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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. Relações Trabalhistas  
______________________________________ 

Destacamos nesta edição as principais 
decisões do Supremo Tribunal Federal 
(STF) 

Demissão em massa depende de 

participação prévia de sindicatos 

O Plenário do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu em 08.06.2022, 
que é imprescindível a participação 
prévia de sindicatos nos casos de de-
missões coletivas. A decisão majori-
tária foi tomada no julgamento do Re-
curso Extraordinário (RE) 999435, 
com repercussão geral (Tema 638). 

O caso diz respeito à dispensa, em 
2009, de mais de quatro mil empre-
gados da Empresa Brasileira de Ae-
ronáutica S.A. (Embraer). No recurso, 
a empresa e a Eleb Equipamentos 
Ltda. questionavam decisão do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) que 
estabeleceu, em relação a casos fu-
turos, a necessidade de negociação 
coletiva visando à rescisão. 

O julgamento foi iniciado em maio de 
2021, quando o relator, ministro 
Marco Aurélio (aposentado), votou 
pelo provimento do recurso por con-
siderar desnecessária a negociação 
coletiva para a dispensa em massa.  

Na ocasião, os ministros Nunes Mar-
ques e Alexandre de Moraes acom-
panharam esse entendimento e, em 
sentido contrário, o ministro Edson 
Fachin votou pela obrigatoriedade da 
negociação. Ele foi seguido pelo mi-
nistro Luís Roberto Barroso, para 
quem não deve haver uma vinculação 
propriamente dita, mas o dever de 
negociar. 

 

 

 

 

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/
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Diálogo 

Em voto-vista apresentado hoje, na 
retomada do julgamento, o ministro 
Dias Toffoli se uniu à divergência, por 
entender que a participação dos sin-
dicatos é imprescindível para a de-
fesa das categorias profissionais.  

Assim como Barroso, Toffoli obser-
vou que não se trata de pedir autori-
zação ao sindicato para a dispensa, 
mas de envolvê-lo num processo co-
letivo com foco na manutenção de 
empregos, a partir do dever de nego-
ciação pelo diálogo. 

Função social 

Segundo Toffoli, a participação de 
sindicatos, nessas situações, pode 
ajudar a encontrar soluções alterna-
tivas ao rigor das dispensas coleti-
vas, evitar a incidência de multas e 
contribuir para a recuperação e o 
crescimento da economia e para a 
valorização do trabalho humano, 
cumprindo, de modo efetivo, a sua 
função social. 

Intervenção x autorização 

De modo geral, os ministros e as mi-
nistras que acompanharam essa 
vertente demonstraram preocupação 
com os impactos sociais e econômi-
cos das demissões coletivas e real-
çaram que a intervenção sindical 
prévia não se confunde com autori-
zação prévia dos sindicatos, mas es-
timula o diálogo, sem estabelecer 
condições ou assegurar a estabili-
dade no emprego. 

Também votaram nesse sentido, na 
sessão de hoje, as ministras Cármen 
Lúcia e Rosa Weber e o ministro Ri-
cardo Lewandowski. Após ouvir os 
debates, o ministro Alexandre de Mo-
raes, que havia acompanhado o rela-
tor no início do julgamento, alterou 
seu posicionamento. Segundo ele, a 
melhor abordagem da questão deve 
ser a busca de maior equilíbrio nas 
relações de trabalho a partir do dever 
de dialogar, principalmente em razão 
do fato de a Constituição defender os 
direitos sociais e a empregabilidade. 

Por decisão majoritária, a Corte ne-
gou provimento ao RE, vencidos os 
ministros Marco Aurélio, Nunes Mar-
ques e Gilmar Mendes, que votou 
hoje. 

Tese 

Por maioria, a tese de repercussão 
geral fixada foi a seguinte: “A inter-
venção sindical prévia é exigência 
procedimental imprescindível para 
dispensa em massa de trabalhadores 
que não se confunde com a autoriza-
ção prévia por parte da entidade sin-
dical ou celebração de convenção ou 
acordo coletivo”. 

RE nº 999435 

STF em 09.06.2022. 

 

 

 

 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5059065
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Norma coletiva que restringe direito 
trabalhista é constitucional 
 
O Supremo Tribunal Federal (STF), na 
sessão de 02.06.2022, decidiu que 
acordos ou convenções coletivas de 
trabalho que limitam ou suprimem 
direitos trabalhistas são válidas, 
desde que seja assegurado um pata-
mar civilizatório mínimo ao trabalha-
dor. Por maioria de votos, o colegiado 
deu provimento ao Recurso Extraor-
dinário com Agravo (ARE) 1121633, 
com repercussão geral reconhecida 
(Tema 1.046). 

No caso concreto, questionava-se 
decisão do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) que havia afastado a apli-
cação de norma coletiva que previa o 
fornecimento, pela Mineração Serra 
Grande S.A., de Goiás, de transporte 
para deslocamento dos empregados 
ao trabalho e a supressão do paga-
mento do tempo de percurso. O fun-
damento da decisão foi o fato de a mi-
neradora estar situada em local de 
difícil acesso e de o horário do trans-
porte público ser incompatível com a 
jornada de trabalho. 

