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Renda de 18,7 milhões fica abaixo do mínimo  
 
Por Bruno Villas Bôas  
O número de pessoas que ganham menos de um salário mínimo aumentou em 2,75 
milhões nos últimos dois anos e atingiu 18,7 milhões de pessoas. No segundo trimestre 
deste ano, a proporção de pessoas com renda inferior ao mínimo nacional - de R$ 937 em 
2017 - estava em 20,7% do total de empregados, acima dos 17,7% do mesmo período de 
2015. O levantamento foi realizado pela LCA Consultores nos microdados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), a pedido do Valor, e 
considera o rendimento habitualmente recebido em todos os trabalhos. Para especialistas, 
o resultado reflete o processo de precarização do emprego durante o período de recessão 
no país. 
 

 
 
Cosmo Donato, economista da LCA e autor do levantamento, diz que mais pessoas estão 
dispostas a receber menos que o salário mínimo para continuar no mercado de trabalho. 
Trata-se de desdobramento das perspectivas ruins de obtenção de emprego e também da 
perda do poder aquisitivo enfrentada pelas famílias brasileiras ao longo de dois anos de 
crise. "Muitos chefes de família perderam o emprego e buscaram uma ocupação sem 
registro de carteira. Familiares com menos capacitação do que esse chefe de família 
também tiveram que ingressar no mercado, via informalidade, para complementar a renda 
de casa. A perda de poder aquisitivo foi uma alavanca durante a crise", diz Donato.  
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o número de 
pessoas empregadas no setor privado formal ficou 7,2% menor de junho de 2015 a junho 
deste ano - 2,6 milhões de pessoas a menos. No período, o total de trabalhadores sem 
carteira cresceu 6%, em 556 mil pessoas. Os trabalhadores por conta própria (autônomos, 
como camelôs e manicures) cresceram em 443 mil, alta de 2%.  
 
Segundo o economista, esse movimento de contingentes da formalidade para 
informalidade influencia a pesquisa porque o rendimento médio habitual no setor privado 
com carteira (R$ 2.025) é maior que o do setor privado sem carteira (R$ 1.197). O 
trabalhador por conta própria, por sua vez, tem rendimento médio de R$ 1.542, segundo 
estatística do instituto. "Dessa forma, é de se esperar que a quantidade de pessoas 
recebendo menos que o salário mínimo dentro dessas duas últimas categorias é muito 
grande", avaliou o economista da LCA.  
 
A fórmula de reajuste do mínimo também influencia o resultado, ao carregar a inflação do 
ano anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Isso sobe 
a "régua" da pesquisa. Ou seja, um trabalhador informal que ganhava R$ 900 estava 
acima do equivalente ao mínimo em 2016. Com o reajuste em 2017, sua renda passa a 
ser menor que o mínimo. "O salário mínimo continuou crescendo em termos reais por 
conta da legislação e da queda da inflação em queda e muita gente na informalidade não 
conseguiu acompanhar o salário mínimo [diante da crise]", disse João Sabóia, professor 
do Instituto de Economia da UFRJ, para quem o reajuste no início do ano está por trás dos 
picos de pessoas que recebem menos que o mínimo nos primeiros trimestres.  
 
Fernando Holanda, economista do Instituto de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), lembra que o setor formal pode pagar salário mensal abaixo do mínimo, no caso de 
jornadas reduzidas. "No futuro vai ser possível reduzir a jornada, com a reforma 
trabalhista, mas é difícil imaginar que isso tenha acontecido de 2015 para cá. O suspeito 
pelas dados é a informalidade", disse o economista. Existem, porém, sinais positivos para 
frente. No período de junho a agosto deste ano, o emprego com carteira assinada no setor 
privado cresceu 0,5% frente aos três meses anteriores. São apenas 154 mil postos a mais, 
porém trata-se do melhor resultado desde o trimestre encerrado em julho de 2014 (481 
mil). O mercado de trabalho reage mais rapidamente do que o esperado.  
 
