomador de serviços. 4. No presente caso, esta
5ª Turma afastou a responsabilidade subsidiária do ente público, em razão da inexistência de culpa in vigilando, em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Logo, deve ser
mantida a decisão deste Colegiado, sem que seja efetuado o juízo de retratação de que trata o art.
543-B, § 3º, do CPC/1973 (art. 1.041, caput, § 1º, do CPC/2015), determinando-se a devolução dos
autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso
extraordinário, como entender de direito” (TST – 5ª T – Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues – DEJT
29.11.2019 – Processo nº RR-572-41.2016.5.05.0612)
1.201 – Dono da obra
“A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. DONO DA OBRA. Demonstrada a possível contrariedade
à Orientação Jurisprudencial nº 191 da SDI-1 do TST, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e
provido. B) Recurso de revista. Responsabilidade subsidiária. Contrato de empreitada. Dono da
obra. 1. Nos moldes delineados pela Orientação Jurisprudencial n° 191 da SDI-1 do TST, “ diante
da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o
dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações
trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou
incorporadora “. 2. Por sua vez, o órgão uniformizador de jurisprudência interna corporis desta
Corte Superior, a SDI-1, na sessão de 11/5/2017, decidiu, em julgamento de Incidente de Recursos
de Revista Repetitivos – Tema n° 0006, nos autos do processo n° TST – IRR – 190-53.2015.5.03.0090,
relatado pelo Exmo. Ministro João OresteDalazen, que, com exceção dos entes públicos, o dono da
obra poderá responder de forma subsidiária pelos deveres trabalhistas de empreiteiro inidôneo,
bem como que não são compatíveis com a diretiva da Orientação Jurisprudencial suso mencionada decisões de Tribunais Regionais do Trabalho que ampliem as possibilidades de responsabilidade para excepcionar, tão somente, pessoas físicas ou micro e pequenas empresas que não exerçam
atividade econômica vinculada ao objeto contratado. 3. As seguintes teses jurídicas foram fixadas
no julgamento do referido Incidente de Recursos de Revista Repetitivos, in verbis : “ I) A exclusão de
responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigação trabalhista a que se refere a Orientação Jurisprudencial n.º 191 da SBDI-I do TST não se restringe à pessoa física ou micro e pequenas empresas, compreende igualmente empresas de médio e grande porte e entes públicos; II) A excepcional
responsabilidade por obrigações trabalhistas prevista na parte final da Orientação Jurisprudencial
n.º 191 da SBDI-I do TST, por aplicação analógica do art. 455 da CLT, alcança os casos em que o
dono da obra de construção civil é construtor ou incorporador e, portanto, desenvolve a mesma
atividade econômica do empreiteiro; III) Não é compatível com a diretriz sufragada na Orientação Jurisprudencial n.º 191 da SBDI-I do TST jurisprudência de Tribunal Regional do Trabalho que
amplia a responsabilidade trabalhista do dono da obra, excepcionando apenas a pessoa física ou
micro e pequenas empresas, na forma da lei, que não exerçam atividade econômica vinculada ao
objeto contratado; e IV) Exceto ente público da Administração Direta e Indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade
econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, em face
de aplicação analógica do art. 455 da CLT e culpa in eligendo”. 4. Posteriormente, a SDI-1 desta
Corte Superior, em recente julgamento, publicado em 19/10/2018, ao analisar os embargos de declaração opostos ao referido IRR, concluiu por atribuir efeito modificativo ao julgado, modulando
os efeitos da Tese Jurídica nº 4 ao acrescer a Tese Jurídica nº 5: “ V) O entendimento contido na tese
