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FONTE DE NOTÍCIAS 
12/03/2019 

 
EXECUÇÃO É DIRECIONADA A TOMADORA DE SERVIÇO ANTES DE ALCANÇAR SÓCIO DA 

PRESTADORA 

A contratante foi responsabilizada subsidiariamente pela dívida. 

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a execução do crédito 
decorrente da condenação da microempresa Sanitas – Terceirização e Serviço em reclamação 
trabalhista ajuizada por uma ajudante geral não precisa ser direcionada aos sócios antes de 
atingir a tomadora de serviços – no caso, a Cia. Brasileira de Distribuição, grupo que engloba os 
hipermercados Extra e Pão de Açúcar, entre outras marcas. 

 
Terceirização 

A ajudante obteve, na Justiça, o reconhecimento de parcelas, como horas extras, 
aviso-prévio, férias proporcionais e FGTS, que não haviam sido pagas pela Sanitas. Na 
sentença, a 39ª Vara do Trabalho de São Paulo imputou à Cia. Brasileira de Distribuição a 
responsabilidade subsidiária pelo cumprimento da condenação. Ou seja, em caso de 
inadimplência da empregadora direta, as obrigações incidiriam sobre a tomadora dos serviços. 

A execução da sentença recaiu inicialmente sobre a Sanitas. No entanto, por não haver 
dinheiro suficiente na conta bancária da empresa, o juízo da 39ª Vara do Trabalho de São 
Paulo redirecionou-a à rede de varejo. Para o juízo, a despersonalização da pessoa jurídica da 
Sanitas (medida que permite que os sócios possam responder pela dívida da empresa com seu 
patrimônio pessoal) só seria possível após esgotados os meios de execução contra as duas 
empresas envolvidas no processo. 

Para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), porém, a tomadora de serviços 
não poderia ser executada neste momento processual, pois sua responsabilidade é subsidiária. 

 
TST 

No julgamento do recurso de revista da ajudante geral, o relator, ministro Douglas 
Alencar Rodrigues, explicou que não há previsão em lei para condicionar a execução do 
responsável subsidiário ao esgotamento das tentativas de dirigir a execução aos sócios da 
prestadora de serviços. Segundo ele, não é razoável permitir que a trabalhadora aguarde as 
investigações sobre a existência de bens dos sócios do devedor principal para ter atendido o 
seu direito. “Afinal, a garantia constitucional da razoável duração do processo e o escopo de 
pacificação dos conflitos devem ser observados no processo do trabalho”, assinalou. 

O ministro ressaltou ainda que o redirecionamento da execução contra o responsável 
subsidiário tem respaldo na jurisprudência (item IV da Súmula 331 do TST). A decisão foi 
unânime. 

 
Processo: RR-103300-98.2008.5.02.0039 
FONTE: TST 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
14/03/2019 

 
TST AFASTA PENHORA SOBRE PARTE DA APOSENTADORIA DE SÓCIO DE EMPRESA 

 
A penhora foi determinada para pagar dívidas trabalhistas a um pedreiro. 
 

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do 
Trabalho deu provimento ao recurso de um ex-sócio da Sisal Construtora Ltda., de Salvador 
(BA), que teve parte de sua aposentadoria bloqueada para saldar dívidas trabalhistas. Segundo 
o colegiado, mesmo em se tratando de execução trabalhista, a penhora foi ilegal e arbitrária. 

 
Bloqueio 

Em dezembro de 2015, o juízo da 9ª Vara do Trabalho de Salvador determinou o 
bloqueio de 20% dos proventos da aposentadoria do sócio para o pagamento de parcelas 
devidas a um pedreiro da Sisal. Ele então impetrou mandado de segurança no Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA), requerendo a concessão de liminar para determinar a 
sustação da ordem de bloqueio e a devolução dos valores acaso já bloqueados. 

Amparado em julgamento de um incidente de uniformização de jurisprudência do seu 
Tribunal Pleno, o TRT entendeu pela legalidade de penhora parcial dos proventos. Na decisão, 
o Tribunal Regional chega a reconhecer que a questão é polêmica e tem gerado decisões 
divergentes nos diversos tribunais, mas conclui que é possível a penhora de até 20% de salário 
ou proventos para pagamento de créditos trabalhistas, que têm natureza alimentar. 

 
Impenhorabilidade 

O relator do recurso do ex-sócio da empresa, ministro Emmanoel Pereira, lembrou que 
o TST tem entendido que, em situações assim, deve-se conceder a segurança porque os 
proventos de aposentadoria são “indispensáveis à subsistência de quem os recebe e de sua 
família”. Segundo ele, a matéria não comporta mais discussão no âmbito da SDI-2 e está 
pacificada com a edição da Orientação Jurisprudencial 153, revisada e atualizada em 
decorrência do Código de Processo Civil de 2015. 

