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Este informativo setorial é elaborado pelos colaboradores que integram a área 

Trabalhista e Sindical em conjunto com a Biblioteca de Tortoro, Madureira e Ra-

gazzi Advogados. Seu conteúdo tem caráter informativo, não constituindo opinião 

legal do escritório. Para mais informações, entre em contato com nossos advo-

gados ou visite nossa página na internet. 

 

Sócios responsáveis  
 
Caio Medici Madureira 
cmadureira@tortoromr.com.br 
 
Nestor Saragiotto 
nsaragiotto@tortoromr.com.br 
 
Rodrigo de Souza Macedo 
rmacedo@tortoromr.com.br 
 
Contato  
www.tortoromr.com.br 

 

1. Legislação 

_________________________________________ 

MP sobre medidas trabalhistas alterna-
tivas – Programa Emergencial de Em-
prego e Renda – Calamidade pública - 
Vigência prorrogada 
 
■O Congresso Nacional por meio do Ato 
Declaratório nº 42 de 2022, informou que 
o prazo de vigência da Medida Provisória 

nº 1.109, de 25 de março de 2022, que a 
autoriza o Poder Executivo federal a 
dispor sobre a adoção, por emprega-
dos e empregadores, de medidas tra-
balhistas alternativas e sobre o Pro-
grama Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda, para enfren-
tamento das consequências sociais e 

econômicas de estado de calamidade 
pública em âmbito nacional ou em 
âmbito estadual, distrital ou munici-
pal reconhecido pelo Poder Executivo 
federal, tem sua vigência prorrogada 
pelo período de sessenta dias. 
 
Publicado no Diário Oficial da União em 
20.05.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

 
MP que modifica regras do auxílio-ali-
mentação, do teletrabalho ou trabalho 
remoto –  Vigência prorrogada 

 
■O Congresso Nacional por meio do Ato 
Declaratório nº 41 de 2022, informou que 
o prazo de vigência da Medida Provisória 

nº 1.108, de 25 de março de 2022,  que 
dispõe sobre o pagamento de auxílio-
alimentação de que trata o § 2º do art. 
457 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, e altera 
a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e 
a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1943, tem sua vigência prorrogada 
pelo período de sessenta dias. 
 

Publicado no Diário Oficial da União em 

20.05.2022, a íntegra pode ser acessada 

aqui 

mailto:cmadureira@tortoromr.com.br
mailto:nsaragiotto@tortoromr.com.br
mailto:rmacedo@tortoromr.com.br
http://www.tortoromr.com.br/
http://www.tortoromr.com.br/
https://in.gov.br/en/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-42-de-2022-401473378
https://in.gov.br/en/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-41-de-2022-401478883
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Instituição do Programa + Mulheres e 
Jovens -  Incentivo à contratação de 
adolescentes e jovens por meio da 
aprendizagem profissional - Programa 
Empresa Cidadã -  CLT - Alteração  

 
■O Presidente da República editou a Me-

dida Provisória nº 11.116 de 04 de maio de 

2022, que institui o Programa Em-

prega + Mulheres e Jovens e altera a 

Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 

2008, e a Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Publicada no Diário Oficial da União em 

05.05.2022,  a íntegra pode ser acessada 

aqui 

Litígios e medidas cautelares relativos a 

benefícios assistenciais e previdenciá-

rios por incapacidade – Pagamento de 

honorários periciais 

■O Presidente da República editou Lei nº 

14.331, de 04 de maio de 2022, que altera 
a Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 
2019, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para dispor sobre o paga-
mento de honorários periciais e so-
bre os requisitos da petição inicial em 
litígios e em medidas cautelares re-
lativos a benefícios assistenciais e 
previdenciários por incapacidade; e 
revoga dispositivo da Lei nº 8.620, de 
5 de janeiro de 1993. 

Publicada no Diário Oficial da União em 

05.05.2022,  a íntegra pode ser acessada 

aqui 

Contrato de Trabalho – Alterações sobre 

registro eletrônico de ponto – Registro 

de entidades sindicais -  Portaria MTP nº 

1.255 de 27.05.2022 – Sem efeito 

■O Ministro do Trabalho e Previdência 

(MPT) editou a Portaria nº 1.368, de 30 de 

maio de 2022, que torna sem efeito a 

Portaria/MTP Nº 1.255, de 27 de maio de 

2022, publicada em 30.05.2022, que 

altera a Portaria nº 671, de 8 de no-

vembro de 2021, que regulamenta 

disposições relativas à legislação 

trabalhista, à inspeção do trabalho, 

às políticas públicas e às relações de 

trabalho. 

Publicada no Diário Oficial da União em 

31.05.2022,  a íntegra pode ser acessada 

aqui 

 

2. Temas em Destaque  

______________________________________ 

Comissão aprova justa causa em de-

missão por violência contra mulher 

■A Comissão de Defesa dos Direitos da 
Mulher da Câmara dos Deputados apro-
vou proposta que inclui a prática de atos 
de violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial ou moral contra a mulher 
entre os motivos que podem levar à de-
missão por justa causa do trabalhador. 

O texto aprovado é o substitutivo do 
deputado Fábio Trad (PSD-MS) ao 
Projeto de Lei 770 de 2021, da depu-
tada Professora Rosa Neide (PT-MT). 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.116-de-4-de-maio-de-2022-397571891
https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.331-de-4-de-maio-de-2022-397578948
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/mtp-n-1.255-de-27-de-maio-de-2022-403722653
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/mtp-n-1.255-de-27-de-maio-de-2022-403722653
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/mtp-n-1.255-de-27-de-maio-de-2022-403722653
https://www.camara.leg.br/deputados/160587
https://www.camara.leg.br/noticias/737909-projeto-inclui-violencia-contra-a-mulher-entre-motivos-para-demissao-por-justa-causa
https://www.camara.leg.br/deputados/204467
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O novo texto limita a punição apenas 
a casos em que o agressor preste 
serviços no mesmo local de trabalho 
da mulher ou tenha contato com a ví-
tima em razão do trabalho, ainda que 
o ato tenha sido praticado fora do 
serviço. 

Proteção 

O relator explica que a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) já permite 
a demissão do trabalhador no caso 
de condenação criminal, transitada 
em julgado, ou quando houver mau 
procedimento ou ato lesivo contra 
qualquer pessoa no ambiente de tra-
balho ou que prejudique obrigações 
contratuais. 

Fábio Trad espera que o substitutivo 
reforce a proteção à mulher vítima de 
violência. "Quando o autor da violên-
cia trabalha no mesmo local que a ví-
tima, ela tem de enfrentar, além dos 
constantes riscos à sua segurança, o 
sofrimento decorrente da convivên-
cia ou do encontro com o agressor, 
podendo até mesmo ser levada a dei-
xar o emprego", argumenta. 