No recurso, a mineradora sustentava 
que, ao negar validade à cláusula, o 
TST teria ultrapassado o princípio 
constitucional da prevalência da ne-
gociação coletiva. 

 

 

 

Direitos indisponíveis 

Prevaleceu, no julgamento, o voto do 
ministro Gilmar Mendes (relator) 
pela procedência do recurso. Ele 
afirmou que a jurisprudência do STF 
reconhece a validade de acordo ou 
convenção coletiva de trabalho que 
disponha sobre a redução de direitos 
trabalhistas. 

O ministro ponderou, no entanto, que 
essa supressão ou redução deve, em 
qualquer caso, respeitar os direitos 
indisponíveis, assegurados constitu-
cionalmente. Em regra, as cláusulas 
não podem ferir um patamar civiliza-
tório mínimo, composto, em linhas 
gerais, pelas normas constitucionais, 
pelas normas de tratados e conven-
ções internacionais incorporados ao 
direito brasileiro e pelas normas que, 
mesmo infraconstitucionais, assegu-
ram garantias mínimas de cidadania 
aos trabalhadores. 

A respeito das horas in itinere, tema 
do caso concreto, o ministro afirmou 
que, de acordo com a jurisprudência 
do STF, a questão se vincula direta-
mente ao salário e à jornada de tra-
balho, temáticas em relação às quais 
a Constituição autoriza a elaboração 
de normas coletivas de trabalho (in-
ciso XIII e XIV do artigo 7° da Consti-
tuição Federal). 
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Ele foi acompanhado pelos ministros 
André Mendonça, Nunes Marques, 
Alexandre de Moraes, Luís Roberto 
Barroso e Dias Toffoli e pela ministra 
Cármen Lúcia. 

Padrão protetivo 

Ficaram vencidos o ministro Edson 
Fachin e a ministra Rosa Weber, que 
votaram pelo desprovimento do re-
curso. Na avaliação de Fachin, consi-
derando-se que a discussão dos au-
tos envolve o direito a horas extras 
(in itinere), previsto no artigo 7°, inci-
sos XIII e XVI, da Constituição, é inad-
missível que a negociação coletiva se 
sobreponha à vontade do legislador 
constituinte. 

Tese 

A tese fixada foi a seguinte: “São 
constitucionais os acordos e as con-
venções coletivas que, ao considera-
rem a adequação setorial negociada, 
pactuam limitações ou afastamentos 
de direitos trabalhistas, independen-
temente da explicitação especificada 
de vantagens compensatórias, desde 
que respeitados os direitos absoluta-
mente indisponíveis”. 

ARE nº 1121633. 

STF em 02.06.2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Destacamos nesta edição as principais 
decisões do Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) 

 
Acordo extrajudicial sobre estabili-
dade de gestante terá quitação to-
tal do contrato de trabalho  
 

A Oitava Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho homologou acordo ex-

trajudicial, com quitação ampla, geral 

e irrestrita de contrato de trabalho, 

firmado entre o Mercadolivre.com 

Atividades de Internet Ltda. e uma 

supervisora, em São Paulo (SP). O 

acordo havia sido homologado ape-

nas parcialmente pelas instâncias in-

feriores, o que, segundo o colegiado, 

é vedado em processo em que as 

partes acionam voluntariamente a 

Justiça. 

Gestante  

A supervisora foi demitida sem justa 

causa em agosto de 2020, mas, logo 

após a rescisão, informou ao Mer-

cado Livre que estava grávida. Diante 

da situação, ela poderia pleitear a 

reintegração em reclamação traba-

lhista, mas preferiu firmar acordo 

pelo qual a empresa pagaria R$ 247 

mil de indenização estabilitária. Caso 

homologado judicialmente, o acordo 

quitaria o contrato de forma irres-

trita, e ela não poderia mais ajuizar 

ação contra a empresa. 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5415427
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Reforma trabalhista 

A possibilidade de negociação prévia 

foi uma das novidades trazidas pela 

Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467 de 

2017, artigo 855-B e seguintes da 

CLT), em que as partes podem, de 

forma conjunta, pactuar livremente 

os termos do acordo e peticionar sua 

homologação pelo juiz do trabalho, 

sem a necessidade de ajuizamento 

de reclamação trabalhista, e, assim, 

extinguir o contrato de trabalho.  

O artigo exige que as partes não se-

jam representadas pelo mesmo ad-

vogado e não obriga que o trabalha-

dor esteja acompanhado pelo advo-

gado do sindicato da categoria. Nesse 

caso, o juiz terá 15 dias para analisar 

o acordo, designar ou não a audiência 

e, em seguida, proferir a sentença 

homologatória. Vale lembrar que o 

juiz não está obrigado a homologar o 

acordo caso julgue haver alguma ile-

galidade ou vício no acordo que pre-

judique o empregado.   

