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RESUMO 

Esse trabalho de pesquisa faz urn levantamento da problematica enfrentada pelas empresas no 

quesito "reclamat6rias trabalhistas". Ao Iongo do seu desenvolvimento identificam-se as 

principais queixas trabalhistas, com base em opinioes de pessoas ligadas ao Tribunal do 

Trabalho, sua fundamenta~ao legal e algumas dicas de preven~ao. Tambem sao abordados os 

processos trabalhistas fruto da rna contra~ao de empresas terceirizadas, com urn roteiro de 

cuidados inerente a sua preven~ao. Conclui-se o trabalho, com a certeza de que nao faz 

sentido a empresa oferecer inumeros beneffcios aos funcionarios se nao o respeitar como 

pessoa, proporcionando-lhe urn ambiente agradavel e tranqtiilo para o desenvolvimento das 

suas atividades. 

Palavras chaves: Processos trabalhistas, preven~ao, respeito. 



SUMARIO 

R ESUMO ................................................................................................................... IV 

1 INTRODU<;.AO ......................................................................................................... 9 

1.1 DEFINIQAO DO PROBLEMA ............................................................................. 1 0 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO .................................................................................. 13 

1.2.1 Objetivo Geral .................................................................................................. 13 

1.2.2 Objetivos especfficos ....................................................................................... 13 

1 .2.3 Delimitagao do estudo ..................................................................................... 13 

1.3 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO ....................................................................... 14 

1.4 METODOLOGIA DO TRABALH0 ....................................................................... 15 

1 .4.1 Pesquisa Bibliografica ..................................................................................... 15 

1.4.2 Pesquisa de Natureza Descritiva ..................................................................... 15 

1.4.3 Pesquisa com a utilizagao de entrevista .......................................................... 16 

1.5 ORGANIZAQAO DO TRABALHO ....................................................................... 16 

2 CAPiTULO 2 .......................................................................................................... 17 

2.1 HORAS EXTRAS ................................................................................................ 17 

2.1.1 Cartao Ponto .................................................................................................... 19 

2.1.1.1 Obrigatoriedade do cartao ponto .................................................................. 19 

2.1.1.2 Marcagao de cartao ponto uniforme ............................................................. 20 

2.1.1.3 Assinatura do Ponto ..................................................................................... 21 

2.1.1.4 Compensagao de atrasos e faltas com jornadas extraordinarias ................. 21 

2.2 PAGAMENTO DE SALARIOS ............................................................................ 22 

2.2.1 Habitualidade das verbas trabalhistas ............................................................. 24 



2.2.2 Quanta aos descontos salariais ....................................................................... 25 

2.2.3 Prazo e modalidade de pagamento ................................................................. 26 

2.3 VERBAS RESCISORIAS ············· ......... ·················· ·················· .......................... 27 

2.3.1 Contrato de experiencia: .................................................................................. 28 

2.3.2 Contrato de prazo indeterminado .................................................................... 29 

2.3.3 Demissao por justa causa ................................................................................ 31 

2.3.4 Rescisao lndireta ............................................................................................. 34 

2.4 DO VINCULO EMPREGATlCIO ......................................................................... 37 

2.4.1 A pessoalidade ................................................................................................ 37 

2.4.2 A nao-eventualidade ........................................................................................ 37 

2.4.3 A subordinagao ................................................................................................ 38 

2.4.4 A onerosidade .................................................................................................. 39 

2.5 DANOS MORAIS ................................................................................................ 40 

2.5.1 Assedio moral .................................................................................................. 42 

2.5.2 DANOS MATERIAIS ........................................................................................ 44 

3 CAPiTULO 3 .......................................................................................................... 46 

3.1 CONCEITO GERAL ........................................................................................... .46 

3.2 CARACTERlSTICA DA TERCEIRIZAQA0 ........................................................ .48 

3.3 GANHOS COM A TERCEIRIZAQA0 ................................................................. .49 

3.4 A PRATICA DA TERCEIRIZAQAO NAS EMPRESAS PUBLICAS ..................... 50 

3.5 FALHAS APONTADAS NA CONTRATAQAO DE SERVIQOS TERCEIRIZADOS 

NA ADMINISTRAQAO PUBLICA .............................................................................. 51 



3.6 PARTICIPAQAO NA SOCJEDADE DA EMPRESA COMO FORMA DE 

MASCARAR 0 VINCULO EMPREGATfCI0 ............................................................. 52 

4 CAPiTULO 4 .......................................................................................................... 53 

4.1 DA PREVENQAO NAS EMPRESAS PRIVADAS E PUBLICAS ......................... 53 

4.1.1 Empresas em Geral ......................................................................................... 53 

4.1.2 Da prevenc;ao nas empresas terceirizadas em geral. ...................................... 54 

4.1.3 Da prevenc;ao na contratac;ao de cooperativas de trabalho e servic;os: ........... 58 

4. 1.4 Da prevenc;ao na contratac;ao de trabalho temporario ..................................... 59 

4.1.5 Da prevenc;ao nas administrac;oes publicas .................................................... 60 

4.2 REDUQAO DAS PERDAS FINANCEIRAS NOS CASOS DE PROCESSOS 

TRABALHISTAS JA PROTOCOLADOS NO TRIBUNAL DO TRABALHO ............... 61 

4.3 CONSIDERAQOES FINAlS DOS ENTREVISTADOS: ....................................... 63 

5 CAPiTULO 5 .......................................................................................................... 65 

5.1 OS OBJETIVOS E SUAS CONCLUSOES .......................................................... 65 

6 REFERENCIAS ..................................................................................................... 71 

7 ANEXOS ................................................................................................................ 73 



9 

llNTRODU<;AO 

Com o aumento da industrializa<;ao no Brasil, tornou-se necessaria a legaliza<;ao da 

mao-de-obra e dos direitos trabalhistas. No intuito de direcionar e normatizar os processos de 

contrata<;ao e manuten<;ao dos funcionarios nas empresas foram criados entre os anos de 

1937 e 1945 no Governo de Getulio Vargas o Ministerio do Trabalho e a Consolida<;ao das 

Leis Trabalhistas (CLT). 

Segundo Santino (2009, s/n) "as a<;6es trabalhistas sao, atualmente, urn dos 

principais problemas financeiros das empresas brasileiras. Em urn levantamento do Tribunal 

Superior do Trabalho, cerca de 2 milhoes de processos trabalhistas dao entrada no judiciario 

a cad a ano". 

Os numeros de a<;6es trabalhistas crescem a cada ano no Brasil, principalmente nos 

grandes p6los industriais. Somente em 2009, conforme informa<;6es divulgadas no Jornal 

Gazeta do Povo do dia 27/10/2009, no Parana houve urn aumento de 10% no numero de 

reclamat6rias, em rela<;ao ao ano de 2008. 

Atualmente tramitam no TRT9a Regiao 143.0341 a<;6es, das quais 82.785 foram 

protocoladas entre os meses de janeiro e agosto de 2009. 

Na cidade de Pinhais/Pr, devido a extensao dos problemas trabalhistas e a urn 

grande aumento nas peti<;6es reclamat6rias, foi criada em, junho/2007, mais uma V ara do 

Trabalho. Essa Vara ja soma 5.4122 processos, com os mais diversos pedidos de revisao 

judicial trabalhistas. 

As divergencias trabalhistas sao muitas: entre as principais estao pagamento de 

horas extras e seus reflexos, pedido de reconhecimento de vinculo empregatfcio, calculos 

rescis6rios, danos morais, materiais decorrentes de acidente de trabalho e muitas outras que 

afetam diretamente os direitos dos trabalhadores e a vida financeira das empresas. 

1 lnformagoes coletadas da Corregedoria do TRT9• Regiii.o. 

2 lnforma<;oes coletadas no dia 26/08/09 da Vara do Trabalho de Pinhais. 
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Na rnaioria dos processos trabalhistas as ernpresas sao levadas a condic;ao de 

Reclarnadas, por negligencia na contranic;ao e nos controles internos do seu Departamento de 

Recursos Hurnanos, desconhecirnento das leis Trabalhistas e, outras vezes, por contar corn a 

sorte e ate rnesrno acreditar que e possfvel burlar a CLT e os direitos dos trabalhadores. 

Conforme Regina Lucia3
: 

"As queixas trabalhistas sao frutos do 
descurnprirnento das norrnas legais e convencionais 
que, alern das principais rnaterias como horas extras 
e dernais verbas decorrentes da rescisao do contrato, 
corn o advento da Ernenda Constitucional que alterou 
as rnaterias de cornpetencia da Justic;a do Trabalho 
tarnbern ha ajuizarnento das ac;oes de indenizac;oes 
decorrentes dos acidentes de trabalho, entre outras 
dernandas decorrentes da relac;ao trabalhador x 
em pres a." 

De acordo corn a atual presidente do TRT9a Regiao, desernbargadora Rosalie 

Michaele Bacila Batista, ern nota a irnprensa, publicada no Jornal Gazeta do Povo ern 

27/10/2009, "as inevitaveis conseqtiencias da crise econ6rnica rnundial acabarn chegando a 

Justic;a, que reflete, cada vez rnais, as dificuldades nas relac;oes do trabalho". 

Os processos trabalhistas provocarn fortes irnpactos financeiros nas ernpresas, pois os valores 

determinados nas sentenc;as sao na sua grande rnaioria acornpanhados de rnultas, juros, 

correc;ao rnonet:iria, honor:irios advocatfcios, periciais e dernais custas que as ernpresas nao 

costurnarn considerar nas suas provisoes de caixa. 

1.1 DEFINI<;AO DO PROBLEMA 

0 crescente aurnento do desernprego que assornbra os trabalhadores no Brasil afeta 

diretarnente a procura por ac;oes trabalhistas. "Existe urn rnito de que s6 o ernpregado ganha 

na Justic;a do Trabalho" (SANTINO, 2009. s/n). 

3 Regina Lucia M.Carvalho e a atual Secretaria da Corregedoria do Tribunal do Trabalho do Parana. 
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Esse rnito esta sendo desrnistificado, pois os Jufzes atuantes nos Tribunais do 

Trabalho estao cada vez rnais perspicazes e justos nas suas decis6es sentenciais, levando a 

positivac;;ao dos pedidos apenas quando as provas produzidas sao reais e concretas, conforme 

observa Dra Odete Grasselli4 

"A aceita~ao do pedido ocorre essencialmente na lfdima 
prova, com arrimo na norma nacional suprema e demais 
postulados juridicos, intuindo sempre a justa decisao seja 
pelo deferimento, seja tambem pelo indeferimento da 
pretensao formulada pelo interessado." 

0 posicionarnento da Dra Odete Grasselli e enriquecido por Regina, corn a seguinte 

fundamentac;;ao: 

"Nao hii favorecimento a decisao judicial em 
condena~ao de verbas trabalhistas, pois o conjunto 
probat6rio (prova fatica e documental) promove o 
convencimento do Juiz do Trabalho a decidir de forma 
tecnica e legal quanto ao acolhimento, ou nao, das 
parcelas pleiteadas pelo autos. Entretanto devemos 
lembrar que a nossa legisla~ao e protetiva e 
hipossuficiente". 

Ja Dra Ana Gledis5 define o deferirnento dos pedidos com a seguinte redac;;ao: 

"0 deferimento dos pedidos esta sempre atrelado a sua 

comprova~ao nos autos, principalmente porque, segundo 

o entendimento majoritario da nossa doutrina e 

jurisprudencia, 0 princfpio in dubio pro operiirio nao 

encontra aplica~ao no processo trabalhista, mas apenas 

no ambito do Direito Material do Trabalho. Portanto, o 

deferimento das preten~6es do Reclamante depende da 

produ~ao de provas que o amparem, nos moldes do 

disposto nos artigos 818, da CLT, e 333, inciso I, do 

CPC. 

Em determinadas situac;;oes o trabalhador se anima corn a sua dernissao, pois comec;;a a 

somar seus ganhos ern rescisao, saque do FGTS e da rnulta rescis6ria a possibilidade de urn 

perfodo de "folga" financeira e de descanso, ao rnesrno tempo ern que conta com o seguro 

desemprego. 

4 Ora Odele Grasseli e a atual Jufza Titular da Vara do Trabalho de Pinhais/PR. 

5 Ora Ana Gledis Tissot Benatti do Vallee Jufza Titular da 2° Vara do Trabalho de S.Jose dos Pinhais/PR 
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Muitas vezes ocorrem decep~oes fatais para o trabalhador entrar com processo 

trabalhista imediatamente ap6s a dispensa, conforme afirma Dra Odete: 

"Geralmente o trabalhador entra com a a~ao 

imediatamente ap6s a dispensa, especialmente quando 
lesados seus direitos basicos, a exemplo da nao percep~ao 
das verbas ditas rescis6rias, considerando o seu carater 
alimentar; ausencia de entrega das guias para sacar o 
FGTS, percep~ao do seguro desemprego - aqui havendo 
dispensa sem justa causa; tambem em casos graves de 
viola~ao dos direitos trabalhistas como: demissao durante 
a gravidez, acidentes de trabalho, questoes envolvendo 
assedio moral, ausencia de pagamento de horas extras, 
assinatura do contrato de trabalho e outros mais." 

Outro momento ainda ocorre quando as parcelas do seguro desemprego chegam ao 

seu final e o novo emprego nao vern. Surgem as inquietac;,:oes em relac;,:ao aos pagamentos 

efetuados pela empresa e as possibilidades de revisao da rescisao, horas extras, direitos 

supostamente adquiridos, ou sonegados no periodo em que fez parte do quadro funcional da 

em pres a. 

Os procedimentos para diminuic;,:ao das reclamac;,:oes trabalhistas e a redu~ao das 

perdas ap6s a ac;,:ao sao diferenciais que devem ser compreendidos e colocados em pnitica 

pelas empresas. 

Em alguns casos, alem das empresas responderem pelos seus ex-funciomirios, ainda 

sao consideradas co-responsaveis nos direitos trabalhistas dos terceirizados, por falta de 

acompanhamento na evoluc;,:ao dos contratos assinados. Muito comum esse procedimento 

ocorrer com 6rgaos Publicos (Prefeitura, Estado e demais Instancias) que encontram certa 

facilidade burocratica na contratac;,:ao das empresas que terceirizam seus servic;,:os. 

Diante desses fatos este trabalho de Monografia procura identificar o seguinte 

problema de pesquisa: 

Quais as queixas trabalhistas mais freqiientes na Justi~a do Trabalho e suas formas de 

preven~ao? 
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1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.2.1 Objetivo Geral 

ldentificar as queixas trabalhistas mais freqlientes na Justi<;a do Trabalho e suas formas 

de preven<;ao nas empresas publicas e privadas. 

1.2.2 Objetivos especfficos 

Como objetivos especfficos tem-se: 

1. Pesquisar, no referencial te6rico, a CLT (Consolida<;ao das Leis Trabalhistas) e a 

Constitui<;ao Federal, identificando os principais aspectos legais, envolvendo os 

direitos dos trabalhadores. 

2. ldentificar junto a Vara do Trabalho da Cidade de Pinhais, Sao Jose dos Pinhais/PR e 

a Corregedoria do Tribunal do Trabalho do Parana as principais queixas trabalhistas 

apresentadas nas peti<;5es dos processos. 

3. ldentificar junto a Prefeitura Municipal de Pinhais OS diversos problemas trabalhistas 

enfrentados em rela<;ao a contrata<;ao de empresas terceirizadas. 

4. Elaborar sugestoes de preven<;ao e gerenciamento do passivo trabalhista, como forma 

de redu<;ao de custos, melhoria da imagem da empresa e atua<;ao no mercado, de 

acordo com as leis trabalhistas. 

1.2.3 Delimita<;ao do estudo 

0 trabalho de pesquisa sera limitado ao estudo da CLT, da Constitui<;ao Federal e demais 

bibliografias que possam ajudar a esclarecer e fundamentar o tema abordado. 
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Sera realizada pesquisa na V ara do Trabalho de Pinhais e Corregedoria do 

Tribunal do Trabalho para identificar as principais queixas abordadas nas ac;oes trabalhistas. 

Como fundamentac;ao de prevenc;ao de ac;oes trabalhistas envolvendo 6rgaos 

publicos, sera feito urn levantamento junto a Prefeitura do Municipio de Pinhais para 

identificar as possiveis falhas ocorridas nos processos de contratac;ao e acompanhamentos de 

empresas terceirizadas. 

1.3 JUSTIFICATIV A DO TRABALHO 

A maioria das empresas enfrenta a cada dia mais processos trabalhistas movidos por 

ex-funcionarios insatisfeitos. Essa pratica tern afetado diretamente, de forma bastante 

relevante, as financ;as das empresas, algumas vezes sendo fruto da imprudencia dos 

departamentos de gestao de pessoas nos cuidados e respeitos aos direitos trabalhistas. A esse 

respeito Andrade (2009.s/n) afirma que 

[ ... ] Entre a classe trabalhadora existe a cultura 
de que, se forem demitidos, devem "buscar os 
seus direitos", mesmo que, algumas vezes, nao 
saibam quais sao. Esse tipo de cultura tende a 
diminuir em empresas cujas filosofias vao ao 
encontro dos interesses dos trabalhadores e cujas 
atividades e politicas de relac;ao trabalhista sao 
transparentes, fazendo com que haja sinergia 
entre empresa e funcionario. 

0 presente trabalho de pesqmsa tern por finalidade abordar dois aspectos 

fundamentais nas relac;oes trabalhistas: 

I - Identificar praticas aplicadas nas empresas que provocam o favorecimento de processos 

trabalhistas. 

II - Oferecer sugest6es de prevenc;ao, conforme a CLT e a Constituic;ao Federal, que possam 

reduzir a insatisfac;ao dos funcionarios e em decorrencia a diminuic;ao de novas ac;oes 

trabalhistas contra as empresas. 



15 

1.4 METODOLOGIA DO TRABALHO 

No desenvolvimento desse trabalho de pesquisa sedio aplicadas as seguintes 

metodologias: 

1.4.1 Pesquisa Bibliognifica 

Segundo Lakatos & Marconi (1996, p. 17), toda pesquisa deve basear-se em uma 

teoria, que serve como ponto de partida para a investigas;ao bern sucedida de urn problema. 

Esse trabalho de pesquisa teni como principal fonte te6rica a realizas;ao de consultas 

a CLT e Constituis;ao Federal, nos capitulos que enfatizam os direitos dos trabalhadores, e 

em autores que de alguma forma desenvolveram pesquisa sobre o tema. 

1.4.2 Pesquisa de Natureza Descritiva 

Conforme Tripoti et alii (1975:42-71), citado por Lakatos & Marconi (1996, p.76) 

[ ... ] a pesquisa quantitativa-descritiva consiste em 
investigac;oes de pesquisa empfrica, cuja principal 
finalidade e 0 delineamento ou analise das caracterfsticas 
de fatos ou fenomenos, a avaliac;ao de programas, ou o 
isolamento de variaveis principais ou chave. 

Sera realizado urn levantamento de dados e opini5es com alguns servidores da V ara 

do Trabalho de Pinhais/Pr e Corregedoria do Tribunal do Trabalho do Parana para 

verificas;ao das rotinas de petis;oes iniciais de processos trabalhistas, com suas principais 

queixas. 

Tambem sera realizada pesquisa junto a Prefeitura de Pinhais/PR no intuito de 

identificar as principais falhas no processo de contratas;ao e acompanhamento das empresas 

terceirizas;ao. 
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1.4.3 Pesquisa com a utilizac;ao de entrevista 

Serao realizadas entrevistas como forma de obter informac;oes concretas com pessoas que 

atuam diretamente no Tribunal do Trabalho do Parana e a Prefeitura do Municipio de 

Pinhais. 

Conforme orienta Gil (1999, p.l17) "Entrevista e uma tecnica de pesquisa que visa obter informa<;;6es 

de interesse a uma investiga<;;ao, onde o pesquisador formula perguntas orientadas, com urn objetivo definido, 

frente a frente com o respondente e dentro de uma intera<;;ao social." 

1.5 ORGANIZAc;Ao DO TRABALHO 

Esse trabalho de pesquisa conta com a colaborac;ao da Dra Odete Grasselli, MM Juiza 

do Trabalho desde 1992, atualmente Titular da V ara do Trabalho de Pinhais, Dra Ana Gledis 

Tissot Benatti do Valle, MM Juiza Titular da 2a V ara do Trabalho de Sao Jose dos 

Pinhais/PR, a atual secretaria da Corregedoria, Regina Lucia M. Carvalho, que ha 29 anos 

atua no TRT9a Regiao. Com suas ricas experiencias fundamentarao grande parte do trabalho, 

na abordagem das principais queixas trabalhistas e no posicionamento do nosso judiciario em 

relac;ao a tais pedidos, visualizados nos capitulos 01 e 02 da monografia. 

0 capitulo 03 sera destinado aos processos trabalhistas advindos de empresas 

terceirizadas e para abordagem dos principais problemas trabalhistas enfrentados nos 6rgaos 

publicos. Esse trabalho contou com a colaborac;ao do Dr. Edson Galdino (Procurador do 

Municipio de Pinhais), alem de algumas informac;oes preciosas fomecidas pelos demais 

entrevistados. 

0 capitulo 4 sera destinado a sugestoes de prevenc;ao, com algumas orientac;oes 

importantes vindas dos entrevistados. Na sequencia, a conclusao do trabalho. 
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2 CAPITUL02 

Sao muitos e diversificados os pedidos protocolados diariamente na Justi9a do 

Trabalho; neste capitulo estudaremos alguns dos mais freqtientes com a sua fundamenta9ao 

legal. 

2.1 HORAS EXTRAS 

Defini9ao: momentos trabalhados que nao sao ordinanos, ocorrem alem do padrao 

normal; que se colocam ou foram colocados fora das expectativas habituais ou do que foi 

estabelecido, programado ou desejado6
. 

A partir das entrevistas realizadas constatou-se que esse se caracteriza como o 

pedido mms comum nas a96es trabalhistas, sendo tambem motivo de muitas lutas nos 

sindicatos representativos das classes trabalhadoras. A esse respeito afirma SOUZA (2002, 

p.288) que " ( ... ) frequentemente a lei, as normas coletivas e ate o proprio contrato 

estipulam limita96es dos mais diversos tipos a dura9ao do contrato de trabalho, como forma 

de evitar a fadiga e a explora9ao indevida de mao-de-obra". 