Segundo o economista da LCA, as empresas voltarão a contratar dentro da formalidade, 
de forma gradual, à medida que a economia continue a se recuperar em 2018 e 2019. 
Nesse movimento, trabalhadores informais vão migrar para o setor formal, o que inclusive 
pode levar a taxa de desemprego a recuar. "A LCA prevê que o percentual de pessoas 
ganhando menos que o mínimo tenda a se reduzir gradualmente", avalia. 
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Portaria flexibiliza combate ao trabalho escravo  
 
Por Ricardo Mendonça  
Surpreendido pela publicação de uma portaria do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
que altera - e na opinião de vários especialistas, dificulta - a fiscalização e o combate ao 
trabalho escravo no Brasil, o secretário do setor de inspeção da pasta, João Paulo Ferreira 
Machado, distribuiu um memorando orientando os cerca de 2.400 auditores da área que 
desconsiderem as novas normas ditadas pelo governo.  
 
A portaria publicada ontem no "Diário Oficial" promove profundas alterações nos 
procedimentos relacionados à fiscalização e altera o conceito de trabalho escravo no país.  
 
Define que o crime só se caracteriza se houver cerceamento de liberdade, estabelece que 
uma empresa flagrada só entrará no cadastro de empregadores autuados (a chamada 
Lista Suja) mediante determinação do ministro e fixa que a divulgação do cadastro 
também só ocorrerá "por determinação expressa" do titular da pasta.  
 
Em outro trecho, a portaria estabelece que o andamento de processo administrativo 
relacionado a trabalho escravo só poderá ocorrer se o relatório da fiscalização for 
acompanhado por boletim de ocorrência (BO) policial.  
 
Distribuído aos auditores fiscais poucas horas após a publicação da portaria, o 
memorando-circular nº 61, assinado por Machado, sustenta que os responsáveis pela 
Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), órgão interno do ministério, não participaram de 
qualquer estudo para a edição das novas regras ditadas pelo ministro.  
 
O memorando também afirma que, em análise inicial, a SIT detectou "vícios técnicos e 
jurídicos" na nova portaria e "aspectos que atentam" contra a Constituição, a Convenção 
81 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Código Penal.  
 
Depois de dizer que pleiteará a revogação da nova norma, o secretário de inspeção 
estabelece a manutenção dos procedimentos anteriores: "A SIT orienta seus auditores a 
manter, por ora, as práticas conduzidas pelos normativos que até então regularam a 
fiscalização para a erradicação do trabalho em condições análogas à de escravo, 
notadamente da Instrução Normativa nº 91, de 5 de outubro de 2011, e a Portaria 
Interministerial 04/2016", diz.  
 
A portaria foi severamente criticada por especialistas no assunto. "Foi um ato de extrema 
violência por parte do governo", disse Tiago Cavalcanti, coordenador nacional de 
erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho. "Não é um retrocesso.  
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Representa o fim do combate ao trabalho escravo no país. A exigência de restrição de 
liberdade de locomoção para caracterização do crime é um enorme equívoco. Se essa 
regra valesse desde 1995, quando o sistema de combate ao trabalho escravo começou, o 
número de libertações teria sido insignificante."  
 
Nos bastidores, a portaria foi interpretada como mais uma concessão do presidente Michel 
Temer à bancada ruralista do Congresso, que há anos reclama das normas do setor.  
 
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) soltou nota defendendo pontos da portaria, 
mas informou que não participou de sua elaboração e assinalou que, apesar de ver a 
norma como positiva, a considera insuficiente.  
 
"A portaria vem ao encontro de algumas pautas da FPA e diminui a subjetividade da 
análise. No entanto, não participamos de nenhuma tratativa com o Poder Executivo sobre 
o assunto."  
 
Diante da repercussão negativa da portaria, o Ministério do Trabalho soltou nota afirmando 
que a nova norma "aprimora e dá segurança jurídica à atuação do Estado brasileiro, ao 
dispor sobre trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo".  
 
