
Uma empresa do ramo de 
eletricidade foi condenada 
a pagar a um ex-funcionário 

os valores indenizatórios referentes 
a danos morais e aos salários que 
receberia durante o seu período 
de estabilidade por acidente de 
trabalho. O trabalhador, que fi cou 
afastado durante um ano, foi 
dispensado logo após retornar ao 
seu cargo. 
No ano de 2014, o ex-funcionário 
da empresa sofreu um acidente 
grave durante o trabalho, quando 
foi atingido por uma descarga 
elétrica, caiu de uma altura de 
cerca de sete metros e fraturou o 
úmero esquerdo. Por este motivo, 
fi cou afastado durante um ano e, 

Uma promotora de vendas 
da Bombril receberá R$100 
mil de indenização por ter 

sido vítima de assédio sexual por 
parte de um superior hierárquico. 
Casada, mãe de um filho com 
necessidades especiais e cansada 
da situação, a funcionária 
registrou boletim de ocorrência 
e ajuizou uma ação pedindo 
rescisão indireta do contrato de 
trabalho.
Em recurso, a empresa afirmou 
que a promotora jamais teve sua 
honra e dignidade ofendidas, 
não havendo fundamento para 
a caracterização do assédio, 
o pagamento de indenização 
ou rescisão indireta. Porém, 
após colher depoimentos de 
testemunhas e ter acesso ao 
BO registrado, ficou claro que 
a funcionária há tempos vinha 
recebendo convites para jantar 
e outras investidas que nada 

ao retomar suas atividades, foi 
desligado da companhia sem 
receber indenização pelo período 
de estabilidade, garantia do 

tinham a ver com a rotina de 
trabalho e o contato necessário 
para o desempenho de sua 
função. 
“Muitas vezes, em situações 
como essa, a vítima não 
encontra forças para a defesa 
e, na verdade, sente até receio 

empregado acidentado que recebeu 
auxílio doença pelo artigo 118 da Lei 
8.213/1991.
Em sua defesa, a empresa sustentou 
que a dispensa só aconteceu porque 
encerrou suas atividades na região, 
cessando a relação contratual com 
a empregadora do funcionário 
terceirizado. No entanto, o Tribunal 
Regional do Trabalho reconheceu o 
direito do trabalhador, que é pessoal 
e visa disponibilizar meios para 
a sua subsistência e sustento de 
sua família. Decisão mantida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho.
Além dos salários de direito, 
a empresa foi condenada ao 
pagamento de R$20 mil reais por 
danos morais.

de denunciar para não ser mal 
interpretada”, afirmou o juiz, que 
deferiu o valor da indenização 
e reconheceu o processo de 
rescisão. Tanto no Tribunal 
Regional do Trabalho quanto no 
Tribunal Superior do Trabalho, a 
decisão foi unânime. 

Trabalhador demitido durante seu 
período de estabilidade é indenizado
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Mesmo com o fechamento da empresa, TST considerou a estabilidade como direito do ex-funcionário

Após recurso, o TST manteve a decisão que condena o superior da trabalhadora e a própria empresa
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Mesmo durante um ano tenso, de 
muitas difi culdades, de dramas 
políticos e difícil recuperação 

econômica do país, o SEAAC fecha 2016 
com conquistas e projeções melhores para 
2017. As negociações, muito complicadas e 
com o patronal “colocando a crise na mesa”, 
garantiram a reposição mínima das perdas 
salariais dos trabalhadores, além de avanços 
importantes em cláusulas sociais de várias 
categorias. A mudança de política social do 
Governo, com o impeachment da presidente 
Dilma, trouxe à tona uma disposição 
equivocada de acabar com os direitos e 
garantias dos trabalhadores e aposentados, 
em prejuízo a toda população, o que nos 
obriga a tomar uma posição em defesa das 
classes menos favorecidas. Além da provável 
reforma da Previdência, que instituirá idade 
mínima de 65 anos para aposentadoria, a 
decisão do STF contra a possibilidade de 
desaposentação também impactou os direitos 
dos aposentados.  Enfi m, todos vivemos algo 
positivo ou negativo, perdemos e ganhamos 
em todos os sentidos e, se o ano foi difícil, cabe-
nos absorver as difi culdades e nos fortalecer 
para as lutas que ainda virão. O SEAAC 

    mantém o espírito otimista,
principalmente pela conquista do

Espaço de Lazer, bastante desejado
pelos trabalhadores e que signifi ca

para nós uma grande realização.
Que venha 2017 sem medos,
porque estamos preparados

para os desafi os que nos
serão apresentados.
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SEAAC inaugura novo espaço de lazer

