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Empresa reverte decisão no TRT após cruzar dados de 
processos  
 
Por Joice Bacelo 
Uma empresa do setor varejista conseguiu reverter decisão que determinava o pagamento 
de cerca de R$ 1 milhão em horas extras a um ex-funcionário depois de cruzar dados 
processuais e mostrar ao juiz que, em uma outra ação, mais antiga, o mesmo trabalhador, 
na condição de testemunha, havia feito afirmações diferentes daquelas que constavam no 
seu próprio pedido.  
 
Tal pagamento já havia sido dado como certo - com trânsito em julgado - quando o caso 
foi reaberto. Isso foi possível porque o desembargador Ricardo Tadeu Marques da 
Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9ª Região, com sede em Curitiba, 
entendeu existir requisitos para uma ação rescisória. Esse é um instrumento que tem 
prazo de prescrição de dois anos após a decisão definitiva e o seu uso só é possível em 
casos bastante específicos. Entre eles quando se verifica dolo por parte da parte 
vencedora em detrimento da vencida.  
 
E foi exatamente essa a justificativa do desembargador ao determinar, por liminar, que o 
pagamento ao ex-funcionário fosse suspenso. "Aquele que de qualquer forma tiver 
participado de processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé", afirmou na decisão.  
 
A situação chegou a esse ponto porque ao ingressar com o processo o trabalhador 
afirmou que jamais havia ocupado cargo de gestão ou chefia na empresa - condição que, 
se confirmada, dispensaria pagamentos como o de horas-extras, segundo as regras da 
CLT. A empresa não compareceu à audiência (momento em que deveria ter apresentado a 
contestação) e, por esse motivo, o juiz de primeira instância que analisou o caso levou em 
consideração somente a versão do trabalhador. A decisão, condenando ao pagamento, 
transitou em julgado porque a companhia também perdeu o prazo para recorrer.  
 
A varejista só se manifestou por meio da ação rescisória. Foi nesse momento que 
apresentou documentação referente a um outro processo, de cinco anos atrás, em que o 
ex-funcionário havia figurado como testemunha. No processo mais antigo, o trabalhador 
teria afirmado categoricamente que como gerente da unidade tinha, dentre outros poderes, 
o de contratação e demissão e que não sofria controle de jornada.  
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Representante da empresa, o advogado Marcos Lemos, do escritório Benício Advogados, 
assumiu o caso quando já havia trânsito em julgado. "O que nós fizemos foi um 
levantamento de forma sistêmica nos registros desse profissional", diz. "E como 
testemunha, no processo que identificamos, ele estava sob juramento. Ou seja, se faltasse 
com a verdade poderia ser processado por crime. Essa é uma condição que não se impõe 
ao autor do processo. Por isso entendemos que, agora, houve má-fé", acrescenta.  
 
Ao deferir a liminar suspendendo o pagamento ao trabalhador, o desembargador do TRT 
da 9ª Região levou em consideração a "dissonância entre os depoimentos". Ele entendeu 
que a conduta do trabalhador na condição de autor do processo extrapolou a prevista em 
lei para que se pudesse considerar que não houve dolo. Isso justamente porque a 
afirmação que não era verdadeira foi determinante para a condenação da companhia.  
 
Advogados da área trabalhista afirmam que decisões desse tipo são pouco comuns no 
Judiciário - principalmente nos casos em que a empresa foi citada e não se manifestou. 
"Muitas vezes os juízes são benevolentes. Porque a prova cabia à empresa e ela não 
compareceu no momento oportuno do processo", diz Tricia Oliveira, do escritório Trench 
Rossi Watanabe.  
 
Para a advogada, a decisão, se mantida, poderá representar "uma mudança de 
paradigma". "Já em linha com o que a reforma trabalhista vem trazendo, que é justamente 
tratar com um maior rigor as partes do processo para que se evite a indústria da 
reclamação que se vê nos dias de hoje", pondera. Tricia acrescenta que em um caso como 
esse, já pelas novas regras trabalhistas, o ex-funcionário poderia responder pelos danos 
causados à empresa - e ter de arcar com o ressarcimento do que foi gasto com o 
processo, além de danos materiais e até mesmo morais. 
 
Já pelas leis vigentes o que pode ocorrer é o ex-funcionário ser condenado por litigância 
de má-fé (cuja a multa, de acordo com o novo Código de Processo Civil, pode ser fixada 
de 1% a 10% do valor da causa).  
 
A advogada Thereza Cristina Carneiro, do escritório CSMV, atuou em um caso também 
envolvendo um ex-funcionário que exercia cargo de confiança na empresa e que, assim 
como o julgado pelo TRT da 9ª Região, pedia o pagamento de horas extras. A diferença é 
que a companhia compareceu à audiência e contestou as afirmações que haviam sido 
feitas. Ao verificar que se tratava mesmo de cargo de confiança, a juíza que analisou o 
caso não só extinguiu o processo como declarou o trabalhador como litigante de má-fé e o 
condenou ao pagamento de R$ 10 mil (5% sobre o valor da causa) ao Judiciário e outros 
R$ 10 mil à empresa.  
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A magistrada fez ainda uma pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) e, ao constatar que o exfuncionário já atuava em uma outra 
companhia, negou o benefício da Justiça gratuita. Esse caso tramitou na 63ª Vara do 
Trabalho de São Paulo. "Ainda é cedo para afirmar que decisões como essas vão 
acarretar na diminuição do número de ações trabalhistas. O volume é muito grande e há 
uma situação histórica", diz a advogada do CSVM. "Por outro lado, ajudam a educar a 
sociedade no sentido de que a Justiça do Trabalho não é loteria. Hoje se pede tudo 
pensando que se ganhar alguma coisa já se estará no lucro. E não pode ser assim." 
 
 
 

Duração de licença-paternidade reforça desigualdade entre 
gêneros  
 
Por Helena Martins  
BRASÍLIA - A imagem de um pai participativo ainda causa estranhamento na sociedade 
brasileira. Homens que cuidam da casa, dos filhos e dos interesses particulares chegam, 
muitas vezes, a ganhar espaço na mídia como exemplos por desenvolver tarefas que, em 
geral, fazem parte da rotina das mulheres. O desempenho desses papeis faz parte da 
cultura e está, inclusive, nas leis. Uma das regras que expressam essa diferença é a 
licença-paternidade. 
 