A nota diz também que o combate a esse tipo de crime "é uma política pública permanente 
[...] que vem recebendo todo o apoio administrativo desta pasta".  
 
No fim da tarde, a nota foi atualizada com a inclusão de um parágrafo. "Entre as principais 
medidas decorrentes da portaria estão as seguintes: a partir de agora, um processo 
criminal será aberto de forma simultânea à emissão do auto de infração; a Polícia Federal 
estará inserida nas ações; e as multas terão aumentos que, em alguns casos, chegarão a 
500%".  
 
Nenhuma dessas três medidas, porém, aparece explicitamente no texto da portaria 
publicada ontem. Questionado pelo Valor, o chefe de gabinete substituto da pasta, 
Admilson Moreira, reconheceu que a PF já participa de ações de fiscalização. Afirmou que 
o aumento das multas é um item da reforma trabalhista que passará a vigorar em 
novembro.  
 
Moreira disse também que a abertura de processo criminal simultânea é decorrência de 
um dispositivo da portaria que instrui envio de ofício à PF como condição para andamento 
de processo administrativo. Segundo ele, o ministro do Trabalho não tem informação sobre 
o memorando da SIT que orienta auditores a manter os procedimentos antigos. 
(Colaboraram Cristiano Zaia e Lucas Marchesini, de Brasília) 
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Setor têxtil espera que reforma alivie ações trabalhistas  
 
Por Cibelle Bouças 
As companhias do setor têxtil e de vestuário enfrentaram nos anos recentes um importante 
aumento nos gastos relacionados a ações trabalhistas. Mas essa tendência deve se 
inverter a partir de novembro, com a entrada em vigor da nova legislação trabalhista.  
 
A pedido do Valor, o Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São 
Paulo (Sinditêxtil-SP) realizou enquete sobre o tema com seus associados. Foram ouvidas 
42 empresas entre junho e setembro, que juntas empregam 42,2 mil pessoas.  
 
De acordo com a enquete, essas empresas fecharam 2016 com 5.468 ações trabalhistas, 
número 5,2% maior do que em 2015 e 28% acima do total de ações em 2014. O volume 
de ações envolveu 13% dos empregados e ex-funcionários dessas companhias, sendo 
que 63% das ações foram movidas por ex-funcionários e 28% foram movidas por pessoas 
com contrato extinto ou em licença.  
 
Ao todo, 67% das empresas tiveram gasto médio de R$ 500 mil por ano com provisões 
para pagar processos trabalhistas; 14% gastam entre R$ 500 mil e R$ 2,5 milhões por 
ano; 13% gastaram entre R$ 2,5 milhões e R$ 7,5 milhões com provisões; e 7% têm 
gastos superiores a R$ 10 milhões por ano.  
 
Do gasto total com ações trabalhistas, 25% referem-se às indenizações propriamente 
ditas. Outros 25% são gastos com advogados; 21% destinam-se ao pagamento de peritos 
e 23% foram despesas com custas do processo e depósitos recursais. Em 62% das ações, 
as indenizações foram de até R$ 50 mil.  
 
As reclamações mais comuns foram pedidos de horas extras, indenização por 
insalubridade, danos morais por doenças ou acidente de trabalho, doenças ocupacionais, 
descumprimento de intervalo para refeições, periculosidade, assédio moral ou sexual, 
descumprimento de aviso prévio, pedido de pensão vitalícia por acidente ou doença e 
demissão pré-aposentadoria. "De modo geral, empresas de grande porte fazem provisões 
expressivas para contenciosos trabalhistas. E se no setor têxtil o aumento das ações e dos 
gastos é expressivo, nas confecções é pior, porque empregam muito mais gente por 
fábrica", diz Arthur Pacheco de Castro, presidente do Sinditêxtil-SP.  
 