Agência Câmara Notícias em 05.05.2022.  

 
 
 
 
 
 
 

3. Relações Trabalhistas  
______________________________________ 

Destacamos nesta edição as princi-
pais decisões do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) 
 
5ª Turma admite agravo contra nuli-
dade de atos processuais por falta de 
intimação do MPT 
 
A Quinta Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho deu provimento a um 
agravo de instrumento do Banco 
Santander (Brasil) S.A. contra deci-
são que declarou a nulidade de atos 
processuais praticados em ação civil 
coletiva sem participação do Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT). 

Como a decisão questionada no 
agravo é interlocutória (pronuncia-
mento judicial que decide alguma 
coisa no processo e não se enquadre 
no conceito de sentença), a Súmula 
214 do TST exige, para acolhimento do 
recurso, que haja confronto com sú-
mula ou orientação jurisprudencial 
do TST. No caso, o Tribunal tem en-
tendimento consolidado sobre a au-
sência de nulidade em razão da não 
intervenção do MPT, embora não te-
nha editado súmula ou OJ tratando da 
matéria. Mas, com fundamento nos 
princípios da celeridade e da econo-
mia processual, a Turma entendeu 
que deveria ser conferida interpreta-
ção mais abrangente à Súmula 214 e 
acolheu o agravo de instrumento, a 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-415500-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-415500-norma-pe.html
https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_201_250.html#SUM-214
https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_201_250.html#SUM-214
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fim de destrancar o recurso de re-
vista, que será examinado posterior-
mente. 

Entenda o caso 

A ação coletiva foi ajuizada pelo Sin-
dicato dos Empregados em Estabele-
cimentos Bancários de Chapecó, 
Xanxerê e Região (SC), visando ao 
pagamento de horas extras. O juízo 
de primeiro grau indeferiu o pedido 
de participação do MPT e julgou a 
ação improcedente, mas o Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região 
(SC) declarou a nulidade do processo 
a partir do despacho que negara a in-
tervenção do MPT e determinou o re-
torno dos autos à origem. Segundo o 
TRT, a intervenção do Ministério Pú-
blico é obrigatória nas demandas co-
letivas, por expressa previsão legal.  

Na sequência, foi negado seguimento 
ao recurso de revista do banco, le-
vando-o a interpor o agravo de ins-
trumento. 

Celeridade e economia processual 

No exame do agravo de instrumento, 
o relator, ministro Breno Medeiros, 
explicou que, à primeira vista, have-
ria um obstáculo processual que in-
viabilizaria o exame do recurso, con-
siderando que a decisão do TRT tinha 
natureza interlocutória e o TST não 
tem jurisprudência sumulada sobre a 
matéria. 

 

No caso, porém, a decisão do TRT de 
anular os atos processuais realiza-
dos sem a intervenção do MPT é con-
trária à jurisprudência que vem se 
formando do TST de que não há nuli-
dade, por esse motivo, nas ações co-
letivas em que o sindicato atua como 
substituto processual, sobretudo 
quando não for demonstrado nenhum 
prejuízo. Embora ainda não tenha 
sido editada súmula ou OJ, o ministro 
citou julgados da Subseção II Especi-
alizada em Dissídios Individuais (SDI-
2) e de diversas Turmas do TST nesse 
sentido. 

Com fundamento na razoável dura-
ção do processo e nos princípios da 
celeridade e da economia processu-
ais, o ministro propôs uma leitura 
ampliativa da alínea “a” da Súmula 
214, para considerar a jurisprudência 
pacificada equivalente a súmula e 
OJ.  

Na sessão de julgamento, os minis-
tros ressaltaram que não há sentido 
lógico em fazer com que o processo 
retorne ao primeiro grau quando a 
decisão do segundo grau que deter-
minou seu retorno destoa da juris-
prudência do TST e, portanto, acabará 
sendo reformada no futuro. 

A decisão foi unânime. 

Processo: RR-820-57.2018.5.12.0057.  

TST em 02.05.2022. 
 

 
 
 

https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?conscsjt=&numeroTst=820&digitoTst=57&anoTst=2018&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=&consulta=Consultar
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Decisão que suspendeu cobrança de 
contribuição social em acordo homo-
logado foi legal, diz TST  
 
Por maioria, a Subseção II Especiali-
zada em Dissídios Individuais (SDI-2) 
do Tribunal Superior do Trabalho re-
jeitou mandado de segurança impe-
trado pela União para suspender a 
anulação de auto de infração lavrado 
contra a Amazon Líder Transportes e 
Turismo Ltda., de Manaus (AM), e 
suspendeu a cobrança de contribui-
ção social rescisória (CSR) a ex-em-
pregados. Para o colegiado, não 
houve ilegalidade quanto à suspen-
são.  

Acordos judiciais 

A Amazon foi autuada em julho de 
2011 pela fiscalização do trabalho, 
após realizar acordos judiciais em 
ações trabalhistas pelos quais ex-
empregados abririam mão dos crédi-
tos referentes à contribuição. Tam-
bém pelo acordo, as dispensas se-
riam classificadas como imotivadas, 
o que, segundo a empresa, permitiria 
o levantamento do saldo das contas 
vinculadas do FGTS.  

Dívida ativa 

A contribuição social rescisória 
(CSR) – extinta pela Lei 13.932 de 
2019 - era prevista no artigo 1º da Lei 
Complementar 110 de 2001 e corres-
pondia a 10% do montante de todos os 
depósitos devidos referentes ao 
FGTS, durante a vigência do contrato, 
mas apenas nas demissões sem 

justa causa. Sem o depósito, a União, 
além de determinar o acerto, também 
incluiu o nome da empresa na dívida 
ativa. 

Obtusa 

Diante da autuação, a empresa ajui-
zou ação anulatória na 5ª Vara do 
Trabalho de Manaus pedindo a sus-
pensão da cobrança da contribuição 
e a retirada do nome da Amazon da 
dívida ativa. O argumento era de que 
o acordo fora celebrado, homologado 
pelo juízo e transitado em julgado, 
mas “nada disso foi suficiente para 
barrar a obtusa fiscalização do tra-
balho”. Segundo a Amazon, o auditor 
fiscal teria “atropelado coisa julgada” 
e não poderia exigir o reconheci-
mento de contribuição social não 
prevista no acordo judicial. 

Mandado de segurança 

Atendidos pelo juízo da 5ª Vara os pe-
didos da Amazon, a União impetrou 
mandado de segurança, com pedido 
de liminar, no Tribunal Regional do 
Trabalho da 11ª Região (AM/RR), para 
cassar a decisão. Sustentou que a in-
fração não poderia ser descaracteri-
zada e que não estava discutindo a 
validade do acordo, mas o descum-
primento da obrigação legal refe-
rente ao pagamento da contribuição. 