Com a decisão, a subseção deverá enviar ofício à 9ª Vara de Trabalho de Salvador para 
cassar a ordem de bloqueio dos proventos do ex-sócio da Sisal. 

 
Processo: RO-768-67.2017.5.05.0000 
FONTE: TST 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
15/03/2019 

 
JUIZ DECIDE: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DÁ QUITAÇÃO APENAS AOS 

VALORES DESCRITOS E PAGOS NO AJUSTE 
 

O acordo extrajudicial deve ser interpretado restritivamente, já que ele é regido por 
normas do Direito Civil, sem a influência dos princípios e normas protetivas do direito material 
e processual do trabalho. Em razão disso, os efeitos de sua quitação restringem-se 
exclusivamente à obrigação cumprida e que foi objeto de pagamento (artigo 320/CC). Assim se 
manifestou o juiz Marcel Lopes Machado, em atuação na 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia, 
ao homologar, de forma restritiva, um acordo extrajudicial celebrado entre empregado e 
empregador. 

No caso, a transação extrajudicial versava única e exclusivamente sobre o pagamento 
de verbas rescisórias. Entretanto, não houve prova do pagamento do valor integral, 
discriminado no acordo, na conta bancária do trabalhador, o que, segundo o juiz, ofende o 
artigo 464, parágrafo único, da CLT. Por isso, o magistrado limitou-se a realizar a homologação 
restritiva do acordo, ou seja, restrita aos limites dos valores atribuídos às parcelas 
discriminadas. Ele ainda estabeleceu como condição indispensável para a validade da 
homologação da transação o efetivo pagamento integral dos valores, diretamente na conta 
bancária do trabalhador. Para tanto, baseou-se nos artigos 104, III/CC e 166, IV e VI/CLT, com 
aplicação de normas próprias do Direito do Trabalho (artigos 464 e 477, § 2º/CLT) e também 
de regras do Direito Civil (artigos 114, 320 e 843/CC). 

Entretanto, o julgador não acolheu a pretensão das partes de reconhecimento da 
quitação das parcelas rescisórias. Segundo o magistrado, a quitação pretendida é 
manifestamente contrária à equidade e proporcionalidade e, principalmente, às normas 
protetivas do Direito Material do Trabalho (arts. 9º e 477, § 2º/CLT). 

Conforme ressaltou o juiz, os processos que envolvem a homologação de transação 
extrajudicial (arts. 855-B a 855-E/CLT) são de jurisdição voluntária, ou seja, não há litígio entre 
os interessados, mas apenas interesse em obter respaldo judicial ao ajuste privado. Dessa 
forma, a análise jurisdicional, assim como seus efeitos e limites, nos termos dos artigos 93, IX, 
da Constituição e 371 do CPC, sujeitam-se às normas que disciplinam a matéria no âmbito do 
Direito Civil (artigos 840 a 850/CC) e do Processo Civil (arts. 719 a 725, VIII/CPC), entre elas, o 
artigo 843, que é expresso ao dispor que “a transação interpreta-se restritivamente”. 

Afinal, conforme registrado na sentença, por não haver lide (conflito de interesses), os 
fatos em torno da relação jurídica que gerou o acordo extrajudicial não são objeto de instrução 
processual (ou seja, de prova), razão pela qual os efeitos conferidos à transação devem ser 
restritos. “E, se é assim no âmbito do Direito Privado, com muito maior razão deve ser aplicado 
no âmbito do Direito Material e Processual do Trabalho, diante, repita-se, de sua principiologia 
e de suas e normas protetivas (arts. 8º e 9º/CLT)”, enfatizou o magistrado.  
Não houve recurso ao TRT-MG. 
Processo 0011112-92.2018.5.03.0044 
FONTE: TRT, 3º Região 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
15/03/2019 

 
FÁBRICA DE BISCOITOS É CONDENADA POR EXIGIR CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 

NA ADMISSÃO 
 

A exigência do documento sem justificativa gera o direito a indenização. 
 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o dano moral sofrido por 
um ajudante de produção que, para ser contratado pela M. Dias Branco S.A. Indústria e 
Comércio de Alimentos, fábrica de biscoitos e massas do Ceará, teve de apresentar certidão de 
antecedentes criminais e folha criminal. Ao acolher recurso do empregado, a Turma condenou 
a empresa a pagar indenização de R$ 5 mil. 