Enquanto as mães com carteira assinada têm entre quatro e seis meses garantidos para 
se dedicar à criação dos filhos, a maior parte dos pais na mesma situação de emprego 
conta com apenas cinco dias. “Já é um recado de que quem tem que cuidar é a mãe. Isso 
faz com que a maioria das famílias já se configure a partir disso e não questione essa 
desigualdade, inclusive porque, muitas vezes, elas não têm capacidade, até financeira, de 
fazer diferente”, diz Roger Pires, jornalista, realizador audiovisual e pai de Lourenço, de 1 
ano. Participante do Movimento Paterno, grupo que reúne pais em Fortaleza, ele lançou, 
neste Dia dos Pais, o curta "5 dias é pouco", feito para reivindicar o aumento da licença-
paternidade no Brasil. O grupo considera que o tempo maior de afastamento do trabalho é 
um direito do pai, dos bebês e das mães.  
 
De acordo com a Constituição Federal, o prazo da licença-paternidade é de cinco dias. 
Antes da aprovação da Carta Magna, valia o disposto na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), que desde 1967 inclui no rol dos direitos trabalhistas a possibilidade de o 
empregado não comparecer ao trabalho, sem prejuízo do salário, por um dia, em caso de 
nascimento de filho.  
 
A defesa da divisão igualitária da tarefa de cuidar de uma criança levou a senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM) a propor o compartilhamento da licença-maternidade 
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entre pai e mãe, com a divisão dos dias de afastamento. A proposta de emenda à 
Constituição (PEC) 16/2017 altera o Artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais e 
Transitórias da Constituição Federal para incluir a possibilidade de a licença ser exercida 
em “dias correspondentes aos da licençamaternidade, quando a fruição desta licença 
poderá ser exercida em conjunto pela mãe e pelo pai, em períodos alternados, na forma 
por eles decidida”.  
 
A PEC foi remetida à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e, desde 
abril, aguarda a designação de um relator. A proposta busca refletir mudanças no mundo 
do trabalho, destacadamente a maior participação das mulheres no mercado, e tem como 
base a experiência de diversos países. Segundo os argumentos da PEC, o 
compartilhamento da licença é adotada, por exemplo, na Noruega, na Suécia, na Finlândia 
e na Espanha.  
 
Servidores públicos  
 
A luta pela ampliação da licença-paternidade tem causado alterações normativas. Desde 
maio de 2016, servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais passaram a contar com mais 15 dias de licença, além dos cinco assegurados pela 
Constituição Federal. A regra vale, inclusive, para quem adotar ou obtiver guarda judicial 
de criança de 0 a 12 anos incompletos.  
 
Com a mudança em nível federal e a mobilização de pais e mães, diversos Estados têm 
ampliado a discussão sobre esse direito. No Distrito Federal, o governo estabeleceu o 
Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade também no ano passado, 
estabelecendo que os servidores públicos têm direito a 30 dias de licença-paternidade.  
 
No Rio de Janeiro, uma emenda constitucional aprovada pelo Legislativo em 2015 ampliou 
o afastamento de pais servidores do estado para o prazo de 30 dias. O mesmo período foi 
aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará, para o caso de servidores civis e 
militares, na forma de indicação.  
 
Para virar lei, é preciso que o governo estadual elabore e os deputados aprovem projeto 
de lei acatando a indicação. Já em Minas Gerais, funcionários do Legislativo têm até 15 
dias de licença. Em Mato Grosso do Sul, servidores do Tribunal de Justiça têm 20 dias.  
 
Iniciativa privada  
 
Com a aprovação do Marco Legal da Primeira Infância, em marco de 2016, foi alterada a 
lei que criou o Programa Empresa Cidadã, inicialmente voltado para estimular a adoção de 
licença-maternidade de seis meses por parte da iniciativa privada. Com o marco, 
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trabalhadores de empresas que façam adesão ao programa passaram a ter 20 dias de 
licença, a exemplo do que ocorre com os servidores. Em troca, a companhia tem isenção 
de impostos.  
 
Para usufruir desses direitos, os pais devem requerer a ampliação em até dois dias úteis 
após o parto e comprovar participação em programa ou atividade de orientação sobre 
paternidade responsável. Essa participação foi objeto de nota técnica do Ministério da 
Saúde, lançada no início deste mês. Nela, o órgão sugere que a realização do pré-natal do 
parceiro, a participação nas atividades educativas durante o pré-natal e/ou visitas à 
maternidade sejam consideradas atividades de orientação sobre paternidade. Do mesmo 
modo, a comprovação poderá ocorrer por meio da participação no curso online "Pai 
presente: cuidado e compromisso", que é gratuito.  
 
“Exercer o direito à licença-paternidade e apoiar a parceira são muito importantes para o 
sucesso do aleitamento materno, para compartilhar entre o casal os prazeres e os 
afazeres relacionados à chegada do bebê e para gerar vínculos afetivos saudáveis e maior 
qualidade de vida para todos. A participação do pai no pré-natal e nos cuidados com a 
criança após o nascimento também pode contribuir para diminuir a violência na família e o 
abandono do lar”, destaca a nota.  
 
Tanto no caso dos servidores quanto das pessoas que trabalham na iniciativa privada, os 
pais têm o direito de receber remuneração integral, ao longo da licença. Eles ficam 
proibidos de exercer atividade remunerada. O desafio, agora, é ampliar o conhecimento 
sobre esse direito e a adesão das empresas ao programa.  
 
Profissionais autônomos  
 
A experiência de criação de Lourenço, ao lado da companheira, a assistente social Samya 
Magalhães, e a participação no grupo Movimento Paterno mostrou para Roger que mesmo 
os 30 dias são poucos para uma divisão efetiva da tarefa do cuidado, para a adaptação à 
nova vida e mesmo para o acompanhamento de uma fase muito delicada, o puerpério, 
quando o corpo da mulher passa por intensas transformações. “Trinta dias não cobrem 
sequer o resguardo”, afirma.  
 
