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E-BOOKS FILANTROPIA
Dono de características peculiares, como as constantes mudanças nas 

legislações, o Brasil é campo de prova para administradores e gestores de RH, 
que constantemente precisam atualizar conhecimentos sobre as mais recentes 
novidades jurídicas federais, estaduais e municipais

Somadas à inflexibilidade das normas trabalhistas e previdenciárias, as 
sucessivas alterações nas legislações brasileiras são terreno fértil não somente 
para a perpetuação de uma cultura burocrático-estatal e do “jeitinho brasileiro”, 
mas também para a geração de vultosos custos para os setores produtivos.

Se por um lado, milhões de reais escorrem pelos ralos da administração 
pública, por outro, as empresas deixam de recolher ao governo considerável 
soma de dinheiro, ao tomar atalhos por entre as brechas deixadas pelas leis que 
regem as relações de trabalho.

Em meio a esse caos de capítulos, artigos, parágrafos, incisos e alíneas, os 
administradores e gestores de RH precisam ter muito “jogo de cintura” para 
evitar equívocos que levem o empregador a arcar com mais uma série de passivos 
trabalhistas e previdenciários, além dos já conhecidos honorários advocatícios.

Para tanto, este e-book produzido pela Zeppelini Publishers, Indica-se e 
Instituto Filantropia tem o objetivo de ajudar diretores, gerentes, administradores 
de empresas, recrutadores, headhunters e demais líderes de equipe e gestores, a 
esclarecer dúvidas jurídicas que permeiam o cotidiano de todos os profissionais 
que atuam na área de RH.
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Tema dos mais controversos já discutidos no mundo corporativo, 
seja nas mesas de diretores de RH ou nos corredores da chamada 
“rádio peão”, e até nos balcões de anúncios e redações de jornais 
de todo o país, o requisito da “boa aparência”, largamente exigido 
dos candidatos ao preenchimento de uma vaga de emprego, sempre 
esteve no foco de acirrada polêmica.

“O debate foi exaustivo, especialmente no que se refere à caracte-
rística discriminatória de tal critério. Discutia-se o significado de ‘boa 
aparência’. Para alguns a ‘boa aparência’ significava ser a pessoa do-
tada de aspecto físico compatível com o padrão de beleza medianamente aprovado, enquanto 
para outros, a expressão estaria vinculada a elementos de higiene pessoal, tais como cuidados 
básicos com unhas, cabelos, barba e roupas”, argumenta a advogada Cristina Buchignani, coorde-
nadora da área trabalhista sindical do escritório Emerenciano, Baggio e Associados Advogados.

Com a edição da Lei Federal nº 9.029/1995, salienta a advogada, restou “proibida a adoção 
de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou 
sua manutenção”. “A referida lei mencionou expressamente os motivos de sexo, origem, raça, 
cor, estado civil, situação familiar ou idade, bem como as exigências relacionadas a estado de 
gravidez ou esterilização. O questionamento sobre ‘boa aparência’ restou parcialmente solucio-
nado”, entende.

Para colocar fim à discussão, explica Cristina, leis estaduais e municipais foram também aprova-
das proibindo, expressamente, o uso da expressão ‘boa aparência’ ou outras similares, nos veículos 
de divulgação de anúncios para recrutamento e seleção de pessoal, tendo em vista o reconheci-
mento da natureza discriminatória da mesma. Exemplificativamente, adotaram legislação análoga 
o município de São Paulo (Lei nº 12.562/1998), o estado do Rio de Janeiro (Lei nº 2.406/1995) e 
Curitiba (PR) (Lei nº 9.603/1999). “Dessa forma, as empresas não podem mais utilizar a expressão 
‘boa aparência’ em seus anúncios de vaga de emprego, sob pena de autuação e imposição de 
multa”, esclarece.

ANÚNCIOS DE EMPREGO EM 
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E O 

USO DE EXPRESSÕES COMO 
“BOA APARÊNCIA”1
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BUSCA DE REFERÊNCIAS 
SOBRE O CANDIDATO NOS 

ÚLTIMOS EMPREGOS2
É lícito ao recrutador buscar informações a respeito do candidato. Tanto é assim que muitas 

convenções coletivas de trabalho obrigam os exempregadores a fornecer uma “carta de referên-
cia” aos seus colaboradores ao término da relação de trabalho. “As informações buscadas, no 
entanto, devem estar relacionadas ao trabalho do ex-colaborador e nunca sobre sua vida privada, 
em razão do direito à intimidade. Assim, será considerada invasão de privacidade o questiona-
mento sobre o estado civil do candidato, orientação sexual, religião, se o empregado processou 
a empresa, entre outros assuntos”, argumenta a advogada Fabíola Marques, sócia do escritório 
Abud Marques Advogados Associados, conselheira da OAB/ SP e presidente da Comissão de Es-
tudos de Direito Processual do Trabalho do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp).