A Constitui9ao Federal assim determina no seu Art.7°: 

XIII- dura9ao do trabalho nao superior a oito horas 
diarias e quarenta e quatro semanais, facultada a 
compensa9ao de horanos e a redu9ao da jomada, 
mediante acordo ou conven9ao coletiva; 
XIV - jomada de seis horas para o trabalho 
realizado em tumos ininterruptos de revezamento, 
salvo negocia9ao coletiva; 
XV repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos domingos; 
XVI - remunera9ao do servi9o extraordinano 
superior, no mfnimo, em cinqtienta por cento a do 
normal. 

6 Definic;:ao do Diciom1rio Hounaiss da Ungua Portuguesa (lnstituto Antonio Houaiss) 
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Conforme Cortez (2002, p.27), com o advento da atual Constituic;ao, a durac;ao 

normal do trabalho passou a ser de ate 8 horas pur dia, 44 horas por semana e 220 horas por 

mes; entretanto, a CLT em suas normas especiais preve jomada reduzida para algumas 

profiss6es como: medicos, cirurgi6es dentistas, telefonistas, radiotelegrafistas, telefonistas e 

outras ainda que computem de 04 a 06 horas dimas de trabalho. 

A CLT tern normas claras em relac;ao as horas extras, conforme segue: 

Art. 58. A durac;ao normal do trabalho, para os 
empregados em qualquer atividade privada, nao 
excedera de oito horas dimas, desde que nao seja 
fixado expressamente outro limite. 

A Orientac;ao Jurisprudencial no 220 do TST orienta 
as empresas que optam pelo regime de 
compensac;ao em banco de horas, para evitar o 
pagamento das horas extras, com a seguinte 
redac;ao: 

"A prestac;ao de horas extras habituais 
descaracteriza o acordo de compensac;ao de horas. 
Nessa hip6tese, as horas que ultrapassarem a 
jomada semanal normal devem ser pagas como 
hora extra e quanto aquelas destinadas a 
compensac;ao, deve ser pago a mais apenas o 
adicional por trabalho extraordinmo". 

Para esses casos a CLT no Art 59 define que "a durac;ao normal do trabalho podera 

ser acrescida de horas suplementares, em numero nao excedente de duas, mediante acordo 

escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho". 

Esse acordo podera ser firmado no ato da assinatura do contrato de trabalho, 

conforme mencionado na CLT no mesmo Art. 59: 

§ 2° Podera ser dispensado o acrescimo de salmo 
se, por forc;a de acordo ou convenc;ao coletiva de 
trabalho, o excesso de horas em urn dia for 
compensado pela correspondente diminuic;ao em 
outro dia, de maneira que nao exceda, no perfodo 
maximo de urn ano, a soma das jomadas semanais 
de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o 
limite maximo de dez horas dimas. 
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Para a necessidade de realizac;ao das tarefas urgentes e inadiaveis, o Art. 61 da 

CLT orienta igualmente com a seguinte redac;ao: "sobre a necessidade imperiosa podera a 

durac;ao do trabalho exceder o limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo 

de forc;a maior, seja para atender a realizac;ao ou conclusao de servic;os inadiaveis ou cuja 

inexecuc;ao possa acarretar prejufzo manifesto". 

A jornada de trabalho desenvolvida pelo trabalhador tern relac;ao direta com a 

preservac;ao da saude de trabalhador, conforme ressalta DELGADO (2008, p.334) 

2.1.1 Cartao Ponto 

2.1.1.1 Obrigatoriedade do cartao ponto 

E importante enfatizar que o maior ou menor 
espac;amento da jomada ( durac;ao semanal e men sal 
do labor) atua, diretamente, na deteriorac;ao ou 
melhoria das condic;oes intemas de trabalho na 
empresa, comprometendo e aperfeic;oando uma 
estrategia de reduc;ao dos riscos e maleffcios 
inerentes ao ambiente de prestac;ao de servic;os. ( ... ) 
Do mesmo modo que a ampliac;ao da jomada 
(inclusive com a prestac;ao de horas extras) acentua 
drasticamente as probabilidades de ocorrencia de 
doenc;as profissionais ou acidentes de trabalho, sua 
reduc;ao diminui, de maneira significativa, tais 
probabilidades de denominada "infortunfstica do 
trabalho". 

0 Tribunal Superior do Trabalho, no Enunciado I da Sumula 338, fixa a 

obrigatoriedade do cartao ponto para as em pres as com mais de 10 funcionanos, com a 

seguinte redac;ao: 

"E onus do empregador que conta com mais de 10 
(dez) empregados o registro da jomada de trabalho 
na forma do art. 74 § 2°, da CLT. A nao 
apresentac;ao injustificada dos controles de 
freqtiencia gera presunc;ao relativa da veracidade da 
jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por 
prova em contrano". 
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0 Art. 74 da CLT define as regras para a marcas;ao do cartao ponto. 

"0 honirio de trabalho constara no quadro 
organizado conforme modelo expedido pelo 
Ministro do Trabalho, e afixado em Iugar bern 
visivel. Esse quadro sera discriminativo no caso de 
nao ser o horano unico para todos os empregados 
de uma mesma ses;ao ou turma". 

§ 1 o 0 horano de trabalho sera anotado em 
registros de empregados com a indicas;ao de 
acordos ou contratos coletivos porventura 
celebrados. 

§ 2° Para os estabelecimentos com mais de dez 
trabalhadores sera obrigat6ria a anotas;ao da hora de 
entrada e de saida, em registro manual, medinico e 
eletronico conforme instrus;oes a serem expedidas 
pelo Ministerio do Trabalho, devendo haver pre
assinalizas;ao do periodo de repouso. (Redarao L.n.7855, 
24.10.89, DOU 25.10.89, LTr 53!1418). 

§ 3° Se o trabalho for executado fora do 
estabelecimento, o horano de empregados constara, 
explicitamente, de ficha ou papeleta em seu poder, 
sem prejuizo do que disp5e o § 1 o deste artigo. 

2.1.1.2 Marcas;ao de cartao ponto uniforme 

Enunciado III da Sumula 338 TST define como invlliidos os cart5es pontos com 

entradas e saidas repetitivas: 

"Os cart5es de ponto que demonstram horanos de 
entrada e saida uniformes sao invalidos como meio 
de prova, invertendo-se 0 onus da prova, relativo as 
horas extras, que passa a ser do empregador, 
prevalecendo a jomada da inicial se dele nao se 
desincumbir." 

Esse procedimento e comum em muitas empresas que tern a pretensao de burlar o 

direito do trabalhador ao recebimento das horas extras, porem numa as;ao trabalhista, 

conforme o Enunciado 338, inverte-se o onus da prova, pois dificilmente urn trabalhador 

consegue marcar seu cartao ponto de entrada e saida, exatamente no mesmo horano todos os 

dias. 
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Nesse sentido num julgamento de RO do TRTIOa Regiao a MM.Jufza Relatora 

-Flavia Simoes Falcao relata: 

2.1.1.3 Assinatura do Ponto 

HORAS EXTRAS - IMPUGNA~AO AOS 
CARTOES DE PONTO - "Tendo a reclamante 
imputado vfcio ao conteudo dos cart6es ponto 
colecionados pelo reclamado, aquela incumbe 
demonstrar a veracidade de suas alegas;6es, a teor 
do disposto nos artigos 818 da CLT e 333, I, do 
CPC. Comprovado pela prova testemunhal 
produzida que tais documentos nao refletiam a real 
jornada de trabalho desenvolvida pela autora, tem
se por cumprido o encargo probat6rio que sobre ela 
recafa e devidas as horas extras postuladas. Recurso 
conhecido e parcialmente provido tao somente para 
limitar a condenas;ao em horas extras a prova 
testemunhal constante dos autos". (RO 4050/2001) 

Em relas;ao a assinatura nos registros de ponto, nao ha obrigatoriedade de serem 

assinados pelo empregado. Porem, embora a legislas;ao trabalhista vigente nao exija 

expressamente a assinatura do empregado no corpo do cartao ponto, verifica-se que no 

ambito judicial em relas;ao a validade do cartao ponto sem a assinatura do empregado e 

materia controvertida. (COPASE, 2009, s/n)7 

Qualquer documento eletronico somente ganha a veracidade com a assinatura do 

usuano principal e para a Justis;a do Trabalho vale a mesma regra. Embora nao haja a 

obrigatoriedade da assinatura no cartao ponto e uma segurans;a para o empregador 

comprovar como validas as informas;6es nele contidas. 

2.1.1.4 Compensas;ao de atrasos e faltas comjornadas extraordinanas 

A marcas;ao de jornada de trabalho, em desacordo com a pre-assinalada no cartao ponto, 

devera ser descontada, nos casos de faltas e atrasos, e paga como horas suplementares, no 

caso de horas excedentes, pois, em uma reclamat6ria trabalhista, o funcionario podera 
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reivindicar as horas extras nao remuneradas; ja as faltas e atrasos a empresa tern direito de 

efetuar o desconto do funcionano e nao poderau · ser compensadas com trabalho 

extraordinano. 8 

E comum as empresas optarem pela compensa~ao das faltas e atrasos em horas 

extraordinanas, porem essa pratica podera levar o empregado a reclamar judicialmente o 

pagamento como horas extraordinanas. 

2.2 PAGAMENTO DE SALARIOS 

Defini.;;ao da palavra: (do dicionario Houaiss) "remunera~ao ajustada pela 

presta~ao de servi~os em razao do contrato de trabalho; ordenado, vencimentos, recompensa 

pelos servi~os prestados". 

A Constitui~ao Federal determina que os trabalhadores urbanos e rurais tern o direito a 

receber recompensa pelo seu trabalho: "prote~ao do sahirio na forma da lei, constituindo crime sua 

reten~ao dolosa" (art 7°, X) (grifo proprio). 

Segundo Cortez (2002, p.127), a remunera~ao e uma reciprocidade de obriga~oes das partes 

(empregado e empregador) constitui caracterfstica do contrato de trabalho. 0 empregado tern 

o dever de cumprir as suas fun~oes (trabalhar) e o empregador a obriga~ao de pagar-lh~ o 

salano. Havendo, portanto, reciprocidade de obriga~6es. Por isso, se diz que o contrato de 

trabalho e sinalagmatico.9 

0 pagamento de salanos evidencia, conforme o autor ac1ma, a troca de favores entre a 

empresa e o empregado ou colaborador, pms da mesma forma que e necessano o 

cumprimento das tarefas a serem realizadas para a empresa prosperar, o funcionano 

necessita do seu salano para sobreviver. 

7 Disponfvel em www.copase.com.br, acesso em 29/10/09. 

8 Disponfvel em www.netlegis.com.br 

9 Do dicionario Houaiss: Obrigagao recfproca entre as partes. 



0 Art 7° , inciso IV assim determina: 

0 inciso V completa: 
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"salano mm1mo, fixado em lei, nacionalmente 
unificado, capaz de atender as suas necessidades 
vitais basicas e as de sua familia com moradia, 
alimenta<;ao, educa<;ao, saude, lazer, vestuario, 
higiene, transporte e previdencia social, com 
reajustes peri6dicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vincula<;ao para 
qualquer fim;" 

"piso salarial proporcional a extensao e a complexidade do trabalho" 

0 inciso VI orienta sobre a 

"irredutibilidade do sah1rio, salvo o disposto em conven<;ao ou acordo coletivo" 

E para finalizar, o inciso VII da a garantia ao trabalhador de 

"Receber salario, nunc a inferior ao mfnimo, para os que percebem remunera<;ao variavel". 

No Art. 457 da CLT temos a seguinte defini<;ao 

"Compreendem-se na remunera<;ao do empregado, 
para todos os efeitos legais, alem do salario devido 
e pago diretamente pelo empregador, como 
contrapresta<;ao dos servi<;os, as gorjetas que 
receber". 

§ 1 o lntegram o salano, nao s6 a importancia fixa 
estipulada, como tambem as com1ssoes, 
percentagens, gratifica<;5es ajustadas, dimas para 
viagens e abonos pagos pelo empregador. 

§ 2° Nao se incluem nos salanos as ajudas de custo, 
assim como as diarias para viagem que nao 
excedam de cinqlienta por cento do salario 
percebido pelo empregado. 
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2.2.1 Habitualidade das verbas trabalhistas 

0 Juiz Jose Serson, apud Cortez (2002, p.l25), tern a seguinte defini<;ao sobre 

habitualidade: 

"Aquilo que, embora nao tenha sido prometido, se 
repetiu tantas vezes que se acredita se repetin'i 
sempre, e habitual. 
A habitualidade nao se confunde com a 
uniformidade, e isso significa que as horas de 
trabalho, extras ou noturnas, se consideram 
habituais mesmo que nao se tenham em numero 
sempre igual. 
Nao se exclui o can'iter da habitualidade quando a 
repeti~ao nao e diana, mas ha repetencia peri6dica 
do pagamento de determinada verba criando-se a 
convic<;ao da permanencia". 
Portanto, o pagamento de forma habitual e uma 
caracteristica que justifica a composi<;ao de 
determinadas verbas trabalhistas em salfuio. 

No Art. 458 da CLT tem-se a seguinte defini<;ao de remunera<;ao de salfuio: 

"Alem do pagamento em dinheiro, compreende-se 
como salfuio, para todos os efeitos legais, a 
alimenta<;ao, habita<;ao, vestufuio ou outras 
presta<;5es in natura que a empresa, por for<;a do 
contrato ou costume, fornecer habitualmente ao 
empregado. Em caso algum sera permitido o 
pagamento com bebidas alco6licas ou drogas 
nocivas." 
§ 2° Para os efeitos previstos neste artigo, nao serao 
consideradas como salario as seguintes utilidades 
concedidas pelo empregador: 
I - vestuarios, equipamentos e outros acess6rios 
fornecidos aos empregados e utilizados no local de 
trabalho, para a presta<;ao dos servi<;os; 
II - educa<;ao, em estabelecimento de ensino 
proprio ou de terceiros, compreendendo os valores 
relativos a matricula, mensalidade, anuidade, livros 
e material didatico; 
III - transporte destinado ao deslocamento para o 
trabalho e retorno, em percurso servido ou nao por 
transporte publico; 
IV - Assistencia medica, hospitalar e odontol6gica, 
prestada diretamente ou mediante seguro-saude; 
V - seguros de vida e de acidentes pessoais; 
VI - previdencia privada 



2.2.2 Quanto aos descontos salariais 
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§ 3° A habitas;ao e a alimentas;ao fomecidas 
como salario utilidade deverao atender aos fins a 
que se destinam e nao poderao exceder, 
respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 
20% (vinte por cento) do salario contratual. 

0 advogado Marcos Alencar10 define o desconto salarial como urn dos principais 

motivos de "stress" no contrato de trabalho; por conta disso, devem ser observados os 

criterios fixados por Lei, antes de procede-los, conforme determina o art. 462 da CLT: 

"Ao empregador e vedado efetuar qualquer 
desconto nos salarios do empregado, salvo quando 
esse resultar de adiantamentos, de dispositivos de 
lei, ou de contrato coletivo (atualmente convens;ao 
coletiva)." 

§ 1 o Em caso de dano causado pelo empregado, 
o desconto sera licito, desde que essa possibilidade 
tenha sido acordada ou na ocorrencia de dolo do 
empregado. 

§ 2° :E vedado a empresa que mantiver armazem 
para venda de mercadorias aos empregados, ou 
servis;os destinados a proporcionar-lhes prestas;6es 
in natura exercer qualquer coas;ao ou induzimento 
no sentido de que os empregados se utilizem do 
armazem ou dos servis;os. 

§ 3° Sempre que nao for possfvel o acesso dos 
empregados a armazens ou servis;os nao mantidos 
pela empresa, e licito a autoridade competente 
determinar a ados;ao de medidas adequadas, 
visando a que as mercadorias sejam vendidas e os 
servis;os prestados a pres;os razoaveis, sem intuito 
de lucro e sempre em beneffcio dos empregados. 

§ 4° Observando o disposto neste Capitulo e 
vedado as empresas limitar, por qualquer forma, a 
liberdade dos empregados de dispor de seu salario. 

Observa ainda o Dr. Marcos Alencar, que o desconto por dano causado pelo 

empregado, ou por dolo, somente podera ser feito desde que acordado entre empregado e 

10 Disponfvel em www.marcosalencar.com.br, acesso aos 29/10/2009. 
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empregador no momento da assinatura do contrato de trabalho, com clausula especffica 

prevendo tal desconto. 

Portanto, conforme ja determinado pela CLT, a permissao legal do desconto refere-

se apenas aos casos de atitudes do empregado motivadas por ac;ao culposa de imprudencia, 

negligencia e impericia: mesmo com as caracterfsticas ja mencionadas, a possibilidade de 

desconto ficani sujeita ao previo acordo entre as partes (empregado e empregador). 

2.2.3 Prazo e modalidade de pagamento 

0 pagamento do salario deve ser feito em moeda corrente do pais, conforme 

preceitua a Convenc;ao no 95/49 da OIT, conforme SUSSEKING (1994) apud Cortez (2002, 

p.l47) 

"Art.3 - 1. Os salarios pagaveis em espectes 
serao pagos exclusivamente em moeda de curso 
legal; o pagamento sob forma ordem de pagamento, 
bonus, cupons, ou sob qualquer outra forma que se 
suponha representar a moeda de curso sera, 
proibido. 
A autoridade competente podera perm1t1r ou 

prescrever o pagamento do salario em cheque ou 
vale postal, quando esse modo de pagarnento for de 
pratica corrente e necessaria, em razao de 
circunstancias especiais, quando uma convenc;ao 
coletiva ou sentenc;a arbitral o determinar, ou 
quando, apesar de tais disposic;oes, o trabalhador 
interessado consentir. 
Art. 4 - l.A legislac;ao nacional, as convenc;oes 
coletivas ou as sentenc;as arbitrais podem permitir o 
pagamento parcial do salario em especie nas 
industrias ou nas profiss6es em que esta forma de 
pagamento seja de uso corrente ou conveniente em 
razao da industria ou profissao em causa. 0 
pagamento do salario sob forma de bebidas 
alco6licas ou de drogas nocivas nao sera permitido 
em caso algum. 
Nos casos em que o pagamento parcial do salario 
em especie e autorizado, serao tomadas medidas 
apropriadas para que: 
as prestac;6es em especies sirvam para o uso pessoal 
do trabalhador e de sua familia e lhes tragam 
beneffcio; 



o valor atribufdo a essas presta<;;6es seja justa e 
razoavel." 
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Toda modalidade de contrato tern urn prazo a ser cumprido para pagamentos dos salarios, o 

Art. 4S9 da CLT assim define. 

0 Art 46S determina que: 

"0 pagamento do salano, qualquer que seja a 
modalidade do trabalho, nao deve ser estipulado 
por periodo superior a urn mes, salvo o que 
conceme a comiss6es, percentagens e 
gratifica<;;6es". 

PARAGRAFO UNICO. Quando o 
pagamento houver sido estipulado por mes, devera 
ser efetuado, 0 mais tardar, ate 0 quinto dia util 
do mes subseqiiente ao vencido (grifo proprio). 
Para os contratados de forma quinzenal ou mensa!, 
o pagamento deve ser efetuado ate o so (quinto) dia 

' · II apos o venc1mento . 
Para efeito de determinar o prazo de pagamento dos 
salarios, deve ser considerado na contagem dos dias 
0 sabado, excluindo 0 domingo e feriado, inclusive 
o municipal. 

"0 pagamento dos salanos sera efetuado em dia 
util e no local de trabalho, dentro do horario de 
servi<;;o ou imediatamente apos o encerramento 
deste, salvo quando efetuado por deposito em conta 
bancana, observando o disposto do artigo anterior". 

Quando o empregador utilizar o sistema bancano para o pagamento dos salanos, os 

val ores deverao estar a disposi<;;ao do empregado, 0 mais tardar, ate 0 so (quinto) dia util. 

Para o empregador que opte por efetuar o pagamento por meio de cheque, deve ser 

assegurada ao empregado a possibilidade e facilidade ao desconto do valor em moeda 

corrente do pais no mesmo dia em que lhe for dado o cheque. 

2.3 VERBAS RESCISORIAS 

11 lnformac;:6es coletadas do site www.guiatrabalhista.com.br, acesso aos 03111/09 
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Defini~ao da palavra: (do dicionano Houaiss) "importancia paga em dinheiro 

destinada a quebra, anulac;;ao ou invalidac;;ao do contra to de trabalho". 

A Constituic;;ao Federal no seu art. 7° assim define a rescisao contratual: 

"Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
alem de outros que visem a melhoria de sua 
condic;;ao social": 

I - relac;;ao de emprego protegida contra 
despedida arbitrana ou sem justa causa, nos termos 
da lei complementar, que prevera indenizac;;ao 
compensat6ria, dentre outros direitos; 

II - Seguro desemprego, em caso de desemprego 
involuntano; 

III - Fundo de garantia do tempo de servic;;o; 

Para entender como sao realizadas as diferentes formas de rescisao e necessario 

entendermos alguns dos contratos de traba1hos mais comuns no mercado e as obrigac;;oes 

trabalhistas decorrentes dos mesmos: 

2.3.1 Contrato de experiencia: 

Segundo Carrion, apud Pont (2003, p.28): "0 contrato de trabalho e pacto de execuc;;ao 

sucessiva, estabelecido para durar no tempo, sujeito a certas mutabi1idades, em interesse de 

am bas as partes". 

0 contrato de experiencia e destinado a permitir que o empregador, durante certo tempo, 

verifique as aptidoes do empregado, tendo em vista a sua contratac;;ao por prazo 

indeterminado, ao mesmo tempo em que oportuniza ao empregado conhecer a empresa e as 

.. d d 1 1. 12 at1v1 a es que ne a rea tza . 

Esse contrato deveni ser por escrito, nao podendo ultrapassar o prazo de noventa dias, 

conforme determina o Paragrafo Unico do Art. 445 da CLT. Caso ultrapasse esse per:fodo o 

mesmo ja pode ser caracterizado como contrato por prazo indeterminado. Nesse sentido o 

12 Disponfvel em www.rits.org.br, acesso em 28/09/2009. 
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Ac. TRT/SP - la Turma n.0 02890115520, DJSP de 10.01.91 esclarece: "Contrato de 

experiencia; que extravasa os noventa dias previstos em lei, perde validade, ainda que 

ex cedi do por so mente urn ou dois dias." 