 
Honestidade em dúvida 

Na reclamação trabalhista, o ajudante sustentou que a empresa, ao exigir a certidão 
de antecedentes criminais sem que haja pertinência com as condições objetivas do trabalho 
oferecido, põe em dúvida a honestidade do candidato ao emprego. 
Violência na cidade 

Na contestação, a empresa argumentou que a certidão era exigida apenas para alguns 
cargos, entre eles o de ajudante de produção. Segundo a fábrica de biscoitos, o alto índice de 
violência na cidade da contratação (Maracanaú) autorizaria a exigência. 
Conduta ilegítima 

Na instrução do processo, o empregado conseguiu comprovar a obrigatoriedade de 
apresentação da certidão para que fosse admitido. O juízo de primeiro grau verificou também 
que o cargo exercido não justificava a exigência e, por isso, concluiu que a conduta da empresa 
havia sido ilegítima e gerado a obrigação de indenizar o ajudante de produção pelo dano 
moral. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (CE), no entanto, entendeu que a 
conduta da empresa não havia resultado em lesão aos direitos de personalidade do 
empregado. Ressaltou ainda que ele havia sido contratado e que a exigência era direcionada a 
todos os candidatos. 
Condições 

Ao examinar o recurso de revista do empregado, a Sexta Turma destacou que, no 
julgamento do Incidente de Recurso de Revista Repetitivo (IRR 243000-58.2013.5.13.0023), o 
TST firmou o entendimento de que a exigência da certidão de antecedentes criminais somente 
seria legítima e não caracterizaria lesão moral em caso de expressa previsão em lei ou em 
razão da natureza do ofício ou do grau especial de confiança exigido do candidato ao emprego. 
No caso, contudo, a Turma entendeu que o cargo de ajudante de produção não se enquadra 
nessas hipóteses. 
(LT/CF) 
Processo: RR-1124-06.2017.5.07.0033 
FONTE: TST 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
15/03/2019 

 
CONHEÇA AS PARTICULARIDADES DA JORNADA DE TRABALHO NO BRASIL 

 
Regras estão previstas na Constituição da República e na CLT  
 

No Brasil, todo trabalhador contratado com carteira assinada, ou seja, numa relação 
de emprego, tem a jornada de trabalho estipulada no contrato de trabalho. A lei exige que 
fique clara, por escrito, a duração do trabalho que esse profissional terá de cumprir 
diariamente. 
Duração 

A Constituição da República, em seu artigo 7º, inciso XIII, inclui, entre os direitos dos 
trabalhadores, a “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho”. O inciso XIV prevê a “jornada de seis horas para o 
trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”. Na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o tema é tratado na Seção II, artigos 58 a 65. 
Algumas categorias cumprem jornada diferenciada por terem regulamentação própria. É o 
caso de bancários (seis horas diárias ou 30 horas semanais), jornalistas (cinco horas diárias ou 
30 horas semanais), médicos (quatro horas diárias), aeronautas (devido às peculiaridades da 
atividade, a jornada pode chegar a 20 horas), radiologistas (24 horas semanais) e advogados 
(quatro horas diárias ou 20 horas semanais), entre outros. 
Controle 

O controle convencional do tempo de trabalho prestado é feito por meio do ponto. De 
acordo com o artigo 74, parágrafo 2º, da CLT, "para os estabelecimentos de mais de dez 
trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, 
mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho". 
E, de acordo com a jurisprudência do TST (Súmula 338), a prova a respeito da jornada deve ser 
feita pelo empregador. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera 
presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho alegada pelo empregado. 
Intervalos 

O chamado intervalo intrajornada, período destinado ao repouso e à alimentação, não 
é computado na jornada de trabalho. De acordo com o artigo 71 da CLT, quem trabalha mais 
de seis horas tem direito a um intervalo mínimo de uma hora. Se a jornada é inferior a seis 
horas, o intervalo é de no mínimo 15 minutos. 

Quando o período de descanso é descumprido, o empregador fica obrigado a 
remunerar o período correspondente como se fosse horas extras, ou seja, com acréscimo de 
no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

O intervalo de uma hora pode ser reduzido em situações especiais relacionadas ao 
fornecimento de refeições em espaço adequado para 30 minutos, mediante autorização do 
Ministério Público do Trabalho. A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) passou a admitir a 
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redução para 30 minutos, desde que haja previsão em convenção ou acordo coletivo de 
trabalho. 