Segundo ela, o antigo empregador deve tomar cuidado com os dados que fornecer a respeito 
de seu antigo colaborador porque as informações desabonadoras podem gerar dano moral e 
dificultar a recolocação do profissional no mercado de trabalho. “O candidato, por sua vez, tem 
o direito de ter conhecimento das informações prestadas a seu respeito e pode reclamar judicial-
mente se entender que elas são desabonadoras, mentirosas e lhe causaram prejuízo”, enfatiza.
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INTERVALO MÍNIMO 
ENTRE JORNADAS3

Onze horas. Este é o espaço de tempo obrigatório para descanso 
do funcionário, entre uma jornada e outra, de acordo com o art. 66 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). “Contudo, pode ocorrer que 
este intervalo não seja respeitado, por inúmeras razões. Neste caso, o 
período trabalhado do intervalo não respeitado tem sido considerado 
hora extra, além de sujeitar a empresa a eventual multa. Tem sido ob-
jeto de discussão de acordo coletivo a possibilidade de se reduzir este 
intervalo”, comenta o advogado Francisco Antonio Fragata Júnior, só-
cio do escritório Fragata e Antunes Advogados.

Segundo ele, inclusive no regime de revezamento, as horas traba-
lhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas 
consecutivas para descanso intrajornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive 
com o respectivo adicional, segundo súmula do Tribunal Superior do Trabalho. “Este dispositivo 
de lei está anacrônico em relação a inúmeras alterações na forma de trabalho, como home office 
ou o regime de revezamento, e deveria ser flexibilizado”, entende o advogado.
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PAUSA PARA ALIMENTAÇÃO4
ornadas de trabalho que ultrapassem a quatro horas diárias e não excedam a seis horas devem, 

de acordo com a legislação brasileira, ter um intervalo para alimentação e repouso de 15 minutos. 
É o chamado intervalo intrajornada. Este aspecto é previsto no art. 71 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), que também estabelece a concessão de um intervalo intrajornada de, no mínimo, 
uma hora, e, no máximo, duas horas, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceder a seis 
horas diárias.

“O tempo desses intervalos não é computado na duração da jornada de trabalho, daí porque 
a CLT procurou limitar não apenas o mínimo, mas, igualmente, o máximo da duração dessas in-
terrupções. Se o empregador fixar intervalo maior, terá de computar o tempo excedente como 
serviço prestado, remunerável e integrante da jornada de trabalho”, explica o advogado Marcus 
Vinicius Mingrone, especialista em direito trabalhista e sócio do Leite, Tosto e Barros Advogados.

Ao exceder a seis horas de duração, o trabalho diário deverá ter intervalo intrajornada, em prin-
cípio, com duração de uma a duas horas. Só poderá ser superior a duas horas se houver acordo 
e/ou convenção coletiva de trabalho permitindo este espaço de tempo. “Assim, só poderá ser 
inferior a uma hora se houver decisão do Ministério do Trabalho e Emprego autorizando, depois 
de verificar que a empresa atende integralmente às exigências concernentes à organização dos 
refeitórios, e ainda assim, quando os empregados não estiverem sob regime de trabalho extraor-
dinário”, afirma o especialista.

Entretanto, se o empregador determinar a prestação de serviços no período destinado ao in-
tervalo para refeição e descanso, o empregado terá direito ao recebimento do salário correspon-
dente ao período do intervalo não respeitado, acrescido de, pelo menos, 50% sobre o valor da 
remuneração da hora normal de trabalho. “Além disso, o empregador ficará sujeito à multa admi-
nistrativa prevista por violação da respectiva norma legal”, acrescenta o advogado.
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HORAS EXTRAS: 
NO MÁXIMO, DUAS POR DIA, 
EXCETO SE HOUVER ACORDO 

INDIVIDUAL OU COLETIVO5
atéria de muita controvérsia nas empresas, a realização de horas extras tem seus limites previs-

tos em lei, embora diversos empregadores optem por banco de horas ou concessão de folgas. 
Sócio do escritório Fragata e Antunes Advogados, o advogado Francisco Antonio Fragata Júnior 
esclarece que duas horas extras por dia são o limite máximo a ser prestado, qualquer que seja o 
período de jornada diária do trabalhador, e seu adicional mínimo é de 50% por força de determi-
nação constitucional.