Pedido rejeitado 

Todavia, ao analisar o acordo, o juízo 

do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Ba-

rueri (SP) entendeu que os termos e 

as condições estabelecidas pelas 

partes inviabilizavam a quitação inte-

gral da transação e a homologou par-

cialmente, apenas em relação ape-

nas aos direitos listados ((indeniza-

ção pelo período de estabilidade ges-

tante).  

A sentença foi mantida pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região 

(SP). Segundo o TRT, o artigo 843 

do Código Civil dispõe que a transa-

ção deve ser interpretada restritiva-

mente, não sendo possível a quitação 

genérica de parcelas que não cons-

tam na petição de acordo. 

Formalidade legal 

No recurso de revista, o Mercado Li-

vre sustentou que a decisão havia 

prejudicado ambas as partes. A em-

presa lembrou que todas as verbas 

foram pagas dentro do prazo legal e 

que as partes se compuseram ami-

gavelmente, firmaram o acordo e 

buscaram o Judiciário apenas para 

sua homologação, de maneira a cum-

prir a formalidade legal e atribuir se-

gurança jurídica ao ato.  

Ainda, segundo a empresa, a decisão 

“acabou por prejudicar a trabalha-

dora, que não pode receber a indeni-

zação a qual tem direito em razão do 

seu estado gravídico”. Também argu-

mentou que a supervisora havia con-

cordado expressamente com todos 

os termos e tinha a completa ciência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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de que, uma vez aceitos, não mais 

poderia reclamar sobre o seu con-

trato de trabalho, reconhecendo a 

quitação ampla e geral. 

Validade 

A relatora, ministra Delaíde Miranda 

Arantes, afirmou que a quitação do 

acordo deve ser reconhecida nos ter-

mos em que pactuada, “inclusive com 

cláusula de quitação ampla, geral e 

irrestrita do contrato de trabalho”. A 

ministra explicou que, de acordo com 

o entendimento que vem se firmando 

no TST sobre a matéria, em processo 

de jurisdição voluntária (em que as 

partes, de comum acordo, vão à Jus-

tiça para formalizar um ato consen-

sual), compete à Justiça do Trabalho 

homologar integralmente o acordo 

extrajudicial ou não homologá-lo, 

sendo vedada a homologação parcial. 

De acordo com a relatora, o Judiciá-

rio pode até afastar cláusulas que 

considerar abusivas, fraudatórias ou 

ilegais, “mas não lhe cabe, sem a 

identificação de vícios, restringir os 

efeitos do ato praticado, quando as 

partes pretendem a quitação total do 

contrato”.  A decisão foi unânime. 

Processo: RR-1000933-91.2020.5.02.0383. 

TST em 03.06.2022. 

 

Covid-19: sem prova de contaminação 
no trabalho, auxiliar de frigorífico não 
será indenizado 
 

A Quarta Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho rejeitou o recurso de um 

auxiliar de produção de frigorífico 

contra decisão que isentou a Bugio 

Agropecuária Ltda., de Chapecó (SC), 

da responsabilidade por sua conta-

minação por covid-19. Conforme a 

decisão, a atividade em frigorífico 

não se enquadra entre as que apre-

sentam exposição habitual a risco 

maior de contaminação. 

Ambiente insalubre 

Na ação, o auxiliar alegou que con-

traíra covid-19 em maio de 2020 e re-

quereu indenização por danos mo-

rais em razão da contaminação, que, 

segundo ele, teria ocorrido no ambi-

ente de trabalho. Argumentou que 

estava exposto a ambiente insalubre, 

porque a dinâmica de trabalho no fri-

gorífico não havia sofrido ajustes 

para adequar a produção às medidas 

de contenção do vírus.  

Risco de contágio 

O juízo da 2ª Vara do Trabalho de 

Chapecó julgou que a infecção carac-

terizava acidente de trabalho e con-

denou a Bugio ao pagamento de inde-

nização de R$ 3,9 mil. Conforme a 

https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1000933&digitoTst=91&anoTst=2020&orgaoTst=5&tribunalTst=02&varaTst=0383&submit=Consultar
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sentença, a atividade tinha risco de 

contágio acentuado, o que permitiria 

a responsabilização da empregadora 

pela reparação do dano, independen-

temente de culpa (artigo 927 do Có-

digo Civil).  

Sem provas 

Ao examinar recurso ordinário do fri-

gorífico, contudo, o Tribunal Regional 

do Trabalho da 12ª Região (SC) afas-

tou o nexo de causalidade entre o 

trabalho e a infecção e isentou a em-

presa do pagamento de indenização.  

A decisão levou em conta que não 

fora produzida prova pericial capaz 

de confirmar que a exposição ou o 

contato direto com a causa da doença 

seria decorrente da natureza do tra-

balho.  