 
Horas extras 

A legislação trabalhista brasileira permite que os empregados prestem até duas horas 
a mais de trabalho por dia mediante acordo individual, convenção ou acordo coletivo. Essas 
horas além da jornada devem ser pagas com adicional de pelo menos 50% do valor da hora 
normal ou compensadas por meio de banco de horas. 
Horas de deslocamento 

Antes da vigência da Reforma Trabalhista, o período gasto no trajeto entre a casa e o 
trabalho nos casos em que o empregador fornecia transporte aos empregados para o trabalho 
realizado em locais de difícil acesso (plantações, áreas de mineração ou construções, fábricas 
situadas fora do perímetro urbano) e não servidos por transporte público disponível era 
considerado tempo à disposição do empregador e deveria ser remunerado. De acordo com a 
redação dada pela Lei 13.467/2017, o período não mais integra a jornada de trabalho. 

 
Tempo à disposição 

Outra mudança da Reforma Trabalhista diz respeito a atividades que antes eram 
incluídas na jornada de trabalho ou pagas como horas extras com o entendimento de que o 
empregado estava à disposição do patrão. De acordo com o texto atual, não é computado 
como período extraordinário o que exceder a jornada normal quando o empregado, “por 
escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más 
condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para 
exercer atividades particulares”. Essas atividades, listadas expressamente no artigo 4º, 
parágrafo 2º, da CLT são: práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades 
de relacionamento social, higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme. 

 
Turnos ininterruptos 

Essa modalidade de jornada é adotada em ramos de atividades que exigem operação 
ininterrupta, como refinarias, montadoras de automóveis e siderúrgicas. Nela, os empregados 
trabalham em constante revezamento e, portanto, têm a cada dia um horário diferente. 
Muitas vezes, a jornada abrange períodos diurno e noturno ou, devido à escala de serviço, 
pode ser cumprida alternadamente no período matutino, vespertino e noturno. 

Esse regime acarreta desgaste à saúde superior ao de quem trabalha em horários 
regulares. Por isso, a Constituição (artigo 7º, inciso XIV) limitou a jornada em turnos de 
revezamento a seis horas por dia. Essa duração só pode ser alterada por meio de negociação 
coletiva. 

Algumas atividades, como as de enfermagem e de vigilância, exigem o trabalho em 
plantões. Para esses casos, a jurisprudência do TST (Súmula 444) admite, excepcionalmente, a 
adoção da jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12 X 36), tendo em vista 
a sobrecarga resultante. 

Entre os requisitos para a regularidade dessa modalidade estão a previsão em lei ou 
em convenção ou acordo coletivo de trabalho. A Súmula 244 assegura a remuneração em 
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dobro do valor relativo ao trabalho prestado nos feriados e afasta o direito ao pagamento de 
adicional referente ao trabalho prestado na 11ª e na 12ª horas. 

 
Trabalho externo 

Essa modalidade de trabalho abrange as atividades incompatíveis com a fixação de 
horário porque a prestação de serviço não exige a presença na empresa, como no caso de 
vendedores, entregadores e motoristas de caminhão. De acordo com o inciso I do artigo 62 da 
CLT, essa condição deve ser anotada na carteira de trabalho e no registro de empregados. 

 
Teletrabalho 

Outra inovação trazida pela Reforma Trabalhista foi a regulamentação do teletrabalho. 
A lei introduziu na CLT o artigo 75-B, que define essa modalidade como “a prestação de serviço 
preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho 
externo”. 

Em relação à jornada, com a mudança na legislação, o teletrabalho foi inserido nas 
exceções à regra geral das oito horas diárias listadas no artigo 62 da CLT. 
Jurisprudência 

A alteração da jurisprudência do TST acerca de jornada de trabalho de situações 
ocorridas após a Reforma ocorrerá progressivamente, conforme casos forem sendo julgados 
pela Corte Superior. 
História 

A limitação da duração do trabalho é considerada uma das principais conquistas dos 
trabalhadores na história mundial e do Brasil. A partir da Revolução Industrial, iniciada no 
século XVIII, o trabalho ganhou outra configuração com a introdução das máquinas na 
produção. 

No Brasil, o processo de industrialização começou a se instalar a partir do início século 
XX. Sem regulamentação alguma, o que vigorava era o regulamento de cada fábrica, e alguns 
trabalhadores chegavam a trabalhar entre 14 e 18 horas por dia. Data dessa época a 
organização dos primeiros sindicatos e as primeiras greves, que tinham entre as principais 
reivindicações a restrição da duração do trabalho. 

A matéria, no entanto, levaria algum tempo até ser regulamentada na Constituição de 
1934, que passou a prever que a duração do trabalho seria de oito horas diárias, entre outros 
direitos. 
 
