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Fundação Renova prevê gerar 6 mil empregos com plan o de 
recuperação  
 
Por Marcos de Moura e Souza  
Mais de 6 mil empregos diretos serão criados nos próximos anos nas regiões de Minas 
Gerais e Espírito Santo afetadas pelo desastre envolvendo a mineradora Samarco há um 
ano e meio. A expectativa é da Fundação Renova, instituição responsável pelas ações de 
reparação e compensação dos danos. Serão vagas nas áreas de construção civil, de 
plantios de árvores, na realocação de famílias, entre outras. Segundo Marcelo Figueiredo, 
diretor de planejamento da Renova, o pico das contratações ocorrerá entre o segundo 
semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019.  
 
A Renova - mantida com recursos das empresas proprietárias da Samarco, Vale e a BHP - 
Billiton  tem um plano de ações que está previsto no acordo firmado com governo federal e 
os de Minas Gerais e Espírito. Entre elas, há os projetos de construção de um novo distrito 
de Bento Rodrigues, que foi destruído pelo rejeito e pela lama que escorreu da barragem 
de Fundão, que continha rejeito de minério de ferro da Samarco, na cidade Mineira de 
Mariana.  
 

“Serão organizados encontros com empresários mineir os e capixabas para apresentar os projetos”  
 

Há outros trabalhos previstos ou já em curso, como o de plantio de florestas, retirada e 
outras soluções para o rejeito ainda espalhado na beira de rios, recuperação de 
nascentes, construção de adutoras, obras de saneamento em cidades e de recuperação 
de nascentes nas cercanias do rio Doce. Os investimentos atualmente orçados para essas 
ações são de R$ 3,5 bilhões, segundo a Renova. "Não pensamos em fazer contratos com 
grandes empresas", disse Figueiredo ao ValorPRO, o serviço de informações em tempo 
real do Valor. "Toda a nossa estratégia é de fechar pacotes menores com empresas."  
 
A tragédia da Samarco, ocorrida em 5 de novembro de 2015, tem dois lados. Um deles diz 
respeito às mortes de 19 pessoas que foram tragadas pela onda de rejeito; diz respeito 
também aos danos ambientais que começaram em Mariana e se estenderam até o litoral 
capixaba. O outro lado, que é o do impacto na economia das cidades que, com mais ou 
menos intensidade, dependiam da Samarco como geradora de empregos, grande 
consumidora e pagadora de impostos. Alguns municípios, entre eles Mariana (MG) e 
também Anchieta (ES), viram suas taxas de desemprego disparar para cerca de 25% em 
função da paralisação da empresa que já dura um ano e meio.  
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A Renova, segundo Figueiredo, vai priorizar contratação de mão de obra local e até o 
início de junho vai começar a organizar encontros com empresários mineiros e capixabas 
para apresentar seus projetos e começar a avaliar futuros parceiros para desempenhar 
uma série de serviços. "Hoje já temos em obras e contratos de serviços com cerca de 
1700 pessoas trabalhando, sendo que cerca de 900 delas só na região de Mariana", disse 
o executivo. "Ao todo, serão 6,4 mil empregos diretos em Minas Gerais e no Espírito 
Santo, nos contratos com a Renova", disse Figueiredo. Isso entre este ano e 2020. Essa 
cifra é a base e poderá vir a ser revista para maior, segundo ele.  
 
A expectativa é que os investimentos da empresa em recuperação e reparação dos danos 
acabem gerando, além dos 6,4 mil empregos diretos, mais 10 mil a 15 mil indiretos. A 
Samarco ainda não sabe quando retomará suas atividades. Havia uma expectativa da 
empresa de que conseguiria obter licenças necessárias de órgãos ambientais de Minas a 
tempo de voltar a operar no último trimestre deste ano. Mas o cronograma foi 
comprometido por atrasos na reunião de documentos que a empresa precisa para dar 
entrada em uma das licenças. E a direção da mineradora já considera improvável uma 
reativação ainda em 2017. 

 
 
Justiça comum é competente para julgar greve de ser vidores 
celetistas  
 
Por Beatriz Olivon 
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a cabe à Justiça comum e não à trabalhista 
julgar a abusividade de greve de servidores celetistas. Com o entendimento, a Justiça do 
Trabalho perde a competência para avaliar casos relativos ao tema. O julgamento teve 
repercussão geral, portanto, deverá ser seguido pelas demais instâncias do Judiciário.  
 