jurídica nº 4 aplica-se exclusivamente aos contratos de empreitada celebrados após 11 de maio
de 2017, data do presente julgamento”. 5. No caso, restou expressamente consignado no acórdão
regional que “ a recorrente contratou a 1ª reclamada para realizar montagem elétrica de uma estrutura nova de fornos. Verifica-se, assim, que não se trata, em verdade, de terceirização de serviços,
uma vez que a 1ª ré foi contratada, em regime de empreitada, para execução de etapa de obra específica, com prazo de duração determinado e relacionado à serviços de construção e montagem
industrial”. 6. É evidente que não se trata de típico contrato de prestação de serviços, mas, sim, de
contrato de empreitada de construção civil celebrado entre a empreiteira, primeira reclamada, e a
dona da obra, segunda reclamada, a qual não é empresa construtora ou incorporadora, o que afas-
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ta qualquer responsabilidade desta nas obrigações trabalhistas contraídas por aquela, nos termos
da OJ nº 191 da SDI-1 do TST. 7. Ademais, se há contrato de empreitada de construção civil, a supracitada Orientação Jurisprudencial isenta o dono da obra de qualquer responsabilidade nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro sem fazer distinção quanto à essencialidade da obra
para o desenvolvimento da atividade econômica, ressalvando tão somente a empresa construtora
ou incorporadora, o que não é o caso da segunda reclamada. 8. Outrossim, não é possível extrair
do acórdão regional a existência de inidoneidade econômico-financeira do empreiteiro, elemento
necessário à caracterização de eventual responsabilidade subsidiária do dono da obra por culpa in
eligendo, conforme tese jurídica firmada no item IV do referido precedente, cuja diretriz deve ser
observada em razão do seu caráter vinculante, nos moldes do art. 896-C, § 11, da CLT. Recurso de
revista conhecido e provido” (TST – 8ª T – Rel. Min. Dora Maria da Costa – DEJT 29.11.2019 – Processo nº RR-11264-54.2016.5.03.0160)
1.200 – Tomador de serviços
RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial (Súmula nº 331 do
Colendo TST). Usufruindo o tomador da força de trabalho do operário, não pode se esquivar da
responsabilidade pelo pagamento de verbas arbitradas na condenação, sob pena de ofensa aos
princípios que norteiam o direito do trabalho, como, por exemplo, o da dignidade da pessoa
humana. (TRT 1ª R – 1ª T – Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira – DJ 05.11.2019 – Processo nº
0100889-60.2018.5.01.0039)
SALÁRIO
1.199 – Complessivo
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM VALOR FIXO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL E DA VEDAÇÃO TRABALHISTA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLESSIVO. O pagamento de horas extras em valor fixo, por meio de gratificação única, implica em
ofensa ao princípio da restituição integral e da vedação trabalhista ao pagamento de salário
complessivo. (TRT 5ª R – 3ª T – Rel. Marizete Menezes – DJ 22.11.2019 – Processo nº 000087535.2014.5.05.0221)
1.198 – Pagamento: ônus da prova
SALDO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR QUITAÇÃO. Reconhecida
a rescisão indireta do contrato de trabalho do Autor, competia a Reclamada comprovar o pagamento do saldo de salário do obreiro, cujo fato extintivo não restou demonstrado, o que traz como
consequência a procedência do respectivo pedido. (TRT 10ª R – 2ª T – Rel. João Luis Rocha Sampaio
– DJ 27.11.2019 – Processo nº 0000719-39.2019.5.10.0801)
1.197 – Reajuste
RECURSO DAS RECLAMADAS. INOBSERVÂNCIA DOS REAJUSTES PREVISTOS EM NORMAS
COLETIVAS. CONSTATAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CABIMENTO. DEFERIMENTO MANTIDO.