Quando o empregador opta por nao renova-lo, o pagamento das verbas rescis6rias 

devera ser efetuado no primeiro dia util imediatamente ao seu termino, no seu proprio 

estabelecimento, nao sendo necessaria a assistencia do sindicato. 

As verbas que compoe essa rescisao sao as seguintes: 

- saldo de salario 

- ferias e decimo terceiro proporcionais 

Se nao ultrapassar os 90 dias nao ha obrigatoriedade do pagamento do aviso previo e 

multa dos 40% de FGTS. 

Nesta modalidade contratual nao ha direito de indeniza~ao ou estabilidade oriundas 

de gesta~ao, candidatura ou participa~ao na CIP A ou entidade sindical. 

Nos contratos de trabalho com modalidade de prazo determinado, o empregador, 

que sem justa causa, despedir o empregado, sera obrigado a indenizar-lhe a metade da 

remunera~ao a que teria direito ate o termino do contrato. Art. 479 da CLT. 

A mesma penalidade e aplicada, no Art. 480, ao empregado que vir a rescindir o 

contrato antes do prazo determinado, sendo obrigado a indenizar o empregador pelos 

prejufzos resultantes da rescisao. Porem o § 1 o delimita o valor dessa indeniza~ao, conforme 

segue: 

"A indeniza~ao, porem, nao podera exceder aquela a que teria direito o empregado 

em identicas condi~oes." 

2.3.2 Contrato de prazo indeterminado 
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Nessa modalidade de contrato ha algumas normas redigidas no Art.477 da CLT que 

precisam ser respeitadas conforme segue: 

"E assegurado a todo empregado, nao existindo 
prazo estipulado para a termina<;;ao do respectivo 
contrato, e quando nao haja ele dado motivo para 
cessa<;;ao das rela<;;oes de trabalho, o direito de 
haver do empregador uma indeniza<;;ao, paga na 
base da maior remunera<;;ao que tenha percebido na 
mesma empresa". 

§ 1 o 0 pedido de demissao ou recibo de quita<;;ao de 
rescisao do contrato, firmado por empregado com 
mais de 1 (urn) ano de servi<;;o, s6 sera vlliido 
quando feito com a assistencia do respectivo 
Sindicato ou perante a autoridade do Ministerio do 
Trabalho. 

§ 2° 0 instrumento de resCisao ou recibo de 
quita<;;ao, qualquer que seja a causa ou forma de 
dissolu<;;ao do contrato, deve ser especificada a 
natureza de cada parcela paga ao empregado e 
discriminado o seu valor, sendo valida a quita<;;ao, 
apenas, relativamente as mesmas parcelas. 

§ 3° Quando nao existir na localidade nenhum dos 
6rgaos previstos neste artigo, a assistencia sera 
prestada pelo Representante do Ministerio Publico 
ou, onde houver, pe1o Defensor Publico e, na falta 
ou impedimenta destes, pelo Juiz de Paz. 

§ 4° 0 pagamento a que fizer jus 0 empregado sera 
efetuado no ato da homologa<;;ao da rescisao do 
contrato de trabalho, em dinheiro ou em cheque 
visado, conforme acordem as partes, salvo se o 
empregado for analfabeto, quando o pagamento 
somente podera ser feito em dinheiro. 

§ 5o Qualquer compensa<;;ao no pagamento de que 
trata o paragrafo anterior, nao podera exceder o 
equivalente a urn mes de remunera<;;ao do 
empregado. 

§ 6° 0 pagamento das parcelas constantes do 
instrumento de rescisao ou recibo de quita<;;ao 
devera ser efetuado nos seguintes prazos: 

ate 0 primeiro dia util imediato ao termino do 
contrato; ou 
ate o decimo dia, contando da data da notifica<;;ao 
da demissao, quando da ausencia do aviso previo, 



Art 478: 

2.3.3 Demissao por justa causa 

indenizac;ao do mesmo ou dispensa de seu 
cumprimento. 
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§ 7° 0 ato da assistencia na rescisao contratual (§§ 
1° e 2°) sera sem onus para 0 trabalhador e 
empregador. 

§ 8° A inobservancia do disposto no § 6° deste 
artigo sujeitara o infrator a multa de 160 BTN, por 
trabalhador, bern assim ao pagamento da multa a 
favor do empregado, em valor equivalente ao seu 
salario, devidamente corrigido pelo fndice de 
variac;ao do BTN, salvo quando, comprovadamente, 
o trabalhador der causa a mora. 

"A indenizac;ao devida pela rescisao de contrato por 
prazo indeterminado sera de urn mes de 
remunerac;ao por anode servic;o efetivo, ou por ano 
e frac;ao igual ou superior a seis meses." 
§ 1 o 0 primeiro ano de durac;ao do contrato por 
prazo indeterminado e considerado como perfodo 
de experiencia e, antes que se complete, nenhuma 
indenizac;ao sera devida. 
§ 2° Se o salario for pago em dia, o calculo da 
indenizac;ao tera por base trinta (30) dias. 
§ 3° Se pago por hora, a indenizac;ao apurar-se-a na 
base de duzentos e quarenta (240) horas por mes. 

Conforme Zanluca (2009, s/n), "justa causae todo ato faltoso do empregado que faz 

desaparecer a confianc;a e a boa-fe existentes entre as partes, tomando indesejavel o 

prosseguimento da relac;ao empregatfcia". 

0 mesmo autor define que: "observe-se que imputar uma justa causa ao empregado 

sem esta existir podera ensejar, em alguns casos, uma indenizac;ao por danos morais". Com 

esse risco, ha empregadores que, com a pretensao de reduzir o quadro de funcionarios agem, 

de "rna fe" para nao cumprir com as obrigac;oes trabalhistas e na minima falta do empregado 

lanc;am-lhe advertencia seguida de demissao por justa causa. 
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0 Art. 482 da CLT identifica fatos que motivam e legitimam o empregador a 

rescindir o contrato por justa causa com o empregado. Atraves do autor Julio Cesar Zanluca 

(2009,s/n) vamos entender melhor cada urn desses atos: 

a) ato de improbidade: improbidade, regra geral, e 
toda a~ao ou omissao desonesta do empregado, que 
revela desonestidade, abuso de confian~a, fraude ou 
ma-fe, visando a uma vantagem para si ou para 
outrem. Ex.: furto, adultera~ao de documentos 
pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. 

b) Incontinencia de conduta ou mau procedimento: 
sao duas justas causas semelhantes, mas nao 
sinonimas. Mau procedimento e genero do qual a 
incontinencia e especie. 

A incontinencia revela-se pelos excessos ou imodera~6es, entendendo-se a 

inconveniencia de habitos e costumes, pela imodera~ao de linguagem ou de gestos. Ocorre 

quando o empregado comete ofensa ao pudor, pomografia, ou obscenidade, desrespeito aos 

colegas de trabalho ou a empresa. 

Mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do 

empregado, atraves da pratica de atos que firam a discri~ao pessoal, o respeito, que ofendam 

a dignidade, tomando impossivel ou sobremaneira onerosa a manuten~ao do vinculo 

empregaticio, e que nao se enquadre na definis:ao das demais justas causas. 

Negocia~ao habitual por conta propria ou alheia, sem permissao do empregador e quando 

constituir ato de concorrencia a empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao 

servi~o: ocorre justa causa se o empregado, sem autorizas:ao expressa do empregador, por 

escrito ou verbalmente, exerce de forma habitual atividade concorrente, explorando o mesmo 

ramo de neg6cio, ou exerce outra atividade que, embora nao concorrente, prejudique o 

exercicio de sua fun<;ao na empresa. 

execu~ao ou pena: 0 despedimento do empregado justificadamente e viavel pela 

impossibilidade material de subsistencia do vinculo empregaticio, uma vez que, cumprindo 

pena criminal, o empregado nao podera exercer atividade na empresa. 
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Desidia13 no desempenho das respectivas fun~oes: a desfdia e o tipo de falta grave que, 

na maioria das vezes, consiste na repeti<;ao de pequenas faltas leves, que se vao acumulando 

ate culminar na dispensa do empregado. Isto nao quer dizer que uma s6 falta nao possa 

configurar desfdia. 

Os elementos caracterizadores sao os descumprimentos pelo empregado da obriga<;ao de 

maneira diligente e sob honirio ou servi<;o que lhe est<i afeito. Sao elementos materiais, 

ainda, a pouca produ<;ao, os atrasos freqiientes, as faltas injustificadas ao servi<;o, a produ<;ao 

imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do 

empregado pelas suas fun<;6es. 

f) Embriaguez habitual ou em servi~o: s6 haveni embriaguez habitual quando o trabalhador 

substituir a normalidade pela anormalidade, tomando-se urn alco6latra, patol6gico ou nao. 

Entretanto, a jurisprudencia trabalhista vern considerando a embriaguez continua como uma 

doen<;a e nao como urn fato para a justa causa. E preferfvel que o empregador enseje esfor<;os 

no sentido de encaminhar o empregado nesta situa<;ao a acompanhamento clfnico e 

psicol6gico. 

g) Viola~ao de segredo da empresa: a revela<;ao s6 caracterizara viola<;ao se for feita a terceiro 

interessado, capaz de causar prejufzo a empresa, ou a possibilidade de causa-lo de maneira 

apreciavel. 

h) Ato de indisciplina ou de insubordina~ao: tanto na indisciplina como na insubordina<;ao existe 

atentado a deveres jurfdicos assumidos pelo empregado no simples fato de sua condi<;ao de 

empregado subordinado. 

A desobediencia a uma ordem especffica, verbal ou escrita, constitui ato tfpico de 

insubordina<;ao; a desobediencia a uma norma generica constitui ato tfpico de indisciplina. 

i) Abandono do emprego: a falta injustificada por mais de trinta dias faz presumir o 

abandono de emprego, conforme entendimento jurisprudencial. 

13 Desfdia: do dicioml.rio Houaiss: disposic;:ao para evitar qualquer esforc;:o ffsico ou moral, indolencia, ociosidade, preguic;:a, falta de atem;:ao, de 
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Existem, no entanto, circunstancias que fazem caracterizar o abandono antes dos 

trinta dias. E o caso do empregado que demonstra inten<;ao de nao mais vuhar ao servi<;o. Por 

exemplo, o empregado e surpreendido trabalhando em outra empresa durante o perfodo em 

que deveria estar prestando servi<;os na primeira empresa. 

j) Ato Iesivo da bonra ou da boa fama praticado no servi~o contra qualquer pessoa, ou ofensas fisicas, nas 

mesmas condi~oes, salvo em caso de legitima defesa propria ou de outrem: as ofensas ffsicas sao 

consideradas falta grave quando relacionadas ao vinculo empregatfcio, praticadas em servi<;o 

ou contra superiores hienirquicos, mesmo fora da empresa. Ainda sao considerados lesivos a 

honra e a boa fama gestos ou palavras que importem em expor outrem ao desprezo de 

terceiros ou por qualquer meio magoa-lo em sua dignidade pessoal. 

As agress5es contra terceiros, estranhos a rela<;ao empregatfcia, por raz5es alheias a vida 

empresarial, constituirao justa causa caso se relacionem ao fato de ocorrerem em servi<;o. 

A legftima defesa exclui a justa causa, quando o trabalhador, usando moderadamente os 

meios necessanos, repele injusta agressao, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

Pratica constante de jogos de azar: jogo de azar e aquele em que o ganho e a perda 

dependem exclusivamente ou principalmente de sorte. 

Para que o jogo de azar constitua justa causa, e imprescindfvel que o jogador tenha 

intuito de lucro, de ganhar urn bern economicamente apreciavel. 

PAAAGRAFO UNICO: Constitui igualmente justa causa para dispensa do 

empregado a pratica, devidamente comprovada em inquerito administrativo, de atos 

atentat6rios a seguran~a nacional. 

A pratica de atos atentat6rios contra a seguran<;a nacional, desde que apurados pelas 

autoridades administrativas, e motivo justificado para a rescisao contratual. 

2.3 .4 Rescisao Indireta 

zelo, desleixo, negligencia. 
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Segundo Alencar (2009, s/n), "a rescisao indireta do contrato de trabalho nada 

mais e do que o at6 do empregado em dar por rescindido o contrato mantido por seu 

empregador". 

Quando o empregador incorre em falta grave como o descumprimento das 

obriga<;:5es contratuais, falta de pagamento dos salanos, concessao de ferias, inexistencia de 

depositos do FGTS, Previdencia Social e outras decorrentes de brigas e desconfian<;:a entre as 

partes, pode ocorrer a rescisao indireta. 

A Dra Odete Grasselli esclarece que: 

"Imprescindivel, para a configura<;:ao da resc1sao 
por culpa patronal, tal qual por culpa do 
empregado, a demonstra<;:ao dos requisitos da 
tipicidade, gravidade, nexo de causalidade e 
imediaticidade. A rescisao indireta pautada no 
indeferimento dos beneffcios previdencianos por 
ausencia de repasses das contribui<;:oes recolhidas 
do empregado nao enseja, por si s6, motiva<;:ao para 
a termina<;:ao do contrato de trabalho por culpa 
patronal, na medida que o Instituto Nacional de 
Seguridade Social deve seguir as determina<;:oes 
emanadas da legisla<;:ao previdenciana, a qual 
determina a concessao dos beneficios 
previdencianos aos segurados obrigat6rios com a 
mera comprova<;:ao da existencia de vinculo 
empregaticio, fazendo tal prova a simples 
apresenta<;:ao da CTPS com o registro do liame, 
sendo incabivel a perquiri<;:ao pela Autarquia se o 
empregador procedeu ao repasse ou nao das 
contribui<;:5es recolhidas do empregado para 
conferir-lhe o beneffcio pleiteado. Recurso 
desprovido". (TRT23. RO- 00774.2007.021.23.00-
0. Publicado em: 24/04/08. 1 a Turma. Relator: JUIZ 
CONVOCADO PAULO BRESCOVICI) 

"Para justificar o rompimento do contrato de 
trabalho e necessaria que o empregador tenha 
cometido falta efetivamente grave capaz de causar 
prejuizos para o empregado e tornar a continuidade 
do vinculo empregaticio intolen1vel, inviabilizando 
a rela<;:ao de emprego. Nem todo ato faltoso 
cometido pelo empregador justifica a rescisao 
indireta do contrato de trabalho, com todas as suas 
conseqtiencias." (TRT23. RO 
01020.2007.004.23.00-2. Publicado em: 18/04/08. 
2a Turma. Relator: DESEMBARGADORA LEILA 
CALVO) 
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"A prova da justa causa tern que ser 
contundente, todos os meios de provas sao 
permitidos, ate mesmo as periciais: se for o caso, 
como quando incorre de mensagens ou arquivos 
enviados eletronicamente (prova da autoria e do 
conteudo ), mas corriqueiramente a prova "forte" 
nos casos concretos sao documentos ratificados por 
testemunhas. Lembrando que ainda a prova 
testemunhal e a mais incisiva no Direito do 
Trabalho". 

Nesse sentido a Dra Ana Gledis tern urn posicionamento bern fundamentado: 

"A justa causa, como qualquer outra pretensao 
formulada em jufzo, deve ser objeto de robusta 
comprovac;ao para que seja acolhida". No caso da 
justa causa aplicada ao empregado, verifica-se que 
a mesma e a mais dura penalidade imposta em uma 
relac;ao de trabalho, capaz de macular toda a vida 
profissional do obreiro. Por este motivo, as razoes 
que determinaram a aplicac;ao de tal pena devem 
ser inequivocadamente demonstradas pelo 
empregador, sob pena de a justa causa ser revertida 
em jufzo. 0 onus da prova, quanto ao particular, e 
do empregador, que deve entao demonstrar nos 
autos que o empregado incidiu em alguma das 
condutas pre vistas no artigo 482 da CLT. 

No que se refere a justa causa cometida pelo 
empregador, trata-se de hip6tese menos freqliente e 
cujas conseqliencias nao sao tao graves, ja que o 
seu reconhecimento importara apenas no 
pagamento das mesmas verbas rescis6rias que 
seriam devidas caso a ruptura contratual fosse 
imotivada. Tanto num caso como no outro, 
havendo a devida comprovac;ao nos autos, a justa 
causa deve ser reconhecida. 
Por fim, com relac;ao as provas, 
00000000000000000000000000 
00000000000000000000000000 
00000000000000000000000000 
00000000000000000000000000 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 
graves, jequencias pelo empregador, trata-se de 
hipma das condutas previstas no artigo 482 da 
CLT. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 difi 
cilmente elas acompanham a petic;ao inicial e, na 
maioria das vezes, sao produzidas no curso da 
instruc;ao processual. Dependendo do tipo de 
conduta na qual incidiu o obreiro, pode ser que a 
contestac;ao venha acompanhada de provas 
documentais, mas normalmente a prova 
testemunhal e a mais decisiva nesta seara". 
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2.4 DO VINCULO EMPREGATICIO 

Defini~ao da palavra: (do dicionano Houaiss) "aquilo que ata, liga ou aperta ( duas ou mais 

pessoas ou coisas)". 

0 vinculo empregatfcio e protegido por lei, conforme ja citado no art. 7o da CF, que define 

como direito do trabalhador, tanto urbano como rural, a relas;:ao de emprego e todas as 

obrigas;:oes previdenciarias e fiscais decorrentes dessa relas;:ao. 

0 Art. 41 da CLT determina a obrigatoriedade do registro de qualquer empregado, 

formalizando o ato atraves do Livro de Registro dos Empregados, com a seguinte redas;:ao: 

"Em todas as atividades sera obrigat6rio para o 
empregador o registro dos respectivos 
trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas 
ou sistema eletronico, conforme instrus;:oes a serem 
expedidas pelo Ministerio do Trabalho". 

Os requisitos necessanos a configuras;:ao da relas;:ao de emprego encontram-se 

dispostos no art. 3° da Consolidas;:ao das Leis do Trabalho. Sao eles a pessoalidade, a nao-

eventualidade, a subordinas;:ao e a onerosidade. 

2.4.1 A pessoalidade 

Conforme Silva (2009, s/n) 14 "essa caracterfstica determina que somente a mesma pessoa, 

de forma direta, pode prestar servis;:os a uma pessoa ffsica ou jurfdica; da mesma forma nao 

se considera pessoalidade quando o servis;:o e prestado por pessoas diversas ou por via 

indireta". 

Poden1 ser caracterizado vinculo empregaticio na medida em que a pessoa fisica contratada e 

substituida por outra de forma continua. 

2.4.2 A nao-eventualidade 

14 Disponfvel em www.infoescola.com/direito, acesso aos 22/10/09. 
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A nao-eventualidade implica em trabalho continuo, de trato sucessivo. 

Conforme descreve Carrion: 

2.4.3 A subordina<;ao 

"Aqui o conceito nao e apenas temporal pois que 
nao deve ser atribuido o caniter de eventualidade: 
a) quando o trabalho tern por objeto necessidade 
normal da empresa, que se repete peri6dica e 
sistematicamente (ex. vendedora de ingressos em 
teatro, uma hora por dia; musicos de urn clube, dois 
dias por semana; professor de escola, duas aulas 
por semana); 
b) trabalhador contratado para refon;:ar a produ<;:ao 
por pouco tempo ( deve ser contratado por tempo 
determinado, quantas vezes forem necessanas e nao 
como eventual); a e b sao chamados adventfcios na 
doutrina estrangeira; 
c) quando o tempo de execu<;:ao dos servi<;:os se 
alonga, ultrapassando o que poderia ser 
considerado "curta dura<;:ao". (Comentanos a 
Consolida<;:ao das Leis do Trabalho, Ed. Saraiva, 
24a edi<;ao, Sao Paulo, 1999). 

Segundo Romita (1979), a "subordina<;:ao e a integra<;ao da atividade do trabalhador 

na organiza<;ao da empresa mediante urn vinculo contratualmente estabelecido, em virtude 

do qual o empregado aceita a determina<;:ao, pelo empregador, das modalidades de presta<;ao 

de trabalho" . 

0 empregado e urn trabalhador subordinado, dirigido pelo empregador. Tal 

subordina<;ao pode ser economica, tecnica, hierarquica, jurfdica e social. 0 trabalhador 

autonomo nao e empregado exatamente por nao ser subordinado a ninguem, exercendo com 

autonomia suas atividades e assumindo os riscos de seu neg6cio. Aquele que presta servi<;o 

voluntano tambem nao esta subordinado ao tomador deste servi<;o, por ter urn tratamento 

especffico previsto em lei. 

Por ser uma caracteristica fundamental do contrato de trabalho e importante que se 

observe a questao sob o prisma da subordina<;ao juridica que implica, alem do fator 
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econ6mico, o poder de dires;ao, organizas;ao e escolha da atividade do empregado, bern 

como o poder disciplinar. -

A subordinas;ao esta diretamente relacionada a dependencia econ6mica, na medida 

em que a prestas;ao de servis;os impoe contraprestas;ao pecuniaria e assuns;ao dos riscos 

econ6micos da atividade pelo empregador. 

2.4.4 A onerosidade 

Segundo Silva (2009, s/n) "a prestas;ao de servis;os nao e realizada de forma gratuita, 

mas oneroso, pois incube o empregador de pagar o salario ao empregado pelos servis;os 

prestados, assim como o empregado tern a obrigas;ao de pres tar servis;os ao empregador". 

Portanto, se os servis;os forem prestados espontanea e gratuitamente, nao ha relas;ao 

empregatfcia. 

Essa caracteristica nem sempre e concretizada de forma financeira: ela pode vir 

representada por troca de alimentos, moradia, vestuario, o que tambem pode transformar-se 

na maneira camuflada do trabalho de servidao ou escravidao. 

Algumas empresas criam artificios que mascaram o vinculo empregatfcio, oferecendo 

pequena participas;ao na sociedade. Com essa pratica o empregador tenta fraudar a carga 

tributaria decorrente da contratas;ao, ao mesmo tempo em que o empregado se obriga a bater 

cartao todos os dias e nao tern poder algum de decidir pela empresa. 