Nexo causal 

A relatora do recurso de revista do 

trabalhador, ministra Maria Cristina 

Peduzzi, explicou que o que está em 

questão não é a culpa do empregador 

pela contaminação do trabalhador, 

mas a verificação do nexo causal en-

tre a atividade desempenhada e o 

adoecimento. Este se dá em duas hi-

póteses: previsão expressa em lei ou 

atividade que, por natureza, apre-

sente exposição habitual maior ao 

risco.  

Em relação à primeira, a ministra as-

sinalou que a Lei 14.128/2021 pressu-

põe o nexo causal apenas para pro-

fissionais da área de saúde que 

atuam de forma direta no atendi-

mento de pacientes com covid-19 e 

inclui serviços administrativos, de 

copa, de lavanderia, de limpeza, de 

segurança e de condução de ambu-

lâncias, entre outros, além de necro-

térios e cemitérios. Não há menção, 

portanto, a empregados de frigorífi-

cos. 

Quanto à hipótese de exposição ao 

risco, é necessário identificar e com-

provar que o tipo de serviço realizado 

expõe o trabalhador a um perigo 

acentuado de contaminação. 

Transmissão comunitária 

Nesse ponto, a ministra ressaltou 

que é possível que haja causas con-

correntes que venham a eximir ou 

minimizar a responsabilidade do em-

pregador. “A transmissão comunitá-

ria da doença funciona, em parte, 

como risco concorrente e até exclu-

dente da causalidade”, ressaltou.  

Segundo ela, é difícil aferir, de forma 

exata, as circunstâncias da infecção 

e, assim, determinar a responsabili-

dade de forma justa. No caso especí-

fico da covid-19, com o agente infec-

cioso disseminado no país e no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.128-de-26-de-marco-de-2021-310838371
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mundo, “não há como determinar o 

local e o momento exatos em que 

cada indivíduo entra em contato com 

o vírus e adquire a doença, exceto em 

casos bastante específicos”, frisou.  

Conclusão 

Com esses fundamentos, a relatora 

concluiu que, mesmo com base na 

teoria da responsabilidade objetiva, 

inclusive com suas exceções, o ofício 

do auxiliar de produção em frigorífico 

não se enquadra na hipótese de caso 

especificado em lei nem se configura 

como atividade cuja natureza expo-

nha as pessoas a risco maior de con-

taminação. Nesse sentido, ela desta-

cou o registro do TRT de que não 

fora produzida prova pericial para 

confirmar a situação de causalidade 

e de que as provas documentais e 

testemunhais não eram robustas o 

suficiente para comprovar o risco es-

pecial. 

A decisão foi unânime. 

Processo: RR-491-34.2020.5.12.0038. 

TST em 06.06.2022. 
 
 
 
 
 
 

 

Condomínio residencial não terá de 
contratar aprendizes 
 

A Quinta Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho rejeitou recursos da 

União (PGU) e do Ministério Público 

do Trabalho (MPT) contra sentença 

que afastou a obrigatoriedade de 

contratação de aprendizes pelo Con-

domínio Residencial Ivan Farias, em 

Campina Grande (PB). Segundo o co-

legiado, o condomínio residencial não 

se enquadra no conceito de estabele-

cimento empresarial. 

Habitação 

Após ser notificado, em março de 

2019, para apresentar à Gerência Re-

gional do Trabalho de Campina 

Grande documentos que comprovas-

sem a contratação de aprendizes, o 

condomínio residencial decidiu ajui-

zar a ação declaratória de inexigibili-

dade, com o argumento de que se 

destina exclusivamente à habitação 

multifamiliar e, portanto, não se en-

quadrar na hipótese legal.  

O juízo da 6ª Vara do Trabalho de 

Campina Grande julgou a demanda 

procedente e vedou a lavratura de 

auto de infração. O Tribunal Regional 

do Trabalho da 13ª Região (PB) man-

teve a sentença, entendendo que as 

funções de zeladoria e portaria de 

https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do;jsessionid=ExLyGjC2SOz_83mep26MqzXSbkYR8pP6dhWKAM6c.consultaprocessual-17-55gjk?conscsjt=&numeroTst=491&digitoTst=34&anoTst=2020&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=&consulta=Consultar
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condomínios residenciais não de-

mandam formação profissional es-

pecífica.  

No recurso ao TST, a União e o MPT 

sustentaram que essas funções es-

tão listadas na Classificação Brasi-

leira de Ocupações (CBO) e que o ar-

tigo 429 da CLT dispõe ser aplicável a 

cota de aprendizagem para “estabe-

lecimentos de qualquer natureza”. 

Sem atividade econômica 

Segundo o relator do recurso de re-

vista, ministro Breno Medeiros, o 

condomínio residencial, apesar de 

ser equiparado ao empregador, não 

se enquadra no conceito de estabele-

cimento para fins de aplicação do ar-

tigo 429 da CLT. Ele assinalou que a 

conservação, a limpeza e o acesso 

predial, entre outras funções corri-

queiras de um condomínio residen-

cial, não se inserem no conceito de 

atividade econômica ou social do em-

pregador, pois não passam de obri-

gação de “preservação da própria ha-

bitabilidade, da higiene, da segurança 

e da privacidade dos condôminos no 

trânsito e no uso privativo das suas 

áreas comuns, não se confundindo 

nem com atividade econômica”.  