O processo analisado trata de greve de guardas civis municipais realizada há dez anos em 
São Bernardo do Campo (SP). Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de 
São Paulo  2ª Região entendeu que a greve não era abusiva e determinou que o município 
pagasse os valores descontados dos policiais.  
 
O município recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) que indicou não ser 
competente para julgar o assunto. A Federação Estadual dos Trabalhadores da 
Administração do Serviço Público Municipal (Fetam) apresentou, então, recurso ao 
Supremo. Ao contrário da maioria, o relator do caso, ministro Luiz Fux, entendeu que a 
Justiça do Trabalho é competente para julgar exercício de direito de greve de servidores 
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públicos celetistas. O relator afirmou que só estava em julgamento saber qual esfera 
deveria julgar os casos e não o mérito da greve em si.  
 
Os ministros chegaram a discutir o mérito do processo por causa de um precedente da 
Corte sobre o assunto. Em abril, o Supremo proibiu greves de policiais ou servidores 
públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. O tema também foi julgado 
com repercussão geral. A decisão vedou paralisações das polícias Federal, Civil, Militar, 
Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, além do Corpo de Bombeiros Militar.  
 
Para o ministro Alexandre de Moraes, o caso específico prejudica a tese em geral. O 
ministro foi o primeiro a divergir do relator e afirmar que, se a categoria não pode fazer 
greve, a abusividade não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.  
 
Também para o ministro Dias Toffoli, a competência é da Justiça comum. "O fato de 
decidirmos que a Constituição proíbe não impede o fato [a greve] de existir", disse. O 
ministro ponderou que com julgamentos em duas esferas, as decisões poderiam ser 
diferentes. Anteriormente, o STF já havia decidido que a competência para julgar caso 
semelhante de servidores que estão no regime estatutário é a Justiça comum.  
 
O julgamento de ontem dividiu os ministros e foi definido no último voto, da ministra 
Cármen Lúcia. A presidente da Corte acompanhou a divergência e negou o pedido da 
federação.  
 
A tese da repercussão geral não foi fixada. Os ministros deverão discutir o texto só na 
sessão da próxima semana. Assim como a tese sobre elevação da alíquota da Cofins pela 
Lei nº 10.833, de 2003, julgada na quartafeira. Estava prevista para ser redigida ontem, 
mas também ficou para a próxima quartafeira. 
 
 
 

"A agenda não pode parar", diz Ioschpe  
 
Por Marli Olmos 
O clima de tensão havia aumentado na Esplanada dos Ministérios na tarde do dia 24, 
quando o presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes Automotivos 
recebeu o Valor na sede da entidade, em São Paulo. Naquele momento, em Brasília, 
enquanto alguns protestavam contra as reformas e pediam a renúncia do presidente 
Michel Temer outros ateavam fogo num prédio ministerial. Dan Ioschpe deixou de lado o 
tom sério com que sempre conduz as entrevistas e simulou espanto ao perceber o 
gravador sobre a mesa. "Gravador? Não", reagiu em tom de brincadeira, em alusão aos 
recentes episódios, que colocaram alguns políticos em situação embaraçosa.  
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É impossível ficar alheio aos acontecimentos. Mas Ioschpe, presidente do conselho da 
empresa controlada pela sua família, a IochpeMaxion, e há um ano no comando do 
sindicato que representa a indústria de autopeças, mantém a calma e traça o cenário que 
considera ideal. Para ele, se nos 12 últimos meses o país trabalhou na resolução das 
questões que inibem o desenvolvimento da atividade econômica, a agenda precisa ser 
preservada. "Porque essa não é agenda de uma pessoa, é do desenvolvimento 
socioeconômico do país", diz.  
 
Para esse empresário de 52 anos nascido em Porto Alegre, havia um entendimento 
generalizado de que "depois de tentativas menos bemsucedidas, tínhamos encontrado um 
caminho". O que o preocupa é "se vamos prosseguir e com que velocidade com a agenda 
da solução dos problemas do país". Para ele, se a agenda for abandonada levaremos 
muito mais tempo para atingir os objetivos e vai custar muito mais caro para a sociedade.  
 