Conforme Verena Fornetti 15 (2009, s/n) descreve: 

Continua Forneti na sua materia: 

"Essa forma de contratas;ao, em que os 
empresarios mascaram o vinculo de emprego, tern 
se generalizado no pais, segundo relato de 
representantes do Ministerio do Trabalho, dos 
tribunais do trabalho e dos sindicatos. De acordo 
com a legislas;ao brasileira, quando as tarefas de 
s6cio se configuram da mesma maneira que o de 
urn empregado, a pratica e fraudulenta" 
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"0 Govemo intensificou a fiscaliza~ao sobre 
empresas que caracterizam funcionarios como 
s6cios e pagam menos tributos e contribui~6es 
trabalhistas. Depois de autua-las, o Ministerio do 
Trabalho cobra os depositos do FGTS sonegados 
no perfodo e comunica a Receita Federal, que 
demanda o Imposto de Renda" 

E comum essa pratica com os profissionais liberais que atuam em centros medicos e 

escolas e ate mesmo em escrit6rios de advocacia, porem tern se tornado freqtiente nos sal6es 

de beleza, clinicas de estetica, depila~ao e empresas de entrega. 

Fometti na sua materia ainda descreve uma senten~a favoravel do desembargador federal 

do trabalho Rovirso Boldo que assim a justifica: "erigir a condi~ao de "s6cias dos servi~os" a 

profissionais especializadas nos servi~os de manicuro, pedicuro e depila~ao, foi a forma sub-

reptfcia encontrada para fraudar a legisla~ao". 

2.5 DANOS MORAIS 

A violencia moral no ambiente de trabalho nao e urn fen6meno novo. As leis que tratam do 

assunto ajudaram a atenuar a existencia do problema, mas nao o resolveram de todo. Ha a 

necessidade de conscientiza~ao da vitima e do agressor(a), bern como a identifica~ao das 

a~6es e atitudes, de modo a serem adotadas posturas que resgatem o respeito e a dignidade, 

criando urn ambiente de trabalho gratificante e propicio a gerar produtividade 

(www.mte.gov.br, acesso aos 16/09/2009) 

Os danos morais sao aqueles que abalam a honra, a boa-fe subjetiva ou a dignidade do 

trabalhador. 

"Dano Moral. Ofensa a honra do empregado. 0 
empregador responde pela indeniza~ao do dano 
moral causado ao empregado, porquanto a honra e 
a imagem de qualquer pessoa sao inviohiveis." (art. 
5°, XI, da Constitui~ao Federal). 

15 Verena Fornetti e da redacao do Jornal "Folha de S.Paulo" em materia publicada aos 27/09/2009 na coluna "dinheiro". 
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A caracterizac;ao da ocorrencia dos danos morais depende da prova do nexo de 

causalidade entre o fato gerador do dano e suas conseqtiencias nocivas a moral do ofendido. 

"A indenizac;ao por danos morais em decorrencia 
de assedio moral somente pode ser reconhecida 
quando estiver calcada em provas seguras acerca da 
conduta abusiva do empregador ou de seu preposto, 
consubstanciada pela pressao ou agressao 
psicol6gica, prolongada no tempo, que fere a 
dignidade do trabalhador, bern como acerca do 
necessano nexo de causalidade entre a conduta 
violadora e a dor experimentada pela vftima". 
(TRT23. RO - 01020.2007.004.23.00-2. Publicado 
em: 18/04/08. 2a Turma. Relator: 
DESEMBARGADORA LEILA CALVO) 

A comprovac;ao do dano e composta por prova minuciosa das condic;oes nas quais 

ocorreram as ofensas a moral, boa-fe ou dignidade da vftima, as conseqtiencias do fato para 

sua vida pessoal, incluindo a repercussao do dano e todos os demais problemas gerados por 

este ato. 

Mesmo considerando que em alguns casos ja existam jurisprudencias que 

indiquem parfunetros para valores de indenizac;ao por danos morais, depende de cada Juiz 

Julgador o criterio de fixac;ao da penalidade devida. 

A fixac;ao de indenizac;ao por danos morais tern a pretensao de reparar a dor, o 

sofrimento ou exposic;ao indevida sofrida pela vftima em razao da situac;ao constrangedora, 

alem de servir para desestimular o ofensor a praticar novamente a conduta que deu origem ao 

dano. 

Assim, tendo em vista a teoria do desestfmulo, cada ofensor deve ser condenado a 

pagar indenizac;ao que represente medida eficaz para nao voltar a praticar o ato ilfcito, 

observando-se, para tanto, sua capacidade econ6mica e a conseqtiente razoabilidade do valor 

a ser arbitrado sem lhe abalar demasiadamente, mas tornando necessaria a imediata correc;ao 

da pratica de posturas reprovaveis como a que ensejou a condenac;ao. 
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2.5.1 Assedio moral 

Conceito: (do diciomlrio Houaiss) "Estabelecer cerco com a finalidade de exercer 

dominio, insistencia impertinente, persegui9ao". 

A CLT no art.483 da liberdade ao trabalhador de rescindir o contrato de trabalho 

nas seguintes situa96es: 

a) Forem exigidos servi9os superiores as suas 
for9as, defesos por lei, contnir:ios aos bons 
costumes, ou alheios aos contratos. 
b) For tratado pelo empregador ou por seus 
superiores hierarquicos com rigor excessivo. 
c) Correr peri go manifesto de mal considerado. 
d) Nao cumprir o empregador as obriga96es do 
contrato. 
e) Praticar o empregador, ou seus propostos, contra 
ele ou pessoas da sua familia, ato lesivo da honra e 
boafama. 
f) 0 empregador e seus prepostos ofenderem-no 
fisicamente, salvo em caso de legitima defesa, 
propria ou de outrem. 
g) 0 empregador reduzir o seu trabalho, sendo este 
por pe9a ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente 
a importancia dos salarios. 
§ 1 o 0 empregado podera suspender a presta9ao dos 
servi9os ou rescindir o contrato, quando tiver de 
desempenhar obriga96es legais incompativeis com 
a continua9ao do servi9o. 
§ 3° Nas hip6teses das letras d e g, podera o 
empregado pleitear a rescisao do seu contrato de 
trabalho e o pagamento das respectivas 
indeniza96es, permanecendo ou nao no servi9o ate 
o final da decisao do processo. 

Normalmente os danos morais sao fatos decorrentes do assedio moral ou violencia moral no 

trabalho. 

Conforme o site: www.mte.gov.br, "assedio morale toda e qualquer conduta abusiva (gestos, 

palavras, escritos, comportamento, atitude, etc.) que, intencional e frequentemente, fira a 

dignidade e a integridade fisica ou psiquica de uma pessoa, amea9ando seu emprego ou 

degradando o clima de trabalho". 

Esse mesmo site indica as condutas mais comuns que caracterizam o assedio moral: 

a) instru96es confusas e imprecisas ao(a) trabalhador(a); 
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b) dificultar o trabalho; 

c) atribuir erros imaginarios ao(a) trabalhador(a); 

d) exigir, sem necessidade, trabalhos urgentes; 

e) sobrecarga de tarefas; 

f) ignorar a presenc;a do(a) trabalhador(a), ou nao cumprimenta-lo, ou ainda, nao lhe 

dirigir a palavra na frente dos outros, deliberadamente; 

g) fazer crfticas ou brincadeiras de mau gosto ao(a) trabalhador(a) em publico; 

h) impor horanos injustificados; 

i) retirar-lhe, injustificadamente, os instrumentos de trabalho; 

j) agressao ffsica ou verbal, quando estao a s6s o(a) assediador(a) e a vftima; 

k) revista vexat6ria; 

1) restric;ao ao uso de sanitanos; 

m) ameac;as; 

n) insultos; 

o) isolamento 

"A humilhac;ao repet1t1va e de longa durac;ao 
interfere na vida do trabalhador e trabalhadora de 
modo direto, comprometendo sua identidade, 
dignidade e relac;oes afetivas e sociais, ocasionando 
graves danos a saude ffsica e mental, que podem 
evoluir para a incapacidade laborativa, desemprego 
ou mesmo a morte, constituindo urn risco invisivel, 
porem concreto, nas relac;6es e condic;oes de 
trabalho". (BARRETO, 2000) 

0 assedio moral quer seja urn ato ou a repetic;ao deste ato constitui uma violencia 

psicol6gica, causando danos a saude ffsica e mental, nao somente daquele que e exclufdo, 

mas de todo o coletivo que testemunha esses atos. 

"0 desabrochar do individualismo reafirma o perfil 
do 'novo' trabalhador: 'autonomo, flexfvel', capaz, 
competitivo, criativo, agressivo, qualificado e 
empregavel. Estas habilidades o qualificam para a 
demanda do mercado que procura a excelencia e 
saude perfeita. Estar 'apto' significa responsabilizar 
os trabalhadores pela formac;ao/qualificac;ao e 
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culpabiliza-los pelo desemprego, aumento da 
pobreza urbana e miseria, desfocando a realidade e 
impondo aos trabalhadores urn sofrimento 
perverso". (BARRETO, 2000) 

A partir da Constitui<;ao de 1988 a Justi<;a do Trabalho passa a julgar atos decorrentes 

de danos materiais causados por Acidente de Trabalho, conforme reafirma a nossa 

entrevistada Regina: 

"Com o advento da Emenda Constitucional que 
alterou as materias de competencias da Justi<;a do 
Trabalho, tambem ha ajuizamento de a<;oes de 
indeniza<;oes decorrentes de acidentes de trabalho, 
entre outras demandas relacionadas as rela<;oes de 
trabalho". 

Danos materiais sao a<;6es de indeniza<;6es decorrentes de doen<;as irreversfveis 

adquiridas no perfodo em que o trabalhador fazia parte do quadro funcional da empresa. 

Essas doen<;as sao frutos da negligencia do empregador em providenciar 

Equipamentos de Seguran<;as necessarios a prote<;ao ffsica do trabalhador, alem de muitas 

vezes nao permitir o devido descanso para que o mesmo recomponha suas for<;as e nao tenha 

a sua integridade ffsica prejudicada. 

0 Art. 157 assim determina como obriga<;6es da empresa: 

Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran<;a e 
medicina do trabalho; 
Instruir os empregados, atraves de ordens de 
servi<;o, quanto as precau<;6es a tomar no sentido de 
evitar acidentes de trabalho ou doen<;as 
ocupacionais; 
Adotar as medidas que lhes sejam determinadas 
pelo 6rgao regional competente; 
Facilitar o exercicio da fiscaliza<;ao pela autoridade 
competente 

0 Art. 158 tambem determina em rela<;ao aos 
empregados: 
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Observar as normas de segurans;a e medicina do 
trabalho, inclusive as instrus;oes de que trata o item 
II do artigo anterior; 
Colaborar com a empresa na aplicas;ao dos 
dispositivos deste Capitulo. 

P ARAGRAFO UNICO. Constitui ato faltoso do 
empregado a recusa injustificada: 
a observancia das instrus;oes expedidas pelo 
empregador na forma do item II do artigo anterior; 
ao uso dos equipamentos de protes;ao individual 
fomecidos pela empresa. 

A Dra Ana Gledis tern o seguinte parecer em relas;ao aos danos morais e materiais: 

"Os danos morais apenas se caracterizam quando 
ha ofensa a direitos personalfssimos do empregado, 
o que normalmente acontece quando o obreiro e 
colocado em situas;ao vexat6ria e constrangedora 
no ambiente de trabalho. 
Como o dano moral manifesta-se apenas na esfera 
mais fntima do indivfduo, a sua comprovas;ao 
especffica nao e exigida. Entretanto, e imperiosa a 
prova da ocorrencia da situas;ao apta a ensejar o 
prejufzo extrapatrimonial. 
Em poucos casos o dano moral e demonstrado 
atraves de provas que ja podem acompanhar a pes;a 
do ingresso, sendo que na maioria das vezes e a 
prova testemunhal que comprova tal tipo de ofensa. 
E oportuno ressaltar que atualmente se verifica nas 
demandas judiciais uma tendencia a banalizas;ao do 
dano moral, o que, contudo, nao tern sido aceito 
pelos Tribunais Patrios, cujo posicionamento e no 
sentido de que meros dissabores (aos quais todos 
estao sujeitos em suas vidas cotidianas) nao 
ensejam qualquer reparas;ao. 
Quanto aos danos materiais, normalmente sao de 
mais facil comprovas;ao, eis que demonstrados pela 
via documental. Sao relativos a prejufzos ou 
despesas suportados injustamente pelo empregado 
e, desde que devidamente demonstrados, sao 
passfveis de reparas;ao". 
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3 CAPITUL03 

DOS PROCESSOS TRABALHISTAS ADVINDOS DAS EMPRESAS 
TERCEIRIZADAS 

Este capitulo e dedicado ao estudo dos riscos trabalhistas trazidos as empresas 

quando das contrata~oes de prestadores de servi~os de maneiras incorretas e sem as 

preven~oes legais exigidas. 

3.1 CONCEITO GERAL 

A terceiriza~ao conforme Hashimoto16 (2009, s/n), tern natureza jurfdica contratual 

comercial entre as empresas, nao se trata de contrato civil de fomecimento de mao-de-obra, e 

sim contrato civil da atividade que sera realizada autonomamente por empresa especializada. 

Conforme posicionamento da Regina: 

"A terceiriza~ao de mao de obra e tema complexo 
que merece ser analisado, conforme criterios de 
conveniencia e oportunidade, o estudo deve levar 
em considera~ao cada caso especffico, conforme o 
foco de interesse de cada empresa e devera ser 
objeto de analise criteriosa quanto ao 
custo/beneficio e responsabiliza~ao." 

0 Tribunal Superior do Trabalho, atraves da Sumula 331 descreve uma serie de 

orienta~oes a serem observadas na contrata9ao da mao-de-obra terceirizada. 

SUMULA No 331. CONTRATO DE 
PRESTA<;AO DE SERVI<;OS. LEGALIDADE 
(mantida)- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
I - A contrata~ao de trabalhadores por empresa 
interposta e ilegal, formando-se 0 vinculo 
diretamente com o tomador dos servi~os, salvo no 
caso de trabalho temporano (Lei no 6.019, de 
03.01.1974). 
II - A contrata~ao irregular de trabalhador, 
mediante empresa interposta, nao gera vinculo de 
emprego com os 6rgaos da administra~ao publica 

16 Aparecida Tokume Hashimoto, materia disponivel em http://ultimainstancia.uol.com.br 
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III - Nao forma vinculo de ernprego corn o tornador 
a contratas;ao de servis;os de vigiHincia (Lei no 
7.102, de 20.06.1983) e de conservas;ao e lirnpeza, 
bern como a de servis;os especializados ligados a 
atividade-rneio do tornador, desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinas;ao direta. 

IV - 0 inadirnplernento das obrigas;oes trabalhistas, 
por parte do ernpregador, irnplica a 
responsabilidade subsidiana do tornador dos 
servis;os, quanto aquelas obrigas;oes, inclusive 
quanto aos 6rgaos da adrninistras;ao direta, das 
autarquias, das fundas;oes publicas, das ernpresas 
publicas e das sociedades de econornia rnista, desde 
que hajarn participado da relas;ao processual e 
constern tarnbern do titulo executivo judicial (art. 
71 da Lei no 8.666, de 21.06.1993). 

Essa Surnula e analisada por Regina que afirma: 

"assirn, ternos que, via de regra, a terceirizas;ao da 
mao de obra e ilegal e cria 0 vinculo ernpregatfcio 
corn o tornador de servis;os ( exceto nos casos de 
servis;o ternporano e se o contrato estiver dentro da 
legislas;ao vigente). Todavia, se esta contratas;ao 
nao for para urna atividade-firn, e sirn para urna 
atividade-rneio 17, esta sera lfcita, conforme o item 
II da surnula supracitada, ou nos casos de traba1ho 
ternporano, conforme a Lei no 6.019/1974 ou nos 
casos da Lei no 7.10211983, rnencionados tarnbern 
no item II, da surnula 331 do TST. 

Neste sentido e irnportante lernbrar que a ernpresa contratante deve cercar-se de 

cuidados antes de efetivar a contratas;ao da prestadora de servis;os, para evitar futuros 

problemas trabalhistas, principalrnente no que tange a idoneidade daquela, e a quitas;ao das 

prestas;oes decorrentes dos contratos de trabalho rnantidos corn os ernpregados que 

efetivarnente prestarn servis;os nas suas instalas;oes. 

"A responsabilidade sera, via de regra, subsidiana 
entre 0 tornador de servis;os e prestador. Quanto a 
responsabilidade solidaria, decorre da lei ou da 
vontade das partes, evidenciando-se na hip6tese 
rnencionada no art. 16 da Lei 6.019, de 1974, de 

17 Atividade meio: nao consta no contrato social da empresa, agrega custo ao produto, sao atividades intermediarias no processo produtivo 

(disponivel em www.guiatrabalhista.com.br) 
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falencia da ernpresa de trabalho ternponmo. 
Assirn, seria extrernarnente eficaz que o tornador de 
servi~os pactue de anternao corn o prestador destes 
servi~os que a responsabilidade, nos casos de 
eventuais reclarna~6es trabalhistas, seja solidaria. 
Mas as decis6es dos Jufzes sao baseadas no 
conjunto probat6rio constante dos autos." 
(CARV ALH0,2009) 

3.2 CARACTERISTICA DA TERCEIRIZAc;Ao 

Conforme Hashimoto (2009, s/n) a descaracteriza~ao da pessoalidade na presta~ao dos 

servi~os e ponto crucial a ser observado: o terceirizado nunca se inserira na estrutura 

funcional da ernpresa tornadora como engrenagern permanente, sernpre sera urn rnernbro 

extemo que participara de forma ocasional no ciclo produtivo do tornador ern atividades 

secundanas. 

0 autor Teixeira (2009, s/n) apresenta outras caracterfsticas: 

Exclusividade: Nao se pode ex1st1r a 
exclusividade e a dependencia financeira do 
tornador, isto e, 0 tornador de servi~o nao 
deve ser unico cliente da prestadora de 
serv1~os. 

Subordina~ao: 0 cornando de ordens, a 
supervisao das tarefas e o controle da 
jomada de trabalho do terceirizado sao de 
responsabilidade da ernpresa terceirizada 
contratada. Exceto nos casos de trabalho 
ternporano, avulso sindicalizado e 
estagiano. 
Contrata~ao de resultados: a contratante 
jarnais contrata hornens/rnulheres, tarefas, 
determinada quantidade de pessoas no local 
da presta~ao de servi~os. 0 foco da 
contrata~ao sernpre sera resultado. 
Rela~ao contratual: a rela~ao entre o 
contratante e contratada deve ser feita por 
rneio do Gestor e Preposto, sern envolver 
outras pessoas, para evitar o vfnculo. 
Gestor do contrato: e o representante da 
contratante que devera fazer curnprir as 
clausulas contratuais existentes. A rela~ao 
do gestor sernpre sera corn o preposto e 
nunca diretarnente corn os funcionarios da 
terceirizada. 
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Preposto: e o representante da contratada, 
descrito em chiusula contratual, com o qual 
o gestor resolveni todos os assuntos 
relacionados ao contrato. Esta rela<;ao nao 
gera vinculo, pois o preposto esta 
representando a pessoa jurfdica contratada, 
pode ate ser o funcionario do terceiro, ou 
qualquer outra pessoa, desde que conste no 
contrato firmado entre as partes. 
Objeto do contrato social da terceirizada nao 
deve ser o mesmo da contratante, ainda que 
preste servi~o nas mesmas instala~6es. 

Segundo Teixeira (2009) a terceiriza<;ao proporciona alguns beneffcios as empresas, dentre 

eles sao apontados os seguintes: 

Incrementa a produtividade 

Melhoramento da qualidade e competitividade do produto com a concentra<;ao de 

recursos aplicados na area produtiva 

Diminui<;ao de controles 

Minimiza perdas 

Evita a obsolescencia dos equipamentos 

Libera recursos para aplica<;ao em outras tecnologias 

Concentra esfor<;os no planejamento de novos produtos 

Reduz os custos administrativos e de pessoal 

Transforma custos fixos em variaveis 

Gera ganho de competitividade 

Divide a a<;ao sindical 

Otimiza o uso de espa<;os 

Aumenta a especializa<;ao 

Desmobiliza a<;6es grevistas 
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Proporciona a qualidade na atividade-rneio atraves do terceiro 

Melhora na adrninistra~ao do tempo 

Dirninui o nfvel hierarquico 

Redu~ao do passivo trabalhista das ernpresas tornadoras 

Redu~ao de quadro de pessoal indireto 

Racionaliza as cornpras de rnateriais de consurno, de equiparnentos e uniforrnes. 

3.4 A PRATICA DA TERCEIRIZA<;AO NAS EMPRESAS PUBLICAS 

A contrata~ao de terceirizados tarnbern e pnitica cornurn nos 6rgaos publicos, 

principalrnente nas prefeituras. Neste sentido, nurn levantarnento feito no municipio de 

Pinhais/PR, ternos que atualrnente o seu contencioso trabalhista aproxirna-se dos 15 

rnilhoes 18
. 

No sentido de aprofundar urn pouco rnais sobre o terna, esse subitern sera enriquecido 

corn as experiencias desenvolvidas no Municipio de Pinhais/PR e relatadas atraves do seu 

procurador Dr.Edson Galdino Vilela de Souza. 

Segundo Dr Galdino, para deterrninadas atividades desenvolvidas, o custo para 

contrata~ao do servidor publico onera a folha de pagarnento: 

"as entidades publicas rnantern quadros funcionais 
pr6prios para atender as necessidades perrnanentes, 
porern existern outras dernandas que podern e 
devern ser atendidas por pessoal nao vinculado 
diretarnente a estrutura publica, neste senti do ha urn 
impedimenta constitucional de aurnento do 
funcionalisrno publico para fazer face as dernandas 
decorrentes de transferencias voluntarias" (CF, art. 
167, inciso X) 
Portanto, a terceiriza~ao, ern alguns casos pode-se 
classificar como necessaria para evitar urn aurnento 
do quadro funcional perrnanente. Alguns servi~os 
nao sao essenciais (lirnpeza, copa, vigiHincia, 
pequenas obras) e se fizerern parte do quadro 

18 Dados coletados em entrevista, no dia 01/09/2009, como Dr. Edson Galdino Vilela de Souza- Procurador do Municipio de Pinhais/PR 
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Como forma de redw;ao de custo a decisao mais 
viavel e a terceirizas;ao de servis;os sazonais: a 
construs;ao de uma determinada obra, locas;ao de 
maquinano, onde ha necessidade de pessoal 
qualificado para melhor operacionalizas;ao e 
aproveitamento da maquina locada, com isso ha 
menos dispendio financeiro e redus;ao do tempo 
com a contrata9ao de terceiros treinados. 