OIT 

A primeira Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT), assinada em 
1919, tratou justamente da duração de trabalho. A Convenção 1 estabeleceu a adoção do 
princípio de oito horas diárias ou 48 horas semanais. Em 1935, a Convenção 40 passou a 
recomendar a jornada de 40 horas semanais. 

 
FONTE: TST 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
18/03/2019 

 
TURMA MANTÉM CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA EM HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA 
 

Em decisão recente, a 10ª Turma do TRT mineiro manteve a sentença que condenou 
uma trabalhadora, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento dos honorários advocatícios 
de sucumbência. A trabalhadora teve parte dos pedidos rejeitados e, como ajuizou a ação após 
a entrada em vigor da reforma trabalhista (11/11/2017), a Turma entendeu por aplicar, ao 
caso, a nova lei, que determina o pagamento de honorários advocatícios pela mera 
sucumbência, aplicável a qualquer das partes do processo, inclusive ao trabalhador 
beneficiário da justiça gratuita. 

A desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, relatora do recurso da 
trabalhadora, ressaltou que, anteriormente à Lei nº 13.467/2017, a verba honorária, no 
processo do trabalho, era regulada pela Lei 5.584/70, que previa apenas o pagamento dos 
honorários advocatícios assistenciais, nos casos em que o empregado fosse beneficiário da 
justiça gratuita e estivesse assistido pelo sindicato de sua categoria profissional. Entretanto, 
com a entrada em vigor da lei da reforma trabalhista, os honorários advocatícios passaram a 
ser devidos pela simples sucumbência, ainda que parcial, por qualquer das partes do processo. 

Além disso, conforme destacou a desembargadora, a partir da vigência da Lei 
13.467/2017, o fato de o trabalhador ser beneficiário da justiça gratuita, como no caso, não 
afasta a condenação em honorários de sucumbência. É que, de acordo com o parágrafo 4º do 
artigo 791-A da CLT, acrescentado pela reforma, essa condição apenas possibilita a suspensão 
da exigibilidade dos honorários e, mesmo assim, quando o crédito do trabalhador não for 
capaz de suportar a despesa. 

A pretendida aplicação do artigo 86 do CPC também foi afastada pela relatora. A regra 
determina que, quando uma das partes sucumbir em uma parte mínima do pedido, a outra 
parte será integralmente responsável pelas despesas e honorários. Mas, no caso, isso não 
ocorreu, já que a trabalhadora foi sucumbente numa parte significativa dos pedidos. 

Na decisão, ainda foi registrado que o simples fato de a extinção do contrato de 
trabalho ter ocorrido antes da vigência da Lei nº 13.467/2017 não afasta a responsabilidade da 
reclamante pelos honorários advocatícios de sucumbência. Isso porque, tendo em vista que a 
ação foi ajuizada após 11/11/2017, incidem as regras previstas na Lei 13.467/2017, nos termos 
do artigo 6º da Instrução Normativa nº 41 do TST. 

Por fim, ressaltou a relatora que, ao menos por hora, não se cogita a declaração de 
inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, acrescentado pela reforma 
trabalhista. Na visão da desembargadora, acolhida pela Turma, longe de obstar o acesso à 
Justiça (art. 5º, XXXV, da CR), a nova regra apenas desestimula o exercício abusivo desse 
direito. “Vale lembrar que o art. 5º, LXXIV, da CR, ao tratar da assistência judiciária gratuita, 
não prevê sua aplicação irrestrita, para todo e qualquer fim - e nem poderia fazê-lo, já que 
nenhum direito é absoluto. Assim, como houve sucumbência recíproca, ambas as partes 
pagarão honorários advocatícios, conforme determinado na sentença”, arrematou a julgadora. 
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Valor dos honorários: redução - No entanto, seguindo o entendimento da relatora, a 
Turma concluiu que, na sentença, os honorários foram fixados em patamar incompatível com 
os elementos previstos no parágrafo 2º do artigo 791-A da CLT: o grau de zelo do profissional, 
o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 
advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Desse modo, a Turma acolheu parcialmente o recurso da empregada, para reduzir o 
percentual dos honorários de sucumbência devidos por ela aos procuradores do empregador, 
de 15% para 5% do valor dos pedidos. 

 
Processo 0010264-57.2018.5.03.0060 (RO) 
FONTE: TRT, 3ªRegião 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
19/03/2019 

 
READAPTAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO NÃO IMPLICA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE 

TRABALHO 

A recuperação diz respeito à mesma atividade exercida antes da doença ocupacional. 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou as Casas Bahia Comercial 
Ltda. a pagar a pensão mensal a um ajudante no período em que ele permanecer incapacitado 
para a função que exercia em razão de doença ocupacional. Segundo a Turma, a readaptação 
do empregado em função diferente da que exercia antes da doença não significa recuperação 
da capacidade de trabalho. 

