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Boletim Jurídico

Atraso para homologar rescisão não gera multa

Um mecânico que sofreu acidente no mesmo 
dia em que pediu demissão da Goiás Caminhões e 
Ônibus Ltda. não conseguiu obter a condenação da 
empresa à emissão da Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT), nem ao pagamento de indenização 
por danos morais e materiais. A Terceira Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) acompanhou o 
voto do relator, ministro Maurício Godinho Delgado, 
que rejeitou o agravo do autor ao fundamento de que 
a declaração da vontade dele de pôr fim ao contrato, 
com a liberação da empresa do cumprimento do aviso 
prévio “opera efeitos imediatos e retira a possibilidade 
de projeção do contrato de trabalho”.

Justamente no dia do acidente de trânsito, ocorrido 
em 21/02/2011, o mecânico havia informado à empresa 

sua intenção de se desligar, tendo, inclusive, escrito 
uma declaração de próprio punho, oportunidade 
em que registrou que não cumpriria sequer o aviso 
prévio. O acidente aconteceu quando ele fazia o 
percurso da empresa para sua residência, tendo 
sido atendido pelo Corpo de Bombeiros. O acidente 
causou ao trabalhador grave lesão na clavícula e no 
joelho, obrigando-o a, posteriormente, ser submetido 
a procedimento cirúrgico. A empresa se isentou de 
qualquer responsabilidade para com o empregado, 
devido à solicitação de desligamento feita por ele, antes 
do acidente, e afirmou não haver razão para arcar com 
os danos materiais e morais. Por esse motivo não 
emitiu a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 
ao INSS. (Fonte: TST)
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Empregado acidentado após pedir demissão
não consegue condenação da empresa

A homologação de rescisão contratual feita fora do 
prazo legal não gera aplicação da multa prevista no 
artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
desde que as verbas rescisórias sejam pagas dentro 
do prazo estabelecido na lei. Com esse entendimento, 
os ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho deram provimento ao recurso da Stola 
do Brasil Ltda., condenada em primeira e segunda 
instâncias ao pagamento de multa por homologar 
a rescisão de um soldador depois de transcorrido o 
prazo previsto em lei para a quitação da dissolução 
contratual.

Com a decisão, a empresa foi absolvida do 
pagamento da sanção pecuniária. A relatora do 
recurso, ministra Maria de Assis Calsing, destacou em 
seu voto que o parágrafo 6º do artigo 477 admite o 
pagamento das verbas rescisórias até o décimo dia, 
contado da notificação da demissão. O dispositivo 
legal, prosseguiu a ministra, não determina que 
a homologação seja formalizada dentro do prazo 
previsto no parágrafo 6º. “Efetuado o pagamento 

dentro do prazo estabelecido na lei, não há de se falar 
em pagamento da multa do parágrafo 8º do referido 
artigo, ainda que a homologação se dê posteriormente 
ou que as guias do FGTS e do Seguro-Desemprego 
sejam entregues fora do aludido prazo”, concluiu a 
relatora. Por entender que não há previsão legal para 
a imposição da multa, a ministra votou pelo provimento 
do recurso da empresa. A decisão da Quarta Turma foi 
unânime. (Fonte: TST)

A Portaria SIT/DSST nº 343/2013 revogou 
vários artigos da Portaria SIT nº 03/2002, a qual 
baixou instruções sobre a execução do Programa 
de Alimentação do Trabalhador (PAT). Os artigos 
revogados disciplinavam a inscrição e o registro no 
PAT da pessoa jurídica beneficiária e da fornecedora 

e da prestadora de alimentação coletiva. O mesmo 
ato restaurou também a vigência dos arts. 2ª e 11 da 
Portaria SIT nº 03/2002, com a redação publicada no 
DOU nº 43 de 05/03/2002, os quais dispõem sobre 
o mesmo assunto. (Portaria SIT/DSST nº 343/2013 
– DOU 1 de 20/02/2013)

Execução do Programa de Alimentação do Trabalhador sofre alterações