3.5 FALHAS APONTADAS NA CONTRATA<;AO DE SERVI<;OS TERCEIRIZADOS 

NA ADMINISTRA<;AO PUBLICA 

Segundo Dr Galdino sao diversas as falhas apontadas na contrata9ao dos servi9os 

terceirizados entre as principais estao: 

a) promiscuidade entre agentes publicos e 
empresanos que, quase sempre afetam ou 
burlam procedimentos de controle e 
fiscalizas;ao por mais rigorosos que possam 
parecer; 

b) tnlfico de influencia mediante a contratas;ao 
reiterada de uma mesma pessoa por diversas 
empresas contratadas para a presta9ao de 
servi9os. Em alguns casos, uma mesma 
pessoa e contratada por vanos anos e por 
diversas empresas para prestar servi9os ao 
mesmo ente publico. Esse procedimento 
viola o principia da impessoalidade ao 
estabelecer preferencia por pessoas ligadas 
aos agentes publicos por relas;ao de 
simpatia, amizade, parentesco, etc; 

c) falta de fiscalizas;ao e acompanhamento dos 
servi9os que estao sendo prestados; 

d) falta de fiscalizas;ao dos pagamentos 
efetuados a terceiros e esses a seus 
funcionanos, inclusive com os devidos 
recolhimentos dos encargos trabalhistas e 
previdenciarios. 
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3.6 PARTICIPA<;AO NA SOCIEDADE DA EMPRESA COMO FORMA DE 

MASCARAR 0 VINCULO EMPREGATICIO 

Numa materia do Jomal "Folha de Sao Paulo", publicada em 27/09/2009 a autora 

Verena Fometti descreve sobre a said a encontrada por algumas em pres as para "driblar o 

fisco" nos encargos trabalhistas. 

A proposta e oferecer uma pequena cota de participac;;ao na empresa, porem o 

funcioml:rio "suposto s6cio", alem de cumprir todas as tarefas, bate cartao, e subordinado ao 

chefe e nao possui autonomia de decisao. 

A autora descreve como sendo comum essa pnitica entre os profissionais liberais e, 

sobretudo em sal6es de beleza. 

Ha ainda casos em que o funcionario se obriga a abrir empresa para apresentar nota 

fiscal de prestac;;ao de servic;;os e tern como unico cliente a contratante, pratica essa que 

burocratiza a vida do funcionario e nao deixa duvidas sobre a relac;;ao do vinculo 

empregaticio. 

Segundo Dra Odete: 

"na mawna das vezes o que se observa e que, 
quando as empresas e os 6rgaos publicos servem-se 
dos servic;;os de empresas terceirizadas, muitas 
vezes intuindo reduc;;ao de custos e suposic;;ao de 
isenc;;ao em ac;;oes trabalhistas, sao oneradas em 
numero maior do que se contratados/admitidos 
diretamente empregados/servidores. Isto porque, 
alem de serem responsabilizadas pelo pagamento 
das verbas trabalhistas, suportam valores 
exorbitantes em caso de "desaparecimento" ou 
mesmo fechamento da empresa terceirizada ou de 
nao comparecimento da empresa em audiencia 
trabalhista ou mesmo de produc;;ao de contestac;;ao 
precana ou ate ausencia dela e respectiva 
documentac;;ao pertinente ao empregado". 
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4 CAPITUL04 

Este capitulo e dedicado especialrnente a algumas dicas de prevenc;ao de processos 

trabalhistas nas ernpresas. A seguir ternos a opiniao de cada urn dos entrevistados: 

4.1 DA PREVEN<;AO NAS EMPRESAS PRIV ADAS E PUBLICAS 

4 .1.1 Ernpresas ern Geral 

Conforrne Dra Odete: A Principal ac;ao entre os partfcipes da relac;ao contratual eo 

tratarnento corn respeito e urbanidade, bern como a observancia dos ditarnes legais 

constitucionais e infraconstitucionais de qualquer natureza. Tarnbern e, dentre tantas outras: 

Prornover na ernpresa urn arnbiente de tranqtiilidade, confianc;a e seguranc;a~ 

Fornentar o bern-viver no arnbiente laboral, onde se passa grande parte do dia- e da 

nossa existencia -, mediante elaborac;ao de estrategias para fornentar arnizades, rnelhorar o 

relacionarnento social, bern como o bern-estar ffsico, como a planificac;ao de gimistica 

laboral sernanal, observancia das regras de ergonornia, alern de eventos sociais~ 

Adequado fornecirnento e efetiva fiscalizac;ao do uso de Equiparnentos de 

Seguranc;a~ 

Extirpar, o quanto possfvel, do arnbiente de trabalho elementos insalubres ou 

perigosos prejudicais a saude e ao rneio arnbiente; 

Prornover vistorias peri6dicas na ernpresa por Tecnicos da Seguranc;a do Trabalho, e 

realizac;ao de eventos pela Comissao Interna de Prevenc;ao de Acidentes sobre seguranc;a e 

rnedicina do trabalho; 

Substituir sanc;oes punitivas por sanc;oes prerniais como forma de rnotivar os 

funcion:irios ao curnprirnento das regras legais e norrnas da ernpresa de toda fndole. 
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"A rigorosa observancia do pagamento das verbas 
previstas em lei e em normas coletivas, nos prazos 
legais, e a garantia legal do empregador capaz de 
eximir e afastar a condenac;;ao judicial. Importante 
tambem os gestores das empresas permanecerem 
atualizados quanto as legislac;;6es e normas 
coletivas vigentes e se atentar para a jurisprudencia 
majoritana dos Tribunais, visando a assegurar aos 
empregados os direitos que lhe sao devidos, para 
evitar o ajuizamento de ac;;6es trabalhistas". 

Dra Ana Gledis tern o seguinte parecer sobre os procedimentos que a empresa 

pode tomar para evitar os processos trabalhistas: 

"A observancia da legislac;;ao trabalhista e sempre a 
melhor soluc;;ao para evitar o ajuizamento das 
demandas, principalmente porque desestimula o 
empregado a acionar o Poder Judiciano em busca 
de direitos que ja foram devidamente satisfeitos 
durante a contratualidade. A pactuac;;ao de acordo 
nas Camaras de Conciliac;;ao Previa tambem e uma 
medida que pode ser adotada para evitar as 
Reclamat6rias Trabalhistas, desde que o mesmo 
seja devidamente cumprido e dele constem todas as 
formalidades necessanas para impedir o 
ajuizamento de ac;;ao trabalhista". 

4.1.2 Da prevenc;;ao nas empresas terceirizadas em geral 

Conforme Dra Odete, as empresas e 6rgaos publicos, ao contratar empresas 

terceirizadas, devem ter notfcias concretas acerca da situac;;ao financeira, sua atuac;;ao perante 

a sociedade, fiscalizando suas ac;;6es perante terceiros e os pr6prios empregados de forma 

rotineira; ou seja: 

- antes de firmar contrato de prestac;;ao de servic;;os, importante a tomada de referencias da 

empresa a ser contratada, como consultas via certid6es tributanas, trabalhistas, civil e 

criminal, e o mais, para a certeza de que a mesma e cumpridora de suas obrigac;;6es 

contratuais e sociais; 
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- na medida do possfvel, nao fazer tratamento diferenciado entre funcionfuios e 

terceirizados na questao respeito, urbanidade, cunsiderando a possibilidade de estes ultimos 

passarem a fazer parte do quadro de empregados da empresa tomadora de servi<;os; 

- solicitar hens em garantia para saldar dfvidas especialmente de indole trabalhista; 

- uma vez envolvida numa a<;ao trabalhista de funcionfuios terceirizados, a empresa 

tomadora de servi<;os jamais deve deixar de comparecer em audiencias e cuidar para evitar a 

revelia daquela, ah~m de acompanhar passo a passo a efetiva produ<;ao de defesa e juntada de 

documentos pela real empregadora do autor, demandante da a<;ao trabalhista; 

- no caso ainda de prefeituras e outros 6rgaos publicos, disponibilizar, se for caso, urn 

advogado para representar as empresas terceirizadas, efetivamente comprometido com a 

causa; 

- sempre que possfvel, em caso de ausencia de concilia<;ao, caminhar pela tomada dos 

depoimentos dos interessados, na busca da verdade real. 

Segundo Teixeira (s/n 2009), a Tomadora deve observar alguns pontos fundamentais 

para evitar riscos nas terceiriza<;oes: 

A empresa deve manter projeto de terceiriza<;ao. A 
terceiriza<;ao deve ser bern estudada pela Diretoria 
da empresa, pais se nao feita adequadamente, trara 
preJUlZOS a em pre sa ( CO-responsabilidade 
trabalhista e tributfuia). 
As metas devem ser atingidas conforme o projeto 
de terceiriza<;ao. 
Definir qual devera ser o perfil do prestador de 
servi<;os, sendo ele uma empresa de presta<;ao de 
servi<;os ou profissional aut6nomo, qual sera a sua 
especialidade e qualidades esperadas. 
A valiar como manter os setores em funcionamento, 
utilizando-se de prestadores de servi<;os. 
Desenvolver programas de treinamento intemo, a 
fim de evitar qualquer postura de dire<;ao, 
fiscaliza<;ao ou controle. A empresa contratante nao 
pode, diretamente dar ordem, fiscalizar ou controlar 
os prestadores de servi<;os terceirizados, deve 
designar, de sua parte urn GESTOR de contratos o 
qual cobrara a execu<;ao do contrato do 
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PREPOSTO (representante da contratada atraves 
de ch1usula contratual), que tera acesso direto a 
contratante para receber qualquer instruc;ao acerca 
dos servic;os que estao sendo realizados. Qualquer 
relac;ao direta do funciomlrio da empresa 
terceirizada com a contratada se configura o 
vinculo empregaticio e a solidariedade (nao pode 
haver: subordinac;ao, controle de honlrio e controle 
de freqi.H~ncia). 
Evitar a todo o custo: a direc;ao, a fiscalizac;ao ou 
controle, a subordinac;ao (dar ordens) , supervisao 
( controle ), o controle freqtiencia, o controle de 
ponto dos funcionfuios da empresa terceirizada. A 
relac;ao deve ser impessoal, por meio de urn 
responsavel da contratante, eleito em clausula 
contratual. 
Em relac;ao a area trabalhista, a terceirizac;ao de 
servic;os, de acordo com o inciso III do Enunciado 
331 do TST, sera permitida nos casos de vigiHincia, 
conservac;ao e limpeza, e tambem, em servic;os 
especializados ligados a atividade-meio, desde que 
inexistentes os requisitos da pessoalidade ou 
subordinac;ao direta. 
Proibida a subordinac;ao dos funcionarios da 
contratada as ordens da contratante, caracterizara o 
vinculo empregaticio. 
Verificar pelo contrato social se a atividade-fim da 
prestadora e compativel com a atividade-meio do 
tomador: se for contratado servic;o de limpeza, no 
contrato social da contratada deve constar como 
atividade a prestac;ao de servic;os de limpeza. 
Forma de execuc;ao dos servic;os e em que 
condic;5es: constar no contrato de prestac;ao de 
servic;os o nome da pessoa que responde pelos 
funcionarios da contratada, bern como clara 
descric;ao dos trabalhos a serem efetuados pelos 
funcionfuios da contratada, sem subordinac;ao, com 
impessoal, sem controle de freqtiencias. Qualquer 
sugestao, reclamac;ao, elogios, comando ou 
solicitac;ao de servic;os deve ser feito diretamente a 
pessoa responsavel pela equipe, conforme conste 
no contrato. 
0 tomador devera avaliar os resultados dos servic;os 
prestados: no contrato deve haver previsao da prova 
de avaliac;ao dos servic;os, a qual deve ser por 
intermedio de relat6rios por escrito. 
V erificar a existencia de clausula cons tan do os 
materiais, equipamentos e instrumentos que a 
contratada vai utilizar nos servic;os. 
Verificar a existencia de clausula onde a contratada 
informa como administrara o comportamento de 
seus empregados: constar no contrato de prestac;ao 
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de servi~os o nome da pessoa que responde pelos 
funcionanos da contratada, como ja foi citado, o 
qual apli\,;ara advertencias, suspensoes e demissoes, 
horano da realiza~ao dos trabalhos, etc. A empresa 
contratante nao pode demitir, fazer comentano ou 
outros procedimentos com os funcionanos da 
empresa contratada. Qualquer comentano, decisao, 
reclama~ao deve ser tratado diretamente com a 
pessoa responsavel constante no contrato, ou seja, a 
pessoa que esta fazendo a limpeza (por exemplo) e 
a pessoa jurfdica e nao a pessoa fisica que executa o 
servi~o. As vezes e complicado, como exemplo: em 
determinada situa~ao urn servi~o fica incompleto, a 
pessoa que executou esta a sua frente, porem o 
funcionano da empresa contratante deve 
encaminhar sua reivindica~ao (por telefone) ao 
responsavel e este responsavel solicitar o servi~o 
completo; diferentemente caracteriza o vinculo 
empregatfcio, facilmente provado por testemunhas. 
Verificar se consta clausula onde a contratada 
declara a sua responsabilidade a respeito dos 
acidentes do trabalho e cumprimento das normas do 
tomador em rela~ao a preven~ao de acidentes. 
Fomecimento de EPI e EPC, pela contratada. 
Cita~ao de nao haver qualquer vinculo 
empregaticio entre o tomador e os empregados da 
pres tad ora. 
V erificar se consta clausula prevendo em caso do 
tomador vir a ser interpelado judicialmente pelo 
fato da prestadora nao ter cumprido alguma de suas 
responsabilidades trabalhistas ou previdencianas, 
com referencia a sua mao-de-obra este poder::i 
assumir o pagamento. 
V erificar se consta pre vi sao (em fun~ao do item 
anterior) de que o tomador podera interpor a~ao 
civil, para retroceder o seu contrato, para que haja 
ressarcimento das perdas. 
Defini~ao de pre~o do contrato, data do pagamento 
e sua composi~ao para os efeitos dos reajustes. 
Verificar se consta do contrato prazo de vigencia. 
Proibi~ao da utiliza~ao dos empregados da 
contratada em outras fun~oes da contratante. 
Forma de rescisao do contrato. 
Clausula eximindo a contratante da 
responsabilidade solidana trabalhista. 
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4.1.3 Da prevenc;;ao na contratac;;ao de cooperativas de trabalho e servic;;os: 

Em cooperativas de trabalho e servic;;o deveni observar: 

Nao subordinac;;ao do associado a ordens na sua atividade individual. 

Nao pode existir a pessoalidade, o servic;;o a ser prestado na tomadora nao pode ser 

exercido sempre pelo mesmo associado, mas por funcionarios diversos com a mesma 

qualificac;;ao. 

A eventualidade deve ser a caracterfstica da prestac;;ao de servic;;os da Cooperativa, 

caso contrario esta intimamente ligada com a atividade-fim da tomadora de uma 

forma permanente (configurando assim o vfnculo trabalhista). 

Os cooperados devem estar cientes de seus direitos e deveres inerentes as suas 

condic;;5es - devem ter a mesma identidade profissional ou economica. 

Os associados devem estar cientes quando aderirem as suas renuncias em relac;;ao a 

direitos trabalhistas, esta adesao deve ser espontanea. 

A empresa tomadora do servic;;o nao pode ter tido qualquer vfnculo com ex

empregados que ingressam na cooperativa nem com ex-empregados, agora s6cios 

fundadores ou Diretores da Cooperativa contratada. 

A cooperativa de servic;;os e trabalho pode ser livremente organizada; basta congregar 

trabalhadores, que voluntariamente e conscientemente resolvem constituf-la, por isso 

a Tomadora devera averiguar se esta legal e regular. 

0 tomador podera avaliar e gerenciar via gestor. 

A cooperativa negocia a remunerac;;ao dos cooperados. 

Ha o comprometimento solidario dos cooperados para com o contrato assinado com o 

tomador pela cooperativa. 
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4.1.4 Da prevens;ao na contratas;ao de trabalho temporano 

Com relas;ao ao trabalho temporano deveni observar: 

Registro da empresa de trabalho temponirio no MTE. 

Contrato de trabalho temporano por escrito da fomecedora com a tomadora ou 

cliente. 

Constar no contrato expressamente o motivo justificador de demanda do trabalho 

temponirio, bern como as modalidades de remuneras;ao da prestas;ao de servis;o. 

0 servis;o prestado pelo trabalhador temporano destinar-se a necessidade transit6ria 

de substituis;ao do pessoal regular e permanente, ou ao acrescimo extraordinano de 

servts;o. 

Nao exceder 3 meses a prestas;ao temporana, sem prorrogas;ao autorizada pelas 

Portarias 02/96 e 01/97 da Secretaria de Relas;6es do Trabalho, do Ministerio do 

Trabalho e Emprego. 

A empresa de trabalho temporano deve manter contrato escrito entre a empresa de 

trabalho temporano e cada urn dos assalariados. 

Anotas;ao da condis;ao de trabalhador temporano, na CTPS. 

Nao contratar estrangeiro com visto provis6rio como trabalhador temporano. 

A empresa que contrata trabalhador temporano nao pode cobrar taxa do mesmo, a 

titulo de medias;ao. 

A empresa de trabalho temporano nao deve se dedicar a outras atividades estranhas 

as previstas na Lei 6.019174- arts. 3o e 4°. 

"Art. 3° - E reconhecida a atividade da empresa de 
trabalho temporano que passa a integrar o plano 
ba.sico do enquadramento sindical a que se refere o 
art. 577, da Consolidas;ao da Leis do Trabalho". 
"Art. 4° - Compreende-se como empresa de 
trabalho temporario a pessoa ffsica ou jurfdica 
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urbana, cuja atividade consiste em colocar a 
disposi~ao de outras empresas, temporariamente, 
trabalhadores, devidamente qualificados, por elas 
remunerados e assistidos." 

0 trabalhador nao deve permanecer na empresa ap6s o prazo ou termino da obra ou 

atividade que autorizou o contrato tempon'irio. 

Nao contratar outro trabalhador tempon'irio par o mesmo posto de trabalho. 

Nao contratar o mesmo trabalhador, para o mesmo posto, por meio de diversas 

empresas de trabalho temponirio, que atuem em sistema de rodfzio. 

Nao efetuar a contrata~ao de trabalho tempon'irio para substituir trabalhador efetivo 

que se desligou definitivamente da empresa tomadora. 

Nao efetuar a transferencia de empregados permanentes da empresa tomadora para a 

empresa fornecedora. 

Nao efetuar rescisoes contratuais com os empregados permanentes para a contrata~ao 

de trabalhadores temporarios de quase todos os postos de trabalho da empresa 

to mad ora. 

4.1.5 Da preven~ao nas administra~oes publicas 

Conforme relato do Dr Edson Galdino, a seguir relacionamos alguns passos concretos 

implantados na Prefeitura do Municipio de Pinhais/PR para reduzir o numero de processos 

trabalhistas advindos das contratadas terceirizadas: 

a) A primeira medida tomada pela nova administra~ao foi a edi~ao do Decreto 009/2009, 

determinando a suspensao total de todos os pagamentos contratuais ate que os Secret:irios 

tomassem conhecimento dos servi~os contratados e pudessem fiscalizar de forma mais 

efetiva o que estava sendo realizado em cada urn dos contratos. 

b) 0 segundo pas so foi a cria~ao da figura dos "fiscais dos contratos", fun~ao essa assumida 

por servidores com cargo comissionado, de extrema confian~a, que treinados, passaram a 
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fazer o acompanhamento efetivo de todos os contratos terceirizados (servi~os 

desenvolvidos, horas trabalhadas, pagamentos efetuados, · recolhimento dos en cargos sociais, 

etc.). Esses fiscais, ao agirem na fiscaliza~ao de forma plena tomam-se em prepostos 

qualificados para defender o interesse publico quando a Prefeitura e acionada nos processos 

trabalhistas. 

0 terceiro passo foi a reformula~ao dos processos licitat6rios tomando-os mais 

rigorosos quanto a idoneidade economica e financeira da empresa a ser contratada. Isto e 

sobretudo desejavel para minimizar atrasos nos pagamentos de salarios e apropria~ao 

indebita de encargos sociais para cobrir eventuais deficits de caixa das empresas contratadas. 

4.2 REDU<;AO DAS PERDAS FINANCEIRAS NOS CASOS DE PROCESSOS 

TRABALHISTAS JA PROTOCOLADOS NO TRIBUNAL DO TRABALHO 

Nas entrevistas realizadas foi solicitado dicas de redu~ao das perdas financeiras nas 

empresas que sao citadas como Reclamadas nos processos trabalhistas. A seguir a dicas de 

cada urn dos entrevistados: 

"A observancia dos prazos e a quita~ao ( e 
recolhimento do FGTS, na epoca propria) sao 
garantias que protegem o empregador de eventual 
condena~ao pecuniaria. Aliado a este fato, a 
robustez do conjunto probat6rio (provas 
documental e oral) concede tambem suporte legal 
ao resultado da a~ao. Ha a~6es, como as de 
indeniza~ao, dano moral, por exemplo, que 
envolvem casos subjetivos de direitos 
fundamentais, como a honra. Exemplo: casos que 
envolvam pedido de justa causa, dano moral e 
situa~6es assemelhadas. A melhor forma de se 
evitar perdas financeiras, ap6s o inicio da a~ao 
trabalhista, e realizar urn acordo, pois o valor 
acordado nao e necessariamente o valor que a outra 
parte tern direito a receber e nem que o reu tenha 
que pagar, mas poe fim a demanda de forma 
irrevogavel, ou seja, nao cabe recurso da 
homologa~ao do acordo. Alem disto, nao se correra 
risco de uma eventual senten~a desfavoravel a 
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qualquer das partes, elirninado assirn tarnbern o 
custo para recorrer dessa senten~a e dirninuindo 
tarnbern o tempo do processo e do desgaste". 
(CARY ALHO, 2009) 

Alguns jufzes sao favoniveis a concilia~ao na fase de conhecimento, conforrne Dra 

Odete: 

E Dra Ana Gledis: 

"Tenho ainda que: a rnelhor solu~ao para o 
processo e a concilia~ao, ainda na fase de 
conhecimento, urna vez que, sern se adentrar no 
rnerito dos pleitos discutidos nos autos, urna vez 
que os interessados previnern ou terrninarn o litfgio 
mediante concess6es rnutuas (art. 840 do C6digo 
Civil), acarreta dirninui~ao do saldo devedor, seja 
relativarnente ao rnontante principal, seja corn 
rela~ao a despesas processuais custas, 
ernolurnentos, honoranos periciais, encargos sociais 
(contribui~6es previdencianas e fiscais). 