O TRT-11 deferiu a segurança e consi-
derou regular a atuação da União.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13932.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13932.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp110.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp110.htm
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Segundo a decisão, apesar de ter ha-
vido acordo em juízo sobre o paga-
mento das verbas rescisórias, o tri-
buto deveria ser recolhido, pois a hi-
pótese de incidência da CSR é a des-
pedida sem justa causa. 

Cobrança 

No recurso ao TST, a Amazon insistiu 
que a cobrança era indevida e feria os 
termos do acordo judicial. Segundo a 
empresa, o objeto das ações ajuiza-
das fora o reconhecimento da resci-
são indireta dos contratos, e os pro-
cessos foram extintos em razão do 
acordo, caso em que não incidiria a 
contribuição social. 

Enquadramento 

Prevaleceu, no julgamento, o voto do 
ministro Dezena da Silva. Ele expli-
cou que a CSR tem natureza de tri-
buto, e somente o atendimento inte-
gral dos requisitos e das definições 
legais autoriza a cobrança tributária.  

“Fora  dessas balizas, estar-se-á na-
vegando pelas águas do confisco”, 
ressaltou. Uma vez que o fato jurídico 
tributário que resulta na obrigação 
tributária é a despedida imotivada, se 
o contrato for rescindido por outro 
motivo, não se caracteriza a hipótese 
de incidência do tributo. 

No caso da Amazon, em nenhum dos 
contratos mencionados na ação ori-
ginária ocorreu a despedida sem 
justa causa: em alguns, a rescisão foi 
por justa causa (depois questionada 
em juízo), em outros, houve pedido de 

demissão (que também se pretendeu 
anular judicialmente) e, nos demais, 
pedido de rescisão indireta. 

Assim, o acordo judicial homologado, 
da forma como foi realizado, não se 
enquadra na descrição abstrata con-
tida no artigo 1º da Lei Complementar 
110 de 2001, que trata de demissão 
sem justa causa, e não da transação 
judicial. “O que ocorreu foi que, em 
acordos homologados judicialmente, 
deu-se efeito de dispensa imotivada 
às rescisões exclusivamente para 
fins específicos, como o levanta-
mento do saldo das contas vincula-
das dos trabalhadores envolvidos”, 
explicou o relator. Segundo ele, o jul-
gador não pode se utilizar da analo-
gia para criar fato gerador de tributo 
não previsto expressamente em lei..   

A decisão foi por maioria, vencido o 
ministro Agra Belmonte. 

Processo: ROT-322-28.2019.5.11.0000. 

TST em 06.05.2022. 

 
 
Gratuidade de justiça pedida no 
agravo de instrumento não pode re-
troagir ao recurso 
 
A Subseção II Especializada em Dis-
sídios Individuais (SDI-2) do Tribunal 
Superior do Trabalho rejeitou o 
exame do recurso de um cobrador de 
ônibus de São Paulo que somente re-
quereu o benefício da justiça gratuita 
ao interpor agravo de instrumento.  

https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=322&digitoTst=28&anoTst=2019&orgaoTst=5&tribunalTst=11&varaTst=0000&submit=Consultar
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Ele não havia formulado o pedido 
nem na reclamação trabalhista origi-
nária nem ao ajuizar a ação rescisó-
ria, e, diante do não recolhimento das 
custas processuais, o recurso foi 
considerado deserto.  

Lide simulada 

O cobrador ingressou com a ação 
rescisória no Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (SP) para anu-
lar a sentença homologatória de 
acordo celebrado na reclamação tra-
balhista ajuizada por ele contra a 
Sambaíba Transportes Urbanos Ltda.  

Ele argumentava que, além de ter 
sido obrigado a assinar pedido de de-
missão, depois de trabalhar para a 
empresa por oito anos, teria sido ví-
tima de uma demanda simulada, pois 
o recebimento das verbas rescisó-
rias fora condicionado ao ajuiza-
mento de ação com advogado indi-
cado pela ex-empregadora.  

Recurso deserto 

O TRT julgou rejeitou a ação rescisó-
ria, por avaliar que não ficara com-
provado vício de consentimento na 
transação homologada na ação tra-
balhista. Na sequência, seu recurso 
ao TST foi barrado pelo TRT em razão 
do não recolhimento das custas pro-
cessuais, arbitradas em R$ 60. 

 

 

 

Justiça gratuita 

No agravo de instrumento por meio 
do qual tentava destrancar o recurso, 
o cobrador ressaltou que tem direito 
à justiça gratuita, porque sua condi-
ção econômica não lhe permite assu-
mir as custas do processo, conforme 
declaração de miserabilidade jurídica 
juntada ao processo.  

Prazo legal 

O relator do apelo, ministro Douglas 
Alencar, explicou que o benefício 
deve ser deferido em qualquer tempo 
ou grau de jurisdição, como estabe-
lece a Orientação Jurisprudencial 
269 da Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais (SDI-1) do TST, 
desde que, na fase recursal, o reque-
rimento seja formulado dentro do 
prazo do recurso. No caso, porém, o 
cobrador não fez o pedido na petição 
inicial nem durante a tramitação da 
ação ou no recurso ordinário, mas 
apenas no momento em que inter-
pôs o agravo de instrumento, após 
seu recurso ao TST ter tido o segui-
mento negado.  

“A concessão do benefício requerida 
apenas nas razões do agravo de ins-
trumento não pode retroagir para 
tornar regular o recurso ordinário 
antes interposto”, afirmou o relator.  

“Ausente o requerimento de gratui-
dade de justiça na petição inicial e no 
curso da ação desconstitutiva, inclu-
sive quando da  interposição do re-
curso ordinário, deve ser confirmada 

https://www.tst.jus.br/web/guest/ojs/-/asset_publisher/1N7k/content/id/355330?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_redirect=https%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fojs%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_assetEntryId%3D355330
https://www.tst.jus.br/web/guest/ojs/-/asset_publisher/1N7k/content/id/355330?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_redirect=https%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fojs%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_assetEntryId%3D355330
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a decisão em que foi negado segui-
mento”, concluiu. 

A decisão foi unânime.  

Processo: AIRO-1002397-77.2016.5.02.0000. 

TST em 09.05.2022. 

 
 
TST invalida reintegração de bancária 
dispensada durante a pandemia  
 
A Subseção II Especializada em Dis-
sídios Individuais (SDI-2) do Tribunal 
Superior do Trabalho cassou a ordem 
de reintegração de uma bancária do 
Banco Bradesco S.A., em Porto Ale-
gre (RS), que alegava ter sido demi-
tida após solicitar teletrabalho.  Para 
a maioria do colegiado, não havia, na 
época da concessão da tutela de ur-
gência, elementos que demonstras-
sem que a dispensa fora discrimina-
tória, em razão de problemas de sa-
úde. 

