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Ausência  de  incapacidade  para  o  trabalho  não  desobriga  JBS  de
indenizar desossador

23/05/2017 

A  Subseção  1  Especializada  em  Dissídios  Individuais  (SDI-1)  do
Tribunal  Superior  do  Trabalho  negou  o  pedido  da  JBS  S.A.  de
excluir  o  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  a  um
desossador que contraiu doença ocupacional. A empresa alegava que,
como o empregado foi periciado e considerado apto ao trabalho,
estaria afastado o dever de indenizá-lo. Mas, por maioria, a SDI-1
entendeu que o fato de a doença não ter incapacitado o empregado
para o trabalho não exclui o dever do empregador de compensá-lo
pelo dano sofrido.

Segundo  a  reclamação  trabalhista,  o  empregado  contraiu
tendinopatia do supraespinhoso (síndrome do impacto) após um ano
de  serviço.  A  síndrome  do  impacto  é  causada  por  atividades
repetitivas do ombro, e a dor pode ser consistente e aumentar com
movimentos de levantar ou esticar os braços. Todavia, embora a
perícia médica tenha informado que a doença foi desenvolvida pelo
esforço  físico  despendido  na  atividade  exercida  na  empresa,  o
trabalhador foi considerado apto para o serviço.

O juízo da Primeira Vara de Trabalho de Campo Grande (MS) condenou
a JBS em R$ 21 mil por danos morais, mas o Tribunal Regional do
Trabalho  da  24ª  Região  (MS)  reformou  a  sentença  julgando
improcedente o pedido do empregado. Segundo a decisão, constatado
mediante  prova  pericial  que  a  patologia  do  trabalhador  não
resultou em incapacidade para o trabalho, não há como reconhecer o
direito  à  indenização,  pois  ausentes  os  elementos  da
responsabilidade civil.

Processo: E-ED-RR-641-74.2012.5.24.0001

Operador  contratado  na  Bahia  não  consegue  ter  reclamação
trabalhista julgada em Sergipe 

22/05/2017

A  Subseção  I  Especializada  em  Dissídios  Individuais  (SDI-1)  do
Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a competência territorial
de  uma  das  Varas  do  Trabalho  de  Itabuna  (BA)  para  apreciar
reclamação trabalhista de um operador de máquinas de Estância (SE)
contratado pela empresa paranaense Bueno Engenharia e Construção



Ltda. na cidade baiana para ali prestar serviços.

Em decisão anterior, a Segunda Turma do TST havia reconhecido a
competência da Vara do Trabalho de Estância para analisar e julgar
a  ação  do  empregado,  considerando  que  era  o  local  da  sua
residência e que ele não dispunha de meios financeiros para arcar
com os custos de deslocamento para Itabuna, distante cerca de 560
km. Em embargos à SDI-1, a empresa sustentou que o empregado, por
ter sido contratado e prestado serviços exclusivamente em Itabuna,
deveria ter ajuizado a ação trabalhista naquela cidade, e não em
Estância.

O relator dos embargos, ministro Cláudio Brandão, explicou que o
artigo 651 da  CLT define que a competência é determinada pelo
local da prestação de serviços (caput), e, quando o empregador
realiza atividades fora do lugar do contrato, o trabalhador pode
ajuizar a reclamação tanto no local da contratação quanto no da
prestação  dos  serviços.  Brandão  ressalvou  seu  entendimento  no
sentido de que, diante do princípio do livre acesso à Justiça, da
hipossuficiência econômica e da distância entre seu domicílio e o
local da prestação dos serviços, a competência seria do juízo do
domicílio do autor. Destacou, porém, que o TST firmou entendimento
no sentido de que essa hipótese só se aplica quando a empresa
possuir atuação em âmbito nacional e, ao menos, que a contratação
ou  a  arregimentação  tenha  ocorrido  naquela  localidade.
Considerando que a Segunda Turma flexibilizou a regra da fixação
de competência baseando-se apenas na hipossuficiência econômica do
empregado,  sem  registrar  quaisquer  das  demais  situações
excepcionais  mencionadas,  o  relator  proveu  os  embargos  para
determinar a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de
Itabuna. 

Processo:E-RR-73-36.2012.5.20.0012 

JT analisará pedido de indenização de advogado do BESC acusado de
recebimento ilegal de honorários 

22/05/2017

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho proveu recurso
de um advogado ex-empregado do Banco do Estado de Santa Catarina
(BESC)  e  declarou  a  competência  da  Justiça  do  Trabalho  para
analisar seu pedido de indenização por danos morais pela acusação
de desvio de recursos públicos para o recebimento de honorários de
sucumbência e pela quebra do sigilo de sua conta bancário sem
autorização judicial. Com isso, o processo retornará à 5ª Vara do
Trabalho de Florianópolis (SC) para ser julgado.

O  advogado,  que  trabalhou  no  banco  de  1982  a  2004,  requereu
reparação financeira do Banco do Brasil (incorporador do BESC) e
de ex-colegas de trabalho, alegando que foi acusado injustamente
de  ato  de  improbidade.  Sustenta  que  nenhuma  irregularidade  foi
praticada e que a acusação trata-se de retaliação dos advogados
incorporados por meio do concurso público de 2004, que tiveram a
inclusão na Associação dos Advogados do Besc (ASBAN) negada pela



entidade.

Segundo ele, a ASBAN foi criada a partir do advento do Estatuto da
Advocacia (Lei 8.906/94), para receber e distribuir os honorários
oriundos de ações que ocasionam recuperação de crédito à entidade.
A negativa de inclusão dos novos associados se deu por falta de
previsão  no  edital  do  concurso  público  e  de  autorização  do
empregador.  “De  postulantes  ao  quadro  de  associados  daquela
entidade, os novos advogados passaram a acusar o autor e demais
advogados empregados antigos de apropriação indébita”, disse.

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC), ao manter a
sentença que declarou a incompetência da JT, afirmou que a relação
material  do  caso  é  civil,  uma  vez  que,  apesar  de  ter  mantido
vínculo empregatício com o BESC - incorporado em 2008 pelo Banco
do Brasil -, o pagamento de honorários de sucumbência não decorre
de contrato de emprego, mas de mandato. “Os atos caluniosos e
desabonadores alegados pelo postulante decorrem, inexoravelmente,
da  relação  entre  mandante  e  mandatário,  fato  que  atrai  a
incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o
feito”, concluiu.

No entanto, o relator do recurso do advogado ao TST, ministro Hugo
Carlos Scheuermann, considerou que a declaração de incompetência
violou  o  artigo  114,  inciso  I,  da  Constituição  Federal,  e
determinou o retorno dos à 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis
(SC) para novo julgamento. “O direito postulado decorre da relação
de emprego mantida entre o reclamante e o BESC”, concluiu, citando
precedentes no mesmo sentido.

A decisão foi unânime. Processo: RR-2800-23.2009.5.12.0035

TST  define  responsabilização  do  dono  da  obra  por
obrigações trabalhistas de empreiteiro

18/05/2017

A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais 1 do Tribunal
Superior do Trabalho, em julgamento de incidente de recurso de
revista repetitivo, definiu que, à exceção dos entes públicos, o
dono da obra poderá responder subsidiariamente pelas obrigações
trabalhistas de empreiteiro inidôneo. Por unanimidade, a SDI-1,
órgão responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista
e competente para julgamento de incidente dessa natureza, definiu
ainda  que  não  são  compatíveis  com  a  diretriz  consolidada  na
Orientação Jurisprudencial 191 da SDI-1 entendimentos de Tribunais
Regionais  do  Trabalho  que  ampliem  as  possibilidades  de
responsabilização para excepcionar apenas pessoas físicas ou micro
e pequenas empresas que não exerçam atividade econômica vinculada
ao objeto contratado.

O incidente foi instaurado em recurso de revista interposto pela
Anglo  American  Minério  de  Ferro  Brasil  S.A.  contra  decisão  do
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) que a condenou
subsidiariamente ao pagamento de parcelas decorrentes de contrato



de empreitada firmado com a empresa Montcalm Montagens Industriais
Ltda. A decisão regional baseou-se na Súmula 42 daquele TRT, que,
interpretando a OJ 191 da SDI-1 do TST, isenta de responsabilidade
solidária ou subsidiária trabalhista apenas “a pessoa física ou
micro e pequenas empresas, na forma da lei”, e, ainda, “que não
exerçam  atividade  econômica  vinculada  ao  objeto  contratado”.
Segundo  o  TRT,  a  tutela  constitucional  da  dignidade  da  pessoa
humana e do valor social do trabalho exige a releitura da OJ 191,
“impedindo  que  pessoas  jurídicas  de  grande  porte  valham-se  da
exceção legal preconizada no artigo 455 da CLT para se furtar à
fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  pelo
prestador de obras e serviços”.

Em junho de 2016, o recurso de revista, originalmente distribuído
à Sexta Turma do TST, foi afetado à SDI-1 para ser examinado sob a
sistemática dos recursos repetitivos. As teses jurídicas firmadas
no  incidente,  e,  portanto,  dotadas  de  efeito  vinculante,  serão
aplicadas  a  todos  os  demais  processos  que  tratarem  da  mesma
questão jurídica.