Extremamente discreto e cauteloso com as palavras, o dirigente evita dar palpites sobre os 
políticos envolvidos na nova crise. Diz, ainda, não querer tentar entender o que vem pela 
frente. "Meramente opinamos em favor daquilo que entendemos que qualquer liderança 
deveria estar hoje preocupada". Abaixo os principais trechos da entrevista:  
 
Valor: A indústria de veículos começou a experiment ar uma recuperação, mas foi 
surpreendida por uma nova crise política. O que pod e acontecer agora?  Dan Ioschpe: 
A produção de veículos no quadrimestre foi melhor do que esperávamos em razão de um 
volume maior de exportação e menor de importação. Todo o crescimento está relacionado 
à exportação, apesar de ainda termos capacidade ociosa muito alta e um nível operacional 
muito baixo em relação a três anos atrás. Mas agora, passados quatro meses e 25 dias 
acordamos com uma nova circunstância política em torno da qual é muito difícil fazer 
prognósticos.  
 
Valor: A exportação ajuda num momento em que o merc ado interno mergulha numa 
nova crise, não?  Ioschpe: O câmbio ficou um pouco melhor. Não é uma variação de 
choque. É até modesta, o que é uma boa notícia. Mas não sabemos o que vai acontecer 
com o mercado doméstico. Numa análise simples, é difícil esperar melhora nas vendas 
internas neste exato momento. Se houver uma deterioração do mercado doméstico, a 
situação se altera para pior. Mas é muito cedo para fazer esse tipo de constatação.  
 
Valor: Como o senhor vê a variação do câmbio hoje?  Ioschpe: Se alguém me 
perguntasse isso em agosto eu diria que o ideal seria ter um câmbio de R$ 3,20 a R$ 3,40. 
Mas minhas previsões furaram. A queda da inflação, que era meio óbvia, fez o juro real 
ficar maior. O juro real dos últimos meses é maior do que na pior fase da crise, no fim do 
primeiro semestre do ano passado, quando trabalhávamos com inflação anual de 10% e 



 

5 

taxa (básica) de juros de 14,25%. Agora trabalhamos com inflação de menos algo e juros 
de 11,25%. Quando se abre a boca do juro real o real acaba apreciado. A banda esperada 
furou e o dólar médio efetivo do primeiro quadrimestre ficou em R$ 3,14. Agora, por razões 
indesejadas, voltamos à banda. Mas está num nível baixo para as circunstâncias que 
estamos vivendo nos últimos sete dias. Em outras épocas, numa crise dessa magnitude, 
diríamos: "não sei onde isso vai parar".  
 
Valor: Quais são as boas indicações que surgem do f ato de o dólar não ter 
disparado?  Ioschpe: Ainda há uma confiança de que o processo está sob controle, de que 
ainda há intenção de uma condução da macroeconomia adequada. A taxa de juros 
provavelmente seguirá alta um pouco mais do que seguiria antes, num cenário político 
melhor. Se acreditarmos que o fundamento macroeconômico será preservado e que de 
alguma forma se fará a condução da governança fiscal, a reforma da Previdência, etc, de 
uma forma minimamente adequada, esse cenário será ancorado.  
 
Valor: O senhor acredita, então, que a política eco nômica teria de ser blindada?  
Ioschpe: Temos que defender, sim, como uma política de Estado, a resolução das 
questões centrais do ordenamento macro e micro econômico do Brasil. Não há 
possibilidade de sucesso, não só na atividade econômica, mas também na 
socioeconômica, sem uma boa condução macro e micro econômica. Não devemos 
confundir conjuntura com os objetivos do Estado, que deveriam refletir aquilo que é bom 
para o conjunto médio da sociedade. Não tenho nenhuma dúvida que isso envolve a 
agenda sobre a qual vínhamos falando até quartafeira da semana passada [dia 17, quando 
veio à tona uma gravação que comprometeu Temer]. Isso significa avanços na governança 
fiscal, que envolvem a reforma da Previdência, avanços nas relações do trabalho, reforma 
tributária e inserção internacional, além de ações que ajudem na recuperação da 
competitividade, como os projetos de infraestrutura. Nesse ajuste poderemos trazer o juro 
real a níveis mais compatíveis. Isso só é factível numa agenda equilibrada e com uma 
visão construtiva e relativamente ortodoxa. Toda a vez que a gente tenta criar caminhos 
digamos, entre aspas, inusitados, acabamos tendo insucesso mais adiante. "Não devemos 
confundir conjuntura com objetivos do Estado, que deveriam refletir o que é bom para a 
sociedade  
 