Comorbidade 

Na reclamação trabalhista originária, 
a  bancária disse que, no início da 
pandemia, havia requerido o teletra-
balho e apresentado laudo médico 
atestando que tinha apenas um pul-
mão e histórico de deficiência respi-
ratória, comorbidade que a enqua-
drava no grupo de risco para a covid-
19. Embora a tivesse liberado num 
primeiro momento, o banco exigiu 
que voltasse a trabalhar na agência. 

 

Ainda de acordo com seu relato, ela 
manifestara à chefia o medo de voltar 
às atividades presenciais, mas o 
único retorno que recebeu do banco 
foi a carta de demissão, em março de 
2020. 

Reintegração 

A 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
concedeu tutela de urgência na ação 
e determinou a reintegração imediata 
da bancária ao trabalho. Para o juízo, 
a dispensa teve natureza discrimina-
tória. 

Mandado de segurança 

Diante da decisão, o Bradesco impe-
trou mandado de segurança no Tribu-
nal Regional do Trabalho da 4ª Região 
(RS), sustentando que a bancária não 
se enquadrava no grupo de risco para 
covid-19 nem era o caso de dispensa 
discriminatória, uma vez não tinha 
doença grave que causasse estigma 
ou preconceito. 

Contudo, a segurança foi denegada 
pelo TRT-4, segundo o qual “a bancá-
ria foi demitida doente e ficou privada 
da fonte de sua subsistência”. 

Comprovação 

No TST, prevaleceu, no julgamento do 
recurso do Bradesco, o voto do mi-
nistro Dezena da Silva, pela conces-
são do mandado de segurança e a 
cassação da ordem de reintegração.  

 

https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1002397&digitoTst=77&anoTst=2016&orgaoTst=5&tribunalTst=02&varaTst=0000&submit=Consultar
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O ministro observou que, quando a 
tutela foi concedida, não havia nos 
autos nenhum elemento que com-
provasse que a bancária tinha co-
morbidade capaz de colocá-la no 
grupo de risco, e esse ponto era fun-
damental para a compreensão de que 
o empregador agira de forma discri-
minatória. 

Ficaram vencidos o ministro Agra 
Belmonte e a ministra Maria Helena 
Mallmann. 

Processo: ROT-20915-39.2020.5.04.0000.  

TST em 09.05.2022. 

 
 
TST declara inconstitucionais normas 
da CLT que dispõem sobre alteração 
de jurisprudência 
 
O Pleno do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) declarou a inconstitucio-
nalidade, em 16.05.2022, dois disposi-
tivos da CLT que modificaram os cri-
térios para a criação ou a alteração 
de súmulas e outros enunciados da 
jurisprudência uniforme do Tribunal.  

Por maioria, o colegiado concluiu que 
as alterações, introduzidas pela Re-
forma Trabalhista (Lei 13.467 de 
2017), violam a prerrogativa de os tri-
bunais, no exercício de sua autono-
mia administrativa, elaborem seus 
próprios regimentos internos e, por 
conseguinte, os requisitos de padro-
nização da jurisprudência.  

 

Os dispositivos declarados inconsti-
tucionais integram o artigo 702 
da CLT, em sua redação atual. A alí-
nea “f” do inciso I dispõe que, para a 
criação ou alteração de súmulas e 
outros enunciados de jurisprudência, 
é necessário o voto de pelo menos 
2/3 do Tribunal Pleno, caso a matéria 
já tenha sido decidida de forma idên-
tica por unanimidade em, no mínimo, 
2/3 das turmas em pelo menos 10 
sessões diferentes em cada uma de-
las. A redação anterior remetia a ma-
téria ao Regimento Interno do TST, 
que previa a aprovação por maioria 
absoluta dos seus membros. 

O parágrafo 3º do artigo estabelece 
que as sessões de julgamento sobre 
estabelecimento ou alteração de ju-
risprudência deverão ser públicas e 
deve ser possibilitada sustentação 
oral pelo procurador-geral do traba-
lho, pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, pelo advo-
gado-geral da União e por confede-
rações sindicais ou entidades de 
classe de âmbito nacional.  

Separação dos Poderes  

Prevaleceu, no julgamento, o voto do 
relator, ministro Amaury Rodrigues, 
no sentido de que não cabe ao legis-
lador se imiscuir, de forma invasiva, 
na ordem dos trabalhos internos e 
administrativos dos tribunais, a ponto 
de suplantar a prerrogativa de elabo-
rarem seus próprios regimentos in-
ternos. Segundo o ministro, a norma 
viola o artigo 2º da Constituição Fe-

https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=20915&digitoTst=39&anoTst=2020&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0000&submit=Consultar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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deral, que trata da separação dos Po-
deres, ao ultrapassar os limites da 
atividade própria ao Poder Legisla-
tivo, “exorbitando seu papel de forma 
muito desproporcional no tocante 
aos requisitos postos de modo exclu-
sivo à Justiça do Trabalho para a edi-
ção de súmulas e enunciados de ju-
risprudência uniforme”. 

Autonomia dos tribunais 

O relator assinalou, ainda, que os ar-
tigos 96, inciso I, alínea “a”, e 99 da 
constituição estabelecem, respecti-
vamente, o direito de os tribunais 
elaborarem os seus regimentos in-
ternos e a sua autonomia administra-
tiva. “A leitura desses dispositivos 
permite concluir que o legislador, ao 
interferir indevidamente em atividade 
administrativa dos tribunais – quiçá 
com a intenção de dificultar a produ-
ção de súmulas –, invadiu os domí-
nios do seu funcionamento adminis-
trativo”, afirmou. Para o ministro, a 
proteção intransigente da autonomia 
do Judiciário está vinculada à sua 
própria independência, um dos pila-
res do Estado Democrático de Di-
reito. 

Regimento Interno 

Após a Reforma Trabalhista, o artigo 
75 do Regimento Interno do TST foi 
alterado para incorporar as exigên-
cias constantes na nova redação da 
CLT sobre a matéria. Segundo o rela-
tor, o Tribunal tem legitimidade cons-
titucional para elaborar seu regi-
mento e a ele se vincula. Portanto, 

enquanto prevalecerem as regras 
regimentais atuais, permanece a 
obrigatoriedade de seguir o procedi-
mento nela previsto. A decisão será 
encaminhada à Comissão de Regi-
mento Interno para que avalie a con-
veniência e a oportunidade de elabo-
rar proposta de emenda regimental a 
respeito da edição e da revogação de 
súmulas e orientações jurispruden-
ciais, a ser deliberada pelo Tribunal 
Pleno. 

Ficaram vencidos os ministros Ives 
Gandra Martins Filho e Breno Medei-
ros quanto à constitucionalidade. 