É com imensa satisfação que 
o SEAAC de Bauru e Região 
inaugura neste dia 10 de Dezembro 

o Espaço SEAAC, o novo espaço de lazer 
destinado aos associados e dependentes 
do Sindicato. A construção deste local já 
era um sonho antigo da diretoria e agora 
tornou-se realidade. 
“O nosso maior objetivo com a realização 
deste projeto é oferecer aos associados 
e seus familiares um local bonito e 
acessível para lazer e descanso, além de 
ser mais uma opção em relação ao salão 
de festas que já temos”, afirma Lázaro 
Eugênio, atual presidente do SEAAC. 
Dentro dos limites deste novo local, 
os visitantes poderão contar com uma 
infraestrutura completa para a realização 
de festas e confraternizações, agregando 
churrasqueira, fogão industrial, freezer, 
geladeira, sala de jogos, quadra de 
basquete, playground e piscina aquecida. 
Para facilitar o acesso aos associados, 
o local escolhido para a construção 
do Espaço SEAAC foi a Rua Estados 
Unidos, nº 10-35, no Jardim Terra Branca, 

Com o Seguro de Vida do SEAAC, você garante que sua família fique 
protegida em caso de uma fatalidade. Os benefícios são: assistência 
funeral de até R$3.000,00; cesta básica de R$200,00 durante os 12 meses 

seguintes ao óbito do titular; a quantia de R$7.000,00 em caso de morte natural 
ou R$14.000,00 em caso de morte acidental; e, além disso, você ainda participa 
de sorteios mensais. O seguro é gratuito aos associados. As últimas ganhadoras 
foram Therezinha Adriane da Rocha e Daniele Viana da Silva. Parabéns! 

telefones e e-mails disponibilizados neste 
informativo. A agenda já está aberta para 
o início de 2017.

atrás da Hípica e perto de avenidas 
e supermercados. Para reservas e 
agendamentos, é necessário entrar em 
contato direto com o SEAAC através dos 
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o início de 2017.
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Uma empresa do ramo de 
eletricidade foi condenada 
a pagar a um ex-funcionário 

os valores indenizatórios referentes 
a danos morais e aos salários que 
receberia durante o seu período 
de estabilidade por acidente de 
trabalho. O trabalhador, que fi cou 
afastado durante um ano, foi 
dispensado logo após retornar ao 
seu cargo. 
No ano de 2014, o ex-funcionário 
da empresa sofreu um acidente 
grave durante o trabalho, quando 
foi atingido por uma descarga 
elétrica, caiu de uma altura de 
cerca de sete metros e fraturou o 
úmero esquerdo. Por este motivo, 
fi cou afastado durante um ano e, 

Uma promotora de vendas 
da Bombril receberá R$100 
mil de indenização por ter 

sido vítima de assédio sexual por 
parte de um superior hierárquico. 
Casada, mãe de um filho com 
necessidades especiais e cansada 
da situação, a funcionária 
registrou boletim de ocorrência 
e ajuizou uma ação pedindo 
rescisão indireta do contrato de 
trabalho.
Em recurso, a empresa afirmou 
que a promotora jamais teve sua 
honra e dignidade ofendidas, 
não havendo fundamento para 
a caracterização do assédio, 
o pagamento de indenização 
ou rescisão indireta. Porém, 
após colher depoimentos de 
testemunhas e ter acesso ao 
BO registrado, ficou claro que 
a funcionária há tempos vinha 
recebendo convites para jantar 
e outras investidas que nada 

ao retomar suas atividades, foi 
desligado da companhia sem 
receber indenização pelo período 
de estabilidade, garantia do 

tinham a ver com a rotina de 
trabalho e o contato necessário 
para o desempenho de sua 
função. 
“Muitas vezes, em situações 
como essa, a vítima não 
encontra forças para a defesa 
e, na verdade, sente até receio 

empregado acidentado que recebeu 
auxílio doença pelo artigo 118 da Lei 
8.213/1991.
Em sua defesa, a empresa sustentou 
que a dispensa só aconteceu porque 
encerrou suas atividades na região, 
cessando a relação contratual com 
a empregadora do funcionário 
terceirizado. No entanto, o Tribunal 
Regional do Trabalho reconheceu o 
direito do trabalhador, que é pessoal 
e visa disponibilizar meios para 
a sua subsistência e sustento de 
sua família. Decisão mantida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho.
Além dos salários de direito, 
a empresa foi condenada ao 
pagamento de R$20 mil reais por 
danos morais.

de denunciar para não ser mal 
interpretada”, afirmou o juiz, que 
deferiu o valor da indenização 
e reconheceu o processo de 
rescisão. Tanto no Tribunal 
Regional do Trabalho quanto no 
Tribunal Superior do Trabalho, a 
decisão foi unânime. 

Trabalhador demitido durante seu 
período de estabilidade é indenizado
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Mesmo com o fechamento da empresa, TST considerou a estabilidade como direito do ex-funcionário

Após recurso, o TST manteve a decisão que condena o superior da trabalhadora e a própria empresa
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