Para o relator do Incidente na SDI, ministro João Oreste Dalazen,
a súmula regional não é compatível com os fundamentos da OJ 191
porque, entre outros fundamentos, fere o princípio da isonomia, ao
dar “flagrante tratamento desigual” entre pequenos empresários e
pessoas físicas e empresas de maior porte.

Além das partes, participaram do julgamento, na condição de amici
curiae, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU), o Estado do Rio Grande do Sul, a
Associação  Brasileira  dos  Produtores  Independentes  de  Energia
Elétrica (APINE), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a
Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG).

Teses

As teses jurídicas aprovadas no julgamento do incidente de recurso
de revista repetitivo foram as seguintes:

I)  A  exclusão  de  responsabilidade  solidária  ou  subsidiária  por
obrigação trabalhista a que se refere a Orientação Jurisprudencial
191 da SDI-1 do TST não se restringe à pessoa física ou micro e
pequenas  empresas,  compreende  igualmente  empresas  de  médio  e
grande porte e entes públicos (decidido por unanimidade);

II)  A  excepcional  responsabilidade  por  obrigações  trabalhistas
prevista  na  parte  final  da  Orientação  Jurisprudencial  191,  por
aplicação analógica do artigo 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
(decidido por unanimidade);

III)  Não  é  compatível  com  a  diretriz  sufragada  na  Orientação
Jurisprudencial  191  da  SDI-1  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"  (decidido  por
unanimidade);



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  artigo  455  da  CLT  e  culpa  in
eligendo (decidido por maioria, vencido o ministro Márcio Eurico
Vitral Amaro).

Declaração falsa para vale-transporte é motivo de justa causa de
agente da Fundação Casa (SP) 

15/05/2017

Dispensado após processo administrativo que investigou fraude no
seu pedido de vale-transporte por três anos, um agente de apoio
técnico  da  Fundação  Centro  de  Atendimento  Sócio-Educativo  ao
Adolescente (Fundação Casa/SP) não obteve, no Tribunal Superior do
Trabalho,  a  reforma  da  decisão  que  reconheceu  a  justa  causa
alegada para a demissão. De acordo com a Sexta Turma do TST, que
rejeitou recurso do agente, cabia ao ele demonstrar o seu direito,
o que não fez.

Segundo  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  15ª  Região
(Campinas/SP),  o  processo  administrativo  concluiu  que  o
trabalhador teria apresentado declaração falsa de residência para
obtenção indevida de vale-transporte, e que o benefício foi pago
de uma só vez, no valor de R$ 13,6 mil, relativo ao período de
2008 a 2011. Destacou que o endereço verdadeiro do trabalhador era
Campinas,  mas  ele,  para  receber  o  vale-transporte,  declarou
falsamente que morava em Ibitinga e Sumaré.

O juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araraquara (SP) declarou nula a
dispensa e determinou a reintegração do agente. Com base no seu
depoimento  e  nos  documentos  existentes  nos  autos,  a  sentença
entendeu que ele não incorreu no uso indevido de recursos públicos
referentes  ao  vale-transporte.  O  juiz  ressaltou  que  não  havia
provas  suficientes  para  demonstrar  que  ele  tivesse  prestado
declaração falsa de endereço, e que competia à fundação apresentar
prova testemunhal.

Mas, ao reformar a sentença, o TRT destacou que não competia à
empregadora reapresentar provas que já haviam sido regularmente
expostas no processo administrativo, e que havia “prova robusta,
convincente e inegável” da conduta irregular do empregado. Caberia
a  ele  apresentar  provas  documentais  ou  testemunhais  de  que  o
processo administrativo não observou o devido processo legal, ou
que os fatos a ele imputados eram inverídicos, o que não ocorreu.

No  recurso  ao  TST,  o  agente  sustentou  que,  por  se  tratar  de
reversão  de  justa  causa,  “o  ônus  da  prova  é  do  empregador”.
Segundo ele, o processo administrativo não prova a validade da
justa causa e nem tem o poder de inverter o ônus da prova.



No  entanto,  o  ministro  Aloysio  Corrêa  da  Veiga,  relator  do
recurso, afastou a violação dos artigos 818 da CLT e 333, inciso
II, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, conforme indicado
pelo  trabalhador,  porque  houve  correta  distribuição  do  ônus  da
prova. Segundo o relator, incumbia ao agente a demonstração de
fato  constitutivo  de  seu  direito,  visto  que  a  empregadora
comprovou, com base na prova constante nos autos, a sua conduta
irregular. Por unanimidade, a Sexta Turma não conheceu do recurso
de revista do trabalhador, o que, na prática, mantém a decisão do
Tribunal Regional. Processo: RR-10003-19.2014.5.15.0151

JT afasta discriminação em dispensa por justa causa de carteiro
vítima de alcoolismo 

14/05/2017

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a
agravo  de  um  carteiro  portador  de  síndrome  de  dependência  do
álcool  que  buscava  a  reverter  sua  dispensa  por  justa  com  o
argumento  de  que  houve  discriminação  por  parte  da  Empresa
Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  (ECT).  Embora  o  alcoolismo
seja considerado uma doença crônica, ficou comprovado no caso que
ele trabalhou vários anos nessa condição e somente foi dispensado
quando  passou  a  apresentar  comportamento  desidioso,  gerando
insatisfação nos clientes.

Em sua reclamação trabalhista, o carteiro disse que foi demitido
após 33 anos de serviço de forma “ilegal e descabida”. Disse que
durante o período em que trabalhou costumeiramente embriagado, a
empresa sempre o teria perdoado, mantendo-o na função mesmo depois
de sua aposentadoria. Apresentou laudos que atestavam a doença e
sustentou que não teria cometido falta grave ou infringido norma
da empresa que justificasse a sua demissão por justa causa.

A  ECT,  em  sua  defesa,  afirmou  que  aplicou  a  justa  dentro  dos
limites  legais  e  administrativos,  negando  o  caráter
discriminatório na medida em que comprovadamente houve desídia do
empregado, que levou à aplicação de punições administrativas como
o afastamento do trabalho. Segundo a empresa, após a sua demissão
foi  restaurada  na  agência  em  que  ele  trabalhava  a  eficaz  e
adequada prestação nas entregas de correspondência, eliminando a
insatisfação dos clientes.

O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  13ª  Região  (PB)  confirmou
sentença do juízo da 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa (PB) que
manteve a justa causa e rejeitou a indenização por dano moral
pretendida pelo empregado. Segundo o Regional, a empresa sempre
apoiou  o  carteiro,  desde  a  admissão  até  a  aposentadoria,  mas,
conforme  comprovado  por  testemunhas,  os  atrasos  na  seleção  e
entrega  de  objetos  tornaram-se  mais  acentuados  após  a
aposentadoria, quando ele passou a desempenhar a função “de forma



mais relapsa”.

O empregado tentou trazer o caso ao TST, mas o relator do agravo
de instrumento, ministro Douglas Alencar Rodrigues, entendeu ser
correta a não aplicação da dispensa discriminatória no caso. Ele
observou  que,  de  acordo  com  o  Regional,  a  ECT  permitiu  ao
empregado  todos  os  meios  de  defesa  disponíveis,  através  de
procedimento  administrativo  para  a  apuração  das  acusações  que
pesavam  sobre  ele,  permitindo  prazo  para  a  sua  defesa  e  sua
participação até decisão final.

O  ministro  assinalou  que  a  Súmula  443  do  TST  presume
discriminatória a despedida de empregado portador de vírus HIV ou
outra  doença  que  suscite  preconceito  ou  estigma,  e  que  o
alcoolismo tem reflexos no comportamento do individuo portador. Em
situações normais, portanto, presume-se discriminatória a rescisão
tendo como razão a dependência do álcool. Salientou, entretanto,
que ficou comprovado o comportamento desidioso e a insatisfação
dos  clientes,  e  destacou  que  a  dispensa  foi  precedida  de  uma
advertência e duas suspensões, afastando, portanto as alegações de
dispensa discriminatória.

O número do processo foi omitido para preservar a privacidade do trabalhador.

Cetesb indenizará biólogo dispensado quando estava com depressão
ligada ao trabalho 

09/05/2017

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a um
biólogo dispensado sem justa causa quando estava com depressão a
estabilidade  provisória  no  emprego  garantida  nas  situações  de
acidente de trabalho. Consequentemente, os ministros condenaram a
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), empregadora,
a pagar indenização correspondente aos salários devidos entre as
datas da rescisão e do fim da garantia de 12 meses no serviço.

O julgamento reformou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região (SP). Apesar de a perícia ter identificado o transtorno
misto ansioso e depressivo no biólogo e também ter considerado o
trabalho como fator contributivo (concausa) para o aparecimento da
doença, o Regional entendeu que não ficou provada relação entre as
atividades  desenvolvidas  e  a  depressão  do  ex-empregado,  que
alegava  perseguição  política.  Porém,  o  TRT  não  afastou  a
possibilidade de concausa. Relatora do recurso do biólogo ao TST,
a  ministra  Delaíde  Miranda  Arantes  afirmou  que,  ainda  que  não
tenha  sido  a  causa  direta  da  doença,  o  trabalho  na  Cetesb
contribuiu  para  o  quadro  depressivo  e  a  perda  parcial  da
capacidade  laboral,  situação  que  legalmente  se  equipara  ao
acidente do trabalho, na forma do artigo 21, inciso I, da  Lei
8.213/1991.