Não existem estatísticas semelhantes no setor de vestuário, mas os casos divulgados 
neste ano relatam ações movidas contra pequenas confecções, tendo como responsáveis 
solidárias varejistas de grande porte que eram suas clientes. A lista inclui Gregory, 
M.Officer, Pernambucanas, Zara e Guararapes (dona da Riachuelo).  



 

6 

O caso mais recente é de uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a 
Guararapes, dona da Riachuelo. A acusação é de que empregados de confecções 
terceirizadas têm salário menor e são submetidos a condições inferiores às condições 
oferecidas aos empregados da Guararapes. A primeira audiência sobre essa ação está 
prevista para novembro.  
 
Nos balanços das companhias abertas é possível observar um aumento nos gastos com 
provisões para ações trabalhistas. Na Guararapes houve aumento de 61,1% nas provisões 
no primeiro semestre deste ano ante igual período de 2016, chegando a R$ 62,9 milhões.  
 
Procurada, a Guararapes informou que, embora tenha havido aumento nas provisões, 
houve redução de 32% no número de processos movidos contra a companhia. O grupo diz 
que a redução foi resultado da implantação de programas direcionados à promoção da 
saúde física e mental dos funcionários. A Guararapes informou ainda que espera mais 
segurança jurídica com a reforma trabalhista.  
 
Na Cia. Hering, que também tem indústria de confecção, o aumento de gastos com 
provisões para ações trabalhistas foi de 62% no primeiro semestre, para R$ 5,1 milhões. 
Na Restoque, houve aumento de 215% nas provisões, para R$ 25,7 milhões. Já na 
Renner, houve queda nas provisões de 2,1% no semestre, para R$ 14,4 milhões. Na 
Marisa também houve queda, de 24,9%, para R$ 22,5 milhões. Os principais motivos das 
ações são os mesmos observados na enquete que envolveu indústrias têxteis. 
Procuradas, as empresas não quiseram comentar sobre o tema.  
 
Pacheco pondera que a maioria das ações atuais envolvem questões que foram melhor 
trabalhadas na reforma trabalhista. Ele cita como exemplo o caso do intervalo para 
almoço. Alguns fabricantes negociavam com funcionários um intervalo reduzido de almoço 
com desconto desse horário no sábado, o que não era bem definido na lei. "A reforma 
trabalhista já torna obrigatório o intervalo de 1 hora", observa Pacheco. Ele também cita o 
fato de que a perícia - para comprovação de doença ou invalidez por causa do trabalho - 
terá que ser paga pelo empregado, e não mais pelo empregador. Esse gasto hoje é 
representa um quinto dos gastos das empresas com ações trabalhistas. O trabalhador 
também poderá ter que arcar com as custas da causa e os honorários do advogado da 
empresa, se perder a ação. "Acredito que essas mudanças vão coibir a indústria de 
processos que se formou no Brasil nos últimos anos", diz Pacheco.  
 
O setor têxtil e de vestuário é um dos maiores empregadores do Brasil, com 1,5 milhão de 
postos de trabalho, ou 18,3% dos empregos da indústria. São Paulo representa um terço 
dos empregos do setor. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 17/10/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Justiça do Trabalho nega pedidos de indenização por dano 
moral coletivo  
 
Por Adriana Aguiar 
Algumas empresas têm conseguido afastar o pagamento de indenizações milionárias por 
danos morais coletivos, em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) ou 
por sindicatos, com base na chamada "teoria da repulsa social". Segundo esse 
entendimento, já adotado até mesmo no Tribunal Superior do Trabalho (TST), se a 
irregularidade não afetou a coletividade ou a sociedade envolvida e não causou repulsa 
social, não haveria motivos para a condenação.  
 
A aplicação da teoria, que ainda gera polêmica no TST, depende do caso concreto. Os 
ministros ainda não têm uma posição definida quanto ao uso desse critério. Quando 
determinadas, as indenizações nessas ações coletivas são direcionadas, normalmente, 
para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).  
 