Processo: ArgInc-696-25.2012.5.05.0463. 

TST em 17.05.2022. 

 
Insistência de empresa em depoi-
mento de testemunha não caracte-
riza má-fé 
 
A Quarta Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho rejeitou o recurso de 
uma gerente de Porto Alegre (RS) 
que pretendia a condenação da Cas-
sol Materiais de Construção por li-
tigância de má-fé. O pedido era am-
parado no argumento de que a em-
presa teria protelado a solução do 
processo ao insistir no depoimento 
de uma testemunha que, ao depor, 
não provara suas alegações.  Para o 
colegiado, o fato de a testemunha não 
confirmar as declarações da parte 
que requereu sua oitiva não confi-
gura intuito protelatório.  

 

https://hdl.handle.net/20.500.12178/116169
https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=696&digitoTst=25&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=05&varaTst=0463&submit=Consultar
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Litigância de má-fé 

A gerente ajuizou a reclamação tra-
balhista para anular sua despedida 
por justa causa e pleitear diferenças 
salariais. A empresa foi condenada 
em primeira instância, mas, no re-
curso ordinário, obteve a remessa do 
caso à Vara do Trabalho para que 
fosse ouvida uma testemunha cujo 
depoimento havia sido negado, ale-
gando cerceamento de defesa.  

Ao depor, contudo, a testemunha 
corroborou os fatos alegados pela 
empregada, e não pela empresa, so-
bre o exercício de cargo de confiança 
com poderes de gestão suficientes 
para afastar o deferimento de horas 
extras.  

A gerente postulou, então, a aplica-
ção da multa por litigância de má-fé, 
sustentando que a empresa, por mais 
de um ano, havia protelado a solução 
do caso, ao insistir para que fosse 
ouvida uma testemunha que não con-
firmara suas alegações. 

Lealdade processual  

A multa foi aplicada no primeiro grau, 
mas o Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região (RS) afastou-a. Segundo 
o TRT, era interesse das duas partes 
a produção de prova sobre a jornada 
de trabalho efetivamente cumprida e 
do poder de gestão da funcionária, e 
a empresa não havia agido com des-
lealdade processual. 

 

Na avaliação do Tribunal, ainda que a 
testemunha não tenha servido aos 
propósitos da empresa e tenha con-
tribuído com os argumentos da pró-
pria empregada, esse resultado so-
mente foi conhecido após o depoi-
mento, o que demonstra que não 
houve manipulação. 

Direito de defesa 

O ministro Douglas Alencar, ao exa-
minar o recurso da gerente, reafir-
mou o entendimento do TRT. Ele des-
tacou que, em razão de sua gravi-
dade, a condenação por litigância de 
má-fé não pode se basear apenas em 
indícios ou no fato de a parte não ter 
êxito nos pedidos que submete ao 
Poder Judiciário. É necessário que 
não reste dúvida de que ela preten-
deu se utilizar do processo para atin-
gir objetivo a que não tem direito, 
burlando o regramento aplicável e 
causando prejuízo ao adversário 
processual. 

Na avaliação do ministro, a Cassol se 
limitou a exercer seu direito à ampla 
defesa, garantido na Constituição Fe-
deral, pois não há evidência de dolo 
ou culpa grave nem de prejuízo à tra-
balhadora. 

A decisão foi unânime.  

Processo: ARR-91-19.2012.5.04.0007. 

TST em 20.05.2022. 
 

 

https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=91&digitoTst=19&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0007&submit=Consultar
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Desconhecimento do diagnóstico 
afasta natureza discriminatória de 
dispensa de empregado com câncer 

A Quarta Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho rejeitou o exame do re-
curso de um ex-empregado da Asso-
ciação Maria Auxiliadora, em Marau 
(RS), que alegava ter sido dispensado 
de forma discriminatória, em razão 
de câncer de próstata. Embora a ju-
risprudência do TST presuma a dis-
criminação na dispensa de pessoas 
com neoplasias malignas, ficou de-
monstrado, no caso, que a associa-
ção não sabia da doença quando emi-
tiu o aviso-prévio, o que afasta a ca-
racterização de ato ilícito. 

Câncer 

Contratado como guarda em abril de 
2007, o empregado trabalhou para a 
associação por oito anos. Na recla-
mação trabalhista, relatou que fora 
diagnosticado com câncer de prós-
tata ainda durante o contrato de tra-
balho, chegando a fazer cirurgia para 
retirada de tumor, e havia comuni-
cado o fato à ex-empregadora, que, 
“ao invés de se adequar às restrições 
que a doença determina, optou pela 
ruptura do pacto contratual”. 

Atestados 

Por sua vez, a associação negou o 
caráter discriminatório da demissão 
e disse que não fora comunicada so-
bre a doença. Segundo a entidade, 
nenhum dos diversos atestados mé-
dicos apresentados pelo guarda fazia 
menção ao câncer de próstata ou ao 

tratamento médico e cirúrgico reali-
zados. 

Diagnóstico 

O Posto da Justiça do Trabalho de 
Marau e, mais tarde, o Tribunal Regi-
onal do Trabalho da 4ª Região (RS) 
rejeitaram a alegação do empregado 
de que a despedida se dera em razão 
do diagnóstico da doença. Segundo o 
TRT, os exames apresentados – que 
demonstravam uma investigação 
para eventual diagnóstico de câncer 
– eram anteriores à comunicação da 
sua despedida. 

Distinguishing  

Ao decidir sobre o recurso do empre-
gado, o relator, ministro Alexandre 
Ramos, apontou que, de acordo com 
a jurisprudência do TST (Súmula 
443), se presume  discriminatória a 
dispensa de pessoas com câncer. To-
davia, segundo ele, no caso, seria 
preciso aplicar a técnica do distin-
guishing, ou seja, fazer uma distinção 
para superar o precedente, uma vez 
que a associação não sabia da do-
ença quando emitiu o aviso-prévio. 

Segundo o relator, com base nas in-
formações do TRT, os exames que 
confirmam a doença eram posterio-
res ao fim do vínculo. Essa situação 
que, a seu ver, impede concluir que 
tenha havido má-fé.  “Não se pode 
concluir que a dispensa decorre da 
ciência, pela empregadora, do estado 
de saúde do empregado, rompendo-
se a causalidade que justifica a dire-
triz contida na Súmula 443 do TST, 

https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-443
https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-443
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que não foi contrariada, no presente 
caso”, concluiu o ministro. 

A decisão foi unânime. 

Processo: RR-21534-25.2017.5.04.0662. 

TST em 23.05.2022. 