“Porém esse percentual pode ser aumentado por acordo individual, coletivo ou mesmo por 
convenção coletiva ou sentença normativa (dissídio). Quando o trabalhador faz horas extras com 
habitualidade por pelo menos um ano, sua supressão ou redução deve ser acompanhada de inde-
nização correspondente ao pagamento de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, 
para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada 
normal”, ressalta.

Embora não esteja previsto em lei, esclarece o advogado, o assunto decorre de súmula do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), que, mesmo não sendo obrigatória, tem sido acolhida pelos 
juízes. Também segundo a jurisprudência, “a remuneração do serviço suplementar é composta 
do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial, aplicando-se, a partir daí o 
adicional devido – 50% ou mais. No caso de mulheres e menores, é obrigatório um intervalo não 
remunerado, de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária. A jornada extraordinária é 
um dos principais motivos de ações trabalhistas. Sua regulamentação deveria ser mais simplifica-
da, evitando problemas”, completa.
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EXECUTIVOS NÃO ESTÃO 
SUBMETIDOS À JORNADA DE 

TRABALHO NORMAL6
Embora ocupem cargos de confiança dentro da estrutura das 

empresas, os executivos podem figurar em três situações distin-
tas, sendo que em nenhuma delas há controle da jornada de tra-
balho. “A primeira é quando o executivo figura como empregado, 
e nesta hipótese, deve ser enquadrado no regime de exceção pre-
visto no art. 62, inciso II, da CLT, no capítulo que trata da Duração 
do Trabalho”, salienta a advogada Renata Nantes, do escritório 
Có Crivelli Advogados.

Segundo o referido art. 62, “Não são abrangidos pelo regime pre-
visto neste capítulo: II – os gerentes, assim considerados os exercen-
tes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores 
e chefes de departamento ou filial.”

A advogada informa que, nesta situação, deve-se fazer a anotação da referida condição na 
carteira de trabalho, haver previsão em contrato, bem como inexistir qualquer tipo de controle de 
jornada. “Para a segunda e a terceira hipóteses, que são os casos de nomeação por ato societário 
ou na figura de sócio-executivo, as regras são estabelecidas pelo direito societário e não pelo di-
reito trabalhista”, esclarece Renata.
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DESVIO DE FUNÇÃO7
Para a advogada Paula Corina Santone Carajelescov, sócia e coordenadora da área trabalhista 

do escritório Rayes & Fagundes Advogados Associados, esta tem sido uma questão polêmica 
que rotineiramente

atormenta os gestores de RH que atuam diretamente em processos seletivos. “O desvio de 
função se configura quando o empregado passa aexercer função diversa daquela para a qual foi 
contratado, prevista em quadro de carreira, sem receber o salário correspondente a esse novo 
cargo e sem a devida alteração na carteira de trabalho”, explica.

De acordo com advogada, mesmo com a existência de um quadro de carreira na empresa, há 
diversas decisões judiciais segundo as quais o quadro de carreira organizado e homologado pelo 
órgão competente não é indispensável para a caracterização do desvio de função. “Para tanto, 
basta que seja comprovada a existência de organização empresarial de atribuições, funções e 
respectivos salários. Todavia, o contrato de trabalho é de prestação continuada e isso faz com que 
haja necessidade constante de modificações para que ele possa adaptar-se às mudanças ocorri-
das na vida moderna que, consequentemente, afetam o mundo empresarial”, salienta.

Ao seguir este caminho, argumenta Paula, não acarretará desvio de função a determinação do 
empregador, exercida dentro do chamado poder diretivo, no sentido de que o empregado passe 
a realizar, além das funções previstas desde o início no contrato de trabalho, outras que não desna-
turem a essência do cargo para o qual foi contratado. “A empresa, todavia, deverá ter cautela ao 
proceder à atribuição de novas atividades ao trabalhador para que essa modificação de encargos 
não implique no exercício de função superior àquela inicialmente contratada com tarefas novas e 
carga superior à da função original que possa afetar de forma significativa a situação funcional e 
acarretar prejuízos de ordem profissional e salarial ao empregado”, recomenda.