"Quando ja ajuizada a dernanda e havendo risco de 
que os pedidos forrnulados pelo Reclarnante sejarn 
procedentes, o acordo e sernpre a rnedida que pode 
fazer corn que o custo da a~ao seja rnenor para o 
ernpregador. lsto se da porque norrnalrnente o valor 
pago no acordo e inferior aquele que seria quitado 
ern caso de condena~ao atraves de senten~a" 

Seguindo Dr Edson Galdino, a concilia~ao nao e a rnelhor safda, no caso concreto da 

Prefeitura de Pinhais/PR: "o carninho rnais viavel e resistir juridicarnente, ao maximo. 0 

instituto da concilia~ao alern de rnoralrnente perigoso por ensejar cornposi~ao espuria pode 

gerar urna situa~ao de acornoda~ao indesejavel. Por isto o Municipio de Pinhais nao tern o 

costume da concilia~ao, exatarnente para nao abrir precedentes para novos processos 

trabalhistas. 
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4.3 CONSIDERA<;OES FINAlS DOS ENTREVISTADOS: 

Para finalizar esse capitulo das preven~oes, foi solicitado que os entrevistados apresentassem 

sugestoes finais tanto as empresas, como aos trabalhadores em geral, no sentido de 

preven~ao. 

Segundo Dr Galdino: 

"antes de contratar e importante fazer urn 
levantamento previo da real necessidade de 
contrata~ao e isto envolve quantificar bern a 
eventual necessidade. 0 recurso publico deve ser 
despendido com prudencia para atender a tantas 
demandas que desfiam os gestores publicos. No 
entanto, o Poder Publico, muitas vezes, contrata a 
mais do que efetivamente necessita por falta de 
planejamento e de controle. 

Outra providencia e elaborar processos licitat6rios, com editais ngorosos que 

prevejam puni~oes por inexecu~ao e assegurem ao contratante a prerrogativa de reter hens 

em garantias dos servi~os nao executados. Alem disso, as empresas a serem contratadas 

devem apresentar documentos comprobat6rios da sua idoneidade civil, criminal, trabalhista, 

previdenciaria e etc. 

Mas nao basta contratar bern, segue-se ao contrato bern feito o seu 

acompanhamento em especial o cuidado com a fiscaliza~ao das empresas contratadas, 

controlando pagamentos efetuados aos funcionanos, recolhimento dos encargos sociais, uso 

dos equipamentos de seguran~a, cumprimento das leis trabalhistas e outras obriga~oes 

acess6rias discriminadas no contrato. 

Sobretudo cabe ao Poder Publico o papel principal de controlar o que esta sendo 

realizado para nao ser conivente nos casos de apropria~ao indebita, desvio de finalidade e rna 

utiliza~ao do dinheiro publico . 

Conforme Regina Carvalho: 

"o importante e manter-se atualizado em rela~ao as 
legisla~oes e normas vigentes no pais, como 
tambem em rela~ao as orienta~oes jurisprudenciais 
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das instancias superiores. Por outro lado, 
entendo imprescindfvel urn excelente e eficiente 
sistema de Recursos Humanos e de Contabilidade 
na empresa, com consultoria jurfdica preventiva". 

A Dra Ana Gledis orienta no sentido de que 

"a as;ao trabalhista seja sempre calcada na busca 
pela verdade, de modo que se de a cada urn apenas 
aquilo que de fato lhe e devido. A composis;ao entre 
as partes antes da prolas;ao de sentens;a tambem e 
uma altemativa bastante proveitosa para ambos os 
demandantes, ja que fomece uma rapida solus;ao ao 
litfgio" 

E para finalizar o parecer da Dra Odete Grasselli: 

"Asseguro, por fim, que o trabalho e inerente ao 
homem. Portanto, as interas;oes entre homens, 
individualmente considerados ou atraves da 
chamada pessoa jurfdica, por fics;ao legal, devem 
ser permeadas pela observancia da lei escrita e pela 
etica do bern viver e especialmente conviver. 
Do contrario, como de fato ocorre na sociedade 
brasileira, os conflitos sociais e especialmente 
judiciais tendem a crescer geometricamente, seja 
em numero, seja pela complexidade das quest5es 
que afligem a humanidade, como, alias, 
concretamente ocorre na modema sociedade 
capitalista" 
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5 CAPITULOS 

CONCLUSAO DA AUTORA 

Esse trabalho de pesquisa realiza urn antigo sonho de escrever algo para as 

empresas e OS trabalhadores em geral, evitarem confrontos ligados a area da Justis;a do 

Trabalho. 

Na ocasiao da visita as Varas do Trabalho nos Municfpios de Pinhais e Sao Jose dos 

Pinhais/PR constatou-se amontoados de processos a espera de analise e julgamentos. Alguns 

onde os trabalhadores foram visivelmente lesados e outros, que realmente nao precisariam 

estar ali, simplesmente porque a prevens;ao seria a forma mais correta e justa de evita-lo. 

No infcio a ideia era transformar esse trabalho de pesquisa numa cartilha, com dicas 

de prevens;ao, mas no seu desenvolvimento senti-se a necessidade de enriquece-lo com 

opiniao de pessoas que estao diretamente ligadas a area e vivenciam todos os dias, semanas e 

anos problemas semelhantes ligados aos processos trabalhistas. 

5.1 OS OBJETIVOS E SUAS CONCLUSOES 

Referente ao objetivo especifico proposto 01: Pesquisar, no referencial te6rico, a CLT 

(Consolidas;ao das Leis Trabalhistas) e a Constituis;ao Federal, identificando os principais 

aspectos legais, envolvendo os direitos dos trabalhadores. 

Conclui-se que as Leis Trabalhistas descritas na CLT e a Constituis;ao Federal sao 

pes;as fundamentais para orientas;ao das nossas empresas e dos trabalhadores no sentido de 

esclarecer o que sao direitos e deveres a serem observados e seguidos no dia-a-dia. 

Com esses embasamentos as empresas, atraves dos seus departamentos de Recursos 

Humanos poderao criar manuais intemos com direitos, deveres e obrigas;oes dos 

funcionarios, adaptados a sua realidade. 
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A preven~ao dos processos trabalhistas nas empresas tern o seu infcio na 

contrata~ao do funciomirio e na manetra como e desenvolvida a rela~ao empresa x 

colaborador. 

Referente ao objetivo especifico proposto 02: ldentificar junto a V ara do Trabalho da 

Cidade de Pinhais, Sao Jose dos Pinhais/PR e a Corregedoria do Tribunal do Trabalho do 

Parana as principais queixas trabalhistas apresentadas nas peti~6es dos processos. 

Esse processo de identifica~ao junto as Varas do Trabalho de Pinhais, Sao Jose dos 

Pinhais/PR e na Corregedoria nao foi numerico, mas opiniao das MM Jufzas e da nossa 

entrevistada Regina Carvalho que com grande competencia hoje responde pela Secretaria da 

Corregedoria do TRT9a Regiao. 

As principais queixas trabalhistas sao praticamente as mesmas em todos os 

processos: campeao das reclama~6es estao as horas extras, seguidas de pagamento irregular 

de salarios, verbas rescis6rias, vinculo trabalhista, seguidos dos pedidos mais graves como 

danos morais e materiais. 

Todos esses pedidos poderao ser resolvidos com urn born controle intemo de cartao 

ponto, pagamento em dia dos salarios, com seus holerites e demais, devidamente assinados, 

verbas rescis6rias com calculos corretos e quitadas em dia. 

Vale ressaltar aqui que mesmo sendo empresa pequena, com poucos funcionarios, 

devem ocorrer os controles intemos de livro registro dos funcionarios, marca~ao de 

freqtiencia, recibos de quita~ao e outras obriga~6es acess6rias que podem servir de 

comprovantes numa possfvel causa trabalhista. 

0 vinculo empregatfcio e direito do trabalhador e lhe assegura o FGTS, como uma 

poupan~a futura, alem do recolhimento do INSS para lhe favorecer nos casos de acidentes de 

trabalho e aposentadoria. 

Ja a questao dos danos morais e materiais dizem respeito ao relacionamento dos 

empresarios e seus representantes, com o dia-a-dia dos funcionarios e colaboradores. 



67 

0 conceito de "troca de favores" e muito importante, pms ass1m como o 

funciomirio depende do salano, a empresa necessita da mao-de-obra qualificada e dedicada 

na elaboras;ao e realizas;ao das tarefas. 

Funcionano descontente, em hip6tese alguma desenvolve seu trabalho com 

qualidade, competencia e rendimento. 

Conforme opiniao dos nossos entrevistados, de nada adianta uma empresa ter 

muitos beneffcios aos funciomrrios, se nao lhe proporciona urn ambiente de "bern viver" , 

valorizando suas conquistas, respeitando sua hist6ria e limitas;6es. 

Referente ao objetivo especifico proposto 03: ldentificar junto a Prefeitura 

Municipal de Pinhais OS diversos problemas trabalhistas enfrentados em relac;ao a 

contratac;ao de empresas terceirizadas. 

A Prefeitura de Pinhais/PR soma hoje, conforme informac;ao do respeitado 

Procurador do Municipio Dr. Edson Galdino, uma contingencia trabalhista de 

aproximadamente 15 milh6es. 

Os processos trabalhistas nas prefeituras, 6rgaos publicos e empresas no geral sao 

frutos da falta de controle na contratac;ao dos servic;os terceirizados. 

0 capftulo 3 deste trabalho e dedicado a sanar possfveis falhas de contratac;6es dos 

servic;os terceirizados. 

Muitas vezes as empresas na intenc;ao de reduzir o custo com encargos trabalhistas, 

pagam duas vezes por falta de urn rigoroso controle intemo na elaborac;ao e 

acompanhamento dos contratos de empresas terceirizadas. 

Medidas simples poderao ser implantadas, como urn levantamento completo da 

empresa a ser contratada, com certid6es negativas (trabalhista, previdenciana, fiscal, 

protesto, etc), informac;6es de outros clientes on de a futura contratada presta servic;os e 

outros meios que possam transparecer a forma de comprometimento da empresa com seus 

funcionanos. 



Alem de todas as precau~oes antes da contrata~ao, o controle mensal de quita~ao 

das obriga~oes trabalhistas e previdenci:irias dos contratados terceirizados. 
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Referente ao objetivo especifico proposto 04: Elaborar sugestoes de preven~ao e 

gerenciamento do passivo trabalhista, como forma de redu~ao de custos, melhoria da 

imagem da empresa e atua~ao no mercado, de acordo com as leis trabalhistas. 

As sugestoes de preven~ao apontadas no trabalho, longe de ser uma "cartilha", sao 

dicas dos pr6prios entrevistados que estao diretamente e diariamente ligados aos processos 

trabalhistas. 

Alem dos controles intemos apontados, do seguimento rigoroso das Leis 

Trabalhistas e suas atualiza~5es, a Dra Odete Grasselli frisou urn aspecto importante que e o 

de fomentar o bem-viver no ambiente laboral". 

Urn ambiente sobrecarregado de regras, mesmo que tenha muitos beneffcios 

financeiros ao funciomirio, sem o respeito e o reconhecimento do trabalho, fomenta o 

descontentamento e conseqtientemente o sentimento de vingan~a numa possivel causa 

trabalhista. 

0 funcion:irio e colaborador passam a maior parte do seu tempo na empresa, se o 

ambiente nao lhe proporcionar saude, reconhecimento e satisfa~ao, seu desempenho sera 

limitado as tarefas de sua responsabilidade, com rendimento cada vez menor e sem 

motiva~ao para a criatividade, inova~ao e enriquecimento profissional. 

Referente ao objetivo geral: ldentificar as queixas trabalhistas mais freqtientes na 

Justi~a do Trabalho e suas formas de preven~ao nas empresas publicas e privadas. 

0 trabalho de pesquisa, como urn todo, foi identificando as principais queixas 

trabalhistas, com suas fundamenta~5es na CLT, Constitui~ao Federal e demais autores que 

escreveram sobre o tema. 

As preven~5es, conforme foi largamente discorrido, alem de urn controle intemo 

baseado nos direitos e deveres dos trabalhadores, devem levar em considera~ao que: o 



trabalhador antes de ser urn prestador de servi~o, e ser humano provido de sentimentos e 

emo~6es, com uma vida que continua fora dos muros das em pres as. ""~ -

69 

0 respeito e reconhecimento, bern como urn ambiente tranqliilo de trabalho sao as 

principais receitas de preven~ao dos processos trabalhistas nas empresas. 

Portanto, nao ha motivo para considerar o tema de pesquisa conclufdo por ser 

muito extensa a problematica trabalhista, enfrentada por nossas empresas e funcionanos, que 

por urn lado tern o empresano que, alem dos salanos, possuem uma carga tributana e 

encargos sociais altfssimos, do outro temos os trabalhadores que necessitam dos seus direitos 

para a sobrevivencia e continuidade da sua vida pessoal e profissional. 
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7 ANEXOS 

ANEXO I ENTREVIST A DRA ODETE GRASSELLI 

Re: Monografia de Especializa~ao UFPR 

Domingo, 6 de Setembro de 2009 11 :50 
De: 
"odete grasselli" <og0500@brturbo.com.br> 
Exibir informa<;6es de contato 
Para: 
"Liria Goularte" <liriagoularte@yahoo.com.br> 
A mensagem contem anexos 
1 arquivo (34 KB) 

, .... _ .......... ...,._ ............. l 

. "m"j I .;_-;:;;. ! 
·~:·:-~-:__=.· i ·······-·· I 

• ........ _________ ;ENTREVIST A DRA ODETE GRASSELLI.doc 

Arquivo: ENTREVIST A DRA ODETE GRASSELLI.docFazer download de arquivo 
Born dia Liria, tudo bern? 
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Desculpe a demora, mas trabalhei ate sabado para deixar o servic;o em dia e poder desfrutar 
(se possfvel) das ferias, vez que agora estarei preparando para a defesa da tesina. 

Estarei viajando segunda dia 07 para o RS onde estarei com minha familia antes de ir para a 
Espanha. 

Envio em anexo as respostas que acho convenientes e importantes para todos na relac;ao 
contratual. 

A aula foi bern interessante em Erechim, mas foi bastante cansativa a viagem, em face da 
distancia. Oportunamente te conto. 

Com certeza marcaremos urn encontro para a visita do Sr. Prefeito na VT Pinhais quando do 
meu retorno. 

Gosto muito de voce, por sinal uma pessoa positiva e otimista, com quem vale a pena ter 
amizade pessoal e firmar parceria profissional. 

Pode modificar as respostas na forma que achar conveniente. 

Beijos, Odete 



• 

ENTREVISTA DRA ODETE GRASSELLI - JUIZA TITULAR DA V ARA DO 
TRABALHO DE PINHAIS/PR 

26/08/2009 
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Dra Odete e Juiza do Trabalho desde 1992, passando por diversas Varas do Trabalho 
do Parana; na titularidade pelas Varas de Laranjeiras do Sui e de Jaguariaiva. Passou 
a titularidade da Vara de Pinhais (Regiao Metropolitana de Curitiba) desde a sua 
inaugurac;ao em julho/2007. 

1) Pela sua experiencia, atuando a mais de 17 anos na Justic;a do Trabalho, qual o 
perfodo em que o trabalhador entra com a ac;ao trabalhista ap6s ficar desempregado? 

R: Geralmente imediatamente ap6s a dispensa, especialmente quando lesados seus 
direitos basicos, a exemplo da nao percepc;ao das verbas ditas rescis6rias, considerando 
o seu carater alimentar; ausencia de entregas de guias para sacar o FGTS e percepc;ao 
do seguro-desemprego - aqui havendo dispensa sem justa causa; em casos graves de 
violac;ao dos direitos trabalhistas como: demissao durante a gravidez, acidentes de 
trabalho, questoes envolvendo assedio moral, ausencia de pagamento de horas extras, 
ausencia de assinatura do contrato de trabalho e o mais. 

2) Quais as principais queixas trabalhistas? 

R: Alem das normais existentes - pagamento de horas extras, salarios, verbas 
rescis6rias, etc. -, na atualidade sao recorrentes as de reparac;ao de danos materiais, 
esteticos, morais, mormente decorrentes de acidente do trabalho/doenc;a profissional, 
de assedio moral, de ofensas a honra e a dignidade do trabalhador em sentido amplo. 

3) 0 que leva a Sra. a decidir pelo deferimento desses pedidos? 

R: Essencialmente na lidima prova produzida no processo, com arrimo na norma 
nacional suprema e demais postulados juridicos, intuindo, sempre, a justa decisao, seja 
pelo deferimento, seja tambem pelo indeferimento da pretensao formulada pelo 
interessado. 

4) Quais procedimentos a empresa pode tomar para evitar, ou reduzir as queixas 
trabalhistas? 

R: Principal ac;ao entre os participes da relac;ao contratual e o tratamento com respeito 
e urbanidade, bern como a observancia dos ditames legais constitucionais e 
infraconstitucionais de qualquer natureza. Tambem e, dentre tantas outras: 

Promover na empresa urn ambiente de tranqiiilidade, confianc;a e 
seguranc;a; 
• Fomentar o bem-viver no ambiente laboral, onde se passa grande 

parte do dia - e da nossa existencia -, mediante elaborac;ao de estrategias para 
fomentar amizades, melhorar o relacionamento social, bern como o bem-estar fisico, 
como a planificac;ao de ginastica laboral semanal, observancia das regras de 
ergonomia, alem de eventos sociais; 
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• Adequado fornecimento e efetiva fiscalizac;;ao do uso de 
Equipamentos de Seguranc;;a; 
• Extirpar, o quanto possivel, do ambiente de trabalho elementos 

insalubres ou perigosos prejudicais a saude e ao meio ambiente; 
• Promover vistorias peri6dicas na empresa por Tecnicos da 

Seguranc;;a do Trabalho, e realizac;;ao de eventos pela Comissao lnterna de 
Prevenc;;ao de Acidentes sobre seguranc;;a e medicina do trabalho; 

• Substituir sanc;;oes punitivas por sanc;;oes premiais como forma de 
motivar os funcionarios ao cumprimento das regras legais e normas da empresa 
de toda indole. 

5) Uma vez protocolada a ac;ao trabalhista, o que pode favorecer a empresa em termos 
de reduc;ao das perdas financeiras? 

R: Tenho, ainda, que a melhor soluc;;ao para o processo e a conciliac;;ao, ainda na 
fase de conhecimento, uma vez que, sem se adentrar no merito dos pleitos discutidos 
nos autos, uma vez que os interessados previnem ou terminam o litigio mediante 
concessoes mutuas (art. 840 do C6digo Civil), acarreta diminuic;;ao do saldo devedor 
seja relativamente ao montante principal, seja com relac;;ao a despesas processuais -
custas, emolumentos, honorarios periciais, en cargos sociais ( contribuic;;oes 
previdenciarias e fiscais). 

6) Qual a sua orientac;ao na questao da contratac;ao de terceirizados? 

R: Na maioria das vezes o que se observa e que, quando as empresas e os 6rgaos 
publicos servem-se dos servic;;os de empresas terceirizadas, muitas vezes intuindo 
reduc;;ao de custos e suposic;;ao de isenc;;ao em ac;;oes trabalhistas, sao oneradas em 
numero maior do que se contratados/admitidos diretamente empregados/servidores. 
Isto porque, alem de serem responsabilizadas pelo pagamento das verbas 
trabalhistas, suportam valores exorbitantes em caso de "desaparecimento" ou 
mesmo fechamento da empresa terceirizada ou de nao comparecimento da empresa 
em audiencia trabalhista ou mesmo de produc;;ao de contestac;;ao precaria ou ate 
ausencia dela e respectiva documentac;;ao pertinente ao empregado. 

Sem duvida que as empresas e 6rgaos publicos, ao contratar empresas 
terceirizadas, devem ter noticias concretas acerca da situac;;ao financeira, suas ac;;oes 
perante a sociedade, fiscalizando suas ac;;oes perante terceiros e perante os pr6prios 
empregados de forma rotineira; ou seja: 

- antes de firmar contrato de prestac;;ao de servic;;os, importante a tomada de 
referencias da empresa a ser contratada, como consultas via certidoes tributarias, 
trabalhistas, civil e criminal, e o mais, para a certeza de que a mesma e cumpridora 
de suas obrigac;;oes contratuais e sociais; 
- na medida do possivel, nao fazer tratamento diferenciado entre funcionarios e 
terceirizados na questao respeito, urbanidade, considerando a possibilidade de estes 
ultimos passarem a fazer parte do quadro de empregados da empresa tomadora de 
servic;;os; 
- solicitar hens em garantia para saldar dividas especialmente de indole trabalhista; 
- uma vez envolvida numa ac;;ao trabalhista de funcionarios terceirizados, a 
empresa tomadora de servic;;os jamais deve deixar de comparecer em audiencias e 
cuidar para evitar a revelia daquela, alem de acompanhar passo a passo a efetiva 
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prodm;ao de defesa e juntada de documentos pela real empregadora do autor, 
demandante da a~ao trabalhista; 
- no caso ainda de prefeituras e outros 6rgaos publicos, disponibilizar, se for caso, 
urn advogado para representar as empresas terceirizadas, efetivamente 
comprometido com a causa; 
- sempre que possivel, em caso de ausencia de conciliac;ao, caminhar pela tomada 
dos depoimentos dos interessados, na busca da verdade real. 

7) Asseguro, por firn, que o trabalho e inerente ao hornern. Portanto, as intera~6es entre 

hornens, individualrnente considerados ou atraves da charnada pessoa jurfdica, por 

fic~ao legal, devern ser permeadas pela observancia da lei escrita e pela etica do bern 

viver e especialrnente conviver. Do contnirio, como de fato ocorre na sociedade 

brasileira, os conflitos sociais e especialrnente judiciais tendern a crescer 

geornetricarnente, seja ern nurnero, seja pela cornplexidade das quest6es que afligern 

a hurnanidade, como, alias, concretarnente ocorre na rnodema sociedade capitalista. 
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ANEXO II ENTREVISTA COM REGINA LUCIA M. CARVALHO- SECRETARIA 

DA CORREGEDORIA DO TRT9a REGIAO 

1) Ha quanto tempo voce trabalha no TRT9a Regiao? Por quais Varas/Setores voce ja 
trabalhou? 