 

Destacamos nesta edição as princi-
pais decisões dos Tribunais Regio-
nais do Trabalho (TRTs) 
 

Decisão confirma justa causa de co-
zinheira que recusou vacina e más-
cara de proteção contra a covid-19 

Os magistrados da 13ª Turma do TRT 
da 2ª Região mantiveram a justa 
causa aplicada a uma trabalhadora 
que não usava máscara de proteção 
no ambiente de trabalho e que recu-
sou vacinar-se contra a covid-19. A 
mulher trabalhou como cozinheira 
em um lar de idosos entre janeiro de 
2019 e janeiro de 2021, quando foi dis-
pensada por falta grave. O acórdão 
confirmou a decisão do juízo de ori-
gem. 

No processo, a empregada pediu a 
anulação da justa causa e que lhe 
fossem pagas as verbas rescisórias 
decorrentes de dispensa imotivada.  

Apresentou comprovante de vacina-
ção, porém o documento mostrou 
que o esquema vacinal foi comple-
tado somente após o fim do contrato. 

O empregador alega ter aplicado a 
justa causa após advertir a trabalha-
dora em razão da recusa ao uso da 
proteção facial e por ela ter rejeitado 
a vacina disponibilizada pela em-
presa. Ressaltou o cenário pandê-
mico vivido à época, bem como o fato 
de o trabalho ser prestado em uma 
instituição de cuidados a idosos, pú-
blico de maior risco para a covid-19. 

Segundo o juiz convocado Roberto 
Vieira de Almeida Rezende, a cozi-
nheira confessou, em seu depoi-
mento, que não quis tomar a vacina 
ofertada pela empresa "ao fraco ar-
gumento de que pretendia tomá-la 
em outro emprego que também man-
tinha". A mulher assumiu, ainda, ser 
a pessoa que não portava máscara 
nas fotografias anexadas aos autos 
pela entidade. 

Com base em decisões do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre o tema, 
o magistrado afirma: "Trata-se de ato 
de mau procedimento, porquanto o 
uso do direito individual à intangibili-
dade do corpo não pode se prestar a 
colocar em risco o direito à saúde e à 
vida dos demais membros da coleti-
vidade". 

E prossegue: "Não adotar entendi-
mento na linha de raciocínio do Ex-
celso STF de que o recusante pode 
sofrer restrições no exercício de di-
reitos em virtude de sua postura se-
ria premiar o egoísmo e o negacio-
nismo que tanto contribuem para que 

https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=21534&digitoTst=25&anoTst=2017&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0662&submit=Consultar
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o mundo experimente tantas dificul-
dades para vencer a pandemia ora 
instalada. Seria adotar entendimento 
que repudia não apenas o direito, 
mas a ética de convívio social". 

Com a decisão, a empregada perde o 
direito a itens como aviso prévio, se-
guro-desemprego e Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço. 

TRT 2ª Região em 09.05.2022. 

 

Comentário homofóbico e violento 
em notícia da internet configura justa 
causa para empregado 

Por unanimidade de votos, a 9ª Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região (TRT-2) manteve a dis-
pensa por justa causa de um empre-
gado da Coca-Cola que fez comentá-
rio homofóbico e violento em uma 
notícia do jornal O Globo veiculada na 
internet. O trabalhador processou a 
empresa buscando reverter a penali-
dade em dispensa imotivada e o pa-
gamento das verbas devidas. Os pe-
didos foram julgados improcedentes 
pelo juízo de 1º grau.  

A empresa aplicou a punição depois 
que tomou conhecimento da posta-
gem por meio de denúncia feita por 
um consumidor na fan page da Coca-
Cola no Facebook.  

 

Além de o autor da ação pregar dis-
curso de ódio, o perfil dele indicava 
que ele era funcionário, causando 
constrangimento e abalando a ima-
gem da corporação.  

Na postagem, havia expressões 
como ”matá-los, arrancar suas cabe-
ças e deixar jorrar sangue." 

Ele nega ter feito tais comentários, 
alegando que apenas participa de fó-
runs de discussão explicando seus 
pontos de vista e opiniões. Afirma 
não ter cometido qualquer falta grave 
que pudesse justificar a dispensa por 
justa causa, que teria sido aplicada 
com o intuito de prejudicá-lo. A justa 
causa é a falta grave cometida pelo 
empregado que dá direito ao empre-
gador rescindir o contrato. Com a pu-
nição, o trabalhador deixa de ter 
acesso a itens como seguro-desem-
prego, fundo de garantia e aviso pré-
vio. 

A empresa se defendeu argumen-
tando que a conduta do empregado 
foi contrária ao código de ética e aos 
valores da companhia e causou uma 
exposição negativa da marca, rom-
pendo, assim, o elo de confiança 
existente entre as partes. A denúncia 
foi recebida em julho de 2015 e, antes 
de ter sido tomada qualquer medida 
punitiva ao empregado, foi promovida 
investigação em processo sigiloso. 
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Os magistrados entenderam que o 
empregado infringiu várias normas 
de ética da empregadora, pois tinha 
conhecimento do Código de Ética e 
Negócios da empresa, já que no ato 
da sua admissão assinou o protocolo 
de recebimento das regras.  

“Por tais razões, tenho por irretocá-
vel a decisão de origem que julgou 
improcedente o pedido de reversão 
da justa causa aplicada ao empre-
gado e, consequentemente, indevidas 
as verbas rescisórias decorrentes da 
dispensa imotivada”, concluiu o de-
sembargador-relator Mauro Vig-
notto. 

TRT 2ª Região em 09.05.2022. 

 
 
Mantida justa causa de trabalhadora 
que pediu afastamento médico, mas 
publicou fotos no Facebook em even-
tos de SP 

A Justiça do Trabalho manteve a dis-
pensa por justa causa de uma ex-
empregada de uma empresa de tele-
marketing de Belo Horizonte, que pe-
diu licença médica alegando depres-
são, mas postou em sua conta no Fa-
cebook uma série de fotos de eventos 
de que participou em São Paulo. A 
decisão é dos julgadores da Quarta 
Turma do TRT-MG, que, por unanimi-
dade, mantiveram a decisão do juízo 
da 46ª Vara do Trabalho de Belo Ho-
rizonte. 

 

A trabalhadora, que exercia a função 
de representante de atendimento, 
alegou que recebeu o comunicado de 
dispensa por justa causa sem infor-
mação da empresa quanto à conduta 
que teria ensejado a punição. Con-
forme relatou, foi citada na carta 
apenas a alínea “b” do artigo 482 da 
CLT. Afirmou desconhecer o motivo 
que ensejou sua dispensa, ao argu-
mento de estar de licença médica na 
ocasião. Acrescentou, ainda, possuir 
estabilidade provisória, por ser líder 
sindical. Por isso, ajuizou recurso 
pedindo a reforma da sentença 
quanto à manutenção da justa causa. 