 
Cargas extenuantes 

O ajudante externo foi contratado em março de 1997 para carregar e descarregar 
mercadorias dos caminhões. Em 2004, aos 52 anos, foi diagnosticado com hérnia discal e 
lesões nos membros superiores. Desde então, ficou afastado diversas vezes por auxílio-doença 
do INSS. 

Na reclamação trabalhista, o ajudante sustentou que esse tipo de doença é comum 
entre os empregados da empresa, que são submetidos a cargas extenuantes de trabalho e 
obrigados a carregar peso excessivo e bem acima do limite previsto pelas normas do 
Ministério do Trabalho. 

Outro ponto destacado foi que ele não havia recebido treinamento específico para a 
função e, por isso, a empresa teria assumido o risco de causar dano à sua integridade física ao 
descumprir normas de segurança do trabalho. Assim, pediu indenização por danos materiais, 
morais e estéticos e pensão mensal vitalícia. 
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Sem relação 
Para a juíza da 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, a perícia realizada pelo INSS 

não encontrou relação entre a doença e as atividades realizadas, o que justificaria o 
pagamento de auxílio-doença, e não de auxílio-acidentário. Assim, julgou improcedentes todos 
os pedidos do ajudante externo. 

 
Incapacidade 

Ao Tribunal Regional da 1ª Região (RJ), o empregado argumentou que na perícia havia 
sido constatada a sua incapacidade total temporária para atividades de sobrecarga mecânica 
em membros superiores e da coluna vertebral e reiterou que não tinha nenhum desses 
problemas quando entrara na empresa. 

Para os desembargadores, o laudo pericial demonstrou que o problema havia sido 
adquirido em virtude das atividades específicas realizadas pelo empregado e, portanto, estaria 
enquadrado como doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho pela Lei 8.213/1991 
(artigos 20 e 21). Com isso, condenou a empresa a pagar indenização de R$ 10 mil por danos 
morais e pensão mensal enquanto perdurasse a incapacidade do empregado para o trabalho.      
No entanto, como ele havia sido readaptado em outra função por recomendação do INSS, o 
TRT entendeu que houve a recuperação da capacidade de trabalho. 

 
Readaptação 

No recurso de revista, o empregado questionou o limite do pagamento da pensão 
mensal e enfatizou que sua incapacidade permanece. O problema, segundo a argumentação, é 
que a empresa teria entendido que a readaptação seria suficiente para suspender o 
pagamento da pensão. 

Para a Sexta Turma, a previsão de pagamento da pensão mensal enquanto perdurar a 
incapacidade se refere à função que era exercida pelo empregado antes da doença 
ocupacional. Assim, a readaptação em função diferente não significa recuperação da 
capacidade de trabalho, mas a consolidação da incapacidade para a atividade anteriormente 
exercida e, portanto, não autoriza a cessação do pagamento da pensão mensal. 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-35500-54.2008.5.01.0080 
FONTE: TST 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
20/03/2019 

 
TST SUSPENDE EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 702 DA CLT 

 
Também foi adiada avaliação de jurisprudência em razão de pendência de decisão do STF 
 

O Tribunal Superior do Trabalho decidiu nesta quarta-feira (20), em sessão 
extraordinária do Tribunal Pleno, suspender o julgamento de arguição de inconstitucionalidade 

mailto:bruno@sindusfarma.org.br


 
Edição Nº 04| São Paulo, 29 de Março de 2019

 

 

12 

 

Responsável: Bruno Cesar Abreu - Tel.(11) 3897-9757 
E-mail: bruno@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br 

Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 
 

de parte do artigo 702 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da proposta elaborada 
pela Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos para adequar algumas súmulas 
e orientações jurisprudenciais do TST a alterações da CLT. 

Na decisão, o colegiado levou em conta o despacho proferido pelo ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de constitucionalidade (ADC 
62) do artigo 702 da CLT, que trata do rito para a edição ou a alteração de verbetes da 
jurisprudência consolidada do TST. “A suspensão não revela abandono de nossa competência 
jurisdicional para exercer o controle difuso, mas apenas cautela diante da existência da ADC 
em curso e em deferência ao Supremo Tribunal Federal”, assinalou o presidente do TST, 
ministro Brito Pereira. 