Nessa  circunstância,  a  Segunda  Turma  reconheceu  o  direito  à
estabilidade  provisória  de  12  meses  (artigo  118  da  Lei
8.213/1991), assegurada ao empregado após a cessação do auxílio-



doença  acidentário,  concedido  nos  afastamentos  por  acidente  do
trabalho superiores a 15 dias. Como a relação entre a depressão e o
serviço foi provada após a dispensa, os ministros conferiram a
estabilidade ao biólogo com fundamento no item II da Súmula 378 do
TST. Processo: RR-266500-49.2009.5.02.0008

Ferimento  por  pedra  lançada  contra  ônibus  de  empresa  no  RS  é
considerado acidente de trajeto 

08/05/2017

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso
da  fábrica  de  calçados  A.  Grings  S.A.  contra  decisão  que  a
condenou a pagar R$ 10 mil de indenização a uma industriária que
teve os ossos da face fraturados por uma pedra jogada contra o
ônibus em que ela estava. O veículo, fornecido pela empregadora,
transportava  os  funcionários  do  local  de  trabalho  para  suas
residências.

O fato ocorreu em fevereiro de 2008, numa madrugada, após ela ter
trabalhado  até  2h.  A  pedra  atingiu  o  rosto  da  trabalhadora,
causando lesões graves, permanentes e irreversíveis, como a perda
de sensibilidade do lado direito do rosto, redução do campo visual
e dor devida à pressão de um dos ossos atingidos sobre um nervo. O
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) condenou a A.
Grings por considerar que a industriária estava à disposição da
empresa no momento do acidente, já que foi deferido o pagamento de
horas in itinere (de trajeto) no mesmo processo. Para o Regional,
o  fato  de  a  pedra  ter  vindo  de  fora  do  ônibus  não  afasta  a
responsabilidade  do  empregador,  inclusive  porque  o  acidente
ocorreu numa rodovia em horário de alto risco, “tendo-se notícia
de que os crimes se iniciam com o arremesso de pedras e objetos a
fim  de  que  o  veículo  pare,  dando  chance  para  a  abordagem  dos
assaltantes". Segundo argumentos da A. Grings no recurso ao TST, a
industriária tentou atribuir à empresa “papel que deveria estar
sendo desempenhado pelo Estado". Para a empresa, o fato gerador do
“malsinado evento” foi causado por terceiro, o que excluiria o
nexo  de  causalidade.  Outra  alegação  foi  a  de  que  as  dores
relatadas  pela  trabalhadora  poderiam  decorrer  de  problemas  já
existentes  quando  do  ingresso  na  empresa  (sinusite  e  disfunção
visual).

TST: Para o ministro Hugo Carlos Scheuermann, relator do processo
no TST, o recurso não pôde ser conhecido porque a jurisprudência
do Tribunal reconhece a responsabilidade objetiva do empregador
que fornece o transporte para o deslocamento do empregado, como no
caso. “O empregador, ao se responsabilizar pelo transporte de seus
empregados,  equipara-se  ao  transportador”,  afirmou.  Scheuermann
salientou ainda que o arremesso de objetos contra o ônibus não é
fato completamente estranho ao risco inerente ao deslocamento de
seus empregados na rodovia em horário avançado, conforme destacado
pelo TRT. Assim, não se pode falar, no caso, “em fato de terceiro
capaz de romper o nexo de causalidade”, e o artigo 735 do Código



Civil é expresso ao afirmar que, nos contratos de transporte, a
culpa  de  terceiro  não  pode  ser  invocada  para  afastar  a
responsabilidade  do  transportador.  A  decisão  foi  unânime.
Processo: RR-17700-59.2009.5.04.0382

Financeira  é  absolvida  de  indenizar  analista  de  crédito  por
divulgação de resultados insatisfatórios 

08/05/2017

Um  analista  de  recuperação  de  crédito  da  Rio  São  Francisco
Assessoria  Comercial  e  Financeira  Ltda.,  de  São  Paulo,  não
conseguiu, em recurso para a Quarta Turma do Tribunal Superior do
Trabalho, comprovar que sofreu dano moral porque teve divulgados
em  seu  nome  resultados  insatisfatórios  de  produtividade  pela
empresa.

Na  época,  a  financeira  justificou  que  possuía  um  Plano  de
Participação  nos  Resultados  em  que  a  distribuição  dos  lucros
estava  vinculada  ao  cumprimento  de  metas.  Ainda,  segundo  a
financeira, a existência de metas individuais e de relatórios de
produtividade,  sem  qualquer  qualificativo  que  possa  ser
considerado  exagerado,  não  é  suficiente  para  caracterização  de
assédio moral. A argumentação patronal não foi aceita pela 83ª
Vara do Trabalho de São Paulo, que entendeu configurado o dano
moral por assédio e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5 mil. A
sentença diz que a simples divulgação de lista com o nome dos
empregados com suas metas e resultados já é situação mais que
suficiente para expor o empregado em seu ambiente de trabalho. Com
decisão  desfavorável,  a  financeira  entrou  com  recurso  para  o
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), que reformou a
sentença entendendo que a conduta se revelou “mera estratégia para
incremento da produtividade”.

O analista apresentou recurso para o TST pedindo a revisão do
julgamento,  mas  o  posicionamento  do  Regional  foi  mantido  pela
relatora, desembargadora convocada Cilene Ferreira Amaro Santos,
que afirmou não ser possível conceder indenização por dano moral,
já que não foi constatada a ocorrência de episódio vexatório capaz
de atingir a imagem e a reputação do trabalhador. Processo: AIRR-
1982-95.2012.5.02.0083

JBS  terá  de  reconhecer  estabilidade  da  gestante  em  parto  de
natimorto 

04/05/2017

A JBS Aves Ltda. terá de reconhecer a estabilidade provisória a
uma  ajudante  de  produção  que  teve  de  retirar  o  bebê  sem  vida
devido a má formação congênita. A empresa se recusava a conceder a
garantia argumentando que a estabilidade só caberia em caso de



nascimento com vida, mas a Quarta Turma do Tribunal Superior do
Trabalho desproveu seu recurso, com o entendimento de que não há
na Constituição Federal nenhuma restrição para a hipótese em que o
feto  tenha  nascido  sem  vida.  Para  a  empresa,  o  fato  de  a
Constituição  assegurar  proteção  ao  nascituro  foi  ignorado  pela
instância anterior. A JBL sustentou ainda violação ao artigo 395
da CLT, que diz que, em caso de aborto não criminoso, comprovado
por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado
de duas semanas. A interrupção da gestação por aborto espontâneo,
segundo  a  empregadora,  extinguiria  o  direito  da  trabalhadora  à
estabilidade gestacional.

A relatora do processo, desembargadora convocada Cilene Ferreira
Amaro  Santos,  chegou  a  conhecer  do  recurso  por  divergência
jurisprudencial trazida pelos advogados da empresa em decisão do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), segundo a qual a
estabilidade provisória da gestante visa à proteção ao nascituro,
e, tendo ocorrido parto de natimorto, não há como concedê-la. Mas
quanto  à  violação  ao  artigo  395,  Santos  disse  que  não  houve
interrupção  da  gravidez  por  aborto  espontâneo:  a  trabalhadora
contava com 25 semanas de gestação, o equivalente a seis meses, e,
segundo a decisão regional, a certidão de óbito aponta que o feto
apresentava má formação congênita grave e teve de ser retirado do
ventre da mãe sem vida. Para a desembargadora, vale o disposto no
artigo  10,  inciso  II,  alínea  “b”,  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais  Transitórias (ADCT),  que  impede  a  dispensa
arbitrária  ou  sem  justa  causa  da  empregada  gestante  desde  a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. “O requisito
objetivo  para  a  aquisição  da  estabilidade  provisória  é  que  a
concepção ocorra no curso do contrato de trabalho”, concluiu. Com
a decisão, e se não houver recurso, a empresa terá de pagar todas
as  verbas  trabalhistas  desde  a  rescisão  do  contrato  até  cinco
meses após o parto, conforme determinado em sentença. Processo:
RR-813-46.2013.5.12.0023

Recusa de membro de Cipa a voltar ao emprego não retira direito à
indenização substitutiva 

27/04/2017

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que
um operador de utilidade da América Latina Logística Intermodal
Ltda.  (ALL)  que  integrava  a  Comissão  Interna  de  Prevenção  de
Acidentes (Cipa), foi dispensado e recusou oferta de voltar ao
trabalho tem direito ao recebimento da indenização substitutiva,
correspondente ao pagamento dos salários e vantagens entre o tempo
da dispensa e o término do período de garantia do emprego.