Mas a empregadora afirmou que a 
dispensa da reclamante foi motivada 
por incontinência de conduta e mau 
procedimento. Para a juíza convo-
cada Maria Cristina Diniz Caixeta, do-
cumentos anexados aos autos pela 
empresa provam a falta grave impu-
tada à ex-empregada. 

Segundo a relatora, a representante 
de atendimento apresentou, de fato, 
atestados médicos, em decorrência 
de suposto estado depressivo. “Po-
rém, no período correspondente de 
afastamento fundado nos atestados 
médicos, esteve presente em diver-
sos eventos em São Paulo, estado di-
verso daquele em que ela reside, 
conforme fotos da página nas redes 
sociais da ex-empregada no Face-
book. Aliás, ao revés do afirmado no 
apelo, as fotos não revelam estado 
abatido da trabalhadora”, ressaltou a 
julgadora. 
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Para o voto condutor, houve violação 
à obrigação contratual, que fez desa-
parecer a fidúcia que sempre deve 
existir nas relações de trabalho, em 
decorrência de fato suficientemente 
grave a ensejar a ruptura do pacto 
laboral. “Nestes casos, não há que se 
cogitar medidas pedagógicas, nem 
tampouco importa o período anterior 
de prestação de serviço do empre-
gado. A ocorrência de uma única falta 
dessa gravidade é bastante para en-
sejar a dispensa por justa causa, 
grave o suficiente para romper a 
fidúcia, essencial à manutenção do 
vínculo empregatício”, concluiu a jul-
gadora. 

Na visão da juíza relatora, ficou ple-
namente configurada a prática de 
falta grave suficiente para justificar a 
dispensa por justa causa, nos termos 
do artigo 482, alínea “b”, da CLT. Por 
isso, segundo a magistrada, não me-
recem prosperar também os pedidos 
de reintegração e indenização cor-
respondente ao período de estabili-
dade provisória. “Isso porque hipoté-
tica estabilidade provisória em razão 
de representação sindical ou sus-
pensão do contrato de trabalho não 
impedem a configuração da dispensa 
por justa causa”. O processo já foi ar-
quivado definitivamente. 

TRT 3ª Região em 10.05.2022. 
 

 
 

Justiça do Trabalho decide que paga-
mento no mesmo dia do início das fé-
rias não gera pagamento em dobro 

 

Os julgadores da Sétima Turma do 
TRT de Minas negaram provimento ao 
recurso de trabalhadora que preten-
dia receber férias em dobro por 
atraso de pagamento. É que a verba 
foi quitada pela empregadora, uma 
instituição de ensino, no mesmo dia 
em que a empregada saiu de fé-
rias, ou seja, fora do prazo previsto 
no artigo 145 da CLT, que é de “até 2 
(dois) dias antes do início do respec-
tivo período”. 

Ao confirmar a sentença oriunda da 
1ª Vara do Trabalho de Belo Hori-
zonte, o juiz convocado Mauro César 
Silva, relator do caso, entendeu que, 
após a reforma trabalhista, não há 
que se falar em pagamento em dobro 
quando o pagamento das férias não é 
realizado dentro do prazo. 

Entenda o caso 

A discussão do processo se referiu a 
férias do período aquisitivo de 
2019/2020, que foram usufruídas 
tempestivamente pela empregada.  

Na decisão, foi destacado que o artigo 
137 da CLT estabelece o pagamento 
em dobro da remuneração das férias 
sempre que forem concedidas fora 
do prazo legal, ou seja, nos 12 meses 
subsequentes à data em que o em-
pregado tiver adquirido o direito (ar-
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tigo 134 da CLT). Na situação exami-
nada, a empregada gozou as férias 
dentro deste prazo, mas o paga-
mento foi feito apenas no primeiro 
dia de fruição das férias, em desa-
cordo, portanto, com o artigo 145 da 
CLT. 

Foi registrada também a Súmula 450 
do TST, que considera “devido o pa-
gamento em dobro da remuneração 
de férias, incluído o terço constituci-
onal, com base no artigo 137 da CLT, 
quando, ainda que gozadas na época 
própria, o empregador tenha des-
cumprido o prazo previsto no artigo 
145 do mesmo diploma legal”. Como 
visto, foi exatamente isso o que ocor-
reu no caso.  

Entretanto, na visão do relator, não 
há como condenar a empregadora ao 
pagamento dobrado das férias. Isso 
porque o parágrafo 2º do artigo 8º da 
CLT, incluído pela Lei 13.467/2017 
(Reforma Trabalhista), estipula que 
“súmulas e outros enunciados de ju-
risprudência editados pelo Tribunal 
Superior do Trabalho e pelos Tribu-
nais Regionais do Trabalho não pode-
rão restringir direitos legalmente 
previstos nem criar obrigações que 
não estejam previstas em lei”. 

Da mesma forma que o juízo de pri-
meiro grau, o relator considerou que 
o entendimento contido na Súmula 
450 do TST somente pode ser apli-
cado até 10.11.2017, data anterior à en-
trada em vigor da lei reformista. 
Como as férias questionadas no pro-

cesso se referem ao período aquisi-
tivo 2019/2020, o julgador afastou a 
possibilidade de condenação da ins-
tituição de ensino. 

Com esses fundamentos, em decisão 
unânime, foi confirmada a sentença 
que isentou a ex-empregadora de 
pagar em dobro férias pagas no início 
do período. Não cabe mais recurso 
dessa decisão. O processo já foi ar-
quivado definitivamente. 

Tema controverso 

Mas a jurisprudência da casa sobre a 
matéria não é pacífica. Ao examinar 
um recurso em outro caso seme-
lhante, a desembargadora Jaqueline 
Monteiro de Lima, da Quinta Turma, 
destacou: 

“No entender deste Colegiado, a Sú-
mula nº 450 do TST não ofende o ar-
tigo 8º, parágrafo 2º, da CLT, incluído 
pela Lei n. 13.467/2017, porquanto não 
se trata de criar direito ou obrigação 
não prevista em lei, correspondendo 
apenas à melhor interpretação a ser 
conferida àquela situação fática.  

Aliás, esse foi o entendimento ado-
tado por esta Turma em casos seme-
lhantes, a exemplo do julgamento 
proferido no Processo nº 0010644-
31.2021.5.03.0010, de Relatoria do 
Exmo. Desembargador Paulo Maurí-
cio Ribeiro Pires (Disponibilização: 
14.12.2021), e no Processo n. 0010604-
44.2021.5.03.0044, de minha Relatoria 
(Disponibilização: 06.12.2021)”. 
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A julgadora registrou que, relativa-
mente à ADPF nº 501, citada pela em-
presa no processo, o mérito da ação 
ainda não foi apreciado pelo STF. 