 
Entenda o caso 

A alínea “f” do inciso I do artigo 702 da CLT estabelece o quórum para o exame de 
súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme. O parágrafo 3º do mesmo artigo 
prevê que as sessões de julgamento, nesses casos, deverão ser públicas, divulgadas com no 
mínimo 30 dias de antecedência e possibilitar a sustentação oral pelo procurador-geral do 
trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo advogado-geral da 
União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. 

Em julho de 2018, a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST 
decidiu remeter ao Pleno o exame da constitucionalidade da alteração. Esse processo (ArgInc-
696-25.2012.5.05.0463) foi incluído na pauta da sessão de hoje do Pleno. 

Na segunda-feira (18), a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), a 
Confederação Nacional do Turismo (CNTUR) e a Confederação Nacional do Transporte (CNT) 
ajuizaram no STF a ADC 62 visando à declaração da constitucionalidade do artigo 702 da CLT. 
No pedido de liminar, as entidades apontaram a iminência do julgamento da arguição de 
inconstitucionalidade pelo TST e argumentaram que a decisão proferida nesse incidente 
poderia inspirar a criação de súmula e vincular outras decisões a respeito do tema no TST. 

Em despacho proferido na terça-feira, o ministro Lewandowski, relator da ADC 62, 
solicita informações ao TST, à Presidência da República e ao Congresso Nacional, que deverão 
ser prestadas no prazo de 10 dias, e concede sucessivamente prazo de cinco dias à Advocacia-
Geral da União e à Procuradoria-Geral da República para que se manifestem, antes do exame 
do pedido de liminar. 

 
Suspensão 

Na sessão de hoje do Pleno, o ministro Marcio Eurico Vitral Amaro, relator da arguição 
de inconstitucionalidade, propôs a suspensão do julgamento até a decisão do pedido de 
liminar da ADC.  O presidente do TST recebeu as ponderações do relator e as submeteu ao 
Plenário como Questão de Ordem, que foi acolhida. 
Em consequência, foi também suspenso o exame da proposta da Comissão de Jurisprudência 
de cancelamento de algumas súmulas e orientações jurisprudenciais.  Após a apreciação do 
pedido de liminar, esses dois temas voltarão à pauta do TST. 
(DA, CF. Foto: Fellipe Sampaio) 
FONTE: TST 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
21/03/2019 

CONTRAPARTIDA EM NORMA COLETIVA PERITE SUPRIMIR ADICIONAL NOTURNO APÓS AS 
5H DA MANHÃ 

A convenção coletiva da categoria garantia o adicional em percentual maior do que o previsto 
na CLT. 
 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a validade da cláusula da 
convenção coletiva que permitia à Teksid do Brasil Ltda., de Betim (MG), não pagar a um 
metalúrgico o adicional noturno pelo trabalho realizado após as 5h da manhã. O principal 
fundamento foi que a norma coletiva estabelece percentual mais favorável e, em troca, limita 
o período de concessão do adicional noturno. 

 
Reclamação 

Na reclamação trabalhista, o profissional contou que foi contratado em dezembro de 
2005 e demitido sem justa causa em março de 2015. Durante esse período, havia trabalhado 
nos três turnos disponíveis na fábrica de peças de ferro: da 0h às 6h, das 6h às 15h e das 15h à 
0h. No entanto, afirmou que nunca havia recebido o adicional pelo período estendido da 
jornada noturna, que se encerrava apenas às 6h da manhã. 

 
Prejudicial 

O juízo da 4ª Vara do Trabalho de Betim julgou improcedente o pedido, por entender 
que não houve prorrogação de jornada, mas “cumprimento normal da jornada ordinária”. O 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), no entanto, condenou a empresa a pagar o 
adicional noturno de 30% pelo trabalho prestado depois das 5h da manhã. 

Segundo o TRT, a prorrogação da jornada noturna é igualmente prejudicial ao 
trabalhador sob o aspecto físico e social. O Tribunal Regional observou que, de acordo com o 
item II da Súmula 60 do TST, é devido o pagamento do adicional quando a jornada é cumprida 
integralmente no período noturno e prorrogada. 
Convenção 

No exame do recurso de revista da empresa, a Sexta Turma destacou que a convenção 
coletiva limita expressamente o período de concessão do adicional noturno às 5h. Considerou, 
no entanto, que a norma prevê o pagamento de 30% a título de adicional noturno, acima dos 
20% previstos no artigo 73 da CLT. 