20 informações sobre legislação trabalhista que todo recrutador de talentos deve saber

11

VASCULHAR O E-MAIL 
INSTITUCIONAL DO 

COLABORADOR, DIREITO 
DO EMPREGADOR8

Uma das controvérsias mais debatidas desde que o e-mail começou a se disseminar, ainda nos 
anos 1990, como ferramenta indispensável de trabalho, a verificação das mensagens realizada por 
muitas chefias mundo afora trouxe à tona uma pergunta bastante complexa de se responder: até 
onde vão os limites da privacidade dos colaboradores e da defesa dos interesses do empregador.

“Inicialmente é preciso diferenciar e-mail particular de e-mail institucional”, esclarece a advo-
gada Daniela Moreira Sampaio Ribeiro, especialista em relações do trabalho e sócia do Trigueiro 
Fontes Advogados.

“O e-mail particular do empregado é considerado de conteúdo privado, garantido o seu sigilo 
e privacidade pela Constituição Federal, sendo, portanto, inviolável pelo empregador, mesmo 
que a utilização seja em equipamentos fornecidos para o trabalho. Já o e-mail institucional é 
considerado ferramenta de trabalho, de propriedade do empregador, que por esta razão tem o 
direito de monitorar o seu uso sem que isso implique em violação aos direitos de intimidade e 
privacidade do empregado”, salienta.

Entretanto, segundo a advogada, a maioria das decisões judiciais tem entendido que o empre-
gador precisa cientificar previamente o empregado sobre o monitoramento realizado e a finalida-
de exclusivamente profissional do e-mail corporativo. “Com o empregado ciente, a fiscalização 
é legal e, se for comprovada a utilização indevida do e-mail institucional, o empregado pode ser 
desligado por justa causa”, explica Daniela.

A especialista destaca ainda que, de qualquer maneira, é aconselhável que essa fiscalização 
seja realizada com bom senso pelo empregador, de forma impessoal, a fim de evitar-se o risco de 
alegação de discriminação ou perseguição a determinado empregado. “Contudo, vale ressaltar 
que ainda não há lei regulamentando a matéria. Porém, a jurisprudência pátria caminha no senti-
do de equilibrar os direitos de empregados e empregadores e, com base no princípio da razoabi-
lidade, construir uma tutela efetiva e justa para ambas as partes”, argumenta.
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ASSÉDIO MORAL9
Responsável por milhares de processos todos os anos na Justiça, 

o assédio moral nas relações trabalhistas caracteriza-se como o com-
portamento abusivo do empregador ou de seus prepostos e mani-
festa-se, sobretudo, por gestos, palavras e escritos que ameaçam, 
por sua repetição, a integridade física ou psíquica do empregado.

“Para se configurar o assédio moral, o comportamento do asse-
diador deve expor o empregado a reiteradas situações constrange-
doras, humilhantes ou abusivas, fora dos limites normais do poder 
diretivo do empregador, causando a degradação do ambiente labo-
ral, aviltamento à dignidade da pessoa humana ou adoecimento de natureza ocupacional”, argu-
menta a advogada Alessandra Trabuco, do Lucon Advogados.

De acordo com ela, que atua no contencioso trabalhista, diversos são os exemplos de situa-
ções que podem ser caracterizadas como assédio moral, como fixação de metas abusivas a serem 
cumpridas pelo empregado; submetê-lo a humilhações; esvaziar suas funções, deixando o sem 
atividade. A advogada explica que juridicamente, o assédio moral fere o princípio da dignidade 
da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, e tem sido fortemente 
combatido pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho.

“É certo que, quando comprovada a ocorrência do assédio moral, são fixadas indenizações em 
valores aptos a servir como punição para o lesante, de forma a desestimulá-lo a repetir o ato cau-
sador do assédio”, ressalta Alessandra.
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OS LIMITES ENTRE 
COBRANÇA DE RESULTADOS 

E ASSÉDIO MORAL10
"O trabalho sob pressão é inerente à sociedade moderna, e as pessoas reagem de forma 

diferente a ele, razão pela qual a análise da existência de assédio moral deve ser feita de 
forma individualizada e subjetiva”, esclarece a advogada Renata Nantes, do escritório Có 
Crivelli Advogados.

A especialista explica que o assédio moral sobrevém quando a exposição a situações humi-
lhantes e constrangedoras ocorre de forma repetitiva e sistemática, restando caracterizada a in-
tencionalidade, a direcionalidade, a temporalidade e a degradação deliberada das condições de 
trabalho. “A simples cobrança de resultados não pode ser vista como prática de assédio moral, 
afinal é preciso que as metas se mostrem abusivas e ou impossíveis de serem atingidas”, pondera.
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BULLYING EMPRESARIAL11
Assunto controverso que ganha cada vez mais espaço nas esferas corporativas e judiciais, o 

chamado bullying empresarial sempre foi algo corriqueiro nas empresas e, de tempos em tempos, 
ganha exposição na mídia com casos bizarros e matérias falando sobre processos e indenizações 
em favor do empregado.