Por maioria de votos, o colegiado deu 
provimento ao recurso para conde-
nar a empresa a pagar a dobra das 
férias dos períodos aquisitivos 
2016/2017 e 2017/2018, com o terço 
constitucional. Conforme documen-
tos, o pagamento das férias fora do 
prazo previsto no artigo 145 da CLT 
(Processo nº 0010595-83.2021.5.03.0173, 
fevereiro de 2022). 

PJe nº 0010107-62.2021.5.03.0001 (ROPS). 

TRT 3ª Região em 13.05.2022. 
 
 

Competência para apreciar execução 
individual de sentença coletiva segue 
regras do CDC  

A 1ª Vara do Trabalho de Anápolis é 
competente para apreciar a execu-
ção individual de uma sentença cole-
tiva. Essa foi a decisão do Pleno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região (GO) ao apreciar um conflito 
negativo de competência suscitado 
pela 1ª Vara do Trabalho de Anápolis 
(GO) em face da 3ª Vara do Trabalho 
de Anápolis, juízo que havia proferido 
a sentença coletiva.  

O colegiado acompanhou o voto da 
desembargadora Iara Rios, no sen-
tido de adotar a regra prevista no Có-
digo de Defesa do Consumidor (CDC) 

para as execuções de decisões pro-
feridas em ações coletivas. Assim, 
quando a ação executiva individual 
for proposta dentro da mesma loca-
lidade em que se processou a ação 
coletiva, o juízo competente será de-
terminado por distribuição aleatória 
do processo e não pelo juízo que te-
nha proferido sentença na ação cole-
tiva. 

Incidente 

Conflito negativo de competência 
acontece quando dois ou mais juízes 
se declaram incompetentes para o 
julgamento da mesma causa ou de 
mais de uma causa. É um incidente 
processual. No caso, o Juízo da 3ª 
Vara do Trabalho de Anápolis (GO), ao 
receber uma ação de execução indi-
vidual por dependência a uma ação 
coletiva, declarou sua incompetência 
e determinou a redistribuição aleató-
ria do processo. A execução então foi 
redistribuída para o Juízo da 1ª Vara 
do Trabalho de Anápolis, que também 
entendeu não ser competente para 
apreciar o caso e levantou o conflito 
negativo de competência para o TRT-
18. 

Iara Rios, relatora do incidente, expli-
cou que no caso das execuções de 
decisões proferidas em ações coleti-
vas, não se adota a regra geral de 
competência prevista na Consolida-
ção das Leis Trabalhistas ou no Có-
digo de Processo Civil. “Aplica-se à 
hipótese o disposto nos artigos 98, § 
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2º, I e 101 do Código de Defesa do Con-
sumidor”, pontuou. A desembarga-
dora trouxe ainda jurisprudência do 
TST, STJ e TRT-18 no mesmo sentido. 

A relatora destacou que a execução 
individual de sentença coletiva é pro-
movida por parte diferente daquela 
que ajuizou a ação coletiva, o que 
ocasiona uma nova relação jurídica 
processual. Para isso, explicou a de-
sembargadora, há uma nova apreci-
ação da demanda, fato que afasta a 
prevenção. “Dessa forma, o juízo 
competente será determinado por 
distribuição aleatória”, disse a ma-
gistrada.  

Por fim, Iara Rios admitiu o conflito 
negativo de competência para decla-
rar competente o Juízo da 1ª Vara do 
Trabalho de Anápolis para apreciar a 
execução individual de sentença co-
letiva. 

Processo: 0010228-42.2022.5.18.0000. 

TRT 18ª Região em 18.05.2022. 
 
 

Empregado dispensado não tem di-
reito a compra de ações futuras da 
empresa 

A 5ª Turma do TRT da 2ª Região rejei-
tou o pedido de um alto executivo do 
grupo Colgate-Palmolive por indeni-
zação em valor equivalente a ações 
que alegava ter direito de compra 
quando foi dispensado de forma imo-
tivada. A decisão de 2º grau confirma 

a sentença, ao entender que o em-
pregado não podia adquirir as ações 
canceladas porque essas estavam 
em prazo de carência na data da res-
cisão contratual. Ou seja, o trabalha-
dor não havia cumprido o período de 
tempo necessário de trabalho para 
ter direito a comprá-las. O juízo tam-
bém negou a natureza salarial do be-
nefício. 

Como outras grandes empresas, a 
Colgate-Palmolive possui planos de 
opções de compra de ações (stock 
options plan), em que se compromete 
a vender ao empregado, em data fu-
tura, um lote de seus títulos a um 
preço predeterminado.  

Também tem planos de ações restri-
tas ou RSU’s (restricted stock units), 
nos quais um lote dos papéis é con-
cedido gratuitamente ao trabalhador 
quando se atinge a data acordada.  

Ambas são ferramentas de gestão 
que buscam premiar os profissionais 
por seu desempenho e, acima disso, 
alinhar os interesses da diretoria aos 
da companhia. 

No caso, o empregado ocupou o 
cargo de diretor de marketing de va-
rejo na filial brasileira entre 2012 e 
2020. Antes disso, atuou no mesmo 
grupo econômico na Argentina, no 
Chile e nos Estados Unidos. Inscrito 
nos planos de compra de ações da 
instituição, afirma que o encerra-
mento do contrato de trabalho não 
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ocorreu por escolha sua, portanto te-
ria direito a comprar os papéis em 
estoque. Argumenta ter sido prejudi-
cado por atitude de vontade única da 
companhia, com impedimento malici-
oso para obtenção do benefício. 

A Colgate-Palmolive apresentou as 
diretrizes estabelecidas na implanta-
ção de seus planos, demonstrando 
que a dispensa do diretor de marke-
ting ocorreu antes dos períodos per-
mitidos para compra da maioria das 
ações. As que já estavam com a ca-
rência cumprida não foram adquiri-
das pelo trabalhador, que deixou 
prescrever o prazo de três meses 
após a dispensa. 

Segundo o juiz-relator do acórdão, 
Ricardo Apostólico Silva, "não parece 
ter sido uma decisão tomada com a 
intenção de 'maliciosamente obstar' o 
implemento da condição para a aqui-
sição do lote de ações, até porque os 
custos da demissão superam com 
folga a suposta vantagem". 

E prossegue: "Entendimento dife-
rente acabaria por desnaturar essa 
ferramenta empresarial para incen-
tivar o alinhamento entre os interes-
ses dos acionistas e da alta direção 
da empresa, pois o trabalhador não 
teria que se esforçar para manter-se 
nos quadros da ré durante todo o pe-
ríodo de carência para poder, então, 
exercer a opção de compra e receber 
as RSU's".  

Assim, a Turma manteve a decisão 
que rejeitou o pedido do empregado. 

TRT 2ª Região em 19.05.2022. 
 

 
 
 
 
 