29 anos, completei em 15-9-09. Iniciei na Corregedoria Regional, em dez/1981 fui para o 
Gabinete do entao Juiz Indalecio Gomes Neto, em 1985, fui para a Secretaria do Tribunal 
Pleno e, em seguida, fui Assessora dos Jufzes Classistas Lauro Stellfeld e Fernando 
Amazonas. A partir de 6-10-1986 trabalhei em Vara do Trabalho (Foz do Iguac;u), onde 
permaneci ate setembro/1994. De hi para ca fui Diretora de Secretaria nas 9a, lOa e 20a. 
Varas do Trabalho, ate dezembro/2007, quando assumi como Secretaria da Corregedoria 
Regional, onde permanec;o ate hoje. Nos anos de 2000 e 2001 fui Secretaria do Tribunal 
Pleno do E. TRT 9a. Regiao (gestao da entao Presidente Adriana Nucci Paes Cruz). 

2) Pela sua experiencia, ha mais de 29 anos na Justic;a do Trabalho, qual o periodo 
medio em que o trabalhador entra com a ac;ao trabalhista ap6s ficar desempregado? 

Nao tenho como fomecer dados estatfsticos precisos, mas, de urn modo geral, o empregado 
sai da empresa e ja procura urn escrit6rio de advocacia ou seu sindicato de classe e e 
orientado a ajuizar ac;ao trabalhista. Isso ocorre, em media, 60 dias ap6s a rescisao contratual. 
Entretanto, muitos advogados permanecem com as procurac;oes dos seus clientes por meses a 
fio ate propor a ac;ao trabalhista, em razao das atividades que desenvolvem em seus 
escrit6rios e da clientela que possuem. 

3. (se possivel) Em termos numericos, quantos processos transitam hoje pelo TRT9a 
Regiao e quantos deram entrada apenas no ano de 2009? 

0 numero acumulado de ac;oes em tramite na JT do Parana e de 143.034 ac;oes, das quais 
82.785 foram recebidas no anode 2009 (ate agosto), alem das 60.249 ac;oes remanescentes 

4. Quais as principais queixas trabalhistas? (Ha dados numericos nos ultimos anos 
dessas queixas)? 

As principais materias objeto de reclamac;oes trabalhistas sao o descumprimento de normas 
legais e convencionais, bern como o pagamento de horas extras, reflexos e demais verbas 
decorrentes da rescisao do contrato de trabalho, inclusive os depositos do FGTS. Com o 
advento da Emenda Constitucional que alterou as materias de competencia da Justic;a do 
Trabalho tambem ha ajuizamento das ac;oes de indenizac;ao decorrentes de acidentes de 
trabalho, entre outras demandas relacionadas as relac;oes de trabalho. 

5. Na sua experiencia de secretaria, o que favorece a decisao dos Juizes no deferimento 
de tais pedidos? 

Nao ha favorecimento a decisao judicial em condenac;ao de verbas trabalhistas, pois o 
conjunto probat6rio (prova fatica e documental) promove o convencimento do Juiz do 
Trabalho a decidir de forma tecnica e legal quanto ao acolhimento ou nao, das parcelas 
pleiteadas pelo autor. Entretanto, devemos lembrar que a nossa legislac;ao trabalhista e 
protetiva do hipossuficiente. 



6. Quais procedimentos a empresa pode tomar para evitar, ou reduzir as queixas 
trabalhistas? 
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A rigorosa observancia do pagamento das verbas previstas em lei e em normas coletivas, nos 
prazos legais, e a garantia legal do empregador capaz de eximir e afastar a condenas.;ao 
judicial. Importante tambem OS gestores das empresas permanecerem atualizados quanto as 
legislas.;oes e normas coletivas vigentes e se atentar para a jurisprudencia majoritana dos 
Tribunais, visando a assegurar aos empregados os direitos que lhe sao devidos, para evitar o 
ajuizamento de as.;oes trabalhistas. 

7. Uma vez protocolada a a~ao trabalhista, o que pode favorecer a empresa em termos 
de redu~ao das perdas financeiras? 

A observancia dos prazos e a quitas.;ao ( e recolhimento do FGTS, na epoca propria) sao 
garantias que protegem o empregador de eventual condenas.;ao pecuniana. Aliado a este fato, 
a robustez do conjunto probat6rio (provas documental e oral) concede tambem suporte legal 
ao resultado da as.:ao. Ha as.;oes, como as de indenizas.;ao, dano moral, por exemplo, que 
envolvem casos subjetivos de direitos fundamentais, como a honra. Exemplo: casos que 
envolvam pedido de justa causa, dano moral e situas.;oes assemelhadas. A melhor forma de se 
evitar perdas financeiras, ap6s o inicio da as.;ao trabalhista, e realizar urn acordo, pois o valor 
acordado nao e necessariamente o valor que a outra parte tern direito a receber e nem que o 
reu tenha que pagar, mas poe fim a demanda de forma irrevogavel, ou seja, nao cabe recurso 
da homologas.;ao do acordo. Alem disto, nao se correra risco de uma eventual sentens.;a 
desfavoravel a qualquer das partes, eliminado assim tam bern o custo para recorrer dessa 
sentens.;a e diminuindo tambem o tempo do processo e do desgaste. 

8. Qual a sua orienta~ao na questao da contrata~ao de terceirizados? 

A terceirizas.;ao de mao de obra e tema complexo que merece ser analisado, conforme 
criterios de conveniencia e oportunidade, as quais s6 podem ser analisadas caso a caso, 
conforme o foco de interesse de cada empresa e devera ser objeto de analise criteriosa quanto 
a custolbeneffcio e responsabiliza~ao. Em rela~ao a mao-de-obra terceirizada cumpre de 
antemao ressaltar que a orienta~ao para estes casos vern atraves da Sumula 331 do TST, qual 
seja: 

SUMULA No 331. CONTRATO DE PRESTA<;Ao DE SERVI<;OS. 
LEGALIDADE (mantida)- Res. 121/2003, DJ 19,20 e 21.11.2003 
I - A contrata~ao de trabalhadores por empresa interposta e ilegal, formando-se o 
vinculo diretamente com o tomador dos servi~os, salvo no caso de trabalho 
temporano (Lei no 6.019, de 03.01.1974). 

II - A contrata~ao irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, nao gera 
vinculo de emprego com os 6rgaos da administra~ao publica direta, indireta ou 
fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 

III - Nao forma vinculo de emprego com o tomador a contrata~ao de servi~os de 
vigilancia (Lei n° 7.102, de 20.06.1983) e de conserva~ao e limpeza, bern como a 
de servi~os especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que 
inexistente a pessoalidade e a subordina~ao direta. 

IV - 0 inadimplemento das obriga~6es trabalhistas, por parte do empregador, 
implica a responsabilidade subsidiana do tomador dos servi~os, quanto aquelas 
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obrigac;;oes, inclusive quanto aos 6rgaos da administrac;;ao direta, das autarquias, 
das fundac;;oes publicas, das empresas publicas e das sociedades de economia mista, 
desde que hajam participado da relac;;ao processual e constem tambem do titulo 
executivo judicial (art. 71 da Lei n° 8.666, de 21.06.1993). 

Assim, temos que, via de regra, a terceirizac;;ao da mao de obra e ilegal e cria o vinculo 
empregaticio com o to mad or de servic;;os ( exceto nos casos de servic;;o temponirio e se o 
contrato estiver dentro da legislac;;ao vigente). Todavia, se esta contratac;;ao nao for para uma 
atividade-fim, e sim para uma atividade-meio, esta sera lfcita, conforme o item II da sumula 
supracitada, ou nos casos de trabalho temporario, conforme a Lei n° 6.01911974 ou nos casos 
da Lei no 7.10211983, mencionados tambem no item II, da sumula 331 do TST. 

Assim, o tomador de servic;;os deve cercar-se de cuidados antes de efetivar a contratac;;ao da 
prestadora de servic;;os, para evitar futuros problemas, principalmente no que tange a 
idoneidade daquela, ainda mais no que tange a quitac;;ao das prestac;;oes decorrentes dos 
contratos de trabalho mantidos com os empregados que efetivamente prestam servic;;os nas 
suas instalac;;oes. 

A responsabilidade sera, via de regra, subsidiana entre o tomador de servic;;os e prestador. 
Quanto a responsabilidade solidana, decorre da lei ou da vontade das partes, evidenciando-se 
na hip6tese mencionada no art. 16 da Lei 6.019, de 1974, de falencia da empresa de trabalho 
temporano. Assim, seria extremamente eficaz que o tomador de servic;;os pactue de antemao 
com o prestador destes servic;;os que a responsabilidade, nos casos de eventuais reclamac;;oes 
trabalhistas, seja solidana. Mas as decisoes dos Juizes sao baseadas no conjunto probat6rio 
constante dos autos. 

9. Regina, favor deixar uma ultima orienta~ao tanto para os empresarios, quanto aos 

seus funcionarios e colaboradores em rela~ao as a~oes trabalhistas. 

0 importante e manter-se atualizado em relac;;ao as legislac;;oes e normas vigentes no pais, 

como tambem em relac;;ao as orientac;;oes jurisprudenciais das instancias superiores. Por outro 

lado, entendo imprescindivel urn excelente e eficiente sistema de Recursos Humanos e de 

Contabilidade na empresa, com consultoria juridica preventiva. 
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ANEXO III RE: MONOGRAFIA DE ESPECIALIZA<::AO UFPR- ENTREVISTA 

Segunda-feira, 9 de Novembro de 2009 13:59 
De: 
"Ana Gledis Tissot Benatti do Valle" <anavalle@trt9.jus.br> 
Exibir informas;oes de contato 
Para: 
"Liria Goularte" <liriagoularte@yahoo.com.br> 

1 arquivo (26 KB) 

''~l 
~~ k NTREVISTA%20DRAfll.doc • 

Arquivo: ENTREVISTA%20DRA[l].docFazer download de arquivo 
Boa Tarde, 

A mensagem contem anexos 

Em anexo, ha urn arquivo contendo as respostas da entrevista. Com rela~ao os demais 
questionamentos, seguem as respostas abaixo: 

Com rela~ao ao hist6rico profissional: Ap6s aprovada em Concurso de 
Provas e Tftulos, tomou posse em 10.03.1995. Promovida por merecimento 
para a 2a V ara do Trabalho de Cascavel em 10.11.2004. Atua~ao nas Varas de 
Paranagua, Ponta Grossa e junto ao E. TRT da 9a Regiao como jufza 
convocada na 2a e 3a Turmas. Atualmente, e jufza Presidente e Diretora do 
Forum da 2a Vara de Sao Jose dos Pinhais desde 16.11.2006; 

- Numero de 
ano de 2009: 
2844 

Abra~os, 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Obrigada 

Segue, 

Solicito 

casos novos protocol ados nas Varas de Sao Jose dos Pinhais no 
1270, na }a Vara do Trabalho; 1018, da 2a Vara do Trabalho e 

na 3a Vara do Trabalho; 

Ana Gledis. 

Dr a Ana, boa tarde! 

pel a gentileza e me a tender hoje a tarde! 

para facilitar as suas respostas as perguntas digitadas. 

apenas 0 complemento com OS seguintes ftens: 

> a) Urn pouco do hist6rico (de forma resumida) da enquanto Jufza do 
> Trabalho. 
> b) N umero de casos novos protocolados nas Varas de S .1 ose dos Pinhais, no 
> ano de 2009 (se possfvel) 
> c) Numero de processos no geral em tramite nas Varas do Trabalho de S.Jose 
> dos Pinhais (se possfvel). 
> 
> 
> 
> Liria 

Grande beijo 
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1) Pela sua experiencia, atuando na Justi<;a do Trabalho, qual o perfodo em que o trabalhador 

entra com a a<;ao trabalhista ap6s ficar desempregado? 

Resposta: Nao ha uma regra quanto ao prazo para o ajuizamento da Reclamat6ria 

Trabalhista, mas sim uma varia<;ao muito grande em rela<;ao a este aspecto. Pela media, pode 

se afirmar que o empregado aciona a Justi<;a do Trabalho seis meses ap6s a rescisao do 

contrato de trabalho. 

2) Quais as principais queixas trabalhistas? 

Resposta: Tradicionalmente, os pedidos mats formulados referem-se as horas extras, 

supressoes intervalares e eventuais adicionais (tanto insalubridade como periculosidade). 

Atualmente, tomaram-se bastante frequentes OS pleitos afetos a estabilidade decorrente de 

doen<;a profissional ou acidente de trabalho, bern como aquele relativo a indeniza<;ao por 

danos morais. 

3) 0 que leva a Sra. a decidir pelo deferimento desses pedidos? 

Resposta: 0 deferimento dos pedidos esta sempre atrelado a sua devida comprova<;ao nos 

autos, principalmente porque, segundo o entendimento majoritario da nossa doutrina e 

jurisprudencia, o princfpio in dubio pro operario nao encontra aplica<;ao no processo do 

trabalho, mas apenas no ambito do Direito Material do Trabalho. Portanto, o deferimento das 

pretens6es do Reclamante depende da produ<;ao de provas que o amparem, nos moldes do 

disposto nos artigos 818, da CLT, e 333, inciso I, do CPC. 



4) Qual o seu posicionamento em rela~ao a justa causa tanto para o empregado, como para 

o empregador? Que tipos de provas poderao compor o pedido? 
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Resposta: A justa causa, como qualquer outra pretensao formulada em jufzo, deve ser objeto 

de robusta comprova~ao para que seja acolhida. No caso da justa causa aplicada ao 

empregado, verifica-se que a mesma e a mais dura penalidade imposta em uma rela~ao de 

emprego, capaz de macular toda a vida profissional do obreiro. Por este motivo, as razoes 

que determinaram a aplica~ao de tal pena devem ser inequivocamente demonstradas pelo 

empregador, sob pena de a justa causa ser revertida em jufzo. 0 onus da prova, quanto ao 

particular, e do empregador, que deve entao demonstrar nos autos que o empregado incidiu 

em alguma das condutas previstas no artigo 482 da CLT. No que se refere a justa causa 

cometida pelo empregador, trata-se de hip6tese menos frequente e cujas consequencias nao 

sao tao graves, ja que o seu reconhecimento importara apenas no pagamento das mesmas 

verbas rescis6rias que seriam devidas caso a ruptura contratual fosse imotivada. Tanto num 

caso como no outro, havendo a devida comprova~ao nos autos, a justa causa deve ser 

reconhecida. Por fim, com rela~ao as provas, dificilmente elas acompanham a peti~ao inicial 

e, na maioria das vezes, sao produzidas no curso da instru~ao processual. Dependendo do 

tipo de conduta na qual incidiu o obreiro, pode ser que a contesta~ao venha acompanhada de 

provas documentais, mas normalmente a prova testemunhal e a mais decisiva nesta seara. 

5) Qual o seu posicionamento em rela~ao a Danos Morais e Materiais? Que tipo de provas 

poderao compor o pedido para deferimento? 

Resposta: Os danos morais apenas se caracterizam quando ha ofensa a direitos 

personalfssimos do empregado, o que normalmente acontece quando o obreiro e colocado 

em situa~ao vexat6ria e constrangedora no ambiente de trabalho. Como o dano moral 

manifesta-se apenas na esfera mais fntima do indivfduo, a sua comprova~ao especffica nao e 
exigida. Entretanto, e imperiosa a prova da ocorrencia da situa~ao apta a ensejar o prejufzo 

extrapatrimonial. Em poucos casos o dano moral e demonstrado atraves de provas que ja 

podem acompanhar a pe~a de ingresso, sendo que na maioria das vezes e a prova 

testemunhal que comprova tal tipo de ofensa. Apenas a tftulo de complementa~ao, e 

oportuno ressaltar que atualmente se verifica nas demandas judiciais uma tendencia a 

banaliza~ao do dano moral, o que, contudo, nao tern sido aceito pelos Tribunais Patrios, cujo 

posicionamento e no sentido de que meros dissabores (aos quais todos estao sujeitos em suas 
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vidas cotidianas) nao enseJam qualquer reparac;ao. Quanto aos danos materiais, 

normalmente sao de mais facil comprovac;ao; eis que demonstrados pela via documentaL Sao 

relativos a prejufzos ou despesas suportados injustamente pelo empregado e, desde que 

devidamente demonstrados, sao passfveis de reparac;ao. 

6) Quais procedimentos a empresa pode tomar para evitar ou reduzir as queixas trabalhistas? 

Resposta: A observancia da legislac;ao trabalhista e sempre a melhor soluc;ao para evitar o 

ajuizamento das demandas, principalmente porque desestimula o empregado a acionar o 

Poder Judiciano em busca de direitos que ja foram devidamente satisfeitos durante a 

contratualidade. A pactuac;ao de acordo nas Camaras de Conciliac;ao Previa tambem e uma 

medida que pode ser adotada para evitar as Reclamat6rias Trabalhistas, desde que o mesmo 

seja devidamente cumprido e dele constem todas as formalidades necessarias para impedir o 

ajuizamento de ac;ao trabalhista. 

7) Uma vez protocolada a ac;ao trabalhista, o que pode favorecer a empresa em termos de 

reduc;ao das perdas financeiras? 

Resposta: Quando ja ajuizada a demanda e havendo risco de que os pedidos formulados pelo 

Reclamante sejam procedentes, o acordo e sempre a medida que pode fazer com que o custo 

da ac;ao seja menor para o empregador. Isto se da porque normalmente o valor pago no 

acordo e inferior aquele que seria quitado em caso de condenac;ao atraves de sentenc;a. 

8) Qual a sua orientac;ao na questao da contratac;ao de terceirizados? 

Resposta: A terceirizac;ao e urn instituto que, embora largamente aceito e utilizado na 

atualidade, enseja uma certa precarizac;ao de direitos trabalhistas. Por esta razao, nao ha 

como se afastar a premissa de que tal forma de contratac;ao apenas pode ser considerada 

valida nos casos legalmente previstos, como ocorre, por exemplo, com o trabalho temporano 

regido pela Lei 6019/74. Vale ressaltar que as hip6teses de terceirizac;ao lfcita sao, hoje, 

aquelas expressamente previstas na Sumula no 331 do C. TST. 



9) Dra. Ana Gledis favor deixar uma ultima orienta~ao tanto para OS empresfuios, quanto 

aos seus funcionfuios e colaboradon~s em rela~ao as a~oes trabalhistas. 
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Resposta: A orienta~ao que deixo e no sentido de que a a~ao trabalhista seja sempre calcada 

na busca pela verdade, de modo que se de a cada urn apenas aquilo que de fato lhe e devido. 

A composi~ao entre as partes antes da prola~ao de senten~a tambem e uma altemativa 

bastante proveitosa para ambos os demandantes, ja que fomece uma rapida soluc;ao ao 

litfgio, reduzindo os gastos financeiros e tambem o prejuizo emocional causado pela 

demanda judicial. 
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ANEXO IV ENTREVISTA EDSON GALDINO- PINHAIS 

Segunda-feira, 28 de Setembro de 2009 13.i8 
De: 

"Galdino" <edson .galdino@pinhais.pr.gov.br> 

Para: 
liriagoularte@yahoo.com.br 

~ 
tntrevista Edson Galdino - Pinhais.doc • 

Arquivo: Entrevista Edson Galdino- Pinhais.docFazer download de arquivo 

Prezada Lfria, 

Segue, na forma de anexo, a entrevista revisada nesta data. 

Atenciosamente, 

Edson Galdino 

01/09/2009 

ENTREVISTA DR. EDSON GALDINO VILELA DE SOUZA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE PINHAIS/PR 

1) 0 que leva a administra<;ao municipal a optar pela contrata<;ao de servi<;os 
terceirizad os? 
R: Como se sabe, as entidades publicas mantem quadros funcionais pr6prios para 
atender as necessidades permanentes. Pode-se dizer, portanto, que alem desses 
necessidades permanentes atendidas por empregados ou por funcionarios publicos, 
existem outras demandas que podem e devem ser atendidas por pessoal nao vinculado 
diretamente a estrutura publica. Veja-se, por exemplo, a veda~ao constitucional, (CF, 
art. 167, inciso X) que impede o aumento do funcionalismo publico para fazer face as 
demandas decorrentes de transferencias voluntarias. 

Portanto, a terceiriza~ao, em alguns casos pode-se classificar como necessaria para 
evitar urn aumento do quadro funcional permanente. De fato, alguns servi~os nao sao 
essenciais e se fizerem parte do quadro funcional do Municipio tomara a folha de 
pagamento "inchada". Como forma de redu~ao de custo a decisao mais via vel e a 
terceiriza~ao de servi~os sazonais: a constru~ao de uma determinada obra, loca~ao de 
maqutnano onde ha necessidade de pessoal qualificado para melhor 
operacionaliza~ao e aproveitamento da maquina locada. Nestes casos ha menos 
dispendio financeiro e redu~ao do tempo com a contrata~ao de terceiros treinados. 

2) Quais servi<;os sao os mais contratados? 
R: Servi~os de limpeza, copa, vigiHincia, jardinagem, pequenas obras, pessoal 
treinado para servi~os especializados e sazonais. 
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3) Que falhas podem ser apontadas na contrata~ao e acompanhamento dos 
servi~os terceirizados que desencadeiam em processos trabalhistas para o 
Municipio? 
R: - Promiscuidade entre agentes publicos e empresarios que, quase sempre 
afetam ou burlam procedimentos de controle e fiscaliza~ao por mais rigorosos que 
possam parecer. Esta, infelizmente, e uma realidade hist6rica de diffcil superac;ao. 
- Tratico de influencia mediante a contrata~ao reiterada de uma mesma pessoa por 
diversas empresas contratadas para a prestac;ao de servic;os. Em alguns casos uma 
mesma pessoa e contratada por varios anos e por diversas empresas para prestar 
servic;o ao mesmo ente publico. Este procedimento viola o princfpio da 
impessoalidade ao estabelecer preferencia por pessoas ligadas aos agentes publicos 
por relac;ao de simpatia, amizade, parentesco, etc. 
- Falta de fiscaliza~ao e acompanhamento dos servi~os que estao sendo prestados. 
- Falta de fiscaliza~ao dos pagamentos efetuados a terceiros e esses a seus 
funcionarios, inclusive com os devidos recolhimentos dos encargos trabalhistas e 
previdenciarios. 

4) 0 Doutor tern numeros levantados das perdas SOCialS e financeiras que 0 

Municipio teve e ainda tern por negligencia na contrata~ao dos servi~os 
terceirizados? 
R: Quando a Gestao atual assumiu a Prefeitura de Pinhais o contencioso trabalhista 
estava estimado em valores superiores a 15 milhoes. 