Como autônomo, o rendimento depende da produção, por isso foi preciso adaptar a rotina 
de trabalho do Coletivo Nigéria, do qual participa. Enquanto os outros integrantes do grupo 
se dedicavam às atividades externas, ele se dedicou à elaboração de projetos e outras 
tarefas que podiam ser feitas de casa, muitas vezes na madrugada. “A licença-paternidade 
é para quem tem Carteira de Trabalho. Para muito pai autônomo é pior ainda, porque a 
pessoa deixa de trabalhar e de ganhar. Seria legal uma renda mensal, básica, para que 
essa pessoa pudesse deixar de trabalhar mesmo”, defende. Para ele, “se a sociedade 
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tivesse o cuidado de esperar um pouco o primeiro ano, os primeiros meses, a gente teria 
pais e mães apoiados, bebês mais cuidados, com mais saúde, e isso iria se refletir em 
toda a sociedade”. 
 
 

Reforma trabalhista endurece regras para cálculo de hora extra  
 
RIO - A reforma trabalhista vai endurecer as regras para contabilização de horas extras. O 
texto, que começa a valer em novembro, detalha as situações em que, caso um 
funcionário fique mais tempo na empresa — antes ou depois do expediente —, não poderá 
cobrar remuneração adicional. Entre os itens listados estão atividades como estudo, 
práticas religiosas e “atividades de relacionamento social”. 
 
Advogados da área trabalhista afirmam que a nova legislação dá mais segurança a 
empregadores, que reclamam de processos judiciais indevidos. E também alertam para a 
necessidade de se firmar acordos por escrito, para evitar fraudes dos dois lados: empresas 
que se neguem a pagar e trabalhadores que tentem receber a mais. A restrição vale 
apenas para a contabilidade de horas extras. Isso porque o texto deixa claro que as 
situações descritas não serão computadas como “período extraordinário” à disposição do 
empregador. Ou seja, não vale para o que acontece dentro do horário de expediente.  
 
Apesar de citar itens como “relacionamento social” na lista do que não conta nesse 
cálculo, as paradas para cafezinho ou ida ao banheiro não estão ameaçadas por lei. 
Segundo especialistas, um exemplo clássico é o do funcionário que prefere chegar mais 
cedo ou sair mais tarde para resolver problemas pessoais, como estudar para a faculdade 
ou pagar uma conta pela internet. Também há casos em que o empregado prefere esperar 
um pouco para evitar a hora do "rush". Por estarem nas dependências das empresas, 
alguns trabalhadores usam os registros de ponto para pedir horas extras, relatam os 
advogados, com base em casos em que trabalharam.  
 
De acordo com levantamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), os litígios sobre 
horas extras representaram de 16% a 19% das ações na Justiça no ano passado. "A 
reforma só está reforçando o óbvio. Se você está na empresa e não está trabalhando, não 
pode cobrar hora extra", diz Juliana Bracks, professora da FGV Direito. Na avaliação dela, 
no entanto, a edição do texto não resolve completamente os possíveis conflitos. Por isso, 
afirma que continuará a recomendar empresas a não permitir que seus funcionários fiquem 
no trabalho após o expediente. "Independentemente do artigo ter destacado isso, o ônus 
da prova continua do patrão. A presunção é de que quem está dentro da empresa, está 
para trabalhar. É o extraordinário que precisa ser provado. É aquela ideia de que soldado 
no quartel quer serviço. Vou continuar orientando a não permanência na empresa após o 
expediente", afirmou.  
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Troca de uniforme  
 
Funcionários que precisam trabalhar uniformizados serão afetados pela reforma 
trabalhista. De acordo com o texto, o tempo usado para trocar de roupa não poderá ser 
considerado como hora extra, a menos que o empregador exija que a essa troca seja 
realizada na empresa. Para especialistas, há divergências sobre a regra dos uniformes, 
uma vez que pode ser considerado que o empregado já está à disposição da empresa no 
momento da troca de roupa.  
 
Há também crítica à extinção da chamada “hora in itinere”, a inclusão do tempo de 
deslocamento no cálculo da jornada de trabalho. Hoje, a CLT prevê que o tempo de 
deslocamento vale como jornada nos casos em que o posto de trabalho é de difícil acesso 
e o empregador fornece o transporte. "Em alguns itens, o empregado de fato está à 
disposição do empregador, quando troca de roupa ou se dirige ao posto dentro da 
empresa", diz Ivan Garcia, professor de Direito do Ibmec/RJ.  
 
Fortunato, especialista na área trabalhista do escritório Mattos Filho, avalia que, no caso 
dos uniformes, a exigência de troca na empresa deve ficar restrita a serviços relacionados 
a segurança e à saúde. "É o caso de hospitais, por exemplo", cita o advogado.  
 
A restrição em relação à troca de uniformes está no mesmo artigo que define que não 
contam para remuneração adicional atividades como práticas religiosas, descanso, lazer, 
relacionamento social. Para esses casos, a recomendação de Fortunado é formalizar 
acordos. Isso porque a lei não deve impedir a existência de fraudes. O maior risco é de 
empresas que tentem se livrar do pagamento de horas extras, com base nas restrições 
previstas na nova lei. "O texto está bom. Não há como impedir as fraudes. A maioria das 
empresas do país é séria. As que vão fraudar já são conhecidas por isso. Não existe 
legislação que impeça o ilícito", diz o especialista.  
 
Caroline Marchi, sócia do escritório Machado Meyer, também defende a formalização de 
acordos. A especialista sugere que, caso funcionários precisem ficar além do horário de 
expediente na empresa, sejam encaminhados para áreas comuns, em vez de 
permanecerem nos postos de trabalho. Seria outra forma de evitar dor de cabeça na 
Justiça. "Para ter mais segurança jurídica, o ideal é que as empresas limitem essa 
permanência a salas de convívio. Se a empresa quer evitar esse tipo de discussão, que 
depende de testemunha, o melhor é ter isso claro em suas políticas de acordo com os 
empregados", afirma Caroline. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 14/08/2017) 
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Empresa japonesa gera empregos e registra crescimento em 
plena crise 
 
Unidade brasileira da multinacional líder na produção de papéis térmicos e autocopiativos pretende 
ampliar e já trabalha com a perspectiva de novos investimentos para 2018/2019 
 
Campinas - A multinacional japonesa OJI Holdings Corporation completa, em 2017, seis 
anos de atuação no Brasil. De olho no potencial produtivo de Piracicaba, o grupo japonês 
OJI, que assumiu o controle da fábrica de papéis de Piracicaba, em 2011, tem investido na 
planta: no biênio 2016-2017 foram mais de R$ 50 milhões. O destaque é a aquisição de 
uma nova tecnologia, inédita na América Latina, que irá incrementar a produção de papéis 
térmicos, o sistema Multilayer Curtain Coater. Líder na produção de papéis térmicos e 
autocopiativos, que respondem por 90% de sua produção, a empresa utiliza 100% de sua 
capacidade instalada. São três turnos de produção, 24 horas, sete dias na semana, com 
uma produção anual de 120 mil toneladas de papel e 100 clientes em todo o Brasil. 
 