Ao contrário do que alegam as empresas, a instrução processual demonstrou que as empregadoras não concederam ao autor os reajustes previstos nas convenções coletivas aplicáveis à espécie,
razão pela qual não há como prosperar o pleito de exclusão das diferenças salariais concedidas a
partir de tal constatação. Recurso patronal não provido. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Francisco de Assis
Carvalho e Silva – DJ 28.11.2019 – Processo nº 0000152-09.2019.5.13.0030)
SALÁRIO PROFISSIONAL
1.196 – Zootecnista
ZOOTECNISTA. LEI Nº 4.950-A DE 1966. INDEXAÇÃO DO SALÁRIO PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. A estipulação inicial de salário profissional em múltiplos do salário mínimo, conforme previsto na Lei nº 4.950-A/1966, não vulnera a
Constituição (art. 7º, IV, CF). O que não se admite é a correção automática (indexação) sempre que
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ajustado o valor do salário mínimo, como bem esclarece a OJ nº 71 da SBDI-II do TST. No caso em
apreço, em que a Lei nº 4.950-A/66, interpretada à luz do art. 5º da CF, alcança os profissionais de
zootecnia, tem-se que o reclamante não demonstrou que seu empregador não a prestigiou quando
de sua contratação, no ano de 1986, buscando, em verdade, a diferença entre seu salário atual e o
valor correspondente a seis salários mínimos ao tempo do ajuizamento, o que caracteriza a indexação proibida pela Carta Magna. Recurso a que se nega provimento. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Tiberio
Freire Villar da Silva – DJ 5.11.2019 – Processo nº 00002881-11.2017.5.22.0003)
SENTENÇA
1.195 – Julgamento extra petita
JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. A lide deve ser solucionada nos limites
em que foi proposta, caracterizando julgamento “extra petita” a sentença que extrapola o pedido
inicial – art. 492 do CPC. (TRT 15ª R – 5ª T – Rel. Marcos da Silva Porto – DJ 27.11.2019 – Processo nº
0010855-42.2014.5.15.0119)
SINDICATO
1.194 – Enquadramento
ENQUADRAMENTO SINDICAL. APLICAÇÃO DAS CCTs. SINTTEL. SEAC. Nos autos da Ação
Declaratória 0001688-98.2011.5.10.0004, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal – SINTTEL/DF em face da CTIS TECNOLOGIA S.A. (Reclamada), foi
declarada “a legitimidade do Sindicato Autor para representar todos os empregados da empresa ré
que exerçam a atividade de operadores de telemarketing em ‘Call Center’”. Desse modo, o SINTTEL, mesmo antes da celebração do ACT 2014, já representava os empregados da Reclamada que
atuam nos serviços de teleatendimento, como era o caso da Reclamante, aplicando-se a esta as
Convenções Coletivas firmadas pelo referido Sindicato, cujas cópias dos instrumentos normativos
estão juntadas aos autos. Por fim, registre-se o entendimento fixado no julgamento do IUJ 000039617.2016.5.10.0000, no seguinte sentido: “I – O enquadramento sindical está vinculado à atividade
econômica principal do empregador, não estando inserida neste conceito a prestação de serviços
a terceiros. II – Exercendo a empresa múltiplas atividades, o enquadramento sindical observará o
segmento no qual o empregado trabalha, salvo quando não for possível identificar aquela preponderante e, cumulativamente, o sindicato dos trabalhadores houver celebrado convenção coletiva
mais benéfica com sindicato eclético da categoria econômica.” (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. José Leone
Cordeiro Leite – DJ 29.11.2019 – Processo nº 0000579-33.2017.5.10.0006)
•••
1.193
RECURSOS EMPRESARIAIS. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DA RECLAMANTE COM A
TOMADORA DE SERVIÇOS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. Uma vez reconhecida que a relação
jurídica empregatícia dos reclamantes se formou, desde o início, diretamente com a tomadora de
serviços (TIM S.A.), obviamente que fazem jus aos benefícios previstos nos Acordos Coletivos de
Trabalho do SINTTEL-PE, tais como diferenças salariais, auxílio-refeição, dentre outros. Recurso
ordinário a que se nega provimento quanto a este ponto. (TRT 6ª R – 1ª T – Rel. Maria do Socorro
Silva Emerenciano – DJ 06.11.2019 – Processo nº 0000743-65.2011.5.06.0023)
1.192 – Liberdade sindical
RECURSO ORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE EMPREGADO DO QUADRO DE ASSOCIADOS DO
SINDICATO. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGRAS DO ESTATUTO. O direito à ampla
liberdade sindical está previsto constitucionalmente, nos termos do art. 8º, caput, incisos I e V, da
Lex Legum e de acordo com os tratados da Organização Internacional do Trabalho, a exemplo de
sua Convenção nº 98, ratificada pelo Brasil. Assim, ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se
filado a Sindicato e, por outro lado, afigura ilícita a exclusão de empregado associado ao Sindicato sem a devida observância das regras e procedimentos estabelecidos no respectivo Estatuto
da entidade sindical, notadamente aquelas que garantem o contraditório e à ampla defesa do
empregado, de acordo ainda com o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
(TRT 1ª R – 1ª T – Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira – DJ 05.11.2019 – Processo nº 010155678.2018.5.01.0481)
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EMENTÁRIO
SOBREAVISO
1.191 – Caracterização
“SOBREAVISO APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º DA CLT (redação alterada na sessão
do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.