 

O ministro ressaltou, ainda, que o pa-

rágrafo 2º do artigo 51 do Decreto 

9.579/2018, que regulamenta a maté-

ria, estabelece essa condicionante 

(exercício de atividade econômica ou 

social) para fins de conceituação do 

estabelecimento vocacionado ao 

programa de treinamento profissio-

nalizante de aprendizagem.  

Por essa razão, conforme o relator, 

não é obrigatória a contratação de 

aprendizes, e não por não haver ali 

funções que demandem formação 

profissional, pois o TST já definiu, em 

diversos precedentes, que elas de-

mandam formação profissional. Os 

ministros acrescentaram que, no 

caso de as atividades do condomínio 

serem terceirizadas, a obrigatorie-

dade de cumprimento da cota se apli-

caria à prestadora de serviços. 

A decisão foi unânime. 

Processo: RR-212-30.2019.5.13.0014. 

TST em 10.06.2022. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9579.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9579.htm
https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do;jsessionid=qdoZ3ev7yYBD2gqzaODEPjZ9_q2JUM2ohW3jbb8E.consultaprocessual-17-55gjk?conscsjt=&numeroTst=212&digitoTst=30&anoTst=2019&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=&consulta=Consultar
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Destacamos nesta edição as principais 
decisões dos Tribunais Regionais do Tra-
balho (TRTs) 

 

Justiça não reconhece estabilidade 

provisória para trabalhadora que não 

cumpriu os requisitos da Lei 14.020 

de 2020 

 
A Terceira Turma do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 18ª Região negou 
recurso a uma empregada que havia 
requerido  a estabilidade provisória 
prevista na Lei 14.020 de 2020. O co-
legiado entendeu ser necessário o 
preenchimento dos requisitos de re-
dução da jornada ou suspensão do 
contrato de trabalho durante a pan-
demia, além do recebimento do be-
nefício emergencial, para que a tra-
balhadora tivesse direito à estabili-
dade provisória prevista na referida 
lei.  

Para a funcionária, a empresa de 
prestação de serviços voluntários te-
ria feito uma “manobra” para não 
aplicar a garantia de emprego pre-
vista na Lei 14.020/20 e demitir os 
empregados durante a pandemia 
sem a necessidade de arcar com a 
indenização substitutiva. Por isso, 
pediu a reforma da sentença da 7ª 
Vara do Trabalho de Goiânia (GO) 
para receber o pagamento da indeni-
zação. 

 

A relatora, desembargadora Silene 
Coelho, observou que a Lei 14.020 de 
2020 previu a redução proporcional 
de jornada de trabalho e de salários 
por até 90 dias, assim como a sus-
pensão temporária do contrato de 
trabalho por até 60 dias. Ela explicou 
que a proposta desses instrumentos 
legais foi evitar o desemprego em 
massa, decorrente da queda da ativi-
dade econômica durante a pandemia 
da covid e, ao mesmo tempo, garantir 
que a renda do trabalhador fosse, de 
algum modo, mantida. 

Coelho ressaltou ainda que, ocor-
rendo uma das hipóteses legais, a 
União deveria pagar o Benefício 
Emergencial de Preservação do Em-
prego e da Renda aos empregados 
que concordassem com a redução 
proporcional de salário/jornada ou a 
suspensão temporária do contrato 
laboral. A desembargadora destacou 
que o benefício tinha como base o va-
lor mensal do seguro-desemprego 
ao qual o empregado teria direito. 

Estabilidade provisória 

Silene Coelho destacou que a norma 
restringiu o exercício do direito do 
empregador de dispensar arbitraria-
mente ou sem justa causa o traba-
lhador que recebesse o benefício 
emergencial. Para isso, a lei limitou o 
período de estabilidade a partir da 
data em que ficou acordada a redu-
ção da jornada de trabalho e de salá-
rio ou a suspensão temporária do 
contrato de trabalho. Assim, após o 
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restabelecimento da jornada de tra-
balho e de salário ou do encerra-
mento da suspensão temporária do 
contrato de trabalho, a estabilidade 
provisória seria garantida por perí-
odo equivalente ao acordado para a 
redução ou a suspensão. 

“No entanto, no caso dos autos, pela 
análise do conjunto probatório não 
houve redução da jornada e quiçá 
suspensão do contrato”, pontuou a 
desembargadora ao considerar que a 
trabalhadora não se enquadra nas 
hipóteses legais de estabilidade pro-
visória. Silene Coelho registrou que a 
funcionária apenas celebrou um 
acordo coletivo prevendo que não 
haveria reajuste salarial entre março 
de 2020 a fevereiro de 2021. 