Valor: No dia seguinte à divulgação da gravação que  comprometeu o presidente 
Michel Temer e provocou nova crise política, o Sind ipeças divulgou comunicado no 
qual mostrava preocupação pela possível paralisação  da atividade parlamentar e 
pedia que os poderes constituídos dessem continuida de às reformas. Qual é a 
reforma mais urgente?  Ioschpe: A mais relevante é a da Previdência porque é 
fundamental para a governança fiscal, que, por sua vez, é fundamental para a condução 
macroeconômica. Sem isso vai levar muito mais tempo para atingirmos os objetivos e vai 
custar muito mais caro para a sociedade. Se não houver equacionamento da situação que 
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fez com que a Previdência tenha o peso que passou a ter no custo do Estado veremos, 
paulatinamente, a destruição da capacidade de alcançar equilíbrio adequado das contas.  
 
Valor: E quanto à reforma trabalhista?  Ioschpe: Numa hierarquia, a trabalhista sem a 
previdenciária dará menos resultado. Mas é também importante porque temos uma 
situação no mercado de trabalho no Brasil que não tem analogia em nenhum lugar no 
mundo. Especialmente em setores impactados pela competição global  e o Brasil será 
cada vez mais impactado pela competição global, queiramos ou não  é preciso modernizar 
e ajustar essas relações, não no sentido de retirar valor de uma ou outra parte, mas de 
reduzir custos que estão em áreas alheias às empresas e aos trabalhadores. O Brasil 
representa 4% da força de trabalho mundial e temos 95% dos litígios trabalhistas do 
mundo. É óbvio que alguma coisa está desequilibrada. As empresas que precisariam 
contratar não conseguem mensurar o custo da atividade.  
 
Valor: Qual é o peso das ações trabalhistas nas aut opeças?  Ioschpe: Posso dizer que 
cerca de 2% do faturamento líquido das empresas do nosso setor são gastos anuais com 
disputas trabalhistas. Se considerar as margens do setor isso é uma loucura. A questão da 
flexibilidade também é importante. Às vezes as partes têm interesse em fechar 
determinados pactos momentaneamente ou mesmo para sempre. Não poder fazer isso. É 
parternalismo. Acordos são constantemente disputados na Justiça. O intervalo da refeição 
virou litígio em todo o setor.  
 
Valor: O senhor ainda tem expectativa de que todas essas questões entrem na 
agenda do governo?  Ioschpe: A ideia que vínhamos trabalhando nos últimos 12 meses 
era a resolução das questões centrais que inibem o desenvolvimento da atividade no 
Brasil. Essa agenda deveria ser preservada porque não é uma agenda de pessoa, é do 
desenvolvimento socioeconômico do país. Depois de tentativas menos bemsucedidas, 
vários setores, de parte da academia, de gente de toda a natureza, estavam entendendo 
que tínhamos encontrado um caminho. Essa é a parte mais preocupante de todo esse 
assunto e sobre a qual nos interessa falar e debruçar. Se vamos prosseguir e com que 
velocidade com a agenda de resolução dos problemas do país.  
 
Valor: O senhor diz que essa não é uma questão de p essoa. Mas não acha que no 
atual cenário essa agenda vai atrasar?  Ioschpe: É óbvio que a ocorrência do fato não 
estava no cronograma. Mas da mesma forma que não previmos que isso viesse a ocorrer 
é difícil acertar o que vai acontecer agora. Se olharmos os últimos três ou quatro anos o 
Brasil conseguiu nos surpreender o tempo todo e de toda forma. Mas algumas surpresas 
foram até favoráveis, como, por exemplo, o encontro dessa agenda construtiva. A gente 
acaba se surpreendendo um pouco com a forma com que as coisas ocorrem no Brasil e 
vários lugares do mundo. Se pegarmos a agenda francesa recente também houve 
acidente de percurso. Temos exemplos de que o fortuito acaba dominando. Às vezes o 
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predomínio do fortuito é perigoso, mas é um fato que a gente tem vivido. Eu não faço a 
tentativa de entender [o que vem] pela frente do ponto de vista de "n" possibilidades. O 
que fazemos é meramente opinar em favor daquilo que a gente entende que qualquer 
liderança deveria estar preocupada. Estávamos batendo no mesmo tambor 20 dias atrás 
ou há seis meses. Não houve troca de tambor. A necessidade continua a mesma.  
 