O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  12ª  Região  (SC)  havia
indeferido  a  verba  ao  empregado, entendendo  que,  ao  recusar  a
reintegração, ele teria renunciado tacitamente à estabilidade no
emprego,  não  tendo,  portanto,  direito  às  verbas  pleiteadas.
Segundo o Regional, o próprio empregado confirmou em depoimento



pessoal que recusou a oferta.

No recurso ao TST, o cipeiro afirmou que a estabilidade não é
vantagem  pessoal,  mas  garantia  para  as  atividades  dos  membros
eleitos da CIPA. Sustentou ainda que o convite para retornar se
deu quando estava suspenso para verificação do cometimento ou não
de falta tida pela empregadora como grave, e não após a dispensa.

Ao  examinar  recurso  do  empregado  contra  a  decisão  regional,  o
relator, desembargador convocado Marcelo Lamego Pertence, explicou
que a questão é definir se a recusa do cipeiro em retornar ao
emprego  s  configura  renúncia  tácita  ao  direito  à  estabilidade
provisória.  Para  ele  não,  principalmente  no  caso  em  que  o
empregado  entende  que  não  há  mais  bom  relacionamento  ele  e  a
empresa, fator indispensável à manutenção do contrato de emprego.

Segundo o relator, o artigo 10, inciso II, alínea “a”, do Ato das
Disposições  Constitucionais  Transitórias (ADCT),  ao  garantir  a
estabilidade  provisória  ao  empregado  em  cargo  de  direção  de
comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de
sua candidatura até um ano após o final do seu mandato, visa à sua
proteção contra dispensas arbitrárias ou sem justa causa, diante
de  possíveis  represálias  à  sua  conduta  na  fiscalização  do
cumprimento das normas relativas à segurança do trabalho.

Assim, entendendo irrenunciável a garantia provisória de emprego
assegurada  a  membro  da  Cipa,  o  relator  afirmou  que  não  há
possibilidade de renúncia tácita, diferentemente do expressado na
decisão regional. Processo: RR-6582-63.2011.5.12.0004

TST  define  regras  sobre  exigência  de  antecedentes  criminais  em
julgamento de recurso repetitivo

25/04/2017

A  Subseção  1  Especializada  em  Dissídios  Individuais  (SDI-1)
decidiu,  por  maioria,  que  a  exigência  de  certidão  negativa  de
antecedentes  criminais  caracteriza  dano  moral  passível  de
indenização quando caracterizar tratamento discriminatório ou não
se justificar em situações específicas. A exigência é considerada
legítima,  no  entanto,  em  atividades  que  envolvam,  entre  outros
aspectos, o cuidado com idosos, crianças e incapazes, o manejo de
armas  ou  substâncias  entorpecentes,  o  acesso  a  informações
sigilosas e transporte de carga.

A decisão se deu em julgamento de incidente de recurso repetitivo,
e o entendimento adotado deverá ser aplicada a todos os casos que
tratam  de  matéria  semelhante.  O  recurso  julgado  envolve  a
Alpargatas S.A. e foi afetado pela Quarta Turma do TST à SDI-1,
dentro da sistemática de recursos repetitivos, para a fixação de
tese  jurídica  sobre  as  situações  que  ensejariam  ou  não  o
reconhecimento de dano moral devido à exigência do documento como
condição indispensável para a admissão ou a manutenção do emprego.

Tese



Ao  final  de  longa  discussão  entre  as  várias  correntes  de
pensamento sobre a matéria, as teses fixadas foram as seguintes:

1.Não é legítima, e caracteriza lesão moral, a exigência de
certidão  de  antecedentes  criminais  de  candidato  a  emprego
quando  traduzir  tratamento  discriminatório  ou  não  se
justificar em razão de previsão em lei, da natureza do ofício
ou do grau especial de fidúcia exigido. 

2.A exigência de certidão de candidatos a emprego é legítima e
não  caracteriza  lesão  moral  quando  amparada  em  expressa
previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício
ou  do  grau  especial  de  fidúcia  exigido,  a  exemplo  de
empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos e pessoas
com deficiência, em creches, asilos ou instituições afins,
motoristas rodoviários de carga, empregados que laboram no
setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho
perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam
com substâncias tóxicas e entorpecentes e armas, trabalhadores
que atuam com informações sigilosas. 

3.A  exigência  da  certidão  de  antecedentes  criminais,  quando
ausentes alguma das justificativas de que trata o item 2,
caracteriza dano moral in re ipsa [presumido], passível de
indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter
ou não sido admitido. 

Após  a  definição  da  tese  jurídica,  a  SDI-1  deverá  voltar  ao
processo  na  próxima  quinta-feira  (27),  para  discutir  eventual
modulação e a competência para o julgamento do caso concreto.

No recurso que servirá de paradigma para os demais casos sobre a
matéria, um ex-operador que pretende a condenação da Alpargatas,
afirmando que a exigência da certidão de antecedentes criminais
viola  dispositivos  constitucionais  como  o  da  garantia  da
inviolabilidade  da  intimidade,  da  vida  privada,  da  honra  e  da
imagem das pessoas (artigo 5º, inciso X) e o da não discriminação
no  trabalho  (artigo  7º,  inciso  XXX).  O  pedido  foi  julgado
improcedente nas instâncias inferiores.

Processo: IRR-243000-58.2013.5.13.0023

TST  aprova  novas  alterações  em  súmulas  e  orientações
jurisprudenciais 

18/04/2017

SÚMULA 402

AÇÃO  RESCISÓRIA.  PROVA  NOVA.  DISSÍDIO  COLETIVO.  SENTENÇA
NORMATIVA. (nova redação em decorrência do CPC de 2015)

I - Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para
efeito  de  ação  rescisória,  considera-se  prova  nova  a
cronologicamente  velha,  já  existente  ao  tempo  do  trânsito  em
julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou
de impossível utilização, à época, no processo.



II  -  Não  é  prova  nova  apta  a  viabilizar  a  desconstituição  de
julgado: a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado
posteriormente  à  sentença  rescindenda;  b)  sentença  normativa
preexistente à sentença rescindenda, mas não exibida no processo
principal,  em  virtude  de  negligência  da  parte, quando  podia  e
deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando
emitida a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 20 da SBDI-2 - inserida
em 20.09.2000)

SÚMULA 412

AÇÃO RESCISÓRIA. REGÊNCIA PELO CPC DE 1973. SENTENÇA DE MÉRITO.
QUESTÃO PROCESSUAL (nova redação em decorrência do CPC de 2015)

Sob a égide do CPC de 1973, pode uma questão processual ser objeto
de rescisão desde que consista em pressuposto de validade de uma
sentença  de  mérito.  (ex-OJ  nº  46  da  SBDI-2  -  inserida  em
20.09.2000).

SÚMULA 414

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  TUTELA  PROVISÓRIA  CONCEDIDA  ANTES  OU  NA
SENTENÇA (nova redação em decorrência do CPC de 2015)

I  –  A  tutela  provisória  concedida  na  sentença  não  comporta
impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável
mediante  recurso  ordinário.  É  admissível  a  obtenção  de  efeito
suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao
tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal  recorrido,  por  aplicação  subsidiária  ao  processo  do
trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.

II  -  No  caso  de  a  tutela  provisória  haver  sido  concedida  ou
indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face
da inexistência de recurso próprio.

III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz
perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão
ou o indeferimento da tutela provisória.

SÚMULA 418

MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO (nova redação
em decorrência do CPC de 2015)

A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo
direito  líquido  e  certo  tutelável  pela  via  do  mandado  de
segurança.

OJ-SBDI1-140

DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE.
DESERÇÃO (nova redação em decorrência do CPC de 2015)

Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do
depósito  recursal,  somente  haverá  deserção  do  recurso  se,
concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007
do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor
devido.

OJ-SBDI1-284 – CANCELADA.



OJ-SBDI1-285 – CANCELADA.

Coca-Cola indenizará trabalhador assaltado em reunião feita na rua

12/04/2017

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do
recurso  da  Rio  de  Janeiro  Refrescos  Ltda.  (Coca-Cola)  contra
decisão  que  a  condenou  a  pagar  R$  15  mil  a  um  representante
assaltado  quando  ia  a  uma  reunião  em  Vitória  (ES),  em  local
conhecido por assaltos, prostituição e consumo de crack. Para a
Turma,  a  empresa  foi  negligente  ao  não  adotar  medidas  para
resguardar a segurança do empregado.