De acordo com a Turma, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do 
TST, responsável pela uniformização da jurisprudência das Turmas, decidiu que é válida a 
cláusula de convenção coletiva de trabalho que considera noturno apenas o trabalho 
executado entre as 22h de um dia e as 5 h do dia seguinte, mesmo quando a jornada é 
prorrogada após esse limite, de modo a privilegiar o princípio do conglobamento, tendo em 
vista a negociação coletiva que majorou o pagamento do adicional noturno em percentual 
superior ao  estabelecido na CLT. 
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A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-11482-44.2015.5.03.0087 
FONTE: TST 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

28/03/2019 

USO DE DETECTOR DE MENTIRAS LEVA EMPRESA AÉREA DOS EUA A PAGAR INDENIZAÇÃO 
DE R$ 1 MILHÃO 

Segundo o TST, a prática invade a intimidade dos empregados. 
 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a existência de dano 
moral coletivo causado pela American Airlines Inc. por submeter empregados e prestadores de 
serviços no Brasil ao detector de mentiras. Segundo a Turma, o empregado não deve ser 
punido em virtude da necessária segurança na atividade da aviação civil. 
Polígrafo 

Empresa de transporte aéreo com sede nos Estados Unidos da América, a American 
Airlines realiza testes com polígrafo (conhecido como detector de mentiras) em empregados e 
prestadores de serviços de áreas consideradas capazes de comprometer a segurança da 
atividade, como embarque e desembarque de cargas ou passageiros, áreas de segurança 
propriamente ditas e similares. 

Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho (MPT) apontou a existência de 
prática reiterada não apenas de submissão de empregados, candidatos a emprego e 
terceirizados ao detector de mentiras, mas também de perguntas que invadiriam a intimidade 
deles. 

 
Interesse da sociedade 

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por entender que, como não 
há vedação em lei nesse sentido, a utilização do aparelho é legítima. Considerou também a 
prevalência dos interesses de toda a sociedade, sob o aspecto da segurança dos passageiros, 
sobre os de determinado grupo profissional. 

 
Perguntas invasivas 

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO), no entanto, considerou que a 
conduta da empresa tinha violado os direitos fundamentais da dignidade das pessoas, da 
intimidade e, em especial, do livre acesso ao emprego e à subsistência digna. Entre outros 
pontos, o TRT destacou que, nos testes, eram feitas perguntas sobre temas como internação 
em hospitais, consumo de álcool ou drogas, antecedentes criminais “e até mesmo indagações 
sobre a honestidade que invadiam a esfera íntima dos trabalhadores”. 
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Além de condená-la ao pagamento da indenização por dano moral coletivo de R$ 1 
milhão, o TRT determinou que a empresa aérea não mais exigisse a submissão ao teste do 
polígrafo sob qualquer circunstância, seja para a admissão no emprego, seja para alteração de 
setor de trabalho. 
 
Terrorismo 

No recurso de revista, a American Airlines sustentou que o transporte aéreo 
internacional exige métodos rigorosos para garantir a segurança dos passageiros e dos 
trabalhadores em aeroportos, pois “é público e notório que pessoas mal intencionadas se 
utilizam de aviões para fins escusos, como contrabando de mercadorias, tráfico de drogas e 
terrorismo”. Argumentou ainda que apenas as pessoas ligadas às atividades de segurança e de 
embarque e desembarque de cargas ou de passageiros seriam submetidas ao polígrafo e que o 
exame é sigiloso e realizado por empresa especializada. 

 
Confiabilidade científica 

O ministro Hugo Carlos Scheuermann, relator do recurso de revista, destacou que, de 
acordo com a jurisprudência do TST, a utilização de polígrafo viola a intimidade do empregado 
e não se justifica em razão da necessária segurança na atividade da aviação civil. O relator 
citou diversas decisões que ratificam esse entendimento. Numa delas, a Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) assinalou que, no Brasil, o uso de detector de 
mentiras não é admitido nem mesmo na área penal, “principalmente em razão da sua 
ausência de confiabilidade científica”. 

 
Valor 

Em relação ao valor da condenação, a American Airlines argumentou ser 
desproporcional ao número de possíveis atingidos pela prática e que atua “somente em alguns 
poucos aeroportos internacionais do Brasil, e seus voos possuem como destino apenas os 
Estados Unidos da América”. 

Mas, ao examinar o pedido, o relator ressaltou a capacidade econômica da empresa, 
que, segundo dados extraídos do sítio de uma revista econômica, “teve lucro líquido de US$ 
1,91 bilhão em 2017 e ocupa, atualmente, o posto de maior grupo global do setor de aviação, 
com uma receita operacional de US$ 42 bilhões e uma frota de 1,5 mil aeronaves”. 
Processo: RR-1897-76.2011.5.10.0001 
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