Para o advogado Thiago de Carvalho e Silva e Silva, especialista em relações do trabalho do 
PLKC Advogados, a necessidade de atendimento das metas nas empresas pode fazer com que os 
gestores estabeleçam formas incomuns de “motivar” seus subordinados, quando uma boa inten-
ção pode provocar um perigoso resultado.

“Esta relação acarreta, por vezes, o aparecimento de situações vexatórias, humilhantes e, até 
mesmo, de danos físicos aos empregados. A exposição dos colaboradores perante colegas de 
trabalho pode configurar violação à dignidade da pessoa humana, como ocorre nos casos de uso 
de fantasias pejorativas, atribuição de apelidos, divulgação negativa de imagens, publicação de 
ranking de vendas com indicação humilhante dos piores colocados, dentre outros”, ilustra o ad-
vogado.

Segundo Thiago, a pressão por resultados transmuta-se em assédio moral contra o emprega-
do, caracterizando o bullying empresarial ou também conhecido como mobbing. “O gestor, ao 
exercer o poder diretivo, fiscalizatório e disciplinar, deve analisar a possível abusividade das ativi-
dades planejadas e os atos praticados e, na visão comum (e não na visão do próprio gestor que, 
muitas vezes, acha a situação ‘normal’), verificar se a situação poderá ser considerada vexatória 
ou humilhante e tomar todas as medidas para evitá-la, já que esta situação poderá gerar para a 
empresa condenação por danos morais, multa administrativa e até ação civil pública de iniciativa 
do Ministério Público do Trabalho”, afirma.
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LICENÇA-MATERNIDADE DE 
120 DIAS: A ESTABILIDADE 

ANTES, DURANTE E DEPOIS 
DO PARTO12

"Este prazo foi avaliado pelo legislador como suficiente para que a 
mãe proporcione os primeiros cuidados indispensáveis ao filho. Porém, 
grande parte das empregadas considera esse tempo insuficiente para 
a familiarização com a criança, inclusive para a adaptação com escola, 
creche e babás”, resume a advogada Samanta Leite

Diniz, do escritório Innocenti Advogados Associados.

Ela explica que o art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias da Constituição Federal proíbe a dispensa arbitrária ou sem jus-
ta causa da funcionária gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 
Neste período, devem ser preservados o bebê, o estado da mãe e a questão psicológica dessa 
fase de transformação da mulher, inclusive a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. 
Durante a licença, a mãe recebe o salário-maternidade concedido pela Previdência Social. O pe-
ríodo de afastamento é computado para todos os fins de direito.

“Sobre a licença de seis meses criada pelo Programa Empresa-Cidadã, além de ser mais bené-
fico para a empregada, o empregador fará jus à redução de alíquotas tributárias, e a funcionária 
retornará ao trabalho, mais satisfeita. Na hipótese de licença-maternidade “convencional”, após 
os cinco meses do parto, a estabilidade é revogada, restando à mãe apenas o direito de saída 
antecipada do trabalho, de meia hora por dia, para amamentação até que a criança complete seis 
meses de’ vida”, entende a advogada.
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LICENÇA-PATERNIDADE: 
NÃO OBRIGATÓRIA 

PARA PERÍODOS ACIMA 
DE CINCO DIAS13

Embora a extensão do período normal de cinco dias de licença-
-paternidade não seja obrigatória, este intervalo já começa a ganhar 
espaço no mundo corporativo. Adotada em muitas partes do mundo, 
aqui no Brasil até agora apenas duas empresas, entre elas o Google 
do Brasil, abraçaram a ideia da licença-paternidade de 30 dias. “Essas 
companhias entenderam que ao estender ao pai a medida, proporcio-
nando mais tempo com a família, ele será um profissional mais feliz, 
sem mencionar a importância da figura paterna nos primeiros 30 dias do 
bebê”, afirma a advogada Camila Rigo Colombo, da área contenciosa 
e consultiva trabalhista do escritório Innocenti Advogados Associados.

A advogada explica que a Constituição Federal garante a licença-
-paternidade a todo trabalhador (art. 7º, inciso XIX). No entanto, como o artigo em questão não 
foi regulamentado, a norma hoje em vigor – regida por uma regra transitória (art. 10, parágrafo 
1º, das Disposições Transitórias da Constituição Federal) – prevê cinco dias de licença-paternida-
de. De acordo com ela, existem alguns projetos de lei em tramitação que tratam do aumento da 
licença-paternidade – o Projeto de Lei nº 2430/2007 (de cinco para 30 dias) e o Projeto de Lei nº 
3935/2008 (de cinco para 15 dias).

