
 

 

 1 

 

 
 

TRABALHISTA /  PREVIDENCIÁRIO Nº 05/2021 

 
 

I. TRABALHISTA 

 

1. EMPREGADA GESTANTE – 

AFASTAMENTO DE ATIVIDADES  

  
A Lei 14.151, de 12 de maio de 2021, dispôs sobre o 

afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho 
presencial durante a emergência de saúde pública de importância 
nacional, decorrente do novo coronavírus. 

Durante a emergência de saúde pública de importância 
nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante 
deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, 
sem prejuízo de sua remuneração. 

A empregada afastada ficará à disposição para exercer as 
atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho 
remoto ou outra forma de trabalho a distância. 

Destarte, conclui-se que referida lei dispõe da possibilidade 
do afastamento da empregada gestante nos casos em que seja 
possível o trabalho a distância. Aos casos do trabalho que não seja 
possível a distância, recomenda-se analisar, no que seja aplicável, o 
constante na Medida Provisória nº 1.046/2021.  
.   

2- DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO – TST 

 
Descrevemos a seguir síntese de decisão proferida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho - TST. Esta matéria pode reforçar 
alguns cuidados a serem tomados em decisões práticas no dia-a-dia 
dentro da empresa. 

 

Turma afasta autorização para desconto de 
contribuição sindical por norma coletiva. 
 
Para a 8ª Turma, após a Reforma Trabalhista, é necessário que a 
autorização seja individual. 
17/05/21 - A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou 
improcedente a pretensão do Sindicato dos Empregados em 
Empresas de Asseio e Conservação e Trabalhadores na Limpeza 
Urbana de Araraquara, São Carlos, Matão e Região, com sede em 
Araraquara (SP), de desconto das contribuições sindicais dos 
empregados da Sodexo Facilities Ltda. Embora houvesse previsão 
em norma coletiva, para o colegiado, com a alteração introduzida pela 

Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), para que o desconto seja 
realizado é necessário que a autorização seja individual. 
 
Norma coletiva 
Na reclamação trabalhista, ajuizada em abril de 2019, o sindicato 
argumentou que havia deliberação e autorização expressas do 
desconto em folha nas normas coletivas da categoria. Por isso, pedia 
a retenção e o repasse dos valores. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) manteve a 
sentença do juízo da 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, que julgara 
o pedido procedente. “Em homenagem ao princípio da autonomia 
privada coletiva, a norma negociada deve prevalecer sobre a 
legislada, conferindo, assim, a máxima efetividade às normas 
constitucionais”, destacou o TRT. 
 
Reforma trabalhista 
O relator do recurso de revista da empresa, ministro Brito Pereira, 
explicou que, com a alteração legislativa introduzida pela Lei 
13.467/2017, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, e seu 
pagamento passou a ser faculdade do empregado. “A autorização 
para tanto deve ser prévia, expressa e individual”, explicou. 
De acordo com o relator, embora o artigo 578 da CLT não exija que 
a autorização seja individual, a maior efetividade da norma que 
garante a faculdade do empregado de pagar a contribuição sindical 
somente é alcançada mediante a interpretação de que, para que o 
desconto seja realizado, é necessário que a autorização seja 
individual. Na sua avaliação, a autorização por meio de norma 
coletiva, ainda que aprovada em assembleia geral, não observa o 
princípio constitucional da liberdade de associação. 
Ainda segundo o relator, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos da Reforma 
Trabalhista que suprimiram o caráter compulsório das contribuições 
sindicais e condicionaram o seu pagamento à prévia e expressa 
autorização dos filiados, no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5794. 
A decisão foi unânime. 
Processo: RR-1000476-17.2019.5.02.0085 

 
 

PAULO FLORES 
Área Trabalhista 
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Visite nosso site www.confidor.com.br e pesquise os 
Informativos e Indicadores. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5288954
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5288954
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?conscsjt=&numeroTst=1000476&digitoTst=17&anoTst=2019&orgaoTst=5&tribunalTst=02&varaTst=0085&consulta=Consultar
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