I – O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado,
por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso.” (TST, Súmula nº 428) (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Rosa
Nair da Silva Nogueira Reis – DJ 29.11.2019 – Processo nº 0011616-8.2017.5.18.0015)
TERCEIRIZAÇÃO
1.190 – Lícita
RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. TOMADOR DE SERVIÇO. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 725 de repercussão geral, declarou a licitude da terceirização entre
pessoas jurídicas distintas. Assim, considerando o efeito vinculante da decisão, afigura-se lícita a
terceirização perpetrada. (TRT 24ª R – Pleno – Rel. Fatima Regina de Saboya Salgado – DJ 21.11.2019
– Processo nº 0024177-75.2016.5.24.0001)
TRABALHADOR RURAL
1.189 – Intervalo
RECURSO ORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. PAUSAS PREVISTAS NA NR-31 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NÃO CONCESSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 72 DA CLT. Já consolidado o entendimento de que aos trabalhadores
rurais cortadores de cana-de-açúcar, no que concerne às pausas durante a jornada de trabalho,
como forma de proteção à saúde do trabalhador, aplica-se, por analogia, o intervalo previsto no art.
72 da CLT. In casu, restou demonstrada a realização de diversas pausas ao longo da jornada, permitindo aos trabalhadores o descanso do trabalho em pé ou que exija sobrecarga muscular, suprindo,
assim, a exigência contida na NR-31 do MTE e no art. 72 da CLT, pelo que indevida a indenização
postulada. Recurso ordinário improvido. (TRT 6ª R – 1ª T – Rel. Maria do Socorro Silva Emerenciano
– DJ 06.11.2019 – Processo nº 0001196-08.2017.5.06.0231)
TRABALHO DA MULHER
1.188 – Intervalo
INTERVALO. ART. 384 DA CLT. SOBREJORNADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O art. 384 da CLT,
ao estabelecer a concessão de um intervalo à mulher antes do início da prestação de horas extras,
não prevê limite temporal à sua incidência, ou seja, uma jornada extraordinária mínima para que
haja direito ao intervalo, sendo razoável adotar, como parâmetro, o disposto no art. 58, § 1º, da CLT
quanto às horas extras, definindo o direito à pausa – e ao seu pagamento quando não concedida
– nos dias em que a sobrejornada for superior a dez minutos.Recurso da reclamante parcialmente provido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luis Moraes de Oliveira – DJ 27.11.2019 – Processo nº
0024056-70.2018.5.24.0003)
VÍNCULO DE EMPREGO
1.187 – Configuração
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ausentes os requisitos previstos nos arts.