O representante disse que as reuniões eram realizadas de manhã
cedo, por volta das 7h, nos arredores do Parque Moscoso, deserto
naquele horário e, segundo ele, “famoso pelos assaltos”. Para ele,
o  fato  de  os  empregados  da  Coca-Cola  se  reunirem  ali  com
frequência, uniformizados, atraía os assaltantes, tanto que foram
registradas  outras  ocorrências  semelhantes,  em  que  os
trabalhadores ficaram na mira de armas e tiveram seus pertences
roubados. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
indenização, entendendo que a empresa não contribuiu para o evento
danoso. Mas para o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
(ES), mesmo sendo o Estado o responsável pela segurança pública, a
conduta patronal foi no mínimo negligente ao realizar reuniões que
expunham os empregados a risco. A condenação se manteve no TST.
Segundo  o  relator,  ministro  Alexandre  Agra  Belmonte,
independentemente de a empresa ter culpa ou não no assalto, não
cabe ao trabalhador assumir o risco do negócio, até por que o
assalto ocorreu quando estava a serviço do empregador, que não
adotou medidas para resguardar sua segurança. “Presentes o dano
moral,  no  caso  sofrimento  emocional  do  trabalhador,  o  nexo  de
causalidade e a culpa da empresa, surge a obrigação de indenizar”,
concluiu Belmonte. Processo: RR- 113500-71.2007.5.17.0011

Mantida condenação à Schincariol por agressão a vendedor
com galho de árvore em cobrança de meta 

10/04/2017

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão
que  condenou  a  Schincariol  Logística  e  Distribuição  Ltda.  em
Curitiba  (PR)  a  indenizar  em  R$  20  mil,  por  dano  moral,  um
vendedor submetido a condutas abusivas na cobrança de metas, entre
elas agressão com galhos de árvore. De acordo com os ministros, a
prática reiterada de ofensas por parte de um gerente configurou
assédio moral, passível de indenização.

O  trabalhador  disse  que,  nas  punições  pelo  descumprimento  de



metas, tinha de praticar polichinelos e escrever à mão, 50 vezes,
as rotinas básicas do vendedor. Em uma das situações, disse que
foi obrigado a sentar, vendado, em fila indiana com mais de 20
colegas. De um lado, receberam borrifadas de água e, do outro,
apanharam com galhos de árvore, sendo obrigados a gritar cantos
motivacionais. Segundo testemunha, o gerente justificou que essa
técnica  servia  para  demonstrar  a  capacidade  dos  empregados  de
superar dificuldades.

A representante da empresa, na audiência, reconheceu que o gerente
realizou condutas abusivas e, por se recusar a mudar de atitude,
foi dispensado. No entanto, a defesa da Schincariol alegou não
haver prova de dano moral ao vendedor, e afirmou que a cobrança de
metas faz parte do poder diretivo do empregador. Com base nos
depoimentos  das  testemunhas,  o  juízo  de  primeiro  grau  deferiu
indenização de R$ 7 mil, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região (PR) aumentou o valor para R$ 20 mil. Segundo o TRT, o
poder  diretivo  e  a  possibilidade  de  cobrança  de  metas  possuem
limites, e não autorizam o empregador, por meio de seus prepostos,
a submeter os empregados a situações vexatórias.

A Schincariol recorreu ao TST, mas o relator, ministro João Oreste
Dalazen, entendeu que houve ofensa à honra do vendedor. De acordo
com o ministro, a situação caracterizou assédio moral, que ocorre
quando o superior abusa rotineiramente de sua autoridade, expondo
os  subordinados  a  situações  humilhantes.  “A  cobrança  de  metas,
caso extrapole os limites da razoabilidade e afronte a dignidade
da  pessoa  humana,  efetivamente  configura  a  prática  de  assédio
moral”,  concluiu.  A  decisão  foi  unânime.  Processo:  RR-68300-
89.2009.5.09.0012

Mantida penhora de imóvel de luxo doado a filhos menores
de idade

06/04/2017

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso
em que crianças, representadas pelo pai, questionam a penhora de
um imóvel de luxo, em São Paulo (SP), alegando que seria bem de
família. O imóvel está registrado no nome dos três filhos de um
empresário,  inclusive  um  bebê,  foi  penhorado  para  pagar  dívida
trabalhista  de  R$  155  mil  da  DRW  Comércio  de  Veículos  Ltda.
(concessionária da Suzuki), da qual ele é o único sócio.

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP), o
devedor protela desde 2009 a quitação da dívida e busca "blindar"
o único bem patrimonial ao alcance da Justiça e dos credores. O
pedido de desconstituição da penhora foi julgado improcedente na
primeira e na segunda instâncias. O TRT entendeu que a transmissão
do imóvel aos filhos caracterizou fraude à execução, e que um “bem
ostentativo do devedor, de natureza luxuosa”, não pode receber a
mesma  proteção dada  ao  bem  indispensável  à  constituição  e
acolhimento da residência familiar. Contudo, a decisão resguardou,
na penhora, a meação da esposa do devedor, ressaltando que o valor



a  ser  abatido  da  dívida  será  “mais  do  que  suficiente”  para  a
aquisição de novo imóvel para a família.

Na tentativa de trazer o caso ao TST, o pai, em nome das crianças,
sustentou  que  ele  e  a  esposa  moram  no  imóvel  desde  que  o
adquiriram, em 2001, transferindo-o posteriormente para seus três
filhos. Argumentou ainda que nenhum integrante da família possui
outro imóvel de residência, e que a condição de bem de família
basta para se declarar a impenhorabilidade do imóvel residencial,
pois a Constituição Federal protege o direito à moradia.

Ao relatora do caso, desembargadora convocada Cilene Amaro Santos,
assinalou que o TRT não adotou, explicitamente, tese a respeito do
direito à moradia (artigo 6º da Constituição) e do direito de
propriedade (artigo 5º, XXII e XXIII), nem foram opostos embargos
de  declaração  para  obter  a  manifestação  a  respeito  dessas
alegações.  Desta  forma,  o  agravo  de  instrumento  não  pôde  ser
provido. Após a publicação do acórdão, foram opostos embargos à
Subseção  1  Especializada  em  Dissídios  Individuais  (SDI-1),
pendentes de julgamento. Processo: AIRR-214800-02.2009.5.02.0051

Motorista  que  fez  acordo  em  comissão  de  conciliação
prévia tem ação julgada improcedente 

05/04/2017

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho proveu recurso da
Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) para julgar improcedente
a reclamação trabalhista de um motorista que assinou acordo em
comissão  de  conciliação  prévia  para  o  pagamento  das  verbas
rescisórias. Como não constou do documento nenhuma ressalva e não
houve prova de vício de consentimento, os ministros concluíram que
o  ajuste  liberou  a  empresa  de  quaisquer  outras  obrigações  do
contrato de emprego.

O juízo da 6ª Vara do Trabalho de Maceió (AL) tinha condenado a
Ambev  a  pagar  horas  extras,  gratificações  mensais  e  outras
parcelas,  caso  a  prestadora  de  serviço  Conseil  Logística  e
Distribuição  Ltda.,  empregadora  do  motorista,  não  cumprisse  a
sentença. Em recurso, a companhia de bebidas alegou que o acordo
de  cerca  de  R$  9  mil,  ratificado  por  sindicatos,  abrangia  a
quitação de todos os direitos decorrentes do vínculo de emprego,
conforme uma das cláusulas.

A condenação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª
Região  (AL),  com  o  entendimento  de  que  a  eficácia  liberatória
geral  atribuída  ao  termo  de  conciliação  assinado  perante  a
comissão abrange apenas as parcelas discriminadas no acordo, sem
afetar as que não foram relatadas no documento. Para o TRT, a
aceitação da quitação ampla retira do trabalhador o direito de
recorrer ao Judiciário, em desacordo com o princípio do acesso à
Justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal). Relator
do recurso da Ambev ao TST, o ministro Barros Levenhagen destacou
o artigo 625-E, parágrafo único, da CLT, que classifica o termo de



conciliação  prévia  como  título  executivo  extrajudicial,  com
eficácia  liberatória  geral,  exceto  quanto  às  parcelas
expressamente ressalvadas. O Regional não apontou nenhuma condição
restritiva mencionada no acordo nem descobriu vício de vontade que
o invalidasse, portanto “o termo deve ser considerado válido e
eficaz, tendo efeito liberatório geral”, concluiu o ministro. A
decisão foi unânime. Processo: RR-210-34.2010.5.19.0006

Vendedora  tem  direito  a  intervalo  destinado  à  mulher
independentemente do número de horas extras 

05.04.2017

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho proveu recurso de
uma auxiliar de vendas da Paquetá Calçados S.A. contra decisão que
reconheceu seu direito ao intervalo de 15 minutos antes da jornada
extraordinária somente quando o tempo de serviço extra superou uma
hora. Como a CLT não estabelece essa condição, a Turma condenou a
empresa a pagar o período não concedido com adicional. O intervalo
é obrigatório e está previsto no artigo 384 da  CLT como medida
protetiva do trabalho da mulher, mas a auxiliar disse que a loja
de calçados nunca o aplicou, apesar de o serviço extraordinário
ser  constante.  Em  sua  defesa,  a  Paquetá  alegou  que  esse
dispositivo de lei não foi recepcionado pela Constituição Federal,
por estabelecer diferença indevida entre homem e mulher.

Tanto o juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (RS) quanto
o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) rejeitaram o
argumento  da  não  recepção,  mas  a  sentença  negou  o  direito  ao
intervalo, por entender que a prorrogação da jornada, de cerca de
40 minutos, era devidamente compensada. O TRT, ao julgar recurso,
deferiu  o  descanso  apenas  nos  dias  em  que  a  empregada  fez  no
mínimo uma hora extra, “por critério de razoabilidade”.