O presidente da OJI Papéis Especiais, Agostinho Monsserrocco, há quase dois anos na 
função, disse que o investimento atual da empresa está destinado à mudança do portfólio 
de produtos, melhorar a qualidade e aumentar o volume dos produtos mais rentáveis. O 
sistema Multilayer Curtain Coater incrementou a produção de papéis térmicos. A inovação 
é que o papel térmico - que possui tinta inserida -, no processo de impressão das 
maquininhas ao utilizar cartões de débito ou crédito e também na impressão do cupom 
fiscal dos supermercados e das lojas de varejo terá a tinta sendo projeta no próprio papel. 

Novidade 

O novo sistema Multilayer Curtain Coater é um aplicador de tinta no papel térmico, com 
uma menor quantidade para uma maior qualidade de tinta na impressão, e sem 
desperdício de tinta, sujando menos a máquina de impressão e reduzindo a manutenção", 
explica. 

Nos anos de 2015 e 2016, no auge da crise econômica brasileira, a OJI Papéis Especiais 
não sentiu, nem vem sentindo, a crise. E cresceu numa projeção de 6% ao ano, enquanto 
outros mercados decresceram e fecharam com índices negativos. No período, inclusive, 
gerou novos postos de trabalho ao invés de demitir. "Isso foi um fator que a gente se 
orgulhou muito de dizer, que nós passamos pela crise sem ter que fazer demissões e nem 
reduzir nossa produção e pelo contrário até contratamos. Só com a área de logística, que 
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era terceirizada, e justamente quando estava em votação no Congresso a lei da 
terceirização, nós resolvemos "primarizar"a logística, Contratamos cerca de 80 pessoas 
em 2016.Nas outras áreas também tivemos contratações, pois precisamos melhorar os 
nossos controles e o atendimento ao cliente", destaca Monsserrocco. 

A fábrica tem 630 funcionários diretos e indiretos, e 300 postos com colaboradores diretos 
e indiretos, e foca no desenvolvimento desses profissionais. Em 2016, a OJI foi a quarta 
colocada entre as melhores empresas para se trabalhar da região, no segmento médias e 
grandes, no ranking global Great Place to Work. 

Papel transformador 

A OJI celebra a posição de líder nacional no setor de papéis térmicos e autocopiativos e a 
consolidação sempre esteve aliada à sustentabilidade. "Nossos papéis térmicos estão 
presentes no dia a dia de todos, seja no extrato do banco, comprovantes fiscais a 
ingressos de cinema, por isso trabalhamos fortemente para que por trás de toda a 
tecnologia empregada esteja o respeito ao meio ambiente e ao município que acolheu tão 
bem a nossa empresa", diz Monsserrocco. 

Crente em seu papel transformador, investe na formação de cidadãos. Em 2017, aportou 
15 projetos sociais, entre eles a continuidade do Núcleo de Educação Ambiental e o 
Concurso Cultural de Desenho, Redação e Poesia, direcionados à rede pública de ensino 
da cidade. Monsserrocco atribui o bom desempenho ao planejamento estratégico 
competente, voltado à problemática do cliente e na busca de soluções e atendimento à 
demanda. A unidade brasileira já trabalha com a perspectiva de novos investimentos para 
o biênio 2018/2019. "Em outubro, submetemos isso à direção interna, e em dezembro 
vamos ao Japão para defender os nossos cenários e que investimentos faremos", 
completa. 

Milton Paes 

 

Os desafios do emprego jovem 
 
Os tempos de tímida recuperação de empregos após o impacto das últimas crises globais 
têm se mostrado ainda mais desafiadores para a parcela mais jovem da população, que 
precisa suprir o gap de falta de experiência num momento em que disputa vagas com 
trabalhadores mais qualificados. As políticas governamentais de incentivo à contratação de 
pessoas entre 15 e 24 anos estão em evidência e são cada vez mais escrutinadas por 
organismos internacionais para avaliar sua efetividade. O último estudo foi disponibilizado 
pela OIT na semana passada. 
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Trata-se do livro "Enfrentando o desafio do emprego jovem: novas evidências", que 
apresenta e compara dados de várias iniciativas que os governos têm adotado para 
acelerar a entrada da juventude no mercado de trabalho, além das oportunidades e riscos 
que as novas modalidades de contratação trazem. 

O contingente envolvido é enorme. Na União Europeia, 17% da população, o equivalente a 
90 milhões de pessoas, estão na faixa etária dos15 aos 29 anos. E 16,9% estão 
desempregados, enquanto a taxa média está em 7,8%.  

No Brasil, segundo o IBGE a desocupação é de 45,2% na parcela dos 14 aos 17 anos e 
de 28,8% na faixa dos 18 aos 24 anos. 

Diante disso, o que fazer? Todas as medidas estudadas trazem alívio e riscos. Segundo o 
livro, a introdução de subsídios ao emprego, com alguma expansão da despesa pública, 
pode ser uma ferramenta útil em momentos de ciclo econômico mais lento, mas pioraram 
em demasia o saldo orçamental. Observar a duração desses planos e sua efetividade é 
um conselho essencial. 

E oferecer aos jovens salários abaixo do patamar mínimo? A prática não é recomendada 
porque precariza o trabalho e não garante maior produtividade. Melhor incluir treinamento 
e especialização do que simplesmente pagar menos em troca de taxas e impostos 
menores. Incentivo ao emprego por conta própria? Só se for acompanhado de formação 
de cultura e mentalidade empreendedora, acesso á informação, coaching e mentoring. 

 
 
 

Cartão de ponto on-line e o novo RH 
 
- Fazer ajustes on-line e visualizar o espelho de ponto no Portal do Colaborador. Tudo isso 
de forma prática por meio de um smartphone, notebook, tablet ou computador conectado à 
internet. Essa realidade do mercado de trabalho não é mais futuro, pois já acontece para 
algumas empresas, desafiando os departamentos de Recursos Humanos (RH) a gerir de 
forma eficiente a frequência e a presença dos colaboradores, tanto para aqueles que 
trabalham na empresa quanto para os que fazem trabalho externo ou em home office, 
tendência da prestação de serviços que permite ao profissional trabalhar em casa, em uma 
cafeteria ou em coworking. 
 