2º e 3º da CLT, não há falar em vínculo empregatício entre as partes.Recurso desprovido. (TRT 24ª R
– 1ª T – Rel. André Luis Moraes de Oliveira – DJ 27.11.2019 – Processo nº 0024670-65.2018.5.24.0071)
1.186 – Ônus da prova
VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Negada a prestação de serviços pela reclamada,
compete ao autor o encargo processual de demonstrar os elementos caracterizadores do vínculo
empregatício, por se tratar de fato constitutivo do direito pleiteado (art. 818 da CLT c/c art. 373
do CPC). (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Rosa Nair da Silva Nogueira Reis – DJ 29.11.2019 – Processo nº
0010764-93.2019.5.18.0053)
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Trabalhista, fracionamento de
férias requer precauções
Rafael Joppert
CJTSP, 03-08, 18
• Negociação coletiva como ferramenta de gestão empresarial
Eduardo Pragmácio Filho
CJTSP, 03-06, 21
• O crime de frustração de direitos
trabalhistas
Fernando Borges Vieira
CJTSP, 03-04, 15
• Reforma sindical – seu impacto
para o jurídico e RH
Eduardo Pastore
CJTSP, 03-11, 18
• Terceirização de serviços na
União – Decreto nº 9.507, de 21
de setembro de 2018 – Breves comentários
Ivan Barbosa Rigolin
CJTSP, 03-05, 24

• Trabalho em call center e o estresse
Mary Luisa dos Santos Silva
CJTSP, 03-10, 27
PONTO DE VISTA
• Acidente na hora do almoço
Bianca Canzi
CJTSP, 03-11, 58
• A insanidade de destruição dos
Sindicatos e da Justiça do Trabalho
Amadeu Garrido de Paula
CJTSP, 03-04, 31
• A necessidade de inclusão dos
Estados e Municípios na reforma
da Previdência
João Carlos Figueiredo
CJTSP, 03-06, 36
• A sustentável leveza da inclusão
Marta Gil
CJTSP, 03-07, 31
• Do estado social de direito ao estado individual de Direito
Amadeu Garrido de Paula
CJTSP, 03-02, 31
• MP da Liberdade Econômica –
Aspectos Trabalhistas
Julia de Castro Braga
CJTSP, 03-08, 35
• O fim do Ministério do Trabalho
e a ameaça aos direitos dos trabalhadores
Ruslan Stuchi
CJTSP, 03-01, 46
• Os efeitos nefastos da Reforma
da Previdência
Reinaldo Marques da Silva
CJTSP, 03-10, 48
• Reforma da previdência e aumento da contribuição patronal
Átila Melo Silva
CJTSP, 03-05, 56
• STF dá nova esperança à correção do FGTS
Renato Falchet Guaracho
CJTSP, 03-09, 50
• Um estranho no ninho
Amadeu Garrido de Paula
CJTSP, 03-03, 36
RECURSOS HUMANOS
• A eterna síndrome da vitimização no trabalho
Rafael Souto
CJTSP, 03-03, 26
• A viúva do trator e o futuro do
trabalho
Rafael Souto
CJTSP, 03-08, 24
• Como estimular o alto desempenho da sua equipe
Carlos de Souza
CJTSP, 03-09, 26
• Existe um novo conceito de sucesso profissional

Rafael Souto
CJTSP, 03-06, 27
• O Balde da Gestão e Desenvolvimento Jurídico
Daniele Di Marco
CJTSP, 03-07, 25
• Os efeitos perversos de uma cultura hierárquica
Rafael Souto
CJTSP, 03-04, 19
• Os mais curiosos sobreviverão
no novo mundo do trabalho
Rafael Souto
CJTSP, 03-01, 24
• Talentos mimados atormentam
as empresas
Rafael Souto
CJTSP, 03-10, 36
VADE MECUM TRABALHISTA
• Acidente fatal de trabalho: como
proceder?
Fernando Borges Vieira
CJTSP, 03-10, 34
• A exclusão do CID em atestado
médico
Eudes Quintino de Oliveira Júnior
CJTSP, 03-08, 22
• A reforma da Previdência já está
valendo? Saiba o que poderá mudar na aposentadoria
João Badari
CJTSP, 03-07, 21
• Dispensa discriminatória: limites ao poder de dispensa do empregador
Rafael Fazzi
CJTSP, 03-06, 25
• Prorrogação da licença maternidade
Eudes Quintino de Oliveira Júnior
CJTSP, 03-11, 42
• RAT – A IN 971/2009 e a sua Aplicação Planejada
Mauricio Pallotta Rodrigues
CJTSP, 03-04, 21
• TST reconhece que empregados
só anotem a jornada extraordinária
Fernanda Muniz Borges e Jacques
Rasinovsky Vieira
CJTSP, 03-05, 44
• Vazamento de informações “Meu
ex-funcionário levou informações da minha empresa. E agora?”
Gisele Truzzi
CJTSP, 03-09, 22
• Você sabia que desempregada
pode ter salário maternidade?
Tire essa e outras dúvidas!
Regina Nakamura Murta
CJTSP, 03-03, 28
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