“As empresas que tiverem interesse em estender o benefício podem ampliá-lo por conta pró-
pria, já que a licença-paternidade de cinco dias é financiada pelo empregador. Nenhum dos pro-
jetos em andamento altera a forma de financiamento. Assim, caso o empregador opte por am-
pliar o período de licença-paternidade, o salário do período deve ser arcado pela empresa. Essa 
questão, no entanto, comporta uma exceção em razão da promulgação da Lei nº 12.873/2013, que 
prevê, nos casos de pais adotivos, desde que contribuintes da Previdência Social, licença de 120 
dias e o direito de perceber o salário-maternidade, pelo mesmo período, caso a mãe adotiva não 
seja contribuinte da Previdência Social”, enfatiza Camila.
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ANÚNCIO EM JORNAL, POR 
ABANDONO DE EMPREGO14

Prática bastante utilizada pelas empresas até anos atrás, em busca de segurança jurídica para demi-
tir um funcionário por justa causa após o mesmo abandonar o emprego, a publicação de anúncios em 
veículos de comunicação para tornar este fato de conhecimento público, inclusive convocando-o para 
retornar ao posto, tem sido rechaçada pelos tribunais brasileiros.

Previsto no art. 482, alínea i, da CLT, o abandono de emprego é motivador da dispensa por justa cau-
sa, situação em que ocorre o descumprimento do contrato de trabalho, configurando-se pela ausência 
voluntária e reiterada do empregado ao serviço, sem justificativa, e sem a permissão do empregador.

“O abandono de emprego também se caracteriza pela intenção do empregado em não mais conti-
nuar com a relação empregatícia, ou não mais retornar ao trabalho. E, de acordo com a jurisprudência 
trabalhista, para configurar o abandono de emprego é indispensável constatar a ausência ao serviço, e 
também a comprovação de que o empregado não tem intenção de retornar ao trabalho. Daí o enten-
dimento de que em caso de abandono de emprego, a aplicação da dispensa por justa causa somente 
pode ocorrer após obrigatória comunicação ao empregado”, esclarece o advogado Marcus Vinicius 
Mingrone, especialista em direito trabalhista e sócio do Leite, Tosto e Barros Advogados.

O especialista salienta que a prática, até pouco tempo atrás usual entre as empresas para demitir 
o empregado por justa causa, tem gerado, em regra, condenação das empresas ao pagamento ao 
colaborador de indenização por danos morais. “A legislação não proíbe expressamente a publi-
cação de anúncios, mas a jurisprudência firmou o entendimento pacífico de que tal prática viola a 
imagem e a privacidade do empregado. E mais, o atual entendimento firmado pela jurisprudência 
trabalhista é de que o anúncio em jornal não tem qualquer eficácia para comprovação de abandono 
de emprego”, comenta.

O advogado afirma que, por tais motivos, as empresas não devem mais adotar a publicação em jor-
nais de anúncios por abandono de emprego, e sim notificar diretamente o empregado, por via postal, 
ou outra forma direta de comunicação. “Portanto, recomendamos que as empresas mantenham sempre 
atualizados os endereços de seus empregados, e no caso de o colaborador incorrer em faltas e ausências 
injustificadas, a empresa deverá enviar um telegrama para a residência do empregado. Isso porque esta 
comunicação direta, inviolável, tem sido largamente aceita pelos tribunais trabalhistas como prova para 
aplicação e manutenção da dispensa por justa causa aplicada em decorrência de abandono de empre-
go”, explica Mingrone.

De acordo com ele, as companhias ainda podem se utilizar de tecnologias disponíveis, como e-mail e 
mensagens de texto pelo celular. “O importante para as empresas é não tornar pública a informação de 
abandono de emprego, não se utilizando de jornais e nem mesmo de redes sociais”, argumenta.
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ANOTAÇÕES 
DESABONADORAS NA 

CARTEIRA DE TRABALHO

VAZAMENTO DE 
INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS

15

16

Procedimento reconhecidamente prejudicial ao trabalhador que buscar uma nova colocação no 
mercado, realizar anotações sobre condutas desabonadoras na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social é proibido por força do parágrafo 4º do art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
“No documento do empregado deverão constar somente informações relativas aos salários, perí-
odo de férias, admissão e rescisão do contrato de trabalho”, menciona a advogada Eliane Ribeiro 
Gago, do escritório Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terr1a Advogados.