Relatora do recurso da auxiliar ao TST, a ministra Maria de Assis
Calsing  destacou  que  o  artigo  384  da  CLT não  prevê  nenhuma
condição  para  a  concessão  da  pausa  antes  da  jornada  extra  da
mulher.  “Ainda  que  o  serviço  extraordinário  seja  de  poucos
minutos, a trabalhadora faz jus ao descanso a ela assegurado por
norma  de  saúde,  segurança  e  higiene  do  trabalho”,  concluiu.
Processo: RR-20762-74.2014.5.04.0013

STF define limites da responsabilidade da administração pública em
contratos de terceirização 

30/03/2017

O  Supremo  Tribunal  Federal  concluiu  o  julgamento  do  Recurso
Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida. Por
maioria,  o  Plenário  confirmou  o  entendimento  adotado  na  Ação
Declaratória  de  Constitucionalidade  (ADC)  16  que  veda  a
responsabilização automática da administração pública, só cabendo



sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva
ou comissiva na fiscalização dos contratos.

Na conclusão do julgamento, a presidente do STF, ministra Cármen
Lúcia, lembrou que existem pelo menos 50 mil processos sobrestados
aguardando a decisão do caso paradigma. Para a fixação da tese de
repercussão  geral,  os  ministros  decidiram  estudar  as  várias
propostas apresentadas para se chegar à redação final, na próxima
semana.

Voto vencedor

O ministro Luiz Fux, autor do voto vencedor, lembrou, ao votar na
sessão  de  8/2,  que  a  Lei  9.032/1995  introduziu  alterações  no
parágrafo 71 da Lei de Licitações para prever a responsabilidade
solidária do Poder Público sobre os encargos previdenciários. “Se
quisesse, o legislador teria feito o mesmo em relação aos encargos
trabalhistas”, afirmou. “Se não o fez, é porque entende que a
Administração Pública já afere, no momento da licitação, a aptidão
orçamentária e financeira da empresa contratada”.

Relatora

O voto da relatora, ministra Rosa Weber, foi no sentido de que
cabe à Administração Pública comprovar que fiscalizou devidamente
o  cumprimento  do  contrato.  Para  ela,  não  se  pode  exigir  dos
terceirizados o ônus de provar o descumprimento desse dever legal
por parte do tomador de serviço, beneficiado diretamente pela sua
força de trabalho.

Turma  reconhece  dano  moral  coletivo  na  exploração  de  trabalho
doméstico infantil de uma única menina 

28/03/2017

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu a
existência  de  dano  moral  coletivo  causado  por  uma  família  de
Salvador (BA) que explorou trabalho doméstico de uma menina por
mais de dez anos, com submissão da jovem à condição análoga à de
escravo. Para o relator do recurso, ministro Barros Levenhagen, o
caso  tem  “indiscutível  relevância  social”,  porque  a  prática  do
empregador  de  contratar  menor  para  o  trabalho  doméstico,
submetendo-a  a  maus  tratos  e  sem  contraprestação  salarial,  em
regime  de  escravidão,  se  irradia  por  toda  a  categoria  de
trabalhadores domésticos e gera graves prejuízos à sociedade de
forma generalizada.

Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho partiu de
matéria jornalística que contava o caso. Uma denúncia à Secretaria
Especial  de  Políticas  para  as  Mulheres  resultou  no  resgate  da
jovem e na abertura de inquérito policial e no próprio MPT. Entre
outros detalhes, a ação informava que, de acordo com a avaliação
psicossocial feita pelo Ministério Público Estadual, a menina “não
sabia sequer sua idade e tinha perdido a noção de tempo”. Uma
vizinha,  autora  da  denúncia,  declarou  que  ela  apanhava
frequentemente  do  casal,  e  que  “toda  a  rua  ouvia  seus  gritos



pedindo socorro”.

As  instâncias  inferiores  reconheceram  a  existência  de  trabalho
doméstico  infantil,  levando  em  conta  que  a  menina  começou  a
trabalhar  aos  13  anos,  e  condenaram  os  réus  a  se  absterem  da
prática,  fixando  multa  diária  de  R$  5  mil  por  descumprimento.
Rejeitaram, porém, o pedido de condenação em dano moral coletivo,
por entender que os danos foram sofridos por uma única vítima, sem
desprezo à esfera extrapatrimonial de um grupo ou comunidade de
pessoas  nem  existência  de  “sentimento  coletivo  de  indignação,
desagrado e de vergonha capaz de ferir a ‘moral’ da coletividade
inserida nesse contexto”. De acordo com a Quinta Turma, porém, a
decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA), que
negou provimento ao recurso do MPT, violou o artigo 5º, inciso X,
da Constituição da República. O ministro Levenhagen enfatizou que,
mesmo que se dê interpretação restritiva à caracterização do dano
moral coletivo, “não se pode analisar o indivíduo em sua concepção
singular, mas sim, enquanto integrante de uma coletividade”. Para
ele, o reconhecimento do direito coletivo também se relaciona a
vítimas  singulares  e  identificáveis,  desde  que  a  lesão  sofrida
tenha repercussão difusa e não meramente individual. Levenhagen
explicou  que,  a  caracterização  e  a  reparação  do  dano  moral
coletivo independem do número de pessoas atingidas. “Uma conduta
ilícita pode inserir-se em um plano mais abrangente de alcance
jurídico, a exigir necessária consideração para efeito de proteção
e sancionamento, quando comprovada lesão coletiva”, explicou. Ao
prover o recurso, a Quinta Turma considerou inviável fixar o valor
da indenização pelo dano imaterial, que não foi reconhecido nas
instâncias anteriores. Por isso, determinou o retorno do processo
à 38ª Vara do Trabalho de Salvador para que arbitre o valor da
condenação.  A  decisão  foi  unânime.  O  número  do  processo  foi
omitido para preservar a privacidade da parte.

Construtora é condenada por deixar pedreiro sem salário
após alta previdenciária 

21/03/2017

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso
da Salver Construtora e Incorporadora Ltda., de Ituporanga (SC),
contra  condenação  ao  pagamento  de  salários  a  um  pedreiro  pelo
período em que o médico da empresa o considerou inapto para o
trabalho,  apesar  de  ter  recebido  alta  previdenciária.  Nesse
chamado “limbo jurídico”, em que deixou de receber o benefício
previdenciário  e  também  não  voltou  a  receber  salários,  o
profissional ficou sem remuneração.

Após usufruir do auxílio-doença durante cerca de um mês em 2014, o
pedreiro  teve alta,  mas  a  empresa  não  o  aceitou  de  volta  nem
extinguiu o contrato. Ele buscou, por meio de ação na Justiça
Federal, reverter a decisão do INSS e aguardava a determinação de
realização de perícia médica, e, em reclamação trabalhista, pediu



a reintegração ao emprego ou o pagamento dos salários. Em sua
defesa,  a  Salver  alegou  que  o  pedreiro  está  inapto  para  o
trabalho, e admiti-lo de volta seria “irresponsável e imprudente”.

A 2ª Vara do Trabalho de Rio do Sul (SC) rejeitou o pedido, mas o
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) entendeu que o
empregador  deve  responder  pelos  salários  até  que  seja
restabelecida a normalidade da relação de emprego ou até que seja
oficialmente afastado pela Previdência Social. Conforme o TRT, o
contrato de trabalho fica suspenso durante o auxílio-doença, mas,
findo  o  período,  cada  parte  deve  cumprir  suas  obrigações:  “o
trabalhador  de  prestar  serviços,  e  o  empregador  de  pagar
salários”.  O Regional assinalou também que apenas os peritos do
INSS têm competência legal para emitir parecer sobre a capacidade
de trabalho para fins previdenciários, e, embora a empresa tenha o
dever  de  observar  medidas  e  normas  que  visem  a  preservar  a
integridade  física  e  a  saúde  do  empregado,  não  pode  privar  o
trabalhador do seu direito a receber salário.  No recurso ao TST,
a  construtora  sustentou  que  a  inaptidão  para  o  trabalho  foi
declarada  por  seu  perito  médico  e  se  confirmou  diante  do
ajuizamento da ação contra o INSS. A relatora, ministra Maria de
Assis Calsing, destacou diversos precedentes do TST no sentido de
que, sendo incerta a aptidão do empregado para o exercício de suas
funções, cabe ao empregador realocá-lo em atividade compatível com
suas limitações físicas, e não somente negar o seu retorno ao
trabalho. “O entendimento predominante no âmbito da Corte é de que
a responsabilidade pelo pagamento dos salários é do empregador”,
concluiu.  A  decisão  foi  unânime.  Processo:  RR-2690-
72.2015.5.12.0048

Gestante  em  contrato  temporário  tem  estabilidade
provisória afastada 

20/03/2017

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou decisão
que concedeu estabilidade provisória a uma ajudante de serviços
gerais  admitida  em  contrato  temporário  (Lei  6.019/74)  quando
estava grávida. A Employer Organização de Recursos Humanos Ltda.
chegou a ser condenada a indenizá-la pelo período da estabilidade
gestacional, mas, segundo a Turma, o contrato temporário não se
assemelha  aos  contratos  por  prazo  determinado,  regulado  pelos
artigos 479 e 481 da CLT.