Ao final, a magistrada negou provi-
mento ao recurso da trabalhadora, 
assim como reafirmou que as hipóte-
ses legais para a estabilidade provi-
sória previstas na Lei n.º 14.020/2020 
não permitem interpretação exten-
siva.  

Processo: 0010737-83.2021.5.18.0007. 

TRT 18ª Região em 01.06.2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Turma do TRT-19 nega vínculo em-

pregatício entre motorista e aplica-

tivo de transporte 

A 2ª Turma do TRT da 19ª Região (AL) 
reformou decisão de 1º grau e, por mai-
oria, não reconheceu vínculo de em-
prego entre um motorista e o aplicativo 
de intermediação de serviços de trans-
porte 99. Conforme entendimento do 
colegiado, houve apenas a existência 
de relação comercial entre as partes. 

No voto, a desembargadora-relatora 
Anne Helena Inojosa lembra que o re-
conhecimento de vínculo empregatício 
depende necessariamente do preen-
chimento de todos os requisitos esta-
belecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, 
quais sejam: habitualidade, pessoali-
dade, subordinação e mediante remu-
neração. A ausência de quaisquer dos 
requisitos é suficiente para descarac-
terização da relação de emprego. 

No caso concreto, embora tenha sido 
demonstrada a existência do trabalho 
de forma pessoal e onerosa, as provas 
demonstraram ampla autonomia e au-
sência de subordinação do motorista 
com o aplicativo. Para a desembarga-
dora, oferecer segurança jurídica às 
plataformas e avançar nos projetos de 
lei que ofereçam garantias previdenci-
árias e sociais aos motoristas é um 
melhor caminho do que o reconheci-
mento (indevido) do vínculo emprega-
tício. 
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“Como analisar a relação de não exclu-
sividade quando sabemos que o 
mesmo motorista pode atuar para as 
mais diversas plataformas? Por que 
responsabilizar juridicamente apenas 
uma ou outra das empresas? O que fa-
zer para manter a renda destes trans-
portadores e evitar que carros autôno-
mos (da internet 5g) venham a substi-
tuir esta mão de obra”, refletiu ela. 

Processo: 0000809-81.2021.5.19.007. 

TRT 19ª Região em 07.06.2022. 

 
Justiça do Trabalho afasta horas ex-
tras de trabalhador que conversava 
em grupo de aplicativo da emprega-
dora após o expediente 

A Justiça do Trabalho de Minas Ge-
rais isentou uma empresa do ramo 
de fertilizantes de pagar as horas 
despendidas por empregado no uso 
de aplicativo de mensagens do grupo 
da empresa. A decisão é dos julgado-
res da Sétima Turma do TRT de Minas, 
ao confirmar sentença oriunda da 1ª 
Vara do Trabalho de Uberaba. 

O trabalhador alegou que, após sua 
jornada de trabalho, inclusive nos 
dias de descanso, permanecia em 
constante conexão com a empresa, 
via aplicativo, para atender a chama-
dos e resolver assuntos urgentes, 
verificar informações do serviço, re-
latórios, emitir opiniões técnicas, en-
tre outros. Sustentou que indireta-
mente era obrigado a se manter no 
grupo, para não sofrer represália dos 

superiores hierárquicos. Argumen-
tou, por fim, que qualquer atividade 
relativa ao trabalho, realizada fora da 
jornada de trabalho deve ser consi-
derada sobrejornada e paga ou com-
pensada. 

Entretanto, a pretensão não foi aca-
tada. Ao analisar as provas, o desem-
bargador Paulo Roberto de Castro, 
relator do recurso, convenceu-se de 
que, apesar de o grupo de aplicativo 
de mensagens ter sido criado no am-
biente de trabalho, não se prestava 
apenas a assuntos relacionados ao 
trabalho. O grupo também se voltava 
para interação entre os empregados, 
não havendo prova de qualquer puni-
ção em caso de não participação. 

 

Testemunhas revelaram que as con-
versas abrangiam o repasse de in-
formações e consultas recíprocas, 
além de assuntos alheios ao traba-
lho, não tendo havido qualquer indi-
cativo de que ordens eram dadas 
através do aplicativo, fora do horário 
de trabalho. O desembargador con-
cordou com o entendimento de pri-
meiro grau, no sentido de que os em-
pregados não recebiam ordens ou fi-
cavam à disposição da empresa, mas 
interagiam, entre si, não havendo 
trabalho propriamente dito no grupo. 

A decisão adotou os fundamentos da 
sentença, que se baseou, inclusive, 
no depoimento do empregado de que 
não tinha obrigação de responder os 
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relatórios dos outros turnos, mas po-
deria dar sua opinião pessoal sobre 
situações relatadas. Testemunha 
apontou que, em grupo da empresa 
com características semelhantes, 
conversavam também sobre outros 
assuntos, como eventos, congratula-
ções por atividades na empresa e 
fora, vídeos motivacionais e engraça-
dos, piadas, etc. O depoimento confir-
mou informação de outra testemu-
nha de que nunca houve punição nem 
soube de nenhum supervisor que não 
respondeu ou não participou de gru-
pos. 

