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Boletim Jurídico

Trabalhadores propõem ao TST redução de intervalo
intrajornada com base em acordo

Dirigente sindical não consegue interromper suspensão aplicada por empregador

Boletim Eletrônico Quinzenal do Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás - Edição nº 057, quinta-feira, 13 de junho de 2013

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
ministro Carlos Alberto Reis de Paula, recebeu nessa 
terça-feira (11) o ministro do Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias, acompanhado de representantes de 
centrais sindicais. Eles apresentaram ao presidente do 
TST um entendimento conjunto que propõe a redução do 
descanso para almoço (intervalo intrajornada) por acordo 
coletivo. As decisões atuais do TST são no sentido de 
invalidar a redução desse intervalo mínimo de uma hora 
para repouso e alimentação, previsto no artigo 71 da CLT, 
por considerar a ausência desse descanso prejudicial à 
saúde do trabalhador. A Súmula 437 do TST considera 
inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva 

de trabalho que permita a supressão ou a redução do 
intervalo intrajornada, “porque este constitui medida de 
higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por 
norma de ordem pública, infenso à negociação coletiva”. 
O ministro do Trabalho afirmou que a proposta que 
autoriza a redução tem o apoio unânime das entidades 
sindicais e ressaltou a importância cada vez maior da 
negociação coletiva que possa aperfeiçoar as relações 
trabalhistas e à legislação pertinente. Explicou também 
a preocupação do Tribunal, refletida na própria CLT, em 
garantir a saúde do trabalhador, que considera correta. 
(Fonte: Assessoria de Comunicação Social/MTE - 
adaptado)

O Tribunal Superior do Trabalho concedeu mandado 
de segurança impetrado pela Novartis Biociências S.A. e 
garantiu à empresa o direito de aplicar pena de suspensão 
a um sindicalista por cometimento de falta grave. A decisão 
frustrou a pretensão do empregado de obter resultado 
contrário ao estabelecido na Orientação Jurisprudencial 
137 da SDI-2, que considera a suspensão direito líquido 
e certo da empresa até a conclusão de inquérito para 
apuração da alegada falta grave. Em março de 2012, o 
empregado foi punido com suspensão disciplinar para 
apuração de falta grave por meio de inquérito judicial, 
sem prejuízo dos salários. Entre as causas apontadas 
para a punição estava a queda no cumprimento de 
metas devido ao fato de ele supostamente ter alterado 
as linhas de produtos da empresa, passando a trabalhar 
com produtos de baixa credibilidade no mercado.

O empregado é presidente do Sindicato dos 
Propagandistas, Propagandistas Vendedores e 
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município 
de Niterói (RJ), eleito para o mandato de 2011 a 2014, 

e obteve, com base na estabilidade sindical, sua 
reintegração ao trabalho. O mandado de segurança da 
empresa contra a reintegração foi inicialmente rejeitado 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ). 
O relator do recurso à SDI-2, ministro Caputo Bastos, 
observou que a empresa aplicou a suspensão sem 
prejuízo salarial, nos termos do artigo 494 da CLT, 
segundo o qual o “empregado acusado de falta grave 
poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua 
despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que 
se verifique a procedência da acusação”. De acordo com 
o relator, o exame das provas constantes do processo 
atesta que “não houve abuso do empregador no exercício 
do seu direito, mostrando-se plenamente legítimo”, e que 
o inquérito judicial foi devidamente instaurado. Assim, a 
SDI-2 deu provimento ao recurso da empresa e cassou 
a decisão que determinou a reintegração do empregado 
até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida 
no inquérito judicial. A decisão foi unânime. (Fonte: 
Notícias do TST (adaptado) - Processo: RO-2857-
50.2012.5.01.0000)

Governo e Centrais Sindicais pedem a retirada do Projeto de Lei do Deputado Sandro Mabel
sobre a Terceirização da Comissão de Constituição e Justiça

Governo e Centrais Sindicais fecharam nesta 
terça-feira (11) acordo para discutir os projetos de 
terceirização que tramitam na Câmara dos Deputados e 
Senado e negociar um projeto único, com a participação 
de todos os atores envolvidos, tanto o governo, quanto 
trabalhadores, empregadores e o Congresso Nacional. 
O relatório do projeto de lei sobre terceirização, de 
autoria do deputado federal Sandro Mabel (PMDB-GO), 
que prevê a contratação de serviços para qualquer 
atividade da empresa, sem estabelecer limites ao tipo 
de serviço que pode ser alvo de terceirização, tinha 
a expectativa de ser lido na sessão da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara desta terça-
feira. Tanto governo quanto trabalhadores pediram a 
retirada do projeto.

As discussões ocorreram, nesta terça-feira, na 2ª 
reunião da Mesa de Diálogo do governo com as Centrais 
Sindicais, com a participação do ministro Gilberto Carvalho, 
da Secretaria Geral da Presidência da República, e 
Manoel Dias, do Trabalho e Emprego. Na reunião o 
governo e as cinco centrais sindicais decidiram chamar os 
empregadores e o Congresso Nacional para uma mesa 
de negociação quadripartite que vai discutir a questão da 
terceirização e criar um projeto de consenso a ser levado 
para votação no plenário. O governo se comprometeu 
a chamar os empregadores para o diálogo e discutir 
com os deputados as propostas em tramitação sobre o 
assunto, para criar então a mesa quadripartite e chegar 
a um consenso sobre a questão. (Fonte: Assessoria de 
Comunicação Social/MTE - adaptado)