 
(Fonte: DCI – 14/08/2017) 
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Ford demite 364 trabalhadores de fábrica no ABC paulista 
 
Grupo estava com contratos suspensos há pelo menos cinco meses, o chamado lay-off, e começou a 
receber ontem os telegramas de dispensa 
 
Cleide Silva, O Estado de S.Paulo 
A Ford demitiu hoje 364 trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC 
paulista. O grupo estava com contratos suspensos há pelo menos cinco meses, o 
chamado lay-off, e começou a receber ontem os telegramas de dispensa. 
 
Na manhã de hoje, após assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, os 
trabalhadores da área de estamparia paralisaram as atividades, o que prejudica a 
produção nos demais setores. A Ford então anunciou folgas para todos os funcionários na 
segunda e na terça-feira, para futura compensação. A unidade produz o modelo Fiesta e 
caminhões e emprega, ao todo, cerca de 3,4 mil funcionários. 
 
Em nota, a montadora informou que “nos dois últimos anos, a Ford adotou uma série de 
medidas para administrar o excesso de empregados decorrente da redução do volume de 
produção em São Bernardo do Campo, tais como PPE, PDV, lay-off e férias coletivas. 
Entretanto, devido à necessidade de adequar os níveis de mão de obra às demandas de 
mercado, estamos fazendo o desligamento dos funcionários da planta de São Bernardo do 
Campo que estavam em layoff”. Segundo o sindicato, havia um acordo entre as partes 
fechado em 2015 que previa estabilidade no emprego até janeiro de 2018. A entidade 
aguarda encontro com a direção da empresa para discutir o tema. 
 
 
 

Domésticos podem ficar fora da Reforma Trabalhista 
 
Uma das dificuldades é a falta de sindicatos patronais, necessários para firmar acordos entre as 
partes que se sobreponham à legislação 
 

Fernando Nakagawa / BRASÍLIA, Impresso 
Empregados domésticos estão à margem de alguns pontos da reforma trabalhista. Apesar 
da sanção do texto, prevalecem dúvidas, inclusive no próprio governo, sobre se e como 
serão adotadas novas regras para a categoria. Uma das grandes questões é como aplicar 
a grande novidade da reforma: permitir que alguns pontos negociados em acordos 
coletivos se sobreponham à legislação. Segundo a lei, essa negociação só pode acontecer 
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entre sindicatos de patrões e empregados. No trabalho doméstico, porém, não há 
organização dos empregadores. 
 
Técnicos do governo estão debruçados sobre esboços para a regulamentação de pontos 
da reforma trabalhista que começa a vigorar em 11 de novembro. Nesse trabalho, há 
dúvidas sobre como serão adotadas muitas das novidades previstas na lei. Nas reuniões 
entre a Casa Civil e o Ministério do Trabalho, foram encontradas até algumas contradições 
no texto sancionado pelo presidente Michel Temer e há temas em que o projeto peca pela 
falta de clareza sobre como acontecerão as mudanças. 
 
Por enquanto, prevalece o entendimento de que novidades como a possibilidade de troca 
do dia de feriado ou o novo contrato intermitente (modelo em que um trabalhador pode ser 
contratado por hora ou para cumprir uma atividade específica) poderão ficar de fora do 
universo do trabalho doméstico. 
 
Isso pode acontecer porque essas mudanças precisam passar pelo crivo ou ter 
parâmetros estabelecidos em acordo coletivo. Segundo a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), tais acordos só podem ser assinados pelos sindicatos dos empregadores 
e dos trabalhadores. Empregados domésticos têm representação sindical, mas os patrões 
não contam com entidade representativa. 
 
O banco de dados do Ministério do Trabalho mostra que há 36 sindicatos ativos de 
trabalhadores domésticos no País. Do lado dos patrões, no entanto, apenas três entidades 
representam os empregadores: um sindicato na capital paulista, outro em Campinas e um 
terceiro no Paraná. Todas as demais unidades da Federação não contam com 
representação ativa dos empregadores, o que inviabilizaria o fechamento de acordos 
coletivos. Além da falta de representação patronal, as entidades existentes têm baixa 
representatividade. Criado em 1989, o Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado 
de São Paulo, por exemplo, conta com apenas cerca de 200 associados – universo ínfimo 
em uma categoria que geralmente tem um empregador para cada empregado. 
 
Categoria. A própria existência desses sindicatos patronais é questionada no mundo 
jurídico. O coordenador nacional de promoção da liberdade sindical do Ministério Público 
do Trabalho, João Carlos Teixeira, lembra que o conceito de “categoria econômica” citado 
pela CLT para criação de entidades patronais trata de uma característica comum entre 
agentes com os mesmos objetivos econômicos. “Qual é o interesse econômico entre 
empregadores, já que essa atividade não aufere lucro?”, questiona o procurador. 
 
Para Teixeira, a dificuldade de regulamentar pontos da reforma trabalhista era esperada, já 
que o texto aprovado “apresenta muita incongruência jurídica e fere não só a Constituição 
como algumas convenções internacionais”. Apesar da dúvida sobre alguns pontos, a 
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reforma não altera algumas possibilidades de acordo individual já previstas na legislação 
do trabalho doméstico, como a jornada de 12 horas trabalhadas com 36 de descanso ou a 
redução do intervalo de almoço para 30 minutos – novidades também previstas na reforma 
trabalhista. 
 
Procurado, o Ministério do Trabalho não respondeu sobre a futura regulamentação da 
reforma, nem sobre incongruências do texto. O Sindicato dos Empregadores Domésticos 
de São Paulo também não respondeu ao pedido de entrevista. 
 