A auxiliar assinou contrato de três meses em julho de 2014 e,
conforme o previsto, teve o vínculo encerrado em outubro do mesmo
ano.  Ela  então  ajuizou  reclamação  trabalhista  requerendo  a
reintegração  ao  emprego,  com  base  na  estabilidade  garantida  à
gestante. O juízo da Vara do Trabalho de Assis Chateaubriand (PR)
julgou  improcedente  o  pedido,  ressaltando  que  o  contrato  de
trabalho temporário possui características específicas, “devendo
perdurar  tão  somente  pelo  prazo  estipulado  pela  lei  e  pelas



partes”. A sentença observou que, apesar de o exame ter confirmado
que  ela  já  estava  grávida  de  23  semanas  ao  ser  admitida,  a
ajudante  já  tinha  ciência  de  que  trabalharia  por  apenas  três
meses.  O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  9ª  Região  (PR),  ao
julgar recurso, entendeu que a gestante, mesmo sob a regência de
contrato temporário, tem direito à estabilidade prevista no artigo
10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. No entanto, converteu a reintegração em indenização,
uma vez que o período de estabilidade já tinha terminado.

TST:  No  recurso  ao  TST,  a  Employer  sustentou  que  o  contrato
temporário possui legislação específica, e está fora da incidência
da Súmula 244 do TST, que trata do contrato por prazo determinado.
O  ministro  Walmir  Oliveira  da  Costa,  relator,  explicou  que  a
estabilidade das gestantes prevista no item III da Súmula 244 não
alcança as hipóteses de admissões regidas pela  Lei 6.019/74. “A
disciplina  própria  instituída  pela  lei  não  permite  incluir  o
contrato  temporário  entre  os  contratos  por  prazo  determinado”,
afirmou. O ministro ressalvou porém que, apesar da ausência de
estabilidade, a trabalhadora gestante nessa modalidade contratual
está amparada pela legislação previdenciária, nos termos do artigo
30,  inciso  II,  do  Decreto  3048/99,  e  do  artigo  11,  inciso  I,
alínea “b”, da Lei 8.213/91. A decisão foi por maioria, vencido o
desembargador  convocado  Marcelo  Lamego  Pertence.  Processo:  RR-
1163-28c.2014.5.09.0655

Consultora da Natura não consegue reconhecimento de vínculo 

13/03/2017

A  Quinta  Turma  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  rejeitou
agravo de uma vendedora que pretendia o reconhecimento de
vínculo  de  emprego  com  a  Natura  Cosméticos  S/A.  Ficou
mantida, assim, decisão que constatou que ela tinha autonomia
na  prestação  dos  serviços  e  a  ausência  de  subordinação
jurídica.

Na reclamação trabalhista, a vendedora disse que coordenava
grupo de consultoras, participava de reuniões, cumpria metas
e recebia comissões de até R$ 3.500. Promovida a consultora
orientadora,  fazia  o  elo  entre  vendedoras  e  empresa,
subordinada à gerente de relacionamentos. A Natura sustentou
que  o  contrato  era  de  prestação  de  serviços,  e  que  o
rendimento  da  consultora  provinha  do  lucro  obtido  com  a
diferença entre o preço de custo e o de venda. Segundo a
empresa, a vendedora tinha total autonomia para estabelecer o
valor comercializado. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) entendeu
que, além da autonomia, a vendedora, para ter lucro, dependia
exclusivamente  do  seu  esforço,  e  somente  recebia  se



realizasse  vendas  de  pedidos,  cadastro  e  quantidade  de
consultoras,  ou  seja,  os  riscos  do  negócio  não  eram
suportados  pela  Natura,  mas  divididos  entre  as  partes.  A
cobrança  de  resultados  não  comprovou,  para  o  TRT,  a
existência  de  subordinação,  pois  na  relação  autônoma  de
representação comercial é ônus do representante fornecer ao
representado informações sobre os negócios.  Para o ministro
Barros Levenhagen, relator do agravo pelo qual a consultora
pretendia trazer a discussão ao TST, para adotar entendimento
diferente do descrito pelo Regional e concluir que a decisão
violou os artigos 2º e 3º,  CLT, seria necessário reexaminar
fatos e provas, procedimento vedado pela  Súmula 126 do TST.
Processo: AIRR-333-22.2015.5.09.0657

STF  reafirma  jurisprudência  do  TST  que  veda  cobrança  de
contribuição assistencial de não sindicalizados

03/03/2017

O Supremo Tribunal Federal confirmou a jurisprudência do Tribunal
Superior  do  Trabalho  que  veda  o  desconto  da  contribuição
assistencial de trabalhadores não filiados ao sindicato. A decisão
foi  tomada  no  Recurso  Extraordinário  com  Agravo  (ARE  1018459),
interposto  contra  decisão  da  Justiça  do  Trabalho  que,  em  ação
civil  pública,  determinou  que  o  Sindicato  dos  Metalúrgicos  de
Curitiba (PR) se abstivesse de instituir, em acordos ou convenções
coletivas,  contribuições  obrigando  trabalhadores  não
sindicalizados, fixando multa em caso de descumprimento.

O  entendimento,  adotado  em  recurso  com  repercussão  geral
reconhecida, deve ser aplicado a todos os demais processos que
tratem da mesma matéria. Também em função da decisão, os recursos
extraordinários que se encontravam sobrestados no TST à espera da
definição do chamado  leading case pelo STF terão sua tramitação
retomada.

De acordo com o Precedente Normativo 119 da Seção Especializada em
Dissídios Coletivos (SDC) do TST, cláusulas de acordo, convenção
coletiva  ou  sentença  normativa  que  estabeleçam  contribuição  em
favor  de  entidade  sindical  a  título  de  taxa  para  custeio  do
sistema  confederativo,  assistencial,  revigoramento  ou
fortalecimento  sindical  e  outras  da  mesma  espécie  para
trabalhadores  não  sindicalizados  são  ofensivas  à  liberdade  de
associação e sindicalização (artigos 5º, inciso XX e 8º, inciso V,
da  Constituição  da  República).  Assim,  os  valores  descontados
irregularmente são passíveis de devolução. No recurso ao STF, a
entidade sindical defendia a inconstitucionalidade do Precedente
Normativo 119 e sustentava que o direito de impor contribuições,
previsto no artigo 513, alínea “e”, da CLT, não depende nem exige
a filiação, mas apenas a vinculação a uma determinada categoria.

Decisão  O  relator  do  recurso  no  STF,  ministro  Gilmar  Mendes,



explicou a distinção entre a contribuição sindical, prevista na
Constituição  Federal  (artigo  8º,  parte  final  do  inciso  IV)  e
instituída por lei (artigo 578 da CLT), em prol dos interesses das
categorias profissionais, com caráter tributário e obrigatório, da
denominada  contribuição  assistencial,  ou  taxa  assistencial,
destinada  a  custear  as  atividades  assistenciais  do  sindicato,
principalmente  no  curso  de  negociações  coletivas,  sem  natureza
tributária. A questão, segundo o ministro, está pacificada pela
jurisprudência do STF no sentido de que somente a contribuição
sindical  prevista  especificamente  na  CLT,  por  ter  caráter
tributário,  pode  ser  descontada  de  toda  a  categoria,
independentemente  de  filiação.  Assim,  considerou  equivocada  a
argumentação  do  sindicato  de  que  o  exercício  de  atividade  ou
profissão,  por  si  só,  já  torna  obrigatória  a  contribuição,
independentemente  da  vontade  pessoal  do  empregador  ou  do
empregado. “O princípio da liberdade de associação está previsto
no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição de 1891, e
a liberdade de contribuição é mero corolário lógico do direito de
associar-se ou não”, concluiu. Processo: AIRR-46-05.2011.5.09.0009

Bradesco vai indenizar bancário atingido por tiro na cabeça
em assalto a posto de atendimento

01/03/2017

Um empregado do Banco Bradesco S.A. que ficou incapacitado para o
trabalho  aos  25  anos  de  idade  ao  levar  um  tiro  na  cabeça  em
assalto ao posto de atendimento nas dependências de uma empresa em
São Paulo vai receber indenização por danos morais e estéticos.
Por unanimidade, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho
proveu recurso do trabalhador e majorou a indenização de R$ 250
mil  para  R$  500  mil.  Em  dia  de  pagamentos  de  salários,  seis
ladrões assaltaram o posto bancário e acertaram o empregado, por
não  conseguir  abrir  o  cofre,  deixando-o  definitivamente
incapacitado para o trabalho. O juízo de primeiro grau condenou o
Bradesco ao pagamento de indenização de R$ 500 mil, mas o Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), avaliando que se trata de
parcela de cunho pedagógico que obsta o enriquecimento sem causa
do empregado, reduziu o valor pela metade.  O recurso do bancário
foi examinado no TST pela ministra Maria Helena Mallmann. “A saúde
do empregado não pode ser tratada com tanto descaso”, afirmou a
relatora. 