Em um caso julgado pela 3ª Turma, os ministros foram unânimes ao rejeitar recurso do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados, Frangos, Rações 
Balanceadas, Alimentação e Afins contra um frigorífico e uma empresa agroindustrial. O 
sindicato recorria de decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Santa Catarina. O 
TRT negava indenização por danos morais coletivos por descumprimento de norma 
coletiva que previa o pagamento de prêmio mensal na forma de cesta básica.  
 
Para o TRT "os fatos narrados na inicial não afetam a coletividade, sendo que a recorrente 
não praticou qualquer ato que seja repugnante perante a sociedade; que, no caso 
concreto, não existe lesão injusta que extrapola a esfera trabalhista individual, atentando-
se contra direitos transindividuais de natureza coletiva".  
 
Os ministros mantiveram a decisão por entender ser necessária uma lesão significativa 
"que efetivamente venha a ofender a cultura jurídica da sociedade, ultrapassando a esfera 
individual, o que não foi demonstrado nos autos", segundo a decisão do relator, Luiz 
Bresciani de Fontan Pereira. Para o ministro, a prova do dano moral "deve ser robusta" 
(AIRR - 832- 52.2013.5.12.0023). A teoria também foi aplicada em decisão unânime da 6ª 
Turma do TST. Os ministros analisavam o pedido de indenização por danos morais 
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coletivos do Ministério Público do Trabalho (MPT) do Rio Grande do Sul contra uma 
empresa de ônibus que não teria cumprido a cota de 5% de seus quadros de aprendizes.  
 
A empresa questionava o fato de o órgão considerar na base de cálculo as funções de 
cobrador e de motorista de ônibus. Isso porque o Decreto 5.598/2005 exclui do percentual 
mínimo de contratação de jovens aprendizes as funções as quais exijam habilitação 
profissional de nível técnico ou superior ou os cargos de confiança.  
 
Ao analisar o caso, os ministros encontraram precedentes que excluem esses funcionários 
da base de cálculo e negaram o dano moral. Segundo decisão do relator, ministro Augusto 
César Leite de Carvalho, "convém ressaltar que não gera repulsa social, a ponto de 
justificar a condenação por dano moral coletivo, a violação de lei que ocorre de tal modo 
fronteiriço que o TRT entendeu não estar a lei violada" (RR-814-04.2011.5.04.0741).  
 
Especialista em Direito do Trabalho, a advogada Gislaine Pinheiro, do Ulisses Sousa 
Advogados, afirma que essas decisões são uma reação à tendência do Ministério Publico 
do Trabalho (MPT) de pedir, em qualquer ação civil pública, altos valores de indenização 
por danos morais coletivos. "Atualmente tem sido moda pedir danos morais coletivos em 
qualquer tipo de violação da legislação trabalhista", diz.  
 
Para a advogada, é necessário o cumprimento de requisitos que comprovem que o dano 
pode repercutir na sociedade, na coletividade, e não somente em alguns trabalhadores - 
que nesses casos podem pedir em ações individuais a indenização por danos morais.  
 
Com base nessa nova teoria, a advogada obteve recentemente duas sentenças favoráveis 
em São Luís (MA). Na 5ª Vara do Trabalho, uma empresa de construções conseguiu 
afastar uma condenação de R$ 1 milhão em uma ação do MPT por descumprimento de 
normas de saúde e segurança do trabalho.  
 
Na sentença, o juiz do trabalho substituto Adria Lena Furtado Braga cita literatura a 
respeito da questão, segundo a qual o que "distingue o dano moral coletivo do individual é 
a ocorrência de um fato que cause intolerância social, sensação de indignação ou repulsa 
coletiva, causada por um dano de tamanha monta, que provoque repercussões históricas 
em um determinado grupo ou à sociedade como um todo" (ACP 0016447-
90.2016.5.16.0015). Com a mesma justificativa, a advogada obteve sentença na 4ª Vara 
do Trabalho de São Luís, em uma ação civil pública contra uma empresa de 
empreendimentos imobiliários. (ACP 0016297-45.2016.5.16.0004).  
 