 
 

Empregadores têm dúvida sobre benefícios para funcionários 
 
Dentista vê vantagens para as empregadas de sua clínica, mas não para a doméstica que trabalha em 
sua casa há dez anos 
 

Fernando Nakagawa, Impresso 
Weler Morais emprega quatro pessoas na capital federal. Três trabalham na Orus Clínica 
Odontológica e a quarta fica a quase 20 quilômetros dali, na residência do cirurgião 
dentista. Pelos jornais, Morais acompanhou a reforma trabalhista e acredita que as 
mudanças na legislação poderão reduzir a burocracia e até os custos trabalhistas da 
clínica. Mas ele tem dúvidas se haverá benefícios para Neurailde Araújo, sua empregada 
doméstica há mais de dez anos. “A reforma parece que pode ajudar a clínica. Poderá ser 
interessante conversar com as funcionárias sobre parcelar as férias como nós, os sócios, 
já fazemos. A saída amigável também poderá reduzir custos”, afirma o dentista. Como 
empregador, Morais acredita que a reforma é positiva porque deixa mais claras as 
obrigações e os deveres dos três sócios da clínica e também para as três funcionárias que 
trabalham de segunda-feira a sexta-feira na área central de Brasília. 
 
Mas o quadro muda quando o tema é Neurailde. Mesmo registrada desde o início do 
trabalho, há mais de uma década, a empregada doméstica acompanhou os debates sobre 
a PEC das domésticas e, quando a proposta foi aprovada, a recebeu como um ganho de 
direitos. “Quando criaram a PEC, ela ficou realmente empolgada sobre os novos direitos. 
Mas com a reforma trabalhista parece bem diferente porque ninguém fala nada sobre os 
domésticos. Nem parece que estão mudando a lei geral”, afirma o dentista. Na periferia da 
zona sul de São Paulo, a reforma trabalhista também tem passado despercebida no 
número 2.661 da Estrada do M’Boi Mirim. Lá, Cleusa Ferreira administra uma pequena 
empresa de empregos domésticos que agencia trabalhadores da região do Capão 
Redondo para clientes em bairros nobres como Campo Belo, Moema e Morumbi. 
“Ninguém veio perguntar dessa reforma. Parece que o empregador e o empregado só 
terão dúvida quando realmente precisarem contratar ou forem questionar alguma coisa na 
Justiça”, diz a dona da Cleusa’s Baby. 
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Emprego formal. Uma das promessas do governo ao defender a reforma trabalhista era a 
perspectiva de formalização dos trabalhadores. Pesquisa da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) mostra que o Brasil é o país com o maior número de trabalhadores 
domésticos do mundo: 7,2 milhões – e 17% das mulheres atuantes no mercado de 
trabalho são empregadas domésticas. Desse total, pouco mais de 30% tem carteira 
assinada, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Defensores da mudança na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dizem que a nova 
legislação vai facilitar a contratação de pessoas que atualmente são informais. Garçons de 
buffet, vendedores temporários ou babás eventuais eram citados como exemplos de 
categorias que poderiam ser formalizadas. 
 
Cleusa discorda que alguma coisa mudará para as babás eventuais e a culpa nem será da 
reforma. “Não acredito que as folguistas serão registradas. Hoje, uma babá que trabalha 
de sexta à noite até segunda de manhã costuma ganhar uns R$ 500 por fim de semana. 
Se registrar, o salário cai para R$ 1.200 ou R$ 1.300 por mês. Pelos R$ 700, aposto que 
elas não vão querer o registro”, diz. 
 
 
 

CLT e ‘PEC das domésticas’ divergem 
 
Leis têm conflitos que podem levar casos à Justiça 
 

Fernando Nakagawa, O Estado de S. Paulo 
Em 2015, Dilma Rousseff anunciou com festa a assinatura de uma nova legislação para os 
domésticos que passou a dar mais proteção aos trabalhadores. Apesar da criação da 
chamada “PEC das domésticas”, a CLT ainda serve como parâmetro para vários aspectos 
da relação entre patrão e empregado dentro do lar. Com a reforma trabalhista, porém, a 
CLT foi alterada e agora há temas com regras divergentes que podem chegar à Justiça. 
 
A primeira polêmica é sobre o banco de horas. O texto da reforma diz que as horas 
acumuladas devem ser compensadas em no máximo seis meses. Já a PEC cita prazo 
maior, de 12 meses. Para o procurador do Ministério Público do Trabalho João Carlos 
Teixeira essa divergência deve fazer com que prevaleça a condição mais favorável ao 
trabalhador. “No direito do trabalho, o princípio de hierarquia das leis não se aplica e vale o 
que for mais favorável – nesse caso, a compensação em menos tempo.” 
 
Outra divergência trata das férias. A regra prevista na legislação dos trabalhadores 
domésticos permite parcelar o período de descanso anual em dois, sendo que um desses 
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momentos deve ter pelo menos 14 dias. Já a reforma trabalhista prevê parcelamento das 
férias em até três períodos. 
 
A nova multa para o empregador que não registra o funcionário também causa dúvida. 
Pela reforma, será aplicada multa de R$ 800 para pequenas empresas e de R$ 3 mil para 
as demais. Como o texto não faz menção ao trabalhador doméstico, há dúvidas se a regra 
será aplicada nesse caso. Há, ainda, pontos da reforma que devem gerar ônus ao 
doméstico. O texto cita que caberá ao empregador definir se o empregado usará uniforme. 
Se essa for a escolha do patrão, a lavagem das roupas será responsabilidade do 
empregado. Essa é uma nova obrigação que não era prevista na CLT, nem na PEC das 
domésticas.  
 
 
 

Montadoras investem em robotização, mesmo com crise e 
fábricas ociosas 
 
Para produzir dois novos modelos, a VW instalou 373 robôs; mais tecnológica, indústria vislumbra 
saída da recessão e retomada do patamar de vendas pré-crise, mas o mesmo não deve acontecer 
com o número de vagas, que caiu 21% em quatro anos 
 

Cleide Silva, O Estado de S.Paulo 
Em meio à crise, com fábricas ociosas e dispensa de funcionários, a indústria 
automobilística brasileira está intensificando o processo de robotização das linhas de 
montagem. Cada carro lançado nos últimos anos ou nova fábrica exigiram tecnologias 
mais avançadas, vitais, segundo empresas, para melhorar a produtividade, a qualidade e a 
capacidade para competir no mercado global e não fechar as portas. 
 
Das 21 montadoras consultadas pelo Estado, 14 informaram o número de robôs em suas 
fábricas, num total de 4.653 unidades. Grande parte foi adquirida nos últimos quatro anos, 
período em que a produção de veículos caiu 32%, de 2,2 milhões de unidades em 2013 
(até julho) para 1,48 milhão neste ano. 
 