Ela ressaltou a conclusão pericial de que o trabalhador ficou com
“sequelas incapacitantes de etiologia traumática insuscetíveis de
reabilitação, reconhecidamente relacionadas ao trauma craniano por
arma de fogo”, além de comprometimento psicológico importante “sem
possibilidade  de  melhora,  mesmo  com  assistência  especializada”.
Avaliando  que  o  valor  de  R$  500  mil  não  é  exorbitante,  mas
razoável e proporcional ao caso, a Turma seguiu o voto da relatora
e restabeleceu a sentença. Processo: ARR-79600-13.2007.5.02.0465



Sócio oculto terá de responder por verbas trabalhistas devidas a
ex- empregada 

13/02/2017

A  Sétima  Turma  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  negou,  por
unanimidade,  provimento  ao  agravo  de  um  empresário  condenado  a
responder pelas dívidas trabalhistas de uma empregada da Arlindo
Postal Ltda., na qualidade de sócio oculto da empresa. A Turma
afastou sua alegação de cerceamento do direito de defesa porque a
sentença  foi  baseada  em  documentos  encontrados  pelo  juiz  no
Cadastro  de  Clientes  do  Sistema  Financeiro  Nacional  do  Banco
Central  (BACEN-CCS),  sem  que  tivesse  a  oportunidade  de  se
manifestar e produzir contraprova.

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), ao manter a
condenação, registrou que, apesar de o empresário ter se retirado
da sociedade, ele continuou e continua como responsável legal pela
empresa na qualidade de sócio oculto, e se beneficiou do trabalho
da empregada durante todo o contrato de trabalho. Destacou ainda
que  o  empresário  comprou  imóvel  da  empresa,  que  passou  a  ser
locatária, “em nítida fraude contra credores, com o objetivo de
retirar o imóvel do patrimônio da empresa”.

Convênio 

Segundo o relator do recurso, ministro Vieira de Mello Filho, não
houve cerceamento de defesa, uma vez que é possível consultar o
sistema  BACEN-CCS  posteriormente  ao  ajuizamento  dos  embargos  à
execução. “Uma vez firmado convênio para conferir efetividade às
execuções trabalhistas, o juiz pode obter informação das contas
bancárias  da  sociedade  para  verificar  se  o  sócio  a  quem  foi
redirecionada a execução ainda figurava como responsável legal,
independentemente de consulta às movimentações bancárias e mesmo
após o fato alegado”, afirmou.  “Cabe ao magistrado, de ofício ou
a  requerimento  da  parte,  determinar  as  provas  necessárias  ao
julgamento do mérito”, destacou Vieira de Mello Filho. “Mais que
isso, na fase de cumprimento de sentença o compromisso do juiz é a
com  a  efetividade  da  decisão  proferida”.  Processo:  AIRR-359-
51.2012.5.04.0661

União deve emitir CTPS para trabalhadores menores de 16 anos
sem contrato de aprendizagem 

26/01/2017

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a
agravo de instrumento da União contra decisão que a condenou a
expedir,  em  todo  o  Brasil,  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência
Social  (CTPS)  a  menores  de  16  anos  flagrados  na  condição  de
empregados e sem contrato de aprendizagem. A decisão atinge todos
os titulares do direito (trabalhadores menores nessa situação),
independentemente da competência territorial do juízo que prolatou



a decisão (no caso, a Justiça do Trabalho do Espírito Santo).

O resultado do julgamento atende pedido do Ministério Público do
Trabalho  (MPT),  em  ação  civil  pública  ajuizada  depois  que  o
Ministério do Trabalho (MT) se recusou a emitir a carteira de
trabalho para um adolescente de 15 anos contratado irregularmente
por uma microempresa. O indeferimento do MT baseou-se no artigo
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho
a  jovens  com  idade  inferior  a  16  anos,  salvo  na  condição  de
aprendiz, a partir dos 14.  Segundo o órgão do governo federal, a
entrega  da  CTPS  seria  um  incentivo  para  o  menor  continuar  no
mercado de trabalho, enquanto, na visão do Ministério Público, a
formalização  asseguraria  os  seus  direitos,  como  salário  e
previdência social.

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª
Região (ES) julgaram procedente o pedido do MPT. A União recorreu
ao TST argumentando com o risco de o fornecimento do documento ser
interpretado como uma autorização para o serviço proibido. Também
indicou a possibilidade de expedir a carteira quando o trabalhador
alcançasse  a  idade  prevista  na  Constituição,  com  efeitos
retroativos,  de  forma  a  não  causar  prejuízo  ao  menor.  Como  o
Regional negou seguimento ao recurso de revista, a União interpôs
o agravo.

Relator do processo no TST, o ministro Douglas Alencar Rodrigues
manteve a conclusão da instância ordinária. Ele afirmou que, nos
casos  de  trabalho  do  menor  de  16  anos  em  desacordo  com  a
Constituição Federal, é necessário cessar de imediato a situação e
garantir ao adolescente todos os direitos devidos a um trabalhador
regular,  sob  a  pena  de  premiar  o  empregador  que  cometeu  a
irregularidade.  “Não  se  pode  compreender  o  artigo  7º,  inciso
XXXIII, da Constituição de forma contrária aos interesses daqueles
a quem buscou preservar, beneficiando o contratante transgressor,
inclusive  com  a  dispensa  das  obrigações  de  cunho  trabalhista,
previdenciário e fiscal”, disse.

Alcance da decisão  Como a ação civil pública tratou de direito
difuso,  uma  vez  que  a  proibição  em  questão  abrange  pessoas
indeterminadas e ligadas por uma circunstância de fato, o ministro
concluiu que a decisão precisa ser cumprida não apenas no Espírito
Santo,  mas  também  nos  outros  Estados  e  no  Distrito  Federal,
alcançando todos os menores de 16 anos encontrados em situação de
trabalho irregular. Por unanimidade, a Sétima Turma acompanhou o
voto do relator.  Processo: AIRR-18800-82.2011.5.17.0005

Trabalhador  prova  aumento  de  produção  por  meio  de  conversa
telefônica gravada 

06/12/2016

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso
das empresas Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda. e Rio
Verde  Empreendimentos  e  Imobiliária  Ltda.  para  que  a  Justiça
considerasse ilegal a gravação de conversa telefônica que serviu



para comprovar a diferença de produção requerida por um pedreiro.
O  argumento  é  de  que  o  empregado  registrou  o  diálogo  sem  o
conhecimento da outra interlocutora, uma assistente de pessoal da
Marko Engenharia.

O  contrato  de  emprego  teve  vigência  entre  2010  e  2013,  e  o
trabalhador recebia, em média, R$ 1,5 mil por mês. Na reclamação
trabalhista,  ele  relatou  ter  produzido  mais  no  período  de
1º/9/2013  a  14/10/2013,  portanto  pediu  o  pagamento  do  salário
relativo à diferença da produção, com reflexos em aviso-prévio,
13º, FGTS e outras parcelas.

Na gravação, a representante da empresa admitiu que o serviço do
pedreiro naquele intervalo correspondeu a R$ 4,3 mil. Como o juízo
da 17ª Vara do Trabalho de Belém (PA) constatou que ele recebeu
apenas R$ 1 mil, a sentença determinou o pagamento dos R$ 3,3 mil
restantes,  com  os  reflexos  requeridos.  Quanto  à  veracidade  da
informação repassada por telefone, o preposto da Marko afirmou que
a voz era da representante de Gestão Pessoas.

No recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP),
os empregadores argumentaram que a decisão do juiz "feriu os fatos
e fundamentos colhidos durante a instrução processual, e escora-se
em  provas  inadequadas,  irregulares,  unilaterais  e  ilícitas".
Alegaram também que a mídia onde está registrado o diálogo não
poderia ter sido admitida como prova.

O TRT manteve a conclusão da sentença, e salientou que, entre os
sistemas  de  avaliação  da  prova,  vigora  no  ordenamento  jurídico
nacional  o  da  persuasão  racional  ou  do  livre  convencimento
motivado,  "segundo  o  qual  o  juiz  valoriza  livremente  a  prova,
colhendo  a  sua  convicção  nos  autos  do  processo,  ficando
condicionada a sua decisão aos fatos em que se estrutura a relação
jurídica".

TST: Relator do caso no TST, o ministro Augusto César de Carvalho
salientou que o Regional, ao analisar o tema relativo à diferença
de produção, "não adentrou no aspecto da licitude ou ilicitude da
gravação de conversa telefônica". Ele esclareceu que o TRT não foi
provocado a analisar o tema, por meio de embargos de declaração,
"quando  a  empresa  poderia  alegar  omissão  sobre  a  análise  da
nulidade da prova e, por consequência, do processo", assinalou.

Concluiu, então, que a alegação de nulidade da prova era preclusa
(fora da ordem legal) e que era inviável o revolvimento fático e
probatório para apreciação desses aspectos. Com base naSúmula 297
do TST, a Sexta Turma não conheceu do recurso de revista quanto ao
tema. Processo: RR - 292-44.2014.5.08.0002