Valor: E qual é o papel do Congresso nesse processo ? Ioschpe: O Congresso é tão 
fundamental como era antes de quartafeira da semana passada. É o centro da resolução 
de grande parte desses problemas. Uma parcela das resoluções obviamente está no 
Executivo, no sentido de formular propostas adequadas, na gestão macro inicial, na 
clareza e transparência do orçamento, na indicação de pessoas competentes para os 
cargos...  
 
Valor: Mas não o preocupa o fato de o Congresso tra balhar hoje em meio a tanto 
tumulto, com manifestações dentro e fora da casa?  Ioschpe: Dizer que não me 
preocupa seria leviandade. Mas saber se esse processo vai chegar a um objetivo ou não 
vai além da nossa capacidade. O fato naquela quartafeira pode indicar novo roteiro, com 
novo prazo. Mas esse prazo, seja de semanas ou meses, não é o mais importante.  
 
Valor: O que falta para o Brasil ter um projeto de desenvolvimento?  Ioschpe: Todas 
essas questões sobre as quais falamos. Há uma complexidade nesse debate que nos tira 
do foco. Umas das grandes dificuldades que enfrentamos no Brasil é a tentativa de 
encontrar soluções fáceis. A saída não é o câmbio, por exemplo, não é A, B ou C. É o 
conjunto da obra e conseguir fazer uma condução da macroeconomia adequada por um 
período de tempo minimamente longo, no qual vão se ajustando as questões: governança 
fiscal, relações trabalhistas, impostos, insegurança jurídica, infraestrutura, juro real, 
inserção no mundo...  
 
Valor: Se a atual equipe econômica for preservada a juda?  Ioschpe: Eu não gostaria de 
entrar nesse ponto dessa forma. Mas diria que as evidências indicam que essa equipe 
propôs um caminho que conduz a essa visão.  
 
Valor: O senhor acredita que os escândalos de corru pção serviram como uma forma 
de depuração?  As instituições saem fortalecidas? Ioschpe: O entendimento da conduta 
ética é positivo na sua casa, no lugar de trabalho, em toda a parte. Os melhores exemplos 
de desenvolvimento socioeconômico no mundo também têm essa característica. Não se 
trata de uma pureza angelical. Porque ao mesmo tempo existe a natureza humana. Mas o 
desenvolvimento de instrumentos, de instituições e de conduta ética provavelmente 
acelerará o desenvolvimento socioeconômico. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 26/05/2017) 
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Responsabilidade em obra passa a valer para todos 
 
Uma das teses expostas pelo TST abre brecha para qu e qualquer dono de obra possa ter de arcar 
com dívidas trabalhistas de empreiteira que for con siderada inidônea 
 
São Paulo - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) abriu uma brecha para a 
responsabilidade subsidiária de todas as pessoas físicas e empresas donas de obras caso 
a empreiteira contratada não pague dívidas trabalhistas e seja considerada inidônea. 
 
Com isso, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), na visão de 
especialistas, entrou em contradição com um entendimento do próprio TST expresso na 
Orientação Jurisprudencial 191 (OJ191). Pela orientação, apenas imobiliárias, 
incorporadoras e outras empresas do ramo de construção poderiam ser responsabilizadas 
em caso de inadimplência da empreiteira contratada para uma obra. 

Para o sócio do Baraldi Mélega Advogados, Danilo Pieri Pereira, a decisão do TST criou 
uma grande insegurança jurídica que irá prejudicar muito o mercado de construção no 
Brasil. "O TST subitamente mudou da água para o vinho um entendimento que existiu por 
17 anos formalizado na OJ. Agora, a orientação vai ter que ser reeditada", diz. 

O caso chegou ao Judiciário após uma grande mineradora ser condenada a pagar dívidas 
de uma empreiteira que ficou inadimplente com seus funcionários. O Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região (TRT3), em Minas Gerais, aplicou a Súmula 42 daquela jurisdição, 
que define que apenas micro e pequenas empresas estão isentas da responsabilidade 
subsidiária. 