Os advogados trabalhistas Arthur Cahen e Marcus Mingrone, do Cahen & Mingrone 
Advogados, também acreditam que essas decisões são resultado da banalização desses 
pedidos na Justiça do Trabalho. Para eles, os juízes também têm levado em consideração 
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o contexto econômico e político do país. "Uma empresa, que já não está bem 
economicamente, pode quebrar em consequência de um pedido desses ", diz Cahen.  
 
Apesar das decisões, a tendência majoritária no TST ainda é manter a indenização por 
danos morais coletivos. Em um julgado recente da mesma 6ª Turma, a ministra Kátia 
Magalhães Arruda afirma que "não cabe perquirir acerca da lesão subjetiva a cada um dos 
componentes da coletividade ou mesmo da verificação de um sentimento social de 
indignação, desapreço ou repulsa, mas da gravidade da violação infligida à ordem 
jurídica".  
 
No caso, como se trata de descumprimento reiterado de normas relativas à jornada de 
trabalho, a ministra entendeu que "atinge toda a coletividade de trabalhadores - antigos, 
atuais e futuros". Assim, fixou indenização por danos morais coletivos e foi seguida pela 
maioria (TST-RR-532-67.2012.5.01.0432).  
 
O procurador regional do trabalho do Rio Grande do Norte, Xisto Tiago de Medeiros Neto, 
que também é professor universitário, afirma que essas decisões que excluem o dano 
moral coletivo com base na repulsa social não são tendência na Justiça do Trabalho. Para 
ele, "a invocação da ocorrência de repulsa social é juridicamente imprópria para justificar, 
por si, a configuração ou o valor da reparação do dano coletivo, porque é um elemento de 
ordem subjetiva e de inviável aferição na prática".  
 
Segundo o procurador, o MPT adota critérios objetivos para formular o pedido de danos 
morais coletivos. Entre eles, a natureza do direito fundamental atingido, a extensão e 
gravidade do dano, a vantagem econômica obtida pelo infrator com a conduta ilícita, a 
existência de culpa ou dolo e a eventual reincidência. "Além disso, quanto à expressão do 
valor postulado, toma-se por base a capacidade econômica da empresa." 
 
 
 

TRT paulista afasta autuação sobre cota de deficientes  
 
Por Adriana Águia 
Uma empresa de engenharia conseguiu anular um auto de infração por descumprimento 
da cota de deficientes.  
 
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, que confirmou 
sentença a favor da companhia.  
 
Os desembargadores da 18ª Turma basearam sua decisão em precedentes do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).  
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Os ministros têm anulado esse tipo de multa quando a empresa comprova que realizou 
todos os esforços possíveis para cumprir a cota. Segundo o artigo 93 da Lei 8.213/ 1991, 
as empresas com mais de cem empregados devem reservar de 2% a 5% dos seus cargos 
para portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados pelo INSS.  
 
No caso da empresa de engenharia, teria que reservar 4% de suas vagas para os 
deficientes, ou seja, 22 pessoas. Na época da autuação, tinha apenas oito contratados. O 
valor do auto de infração é de R$ 35 mil.  
 
Apesar de ter vagas em aberto, a advogada da companhia, Mayra Palópoli, do Palópoli & 
Albrecht Advogados, argumentou no Judiciário que a empresa reuniu todos os esforços 
para contratar deficientes.  
 
Apresentou fichas de entrevistas realizadas nas quais os candidatos recusaram a vaga por 
conta da atividade oferecida, dificuldades de locomoção e até mesmo questões salariais. E 
que 12 já estavam com a contratação em andamento no momento da autuação. "Hoje, a 
empresa está com todas as vagas preenchidas", diz.  
 
A União, em sua defesa, sustentou a manutenção da penalidade com a alegação de que 
não existe qualquer vício que justifique a anulação do auto de infração, que se baseou no 
descumprimento confesso da empresa das exigências da Lei 8.213/91.  
 