5) Uma vez apontado como Reclamado nos processos trabalhistas, que medidas sao 
tomadas para evitar grandes perdas financeiras? 

R: 0 caminho mais viavel e resistir juridicamente, ao maximo. 0 instituto da 
conciliac;ao alem de moralmente perigoso por ensejar composi~ao espuria pode gerar 
uma situac;ao de acomodac;ao indesejavel. Por isto o Municipio de Pinhais nao tern o 
costume da conciliac;ao, exatamente para nao abrir precedentes para novos processos 
trabalhistas. 

6) Que medidas estao sendo tomadas na contrata~ao de novos servi~os, como forma 
de prevenir processos trabalhistas para o Municipio. 

R: 1) A primeira medida tomada pel a nova administrac;ao foi a edi~ao do Decreto 
009/2009, determinando a suspensao total de todos os pagamentos contratuais ate que 
os Secretarios tomassem conhecimento dos servi~os contratados e pudessem 
fiscalizar de forma mais efetiva o que estava sendo realizado em cada urn dos 
contratos. 
2) 0 segundo passo foi a cria~ao da figura dos "fiscais dos contratos", func;ao essa 
assumida por servidores com cargo comissionado, de extrema confianc;a, que 
treinados, passaram a fazer o acompanhamento efetivo de todos os contratos 
terceirizados (servic;os desenvolvidos, horas trabalhadas, pagamentos efetuados, 
recolhimento dos encargos sociais, etc.). Esses fiscais, ao agirem na fiscalizac;ao de 
forma plena tomam-se em prepostos qualificados para defender o interesse publico 
quando a Prefeitura e acionada nos processos trabalhistas. 
3) 0 terceiro passo foi a reformulac;ao dos processos licitat6rios tomando-os mais 
rigorosos quanto a idoneidade econ6mica e financeira da empresa a ser contratada. 
Isto e sobretudo desejavel para minimizar atrasos nos pagamentos de salarios e 
apropriac;ao indebita de encargos sociais para cobrir eventuais deficits de caixa das 
empresas contratadas. 
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7) Que sugestoes o Doutor da para as empresas publicas e privadas evitarem tantos 
processos trabalhistas? 

R: Antes de contratar e importante fazer urn levantamento previo da real 
necessidade de contrata~ao e isto envolve quantificar bern a eventual necessidade. 0 
recurso publico deve ser despendido com prudencia para atender a tantas demandas 
que desfiam os gestores publicos. No entanto, o Poder PUblico, muitas vezes, contrata 
a mais do que efetivamente necessita por falta de planejamento e de controle. 
Outra providencia e elaborar processos licitat6rios, com editais rigorosos que 
prevejam puni~oes por inexecu~ao e assegurem ao contratante a prerrogativa de reter 
bens em garantias dos servi~os nao executados. Alem disso, as empresas a serem 
contratadas devem apresentar documentos comprobat6rios da sua idoneidade civil, 
criminal, trabalhista, previdenciaria e etc. 
Mas nao basta contratar bern, segue-se ao contrato bern feito o seu acompanhamento 
em especial o cuidado com a fiscaliza~ao das empresas contratadas, controlando 
pagamentos efetuados aos funcionarios, recolhimento dos encargos sociais, uso dos 
equipamentos de seguran~a, cumprimento das leis trabalhistas e outras obriga~oes 
acess6rias discriminadas no contrato. 
Sobretudo cabe ao Poder Publico o papel principal de controlar o que esta sendo 
realizado para nao ser conivente nos casos de apropria~ao indebita, desvio de 
finalidade e rna utiliza~ao do dinheiro publico . 
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ANEXO V DECRETO No 078/2009 PREFEITURA DE PINHAIS/ PR 

DECRETO No 078/2009 

Cria, define e regulamenta as atribuiroes da Comissiio 
Tecnica de Fiscalizariio de Contratos de Aquisiriio de Bens, 
da Comissiio Tecnica de Fiscalizariio de Contratos de Obras, 
Materiais e Serviros de Engenharia e do Fiscal de Contrato 
referente a Prestariio de Serviros no Ambito da 
Administrariio Publica Direta Municipal, e da outras 
providencias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAIS, Estado do Parana, no uso das atribuis;6es que 
!he sao conferidas e tendo em vista o disposto na Lei Federal n.0 8.666/1993, que regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituis;ao Federal, institui normas para licitas;6es e contratos da Administras;ao Publica e da 
outras providencias, 

DECRETA 

CAPITULO I - DAS DISPOSI<;OES INICIAIS 

Art. 1 o Este decreto regulamentani as atividades de acompanhamento e fiscalizas;ao 
da execm;ao de contratos, acordos, ajustes e demais instrumentos congeneres firmados entre 
a Prefeitura Municipal de Pinhais eo particular, independente da modalidade de contratas;ao 
(licitas;ao, dispensa ou inexigibilidade de licitas;ao, convenio ), nos termos do artigo 67 da Lei 
Federal n.0 8.666/1993. 

Art. zo Exercerao as atividades de acompanhamento e fiscalizas;ao: 

I. a Comissao Tecnica de Fiscalizas;ao de Contratos de Aquisis;ao de Bens, formada 
por no mfnimo 03 (tres) e no maximo 06 (seis) servidores dos quadros da Prefeitura 
Municipal de Pinhais, designados por Ato do Chefe do Executivo, e que sera responsavel 
pelos contratos, acordos, ajustes e demais instrumentos congeneres referentes a aquisis;ao de 
bens (material, equipamento, produto, mercadoria), cabendo-lhe tambem o atesto de 
recebimento; 

II. a Comissao Tecnica de Fiscalizas;ao dos Contratos de Obras, Materiais e 
Servis;os de Engenharia, formada porno mfnimo 03 (tres) e no maximo 06 (seis) servidores 
dos quadros da Prefeitura Municipal de Pinhais, designados por Ato do Chefe do Executivo, 
e que sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizas;ao de contratos, acordos, ajustes e 
demais instrumentos congeneres referentes a realizas;ao de Obras e Servis;os de Engenharia 
ou a aquisis;ao de bens relativos a Obras e Servis;os de Engenharia, cabendo-lhe tambem o 
atesto de recebimento; e 

III. os Fiscais de Contrato, designados por Ato do Chefe do Executivo, em mimero 
de 01 (urn) a 05 (tres) por Secretaria, Procuradoria ou Controladoria, dentre os servidores dos 
quadros da Prefeitura Municipal de Pinhais, atuarao em sistema de rotatividade para 
responder pelo acompanhamento e fiscalizas;ao dos contratos, acordos, ajustes ou similares 
relativos a prestas;ao de servis;o com ou sem cessao de mao-de-obra, nao enquadrados como 
objeto de fiscalizas;ao das Comissoes Tecnicas dos incisos I e II do Art. 2.0

, cabendo-lhe 
tambem o atesto de recebimento. 
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CAPITULO II - DAS REGRAS GERAIS 

Art. 3° A escolha dos cornponentes das Cornissoes Tecnicas e do Fiscal de Contrato 
realizar-se-a da seguinte rnaneiq: 

I. no caso dos rnernbros da Comissao Tecnica de Fiscaliza<;ao dos Contratos de 
Obras, Materiais e Servi<;os de Engenharia, devera obedecer as norrnas fixadas pelo 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronornia - CREA; e 

II. no caso dos rnernbros da Comissao Tecnica de Fiscaliza<;ao de Contratos de 
Aquisi<;ao de Bens e do Fiscal de Contrato, devera ser considerada a rnelhor adequa<;ao de 
conhecimento tecnico do servidor ern rela<;ao ao objeto fiscalizado. 

Art. 4° A Prefeitura Municipal de Pinhais podera contratar terceiros para o 
acornpanharnento e fiscaliza<;ao da execu<;ao do objeto, se nao encontrar ern seu quadro 
funcional servidor corn a habilita<;ao e qualifica<;ao necessanas para exercer a atividade 
fiscalizat6ria. 

Art. so Na elabora<;ao dos Pedidos de Licita<;ao, de Dispensa e de Inexigibilidade de 
Licita<;ao, o 6rgao e a Unidade Adrninistrativa solicitantes deverao indicar o nome do 
servidor que exercera a fun<;ao de Fiscal de Contrato ou o nurnero da Portaria de designa<;ao 
dos cornponentes das Cornissoes Tecnicas. 

CAPITULO III - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO 

Art. 6° 0 objeto do contrato, acordo, ajuste ou instrurnento similar sera recebido 
pelas Comissoes Tecnicas e pelo Fiscal de Contrato: 

I. provisoriarnente, atraves de Terrno Circunstanciado de Recebirnento assinado 
pela parte contratada, por pelo rnenos 01 (urn) dos rnernbros da Comissao Tecnica, ou pelo 
Fiscal de Contrato, e mediante conferencia da quantidade e conforrnidade dos bens, obras ou 
servi<;os corn o objeto contratado; e ou 

II. definitivarnente, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, ern Terrno de 
Recebirnento Definitivo assinado pela parte contratada, e pelo Presidente e por pelo rnenos 
02 (dois) dos rnernbros da Comissao Tecnica, ou pelo Fiscal de Contrato, ap6s observa<;ao, 
vistoria ou inspe<;ao que cornprove a adequa<;ao do objeto aos terrnos contratuais. 

§ 1° Nos Terrnos de Recebirnento Circunstanciado e Definitivo de Bern ou Servi<;o, 
de rnodelos-padrao fixados pela Controladoria Geral do Municipio, devera constar o nurnero 
da Portaria de designa<;ao dos rnernbros da Comissao Tecnica ou do Fiscal de Contrato, 
conforrne o caso.· 

§ 2° Na ausencia do fiscal de contrato, por rnotivo de afastarnento legal ou 
desligarnento do cargo, o terrno de recebirnento podera ser assinado pelo Secretario da Pasta, 
Procurador ou Controlador. 

Art. 7° Se necessaria, a Comissao Tecnica de Fiscaliza<;ao de Contratos de 
Aquisi<;ao de Bens convocara servidor habilitado e qualificado, preferencialmente lotado no 
6rgao responsavel pela cornpra, para receber definitivarnente o bern entregue pelo particular. 



Panigrafo Unico. 0 servidor habilitado e qualificado de que trata o caput do 
artigo 7° tambem assinani o Termo de Recebimento citado no Inciso II do artigo 6.0

• 
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Art. so 0 recebimento provisorio poden1 ser dispensado, a criterio da Comissao 
Tecnica ou do Fiscal de Contrato, procedendo-se desde logo ao recebimento definitivo, nos 
casos previstos no artigo 74 da Lei Federal n.0 8.666/1993. 

CAPITULO IV- DAS ATRIBUI<_;OES REFERENTES A FISCALIZAc;A.o 
TECNICA 

Art. 9° As Comissoes Tecnicas serao presididas por urn de seus membros, e ao 
Presidente caben1: 

I. agendar e coordenar as atividades de acompanhamento, fiscaliza~ao e 
recebimento da execu~ao dos contratos, acordos, ajustes e instrumentos congeneres, bern 
como distribuir tais tarefas entre os membros, ele inclusive, em sistema rotativo, se for o 
caso; 

II. emitir o Termo de Recebimento, nos termos do disposto no Inciso II do artigo 

Art. 10. Considerando o disposto nos Incisos I, II e III do artigo 2.0
, compete aos 

membros das Comissoes Tecnicas e ao Fiscal de Contrato, no que couber, o seguinte: 

I. na ocasiao da elabora~ao dos editais de licita~ao, contratos, convenios e outros 
documentos similares, auxiliar na elei~ao dos elementos tecnicos referentes a qualidade do 
servi~o ou bern (material, equipamento, produto, mercadoria) a ser adquirido, relativamente 
aos contratos, acordos ou ajustes cuja execu~ao ira acompanhar e fiscalizar; 

II. rubricar o edital de licita~ao e assinar a ordem de servi~o; 
III. providenciar junto a unidade administrativa responsavel os documentos 

necessarios ao aferimento da adequa~ao do bern adquirido ou do servi~o prestado ao objeto 
da licita~ao, da dispensa ou da inexigibilidade de licita~ao, e mante-los em arquivo proprio; 

IV. no que diz respeito a questoes tecnicas, anotar em registro proprio todas as 
ocorrencias relacionadas a execu~ao do contrato, inclusive aquelas que possam ensejar 
atrasos na execu~ao de obras, determinando o que for necessaria a regulariza~ao das faltas 
ou defeitos observados; 

V. nos casos de presta~ao de servi~o com cessao de mao-de-obra e da realiza~ao de 
obras ou servi~os de engenharia com cessao de mao-de-obra, exigir do contratado a rela~ao 
nominal dos empregados que irao trabalhar na obra ou na presta~ao do servi~o, 

cientificando-o de que devera comunicar as altera~oes quando ocorrerem; 
VI. realizar os devidos trabalhos de inspe~ao, acompanhando e fiscalizando in loco 

a execu~ao do servi~o contratado e ou a entrega do bern adquirido (material, equipamento, 
produto, mercadoria) para verificar o cumprimento de todos os itens do contrato, acordo ou 
ajuste entre a Administra~ao Municipal e o particular; 

VII. verificar, em rela~ao a qualquer item da obra ou servi~o realizado ou do 
bern entregue se este atende aos requisitos do edital de licita~ao, do contrato ou da proposta 
da contratada, especialmente no que diz respeito a qualidade, ao atendimento aos padroes 
tecnicos exigidos e ao cronograma de entrega; 

VIII. emitir o Termo Circunstanciado e o Termo de Recebimento de Bern ou 
Servi~o, nos termos dos artigos 6.0

, 7.0 e 8.0 deste Regulamento; 



IX. elaborar as notifica~oes ao contratado quando o contrato, ajuste ou acordo 
com a Administra~ao Municipal for descumprido, dando-lhe ciencia; 
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X. rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi~o ou fornecimento executado em 
desacordo com o procedimento de licita~ao, dispensa ou inexigibilidade de licita~ao, 

contrato, convenio ou documento equivalente; 
XI. elaborar o laudo de medi~ao, quando for o caso; 
XII. comunicar a autoridade superior sempre que constatar a subcontrata~ao nao 

expressamente prevista no contrato, ajuste ou acordo ou, se prevista, verificar a comunica~ao 
formal do particular a Prefeitura Municipal de Pinhais e a anuencia previa de sua realiza~ao; 

XIII. nos casos de presta~ao de servi~o em que a remunera~ao venha se dar com 
base no mimero de horas trabalhadas, adotar sistematica de controle capaz de evidenciar a 
carga horatia diaria prestada pelo particular, bern como o horatio de entrada e safda do 
particular, atentando para que o controle nao tenha natureza pessoal, nem venha a gerar 
futuras demandas de natureza trabalhista, de acordo com o Ac6rdao n.0 2.083/2005-TCU
Plenatio; e 

XIV. realizar outras atividades relativas a fiscaliza~ao tecnica do cumprimento dos 
contratos, acordos ou ajustes firmados pela Prefeitura Municipal de Pinhais e o particular. 

Se<;ao I - Das Inspe<;6es 

Art. 11. As inspe~oes sao instrumentos de orienta~ao e de aferi~ao in loco do 
desenvolvimento dos servi~os contratados ou da entrega dos bens m6veis adquiridos 
(material, equipamento, produto, mercadoria). 

Art. 12. As Comissoes Tecnicas eo Fiscal de Contrato deverao realizar os devidos 
trabalhos de inspe~ao de forma continua e peri6dica, observando todos os itens exigidos no 
procedimento de licita~ao, dispensa ou inexigibilidade de licita~ao, contrato, convenio ou 
documento similar. 

§ 1 o No caso de presta~ao de servi~o com cessao de mao-de-obra, inclufdas as obras 
e os servi~os de engenharia, as inspe~oes de vern ser realizadas, no mfnimo, 02 ( duas) vezes 
ao mes. 

§ 2° No caso de compras com entrega imediata dos bens adquiridos, as inspe~oes 
devem ser realizadas a cada entrega. 

Art. 13. A cada inspe~ao realizada na execu~ao de obras e servi~os de engenharia e 
nos servi~os com cessao de mao-de-obra, a Comissao Tecnica de que trata o Inciso II do Art. 
2.0 eo Fiscal de Contrato lavrarao relat6rio contendo, conforme cada caso, o seguinte: 

I. data e horatio da realiza~ao da inspe~ao; 
II. nome e assinatura do membra da Comissao Tecnica ou do Fiscal de Contrato que 

realizou a inspe~ao; 
III. local ou unidade administrativa em que realizada a inspe~ao; 
IV. mimero do procedimento de licita~ao, dispensa ou inexigibilidade de licita~ao, 

contrato, convenio e ou documento similar a que se refere; 
V. observancia sobre a execu~ao da obra, do servi~o ou do fornecimento nos termos 

do contrato, acordo ou ajuste entre o particular e a Administra~ao Municipal; 
VI. quantidade e qualidade dos materiais empregados na presta~ao do servi~o ou na 

realiza~ao de obras e servi~os de engenharia, verificando se atendem ao contido no contrato, 
ajuste ou acordo com a Administra~ao Municipal; 



VII. observancia do cumprimento do projeto e dos padr5es tecnicos estabelecidos 
no contrato, acordo ou ajuste com a Administra<;ao Municipal; 

92 

VIII. observancia do cronograma da uora, na forma prevista no contrato, acordo ou 
ajuste com a Administra~ao Municipal; 

IX. existencia ou nao de sub-empreitada ou de subcontrata~ao; 
X. rela~ao nominal dos empregados da contratada, com indica~ao do mimero da 

Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS, confrontando-a com a lista apresentada 
pelo particular; 

XI. observa~ao sobre o uso de equipamentos de prote~ao individual e coletivo, na 
forma da Lei; 

XII. apresenta~ao dos documentos exigidos legalmente (Alvan! de Constru~ao, 
Anota~ao de Responsabilidade Tecnica- ART e outros); 

XIII. outras observa~5es pertinentes. 

§ 1 o As Comiss5es Tecnicas e o Fiscal Tecnico deverao manter em seus arquivos os 
relat6rios das inspe~5es que realizarem. 

§ 2° Tendo em vista prevenir eventuais demandas judiciais, cabe aos fiscais de 
contrato reunir informa~5es que lhes possibilitem: 

I. conhecer a presta~ao dos servi~os dos trabalhadores contratados, verificar a 
fun~ao exercida, eventual elastecimento de jomada, fomecimento de EPI' s, controle nos 
pagamentos dos salarios, recolhimento fundiario, contribui~ao previdenciaria, bern como 
realizar ancilise acurada do adimplemento dos demais encargos do contrato (fiscais e 
comerciais, a par do artigo 71 da Lei Federal no 8666/1993), para a realiza~ao do pagamento; 

II. atuar como preposto e indicar testemunhas em cada demanda judicial que 
envolva o objeto de contrato e as rela~5es trabalhistas dele decorrentes. 

CAPITULO V - DAS DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 14. Os Departamentos de Administra~ao e Logfstica exercerao o controle 
on;amentario e financeiro dos contratos, ajustes, acordos e instrumentos congeneres, assim 
como cuidarao das demais quest5es administrativas que os envolverem, prestando as 
informa~5es necessarias ao particular contratado relativamente aos documentos necessarios 
ao empenhamento, a liquida~ao e pagamento. 

Art. 15. As decis5es e providencias que ultrapassarem a competencia das 
Comiss5es Tecnicas e do Fiscal de Contrato deverao ser solicitadas a seus superiores em 
tempo habil para a ado~ao das medidas convenientes. 

Art. 16. Os Departamentos de Administra~ao e Logfstica deverao consultar as 
Comiss5es Tecnicas eo Fiscal de Contrato sobre a necessidade de prorroga~ao do contrato, 
acordo ou ajuste sob sua responsabilidade, atentando-se aos prazos adequados e 
considerando seu vencimento. 

§ 1 o No caso do manifesto favoravel a prorroga~ao, os Departamentos de 
Administra~ao e Logfstica darao andamento aos procedimentos necessarios ap6s submeter o 
assunto a autoridade superior competente apresentando as devidas justificativas. 

§ 2° No caso de ser recomendada a rescisao e sendo requerida nova contrata~ao para 
a continuidade da execu~ao do objeto contratado, os Departamentos de Administra~ao e 



Logfstica dadio andamento aos procedimentos necessanos ap6s submeter o assunto a 
autoridade superior competente apresentando as devidas justificativas. 
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Art. 17. As Comiss6es Tecnicas e o Fiscal de Contrato deverao comunicar ao 
Departamento de Administra<;ao e Logistica responsavel sempre que for identificada a 
necessidade de altera<;6es do quantitativa do objeto contratado, acordado ou ajustado ou de 
modifica<;ao de sua forma de execu<;ao, em razao do conhecimento de fato superveniente ou 
de outro qualquer que possa comprometer o cumprimento do contrato, ajuste ou acordo. 

Art. 18. Os Presidentes das Comissoes Tecnicas e os Fiscais de Contrato serao os 
representantes da Administra<;ao Publica Municipal em litfgios que versarem sobre os 
contratos, ajustes e demais instrumentos congeneres de cujos acompanhamento e fiscaliza<;ao 
forem responsaveis. 

Art. 19. Os membros das Comissoes Tecnicas e os Fiscais de Contrato 
responderao administrativa e civilmente pela nao observancia dos criterios de fiscaliza<;ao, 
podendo ser convocados a qualquer momento para fomecer explica<;6es ao responsavel pelo 
6rgao (Secretano ou Procurador) que firmou o contrato, acordo ou ajuste, ou ao Chefe do 
Poder Executivo MunicipaL 

Art. 20. Os procedimentos de licita<;ao, de dispensa e inexigibilidade de licita<;ao 
que estiverem em tramite, e os contratos, acordos e ajustes em vigor, deverao ser ajustados a 
este Regulamento no prazo de 45 ( quarenta e cinco) dias, a con tar da publica<;ao, pelo 
Departamento de Administra<;ao e Logfstica. 

Art. 21. Na ausencia de Departamento de Administra<;ao e Logfstica no 6rgao, as 
competencias que lhe sao atribuidas neste Regulamento serao realizadas pelos servidores 
responsaveis pela execu<;ao or<;amentana e financeira na Secretaria, Procuradoria ou 
Controladoria. 

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<;ao, restando revogado o 
Decreto n.0 615/2008. 

Pinhais, 16 de fevereiro de 2009. 

LUIZ GOULARTE ALVES 
Prefeito Municipal 

Publicado no Agora Parana no 1854 de 17/02/09. 