De acordo com ela, a anotação de condutas desabonadoras, inclusive motivo da demissão e fal-
tas injustificadas, poderá dar ensejo ao pagamento de indenização por danos morais ao empregado 
prejudicado.

Por força da globalização e da alta competitividade entre as empresas, além das facilidades de 
emprego de tecnologias cada vez mais diminutas e acessíveis, os empregadores passaram a redo-
brar as atenções para a preservação dos seus segredos industriais e know-how.

“Para tanto, as empresas devem incluir nos contratos de prestação de serviços e de trabalho, 
cláusulas de confidencialidade prevendo indenização por quebra de contrato e por lucros cessan-
tes, nas quais há previsão de todas as informações que o contratado deverá manter em sigilo não 
só durante a vigência do contrato, mas após a rescisão”, explica a advogada Eliane Ribeiro Gago, 
do escritório Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados.

A especialista em Direito do Trabalho afirma que além das cláusulas penais constantes do con-
trato de trabalho, o empregado que infringir a norma poderá, ainda, ser demitido por justa causa, 
conforme expressa previsão contida no art. 482, alínea g, da CLT, além das responsabilidades penais 
que poderá estar sujeito. “Assim, os colaboradores que infringirem as cláusulas de confidencialida-
de pactuadas, além da tipificação de crime, poderão responder por danos morais e até materiais.”
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DESISTÊNCIA DO AVISO 
PRÉVIO DADO AO 

EMPREGADO17
Criado com a finalidade de comunicar ao empregado a intenção do empregador de rescindir o 

contrato de trabalho – embora a rescisão propriamente dita se efetive após o término de seu prazo – o 
aviso prévio é previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, Capítulo VI, arts. 487 ao 491. Muitos não 
sabem, mas a empresa tem a possibilidade de reconsiderar o aviso prévio concedido ao empregado.

“A reconsideração poderá ocorrer a qualquer momento durante a vigência do aviso prévio 
concedido, seja na forma trabalhada ou indenizada, mas somente produzirá efeitos se o empre-
gado aceitar o arrependimento do empregador. Havendo a aceitação por parte do empregado, 
o contrato individual de trabalho continuará como se o aviso prévio não tivesse sido concedido”, 
ressalta a advogada Cristina Buchignani, coordenadora da área trabalhista sindical do escritório 
Emerenciano, Baggio e Associados Advogados.

FALTAS DO COLABORADOR 
AO SERVIÇO E FÉRIAS18

Faltar injustificadamente no trabalho, por 33 dias ou mais, no curso do período aquisitivo, é o 
suficiente para o empregado perder o direito às suas férias. A explicação é da advogada Cristina 
Buchignani, coordenadora da área trabalhista sindical do escritório Emerenciano, Baggio e Asso-
ciados Advogados.

“Igualmente perderá o direito às férias, o empregado que, no curso do período aquisitivo, 
permanecer em licença remunerada por 31 dias ou mais; deixar de trabalhar, com percepção de 
salário, por 31 dias ou mais, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa 
(interdição ou embargos do estabelecimento empresarial) por mais de 30 dias; ou tiver permane-
cido afastado com percepção de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho ou 
doença, por mais de seis meses, mesmo que descontínuos”, explica.
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COLABORADORES QUE 
SE DESTACAM PELA MÁ 

CONDUTA COM COLEGAS 
OU CLIENTES. COMO O 

GESTOR DEVE PROCEDER?19
O colaborador que não trata com respeito e dignidade seus 

colegas de trabalho e/ou clientes pode ser dispensado por justa 
causa”, responde a advogada Fabíola Marques, sócia do escritório 
Abud Marques Advogados Associados, conselheira da OAB/SP e 
presidente da Comissão de Estudos de Direito Processual do Tra-
balho do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp). Ela explica 
que este tipo de problema se configura em falta grave, prevista no 
art. 482, alínea b (incontinência de conduta ou mau procedimento) 
ou ainda, alínea j (prática de atos lesivos da honra ou da boa fama 
praticado em serviço contra qualquer pessoa).

“A incontinência de conduta praticada pelo empregado diz res-
peito aos atos que ferem a moral sexual, como é o caso do empre-
gado que assedia sexualmente o/a colega de trabalho. O mau procedimento engloba todos os atos 
que ferem a moral do chamado ‘homem médio’, como a hipótese do empregado que costuma usar 
vocabulário de baixo calão para se dirigir a colegas de trabalho ou clientes. Por fim, a prática de atos 
lesivos contra a honra ou boa fama, quando o colaborador agride verbalmente as pessoas do seu con-
vívio de trabalho, utilizando expressões grosseiras e/ou machistas, racistas etc.”, explica.