Porém, para o relator do caso (processo nº 1001966-67.2016.5. 02.0089), desembargador 
Donizete Vieira da Silva, há provas suficientes de que a empresa empregou esforços para 
atender à lei e que, reconhecendo a dificuldade desse tipo de contratação, o próprio 
Ministério do Trabalho e Emprego editou as Instruções Normativas 20 e 23, de 2001, para 
fixação de prazo e regularização gradual por parte das empresas em situação deficitária.  
 
De acordo com o desembargador, "deve ser levado em conta o empenho da empresa para 
atingir a cota prevista no artigo 93 da Lei 8.213/91, pois o auto de infração deve ser 
mantido quando a empresa não se empenha em cumprir a determinação legal; da mesma 
forma, de se verificar, também, se a administração deu oportunidades para a autuada se 
adequar à imposição legal, ou se lavrou o auto de infração de maneira súbita e arbitrária".  
 
Ainda constatou o desembargador que, na leitura da decisão do processo administrativo, 
não se encontra qualquer registro de que a empresa tenha sido previamente notificada 
para preencher, em sua integralidade, a cota de portadores de deficiência.  
 
A decisão foi unânime. 
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Doença ocupacional  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou o Colégio Salesiano Nossa Senhora 
Auxiliadora, de Aracaju (SE), a indenizar uma ex-professora de artes em razão de lesão 
adquirida nas cordas vocais. A decisão é da 2ª Turma, que reconheceu a existência de 
doença ocupacional e restabeleceu indenização de R$ 10 mil por danos morais. Segundo 
a ação trabalhista, o fato de usar muito a voz contribuiu para o aparecimento de uma 
formação benigna decorrente de comportamento vocal alterado ou inadequado da voz, 
conhecido como disfonia crônica por pólipo. O laudo pericial anexado ao processo revelou 
que o uso excessivo da voz atuava como causa paralela (concausa) para o surgimento da 
enfermidade. Ao analisar o caso (RR-4200-55.2009.5.20. 0001), a relatora, ministra Maria 
Helena Mallmann, disse que, embora o regional tenha entendido pela não aplicação da 
pena de reparação, "mesmo com laudo concluindo pela existência de concausalidade", é 
preciso considerar que o controle sobre toda a estrutura, direção e dinâmica do 
estabelecimento empresarial é do empregador. Assim, a turma restabeleceu a sentença 
que havia fixado danos morais de R$ 10 mil. Quanto aos danos materiais, sem a 
possibilidade de aferir o percentual de perda da capacidade de trabalho da professora, ela 
determinou o retorno do processo à vara de trabalho para que seja fixado o valor. 
 
 
 

Danos morais  
 
Uma unidade da Arcos Dourados Comércio de Alimentos, franqueadora da rede 
McDonald's na América Latina, foi condenada a indenizar em R$ 30 mil uma atendente 
que foi acusada de furto e obrigada pela gerente a se despir na presença de duas colegas. 
A 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em julgamento de recurso (RR- 11109- 
45.2013.5.01.0020), restabeleceu o valor fixado no juízo de primeiro grau por considerar o 
tratamento vexatório, humilhante e desrespeitoso aos princípios da dignidade da pessoa 
humana, da inviolabilidade psíquica e do bem-estar individual do ser humano. A atendente, 
que na época era menor de idade, contou na reclamação trabalhista e em depoimento 
pessoal que foi acusada, juntamente com duas colegas, de furtar dois celulares e R$ 80 de 
outras empregadas. Durante a revista, um dos celulares foi encontrado escondido no sutiã 
de uma das colegas. Com a atendente, foram encontrados R$ 150, que ela havia sacado 
para efetuar um pagamento. Cópia do extrato bancário juntado ao processo comprovou o 
saque. Depois do procedimento, as duas foram dispensadas. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 17/10/2017) 
 