O total de funcionários baixou de 136 mil para 106,7 mil – 21% a menos, ou quase 30 mil 
vagas. A saída da crise que começa a ser vislumbrada ocorrerá com uma indústria 
modernizada. Em alguns anos a produção poderá retomar o patamar do pré-crise mas o 
mesmo não ocorrerá com o emprego. “Muitas vagas não vão voltar, por isso temos de 
preparar os trabalhadores para uma migração”, diz Aroaldo Oliveira da Silva, secretário-
geral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. “Talvez não seja mais necessário 
montadores, mas sim profissionais para planejamento, programação e manutenção.”  
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Para iniciar a produção do novo Polo neste mês e do Virtus em 2018, a Volkswagen 
instalou 373 novos robôs no setor de solda de chapas de carrocerias na fábrica de São 
Bernardo do Campo, no ABC paulista, a mais antiga do grupo. Segundo o diretor de 
engenharia e manufatura, Celso Placeres, são máquinas com tecnologia avançada, mais 
rápidas, menores, mais precisas e eficientes que as anteriores. 
 
De 2010 para cá, a Volkswagen acrescentou 971 robôs às linhas de montagem das três 
fábricas de automóveis no ABC, Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR) e na de 
motores em São Carlos (SP). Hoje, tem 2.187 dispositivos principalmente nos setores de 
pintura, solda e agora na gravação de chassi e medição de carrocerias. 
 
Na produção do novo EcoSport, lançado em julho, a Ford introduziu na fábrica de 
Camaçari (BA) 22 robôs que medem as carrocerias a laser e informam as máquinas à 
frente o local exato onde devem ser feitos furos para encaixe de peças. “Somos a segunda 
fábrica do grupo a usar essa tecnologia adotada nos EUA no ano passado para a 
produção do novo Mustang”, informa Milton Gil, gerente de estamparia e carroceria da 
Ford. “Os últimos anos foram de altos investimentos em robotização, especialmente por 
parte da indústria automotiva”, diz Rafael Paniagua, presidente da ABB no País, empresa 
com sede na Suíça e líder global em robotização industrial. Mundialmente, cerca de 70% 
dos robôs estão no setor automotivo. 
 
 
 

Indústria instala 1,5 mil robôs por ano 
 
No Brasil, a média hoje é de 10 equipamentos para cada 10 mil trabalhadores, relação considerada 
baixa; na Coreia do Sul, são 531 
 

Cleide Silva, O Estado de S.Paulo 
Embora liderado pela indústria automobilística, o processo de robotização no País se 
espalha por outros setores, com destaque para as indústrias de alimentos e bebidas, 
eletroeletrônica e química. O uso de robôs em diversas etapas da produção é um 
importante passo para fazer parte da chamada Indústria 4.0, ou fábricas inteligentes, 
totalmente automatizadas, dizem executivos do setor. “Até recentemente a robótica era 
considerada só pelas grandes multinacionais, mas agora começa a ser adotada também 
por médias e até pequenas empresas”, diz José Rizzo, presidente da Associação 
Brasileira de Internet Industrial e da empresa de automação Pollux. “É o segmento 
tecnológico que mais cresce no mundo.” 
 
No Brasil, segundo ele, são instalados em média 1,5 mil robôs por ano, mas, embora seja 
um avanço em relação a períodos recentes, é um volume considerado ainda muito baixo 
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em relação aos países mais desenvolvidos. “A instabilidade econômica inviabiliza 
investimentos e o custo de capital é elevado”, justifica Rizzo. 
 
Para Marcelo Cioffi, diretor da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), o movimento 
que ocorre nas montadoras está relacionado a lançamentos dos chamados veículos 
globais (o mesmo produto em todos os países) e novas tecnologias que exigem a 
robotização. “Com o mercado pressionado, a grande ociosidade em fábricas que 
receberam investimentos recentes e a situação econômica atual, acho difícil que ocorra 
neste momento uma nova onda de investimentos que leve a indústria brasileira a níveis 
mundiais”, avalia Cioffi. 
 
Atraso. Dados da Federação Internacional de Robótica (IFR, na sigla em inglês) mostram 
que na Coreia do Sul, país que lidera o processo de automação, há 531 robôs para cada 
grupo de 10 mil trabalhadores na indústria como um todo. Em Cingapura, no Japão e na 
Alemanha, a proporção é superior a 300. Na China está em 49, mas com previsão de 
chegar a 150 até 2025. No Brasil, empresários do setor de automação avaliam que há 
apenas 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores na indústria. 
 
Na opinião de Rafael Paniagua, presidente da ABB, empresa de robótica com quatro 
unidades no Brasil, a baixa “densidade” de robôs no País “aponta diretamente para o 
crescimento desses equipamentos nos próximos anos”. A ABB importa robôs e faz 
adaptações, instalação e presta serviços de manutenção. A produção de robôs está 
concentrada basicamente no Japão, na Alemanha e na Suíça. A China entrou no ramo 
recentemente. “É uma questão de custo-benefício”, afirma Roberto Cortes, presidente da 
MAN Latin America, fabricante de caminhões e ônibus. “Depende da relação robô versus 
mão de obra.” A MAN, explica ele, produz caminhões “sob medida”, ou seja, o cliente 
define boa parte das características do modelo que vai comprar. Não é uma linha contínua, 
onde a robotização é mais eficaz, afirma.  
 
Atração turística. Segundo Cortes, quando a fábrica de Resende (RJ) foi inaugurada, em 
1996, com o inovador sistema modular de produção (com fornecedores ao lado da linha de 
produção dos veículos), havia apenas dois robôs na área de pintura. “Era uma atração 
turística, todo mundo queria ver.” Só dez anos depois foram instalados mais 10 robôs na 
montagem de cabines e na própria pintura. “Nos próximos meses vamos dar um salto 
tecnológico com 40 novos robôs, elevando o número total para 52”, informa Cortes. O 
investimento soma R$ 200 milhões. 
 
A modernização será necessária para a produção de uma nova linha de caminhões 
globais que, diz o executivo, será chave para o processo de internacionalização da 
operação brasileira. “O novo processo produtivo será mais eficiente, mais produtivo, com 
mais rapidez e praticamente erro zero”, diz Cortes, sem dar detalhes do novo produto. 
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Produtividade. Celso Placeres, diretor da Volkswagen, ressalta as vantagens da 
robotização, como flexibilidade para fazer diferentes modelos em uma mesma linha sem 
riscos de troca de peças, garantia de qualidade e eficiência. O robô, por exemplo, “avisa” 
se há algum defeito no ponto de solda. O que opera na armação identifica se alguma 
medida da carroceria está fora da tolerância.  
 
