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Boletim Jurídico

CBIC lança cartilha orientativa para elaboração de manuais e termos de garantia

Almoxarife não obtém indenização por desconto no salário após sumiço de furadeiras
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A CBIC lançou no último mês de outubro, por ocasião do 
85º Enic, em Fortaleza, a cartilha orientativa que apresenta 
resumidamente conceitos importantes e sugestões 
para a elaboração dos manuais e termos de garantia. O 
projeto “Guia Orientativo para elaboração do manual de 

uso, operação e manutenção de edificações” está sendo 
desenvolvido pelo grupo de acompanhamento de normas 
da CBIC, composto por representantes de entidades 
associadas e tem seu lançamento previsto para maio de 
2014. Fonte CBIC.

Um almoxarife da Tecno Engenharia e Empreendimentos 
Ltda., em Barbacena (MG), que teve indevidamente 
descontado em seu salário R$ 640,70 pelo sumiço de três 
furadeiras, não conseguiu em recurso para Quinta Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) comprovar seu direito 
à indenização por danos morais. Segundo a decisão, o 
desconto indevido de salário não pode ocasionar reparação 
de ordem moral. O caso aconteceu em julho de 2011. 
Encarregado do controle e guarda dos equipamentos, a 
empresa afirmou que ele era o único responsável por essa 
rotina e autorizado ao acesso ao local. 

Após a constatação do sumiço das furadeiras, a empresa 
disse que o empregado preferiu assumir a responsabilidade 
pelo sumiço dos objetos e concordou em arcar com o 
custo, que foi dividido em cinco pagamentos de R$ 128,14. 
Em maio de 2012, o trabalhador entrou com reclamação 
trabalhista na 2ª Vara de Barbacena pedindo indenização 
por danos morais. Para o empregado, a conduta da empresa 
em descontar o valor dos objetos de seu salário demonstrou 
que ela o considerava responsável pelo desaparecimento 
das ferramentas. Segundo o almoxarife, o desconto lhe 
causou constrangimentos diante dos colegas. 

A empresa afirmou não ter havido qualquer tentativa de 
denegrir a imagem do empregado, já que não o teria acusado 
de ter se apropriado das ferramentas extraviadas. Para a 
Tecno, o desconto pelo sumiço do material não poderia ter 
sido entendido como acusação de roubo. A Vara determinou 
a devolução do valor descontado ao empregado por não 

haver prova da aceitação de desconto pelo empregado, 
mas negou a indenização por danos morais. O trabalhador 
levou o caso para o Tribunal Regional do Trabalho de Minas 
Gerais, que também negou a indenização. 

Segundo o TRT, o empregado não conseguiu comprovar 
ter havido ofensa à sua honra, além de não ter havido 
acusação de conduta ilícita ou divulgação do fato pela 
empresa. No recurso para o TST, o empregado tentou a 
reforma da decisão, mas a Quinta Turma também entendeu 
que não houve ofensa à dignidade do trabalhador. O relator, 
ministro Caputo Bastos, observou que o fato de a empresa 
ter procedido ao desconto indevido “por si só” não se 
mostra capaz de gerar danos à sua imagem ou reputação. 
Ainda segundo Caputo Bastos, o desconto indevido pode, 
quando muito, ocasionar reparação de ordem material e 
não de cunho moral. O voto do relator foi acompanhado 
por unanimidade pela Turma. Fonte: Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Processo: RR-722-03.2012.5.03.0132.

Prazo para contestação do FAP começou a contar desde 1º de novembro

Estão disponíveis desde o dia 30 de setembro, nos portais 
do Ministério da Previdência Social (MPS) e da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, os valores do Fator Acidentário 
de Prevenção (FAP) 2014 de 922.795 empresas. O FAP 
foi atualizado com base no histórico de acidentalidade de 
2011 e 2012, alterando as alíquotas da tarifação individual 
por empresa do Risco Ambiental do Trabalho (RAT), antigo 
Seguro Acidente do Trabalho (SAT). O FAP é um multiplicador, 
que varia de 0,5 a 2 pontos, a ser aplicado às alíquotas de 
1%, 2% ou 3% da tarifação coletiva por subclasse econômica, 
incidentes sobre a folha de salários das empresas para 
custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de 
acidentes de trabalho. Além do FAP, cada empresa poderá 
consultar a quantidade de acidentes e doenças do trabalho, de 
auxílios-doença acidentários, de aposentadorias por invalidez 
e de pensão por morte. Para a consulta, a senha é a mesma 
já utilizada atualmente. 

Contestação - O FAP atribuído às empresas pelo 
MPS poderá ser contestado administrativamente, de 1º 
a 03 de dezembro de 2013, por intermédio de formulário 
eletrônico dirigido ao Departamento de Políticas de Saúde 
Segurança Ocupacional (DPSO) - disponibilizado somente 
nesse período, nos sítios do MPS e da Receita Federal 
do Brasil (RFB). Compete à Secretaria de Políticas de 
Previdência Social (SPS) julgar em grau de recurso, ou 
seja, em segundo e último grau administrativo, as decisões 
do DPSO. A empresa terá o prazo de 30 dias, contados da 
data da publicação do resultado no DOU, para encaminhar 
o recurso em segundo grau de forma também eletrônica, por 
meio de formulário disponível nos sites do MPS e da RFB. 
O resultado do julgamento será publicado no DOU, sendo 
o acesso a dados mais detalhados restritos à empresa nas 
páginas eletrônicas da Previdência e da Receita. Fonte: 
CBIC Hoje de 05/11/2013, edição 5176.