A conclusão alcançada foi a de que os 
empregados não ficavam à disposi-
ção da empresa, mas sim interagiam 
sobre diversos assuntos por meio do 
grupo de aplicativo de mensagens 
“Trata-se de uma situação corriqueira na 
atualidade, diante da grande difusão do 
aplicativo, que caiu no gosto popular e 
hoje faz parte do cotidiano de boa parte 
das pessoas. É comum a existência de 
grupos ligados ao trabalho, à família, aos 
amigos e a assuntos dos mais diversos, 
característica de uma sociedade cada 
vez mais conectada”, constou da sen-
tença confirmada pelo colegiado. 

Portanto, negou-se provimento ao 
recurso do trabalhador, nesse as-
pecto. Atualmente, o processo 
aguarda decisão de admissibilidade 
do recurso de revista. 

PJe: 0010729-55.2020.5.03.0041 (ROT). 

TRT 3ª Região em 08.06.2022. 
 

Bancário que trabalhou como tatua-
dor durante licença médica recebe 
justa causa 

A 1ª Turma do TRT da 2ª Região man-
teve justa causa a um bancário que 
atuou em estúdio de tatuagem du-
rante período de afastamento por li-
cença médica. Para os magistrados, 
as atividades particulares são in-
compatíveis com o alegado estado 
debilitado de saúde por problemas 
psicológicos. 

A situação foi descoberta porque, en-
quanto aguardava a recuperação do 
empregado para o retorno ao ser-
viço, a empresa recebeu uma denún-
cia anônima informando que o traba-
lhador estava se dedicando a outro 
trabalho remunerado. A partir disso, 
foi aberta investigação que confir-
mou os fatos, inclusive por meio de 
postagens no Instagram exibindo a 
atividade como tatuador e com evi-
dente finalidade comercial. Com base 
em parecer do setor médico da insti-
tuição de que o trabalho do empre-
gado como tatuador seria conflitante 
com a licença que lhe foi concedida, a 
empresa o dispensou.  

Em defesa, o profissional alegou que 
a ocupação era preexistente ao con-
trato de trabalho na agência e fora 
recomendada por seu psicólogo, por 
causa da depressão. “Consistia muito 
mais em um hobby do que em uma 
atividade extra”, argumentou. 
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No entanto, para o desembargador-
relator Willy Santilli, o fato do traba-
lho com tatuagem ser conhecido na 
empresa não é suficiente para “afas-
tar o ato ímprobo de se dedicar a 
isso, em estabelecimento próprio e 
que, de ordinário, rende ganhos, 
quando suspenso o contrato de tra-
balho em razão de licença médica”. 

O magistrado discorreu também so-
bre a impossibilidade de acolher a 
afirmação de que o ofício como tatu-
ador auxiliaria no tratamento contra 
depressão. “Não há qualquer res-
paldo médico à alegação de que a ati-
vidade de tatuagem contribuiria para 
a recuperação de sua saúde. O recla-
mante deveria ter feito prova dessa 
alegação, o que, também, não ocor-
reu. Nem sequer há perícia médica 
nos autos”. 

Assim, concluiu que a falta grave 
está caracterizada, sendo suficiente 
para justificar a dispensa.  

Processo: 1001413-73.2020.5.02.0705. 

TRT 2ª Região em 15.06.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empregado deve provar violação ao 
direito à desconexão 
 
A 11ª Turma do TRT-2 confirmou sen-
tença do juízo de origem que não re-
conheceu violação ao direito à des-
conexão durante as férias de uma 
empregada da International Business 
Machines Corporation (IBM). A mu-
lher havia alegado que era convocada 
a trabalhar em períodos de férias e 
requereu o pagamento em dobro de 
quatro períodos. Porém, o colegiado 
entendeu que a prova juntada aos au-
tos, um único e-mail recebido du-
rante um dos períodos de fruição, não 
foi suficiente. 
 
A empregada também buscou  o re-
conhecimento por meio de uma tes-
temunha, segundo a qual poderia ha-
ver discrepância entre as datas ano-
tadas e o período efetivamente go-
zado. Disse, ainda, que era possível a 
convocação para trabalho nas férias.  
 
A empresa, por outro lado, conseguiu 
contestar o depoimento com sua tes-
temunha, a qual declarou que a pro-
fissional gozava regularmente os pe-
ríodos de descanso. Com isso, o ônus 
da prova recaiu novamente sobre a 
trabalhadora. 
 
Segundo a juíza-relatora do acórdão, 
Adriana Prado Lima, é de se esperar 
que o longo período de trabalho que 
vinculou as duas partes ofereça a 
possibilidade de se fazer comprova-
ção mais robusta. “Tendo em vista a 
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utilização massiva da tecnologia no 
trabalho, é crível que, se houvesse, 
de fato, um padrão de interrupção 
das férias da reclamante, ela teria 
como juntar a documentação aos au-
tos, o que não foi feito”. 
 