De acordo com o TRT, a tutela constitucional da dignidade da pessoa humana e do valor 
social do trabalho exige a releitura da OJ 191, "impedindo que pessoas jurídicas de grande 
porte valham-se da exceção legal preconizada no artigo 455 da Consolidação das Leis do 
Trabalho para se furtar à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo 
prestador de obras". 

Como, na visão da mineradora, aquela jurisprudência estava em contradição com a OJ 
191, houve recurso ao TST. No entanto, o resultado não foi aquele almejado pela 
empresa. O TST revisou a sua própria jurisprudência à luz da Súmula mineira e entendeu 
que qualquer dono da obra, com a exceção da administração pública, poderá responder 
subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas do empreiteiro desde que provada a 
inidoneidade. Inclusive pessoas físicas e micro e pequenas empresas se levada em 
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consideração a redação da tese número quatro exposta pela SDI-1. "Exceto ente público 
da Administração Direta e Indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas 
contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-financeira, o dono da 
obra responderá subsidiariamente por tais obrigações [...]" 

"O TST aumentou a incidência de responsabilidade além do que queria Minas Gerais", 
comenta Pereira. 

O coordenador da área trabalhista do Souto Correa Advogados, Joel Gallo, destaca que 
isso aumenta a importância de uma fiscalização prévia dos donos de obras antes da 
contratação de uma empreiteira. "O tomador precisa mostrar que todas as cautelas foram 
tomadas", acrescenta ele. 

Ricardo Bomfim 

 
 
 
OIT prevê 1 milhão de novos desempregados na Améric a Latina 
 
- A Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirmou que cerca de um milhão de 
pessoas ficarão sem emprego durante 2017 na América Latina e no Caribe, o que pode 
elevar para mais de 26 milhões o número de desempregados na região. As previsões da 
OIT indicam que a taxa de desemprego na região latino-americana poderia aumentar de 
8,1% a 8,4%, devido ao débil crescimento projetado para as economias da região. "São as 
taxas mais altas da última década", destacou ontem (25) o diretor da OIT para América 
Latina e Caribe, José Manuel Salazar. Ele diz que o crescimento de 1,1% calculado pela 
Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal) para a região "não será 
suficiente para mudar o rumo das tendências negativas no mercado de trabalho". "Depois 
de um abrupto aumento na média regional do desemprego em 2016, se prevê que 2017 
termine com novo aumento", observou. "À medida que vai transcorrendo o ano, os 
indicadores e prognósticos confirmam que a situação trabalhista está se tornando mais 
preocupante", acrescentou. Salazar ressaltou que, ainda que o comportamento dos países 
seja heterogêneo e em alguns inclusive possa diminuir a taxa de desocupação, a média 
regional reflete uma realidade em que "em 2016 houve aumentos na taxa de desemprego 
em 15 dos 21 países onde se tem dados". O diretor da OIT alerta que o aumento do 
desemprego pode acarretar um novo aumento do trabalho informal, situação de 134 
milhões de latino-americanos. 
 
 
 
(Fonte: DCI – 26/05/2017) 
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DECISÕES 
 
 
Vínculo de emprego  
 
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) não admitiu recurso de um gerente da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que omitiu da petição inicial de sua reclamação 

trabalhista, na qual pedia a rescisão indireta do contrato por falta grave do empregador, o 

fato de que já havia encerrado o vínculo de emprego por conta própria. De acordo com os 

ministros da 5ª Turma (RR30240.2016. 5.12.0024), ele não cumpriu o dever de expor a 

verdade em juízo e praticou inovação ilegal no processo. Na ação judicial, o gerente, de 

início, pretendeu terminar o contrato com o argumento de que a ECT o expôs a "perigo 

manifesto de mal considerável" e não cumpriu as obrigações de segurança no trabalho, 

pois foi vítima de dois assaltos na agência dos Correios em Campo Alegre (SC). O fim do 

vínculo se daria por rescisão indireta, nos termos do artigo 483, alíneas "c" e "d", da CLT, 

situação na qual o empregado recebe as verbas rescisórias como se tivesse sido 

dispensado sem justa causa. A empresa alegou, porém, que o gerente já tinha pedido 

demissão com o objetivo de se aposentar, e ainda apontou o descumprimento de normas 

de segurança pelo empregado nos assaltos. 

 

 