Placeres lembra que o avanço tecnológico não ocorre só com a robotização, mas também 
com um processo contínuo de digitalização. Um sistema simples, criado na própria fábrica, 
acende uma luz vermelha de alerta se o trabalhador colocar a mão na caixa errada para 
pegar peças indicadas pelo sistema digital para o carro que passa na linha.  
 
As empresas não revelam os ganhos de produtividade com a robotização. A Pollux, criada 
no Brasil há 20 anos, comercializou 200 robôs nos últimos 2,5 anos, a maioria para 
atividades leves.  
 
No período, dobrou seu faturamento para R$ 60 milhões e passou a atuar com a locação 
de robôs. “Em vez de gastar R$ 400 mil na compra, é possível locar um robô por R$ 8 mil 
a R$ 9 mil por mês e garantia de assistência”, informa Rizzo.  
 

EVOLUÇÃO 
 
Indústria 1.0 No fim do século 18 ocorreu a chamada Revolução Industrial com o 
processo de mecanização, com máquinas e locomotivas funcionando a água e a vapor.  
 
Indústria 2.0 No início do século 20 Henry Ford criou a linha de montagem para 
produção em massa, movida a energia elétrica. Surgiu também o motor a explosão.  
 
Indústria 3.0 O começo dos anos 70 marcou o início da revolução digital, com uso da 
eletrônica e Tecnologia da Informação em produção automatizada. É nessa categoria que 
está a maioria das empresas. 
 
Indústria 4.0 Também chamada de 4º Revolução Industrial, é a nova etapa que está 
avançando nos países mais desenvolvidos, mas ainda tem longo caminho a seguir, 
especialmente nos mercados em desenvolvimento. Fábricas e processos são inteligentes, 
máquinas se comunicam com outras máquinas (Internet da coisas). Robôs e carros são 
autônomos. Cresce o uso da impressão 3D. Há total interação entre fabricantes, 
fornecedores, revendedores e clientes. 
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‘Profissões deixam de existir, mas surgem outras’, diz 
consultor 
 

Empresários e sindicatos esperam ações do poder público para formar e requalificar nova mão de obra 
 

Cleide Silva, O Estado de S.Paulo 
O efeito real sobre o impacto da robotização no número de empregos é incerto. Defensores do 
processo, visto como irreversível, afirmam que diversas profissões vão desaparecer, mas outras 
surgirão, a exemplo do que ocorreu nas revoluções industriais anteriores. “Em países com maior 
índice de robotização, como Coreia, Cingapura, Japão e Alemanha, a taxa de desemprego é 
baixa”, diz o presidente da ABB no Brasil, Rafael Paniagua. De acordo com dados de 2015 e 2016, 
nesses países o desemprego varia de 2,2% a 6,1% da população economicamente ativa. O Brasil, 
apesar do baixo índice de robotização, registrou taxa de desemprego de 11,6% em 2016, 
decorrente em boa parte da crise econômica.  “Estamos vivendo o desemprego conjuntural, mas a 
reorganização do processo produtivo também terá impacto no desemprego estrutural”, afirma o 
secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Aroaldo Oliveira da Silva. Ele reconhece, 
porém, que se o Brasil não acompanhar a transformação industrial muitas empresas podem levar a 
produção para outro local. “Na Alemanha, onde nasceu a Indústria 4.0, sindicatos e governo 
buscam intensificar a qualificação dos trabalhadores; no Brasil ainda não vemos essa preocupação 
por parte do governo”, informa Silva.  
 
Para Marcelo Cioffi, da PwC, é certo que o mercado de trabalho será impactado, mas ao longo dos 
anos haverá uma acomodação. “Novas tecnologias promovem mudanças no mundo todo e 
profissões deixam de existir, mas outras surgem.” O Brasil levará um bom tempo até essa etapa. 
Para ele, uma onda consistente de robotização pressupõe altos investimentos e, no momento, a 
maioria das empresas não está preparada para essa mudança radical. “Além disso, embora alto, o 
custo da mão de obra brasileira ainda é menor do que em muitos países e, por isso, vários 
processos de automação devem ser postergados.” 
 
José Rizzo, presidente da Associação Brasileira de Internet Industrial, defende uma mobilização 
entre empresas, governo e sociedade para qualificar as pessoas e facilitar o empreendedorismo. 
“É preciso repensar a forma de ensino e facilitar a criação de empresas de tecnologia”. Para Rizzo, 
ainda que parte dos funcionários perca o emprego, a automação vai salvar as vagas de quem ficar. 
“As empresas hoje avaliam quão viável é manter a operação em um país; se não for, levam para 
outro e todas as vagas são perdidas.” 
 
Novos postos 
 

Na MAN, fabricante de caminhões da marca Volkswagen e onde o uso de robôs será 
quadruplicado, não haverá cortes. “Pode até haver contratação”, diz o presidente da empresa, 
Roberto Cortes. Para ele, o novo processo produtivo e a nova linha de produtos ajudarão nas 
exportações, o que pode exigir mais mão de obra. A meta é ampliar de 15% para 30% a produção 
para o mercado externo.  
 
(Fonte: Estado de SP – 14/08/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 
 

Garantia de emprego  
 
A 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região, com sede em 
Campinas, negou provimento ao recurso do trabalhador (0002103-88.2012.5.15.0010) que 
insistiu na manutenção do emprego, mesmo com o fechamento da unidade em que 
trabalhava, pelo fato de ser membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa).  
 
A Vara do Trabalho de Rio Claro (SP) tinha julgado improcedente o pedido de reintegração 
ou indenização substitutiva, por entender que com o fechamento da empresa a garantia de 
emprego perde a validade. O reclamante, porém, insistiu no pedido, alegando que foi 
dispensado pela empresa de forma ilegal, uma vez que não respeitou a garantia de 
emprego para representante eleito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.  
 
O relator do acórdão, desembargador João Batista Martins César, considerou, porém, que 
a empresa ao fechar a filial não teria como manter a garantia, pois a criação da Cipa, 
obrigatória em todas as empresas, está atrelada ao local de trabalho que o representante 
dos empregados foi eleito e não tendo mais onde atuar, não há que se falar em garantia. 
 
 