O processo tratou ainda sobre des-
canso semanal remunerado, enqua-
dramento sindical, redução salarial, 
diferença de verbas rescisórias e 
previdência complementar, além de 
multas normativas, com vitórias da 
empresa. A empregada, por sua vez, 
foi bem sucedida nos pedidos sobre 
adicional de periculosidade, horas 
extras, equiparação salarial e inter-
valo do artigo 384 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
 
Processo: 1001204-16.2020.5.02.0023. 
 
TRT 2ª Região em 20.06.2022. 
 

TRT nega indenização à trabalhadora 
que recusou ser reintegrada após 
gravidez vir à tona 

A 1ª Turma do TRT-23 (MT) negou o 
pedido da ex-empregada de um su-
permercado em Cáceres de receber 
indenização pelo período de estabili-
dade gestacional. Os desembargado-
res concluíram que ela agiu com 
abuso do direito ao recusar a reinte-

gração oferecida pela empresa. 

O caso chegou à Justiça do Trabalho 
em dezembro do ano passado, um 
mês após o nascimento do filho da 

ex-empregada. Antes de saber que 
estava grávida, ela pediu demissão 
do serviço, para se mudar da cidade, 
acompanhando o marido. 

A empresa relatou que na ocasião 
ofereceu um posto de trabalho na lo-
calidade para a qual ela se mudaria 
com a família e, depois, ao tomar co-
nhecimento que a trabalhadora tinha 

tido um bebê, propôs a reintegração. 

Ao analisar a questão, o desembar-
gador Tarcísio Valente, relator do 
processo no tribunal, lembrou que 
toda empregada tem direito à estabi-
lidade no trabalho desde a confirma-
ção da gravidez até cinco meses após 
o parto, mesmo que a gestação não 
seja do conhecimento do empregador 
ou da própria gestante. Confirmada a 
gravidez, o empregador tem de pagar 
os salários do período da estabili-

dade. A regra, prevista na Constitui-
ção Federal, visa proteger a traba-
lhadora e, principalmente, o bebê, por 
entender que a manutenção do em-
prego é fundamental para a subsis-
tência dos dois. 

Mas a estabilidade pode ser renunci-
ada, destacou o relator, porque ela 
existe para proteger os direitos da 
empregada e de seu filho, “não para 
obrigar a manutenção de um em-

prego”. No caso, ocorreu a renúncia, 
concluiu a sentença dada na Vara do 
Trabalho de Cáceres, da qual a ex-
empregada recorreu ao TRT. 
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Ao analisar o recurso, o relator 
apontou o fato de a trabalhadora, 
mesmo ciente da gravidez desde ju-
nho de 2021, ter demorado seis me-
ses para pleitear seus direitos e, já 
na Justiça, e com acesso à orientação 
jurídica de seus advogados, perma-
necer firme em sua decisão de não 
retornar ao trabalho, pedindo apenas 
a indenização em substituição à es-

tabilidade.  

“Tal comportamento, a meu ver, não 
pode ser equiparado às hipóteses em 
que a trabalhadora recuse eventual 
proposta de retorno ao labor em si-
tuação prejudicial à sua saúde ou à 
do feto, ou ainda, em situação na qual 
a continuidade do vínculo seja inviá-
vel, em razão das condições em que 
se dava a prestação de serviços ou 
em que ocorreu a dispensa”, salien-

tou o relator ao afastar no caso situ-
ações como dispensas arbitrárias e 
discriminatórias. 

Abuso de direito 

Conforme salientou o relator, a pos-
tura de empregada que informa a 
gravidez à empregadora somente 
após o nascimento do filho e recusa 
injustificadamente a reintegração ul-
trapassa os limites da boa-fé objetiva 
e abusa da proteção constitucional.  

Isso porque “demonstra que sua in-
tenção não é a de manter o vínculo de 
emprego - o qual, a depender do de-
senrolar dos meses seguintes, pode-
ria nem ser mais extinto após o prazo 

estabilitário, garantindo para si e 
para sua recém aumentada família o 
sustento -, mas, pura e simples-
mente, a de auferir lucro com a inde-
nização estabilitária sem qualquer 
contrapartida, o que não pode ser to-
lerado, sob pena de validar ato ilí-
cito.”, afirmou. 

A conclusão que o comportamento da 

trabalhadora configurou como abuso 
de direito foi seguida de forma unâ-
nime pelos demais magistrados da 1ª 
Turma, mantendo assim a sentença 
que indeferiu o pedido de pagamento 
de indenização substitutiva do perí-
odo de estabilidade. 

Confira o acórdão 

PJe: 0000322-28.2021.5.23.0031. 

TRT 23ª em 23.06.2022. 

 

 

 

 

 
 

https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/groups/comunicacao/Documentos-PDF/1a_turma_estabilidade_gestante_negada_0.pdf