No entender de Fabíola, o gestor deve punir todos os atos cometidos pelos colaboradores imedia-
tamente, sendo importante que as eventuais penalidades praticadas, como advertências e até mesmo 
as suspensões, sejam aplicadas prontamente após a prática do ato e sejam feitas por escrito.

“Se a penalidade não for aplicada logo após a ocorrência da falta grave, pode ocorrer o que a juris-
prudência trabalhista chama de ‘perdão tácito’. Da mesma forma, advertências apenas verbais são de 
difícil comprovação. Assim, na hipótese de aplicação de uma advertência, é importante que ela seja 
por escrito. Se o colaborador se recusar a assiná-la, basta chamar duas testemunhas para confirmar, 
por escrito, que viram o autor da prática da falta grave ser advertido e que este se recusou a assinar o 
documento”, explica a advogada.
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COMISSÃO INTERNA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

(CIPA): ASPECTOS, 
OBRIGATORIEDADE E 

ESTABILIDADE20
Constituída, mediante eleição, por representantes dos empregados e do empregador, a CIPA tem 

o objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, compatibilizando o trabalho 
com a preservação da vida, saúde e integridade física e mental do trabalhador. “A constituição da co-
missão é obrigatória para as empresas privadas e públicas, sociedade de economia mista, órgãos da 
administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem 
como por qualquer outra instituição que admita trabalhadores como empregados”, explica a advoga-
da Cristina Buchignani, coordenadora da área trabalhista sindical do escritório Emerenciano, Baggio e 
Associados Advogados.

A especialista enfatiza que o número de membros da CIPA (dimensionamento) dependerá do en-
quadramento da empresa ao Quadro I, anexo à Norma Regulamentadora nº 5, aprovada pela Portaria 
GM nº 3.214/1978, com atualizações e alterações posteriores. Segundo ela, o referido quadro vincula 
o grupo em que a empresa se encontra pelo agrupamento de setor econômico decorrente da Clas-
sificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) e o número de empregados do estabelecimento.

As micro e pequenas empresas, com até 20 funcionários, porém, não estão obrigadas a constituir o 
grupo de cipeiros, mas devem promover treinamento de um funcionário para atender aos dispositivos 
especificados na Norma. “O empregado membro da CIPA, representante dos trabalhadores, possui 
garantia de manutenção do emprego desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de 
seu mandado, se eleito. O representante da empresa na CIPA não tem direito à estabilidade”, arrema-
ta Cristina.
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COLABORARAM NESSA EDIÇÃO

LINKS
www.fragataeantunes.com.br | www.abudmarques.com.br | www.rfaa.com.br  | www.trigueirofontes.com.br | www.lucon.
adv.br | http://cocrivelli.com.br | http://plkc.com.br | www.innocenti.com.br | www.tostoadv.com | www.dgcgt.com.br | 
www.emerenciano.com.br | www.indica-se.com.br | www.zeppelini.com.br
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Direitos autorais reservados aos publicadores dessa obra. Permitida a reprodução parcial ou 
integral desde que expressamente publicada a fonte: www.indica-se.com.br). Os textos foram 

escritos pelo jornalista contratado Luciano Guimarães (MTB 30.388-SP), colhidos a partir de en-
trevistas por telefone e e-mail com as fontes devidamente nominadas ao longo do texto.

UMA PUBLICAÇÃO DE:


	1
	Anúncios de emprego em
veículos de comunicação e o uso de expressões como
“boa aparência”
	2
	Busca de referências
sobre o candidato nos últimos empregos
	3
	Intervalo mínimo
entre jornadas
	4
	pausa para alimentação
	5
	horas extras:
no máximo, duas por dia, exceto se houver acordo individual ou coletivo
	6
	Executivos não estão submetidos à jornada de trabalho normal
	Desvio de função
	8
	vasculhar o e-mail institucional do colaborador, direito
do empregador
	9
	Assédio moral
	10
	Os limites entre cobrança de resultados e assédio moral
	11
	Bullying empresarial
	12
	Licença-maternidade de 120 dias: a estabilidade antes, durante e depois do parto
	13
	Licença-paternidade: não obrigatória
para períodos acima
de cinco dias
	14
	Anúncio em jornal, por abandono de emprego

