
 
ATUALIZAÇÃO JURÍDICA 

 
Empresas de comercio eletrônico são 
notificadas pelo Ministério da Justiça 

 
A Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) 
realizou uma série de notificações às principais 
empresas que vendem produtos e serviços por 
meio do comércio eletrônico no País durante o 
mês de junho.  
 
De acordo com o Ministério da Justiça, as 
empresas terão que demonstrar as medidas 
tomadas a partir da vigência do Decreto 7.962/13.  
 
O referido Decreto, que entrou em vigor em 15 de 
maio de 2013, sessenta dias após a sua publicação, 
tem como objetivo principal regular a 
comercialização de produtos on-line determinando 
de forma especifica as obrigações das empresas 
que devem garantir informações claras a respeito 
do produto, serviço e fornecedor; atendimento 
facilitado ao consumidor; e respeito ao direito de 
arrependimento. 
 
Neste sentido, o Decreto traz uma série de 
obrigações aos sítios eletrônicos ou demais meios 
eletrônicos utilizados para oferta ou conclusão de 
contrato de consumo, incluindo compras coletivas 
ou modalidades análogas de contratação. 
 
Coma a acirrada fiscalização do Ministério da 
Justiça e órgãos de proteção ao consumidor as 
empresas devem ficar atentas e realizar as 
adaptações necessárias, contando sempre com o 
auxílio de sua assessoria jurídica, especialmente 
quanto à aspectos da legislação que pode merecer 
múltiplas interpretações. 

 
 

Projeto de Reforma da CLT é aprovado 
pela Comissão de Constituição e Justiça 
  
O projeto que teve sugestões elaboradas no 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) pelo Grupo de 
Normatização constituído durante a 1ª Semana do 
TST, em maio de 2011, tem como foco dar maior 
efetividade e celeridade aos processos, com 
aperfeiçoamento de medidas e procedimentos 
judiciais. 
 
As mudanças incluem a obrigatoriedade de 
uniformização da jurisprudência nos Tribunais 
Regionais para evitar que um mesmo Tribunal trate 
de forma diversa as mesmas questões, 
aumentando a segurança jurídica e a celeridade 
nos recursos trabalhistas. 
  
Segundo o deputado Valtenir Pereira, todas as 
alterações apresentadas devem aperfeiçoar a fase 
recursal no processo do trabalho e permitir o 
rápido trâmite dos processos, além de conferir 
maior segurança jurídica às partes, sobretudo 
devido à uniformização da interpretação das leis 
trabalhistas. 
 

TST defere indenização por dano 
existencial 

 
Em decisão proferida no mês corrente, o TST 
condenou empresa ao pagamento de indenização 
por dano existencial decorrente do fato da 
reclamante ter passado nove anos sem gozar 
férias. 
 
O Tribunal entendeu que a supressão do direito ao 
gozo de férias prejudicou as relações sociais e os 
projetos de vida da trabalhadora, configurando o 
chamado dano existencial.   



De acordo com o relator do processo no TST, 
Ministro Hugo Carlos Scheuermann, a questão 
maior não é o valor pecuniário das férias, que pode 
ser deferido de forma indenizatória e em dobro 
nos casos de férias vencidas, mas á violação do 
direito às férias. 
 
O dano de natureza existencial, no contexto da 
relação de emprego, decorre da frustação do 
trabalhador em não realizar um projeto de vida, 
prejudicando as suas relações sociais e familiares 
em razão da privação do seu direito ao descanso, e 
pode ser configurado não só em casos de não 
concessão de férias, como no processo em 
comento, mas em casos de excessivas jornadas de 
trabalho, supressão do intervalo interjornada e 
intrajornada, dobras de turno e situações em que 
reste configurado o impedimento do trabalhador 
em desenvolver uma vida social com dignidade. 
 
Cabe às empresas atenção especial às práticas e 
rotinas trabalhistas evitando que o trabalho seja 
desenvolvido sem que se observe notadamente 
normas de direito fundamental. 

 
Fiscalização do uso de EPI  

 
Recente julgamento do TST reiterou o 
entendimento de que o empregador deve, além de 
fornecer os equipamentos de proteção 
individual (EPIs), fiscalizar o uso correto dos 
aparelhos e dos maquinários utilizados pelos 
trabalhadores para se isentar de qualquer 
responsabilidade.  
 
Em ação trabalhista ajuizada por trabalhador que 
sofreu acidente de trabalho foi deferida e mantida 
pelo TST indenização por danos morais, materiais e 
estéticos contra os empregadores.  
 
No caso recentemente analisado, apesar das 
alegações de ato inseguro da vitima e do laudo 

pericial comprovar a correta aplicação das normas 
de segurança do trabalho no âmbito da empresa. 
 
O fundamento do Tribunal Regional para o 
deferimento das indenizações revelou o 
entendimento de que as empresas devem adotar 
medidas técnicas e administrativas para garantir a 
efetiva segurança no trabalho e preservar a saúde 
dos seus trabalhadores. 
 
No caso, o Regional não constatou nenhuma prova 
quanto à fiscalização da correta utilização dos 
equipamentos, nem de que havia supervisão para 
que as determinações de segurança fossem 
cumpridas.  
 
Assim, condenou os empregadores ao pagamento 
de indenização por danos morais, estéticos e 
materiais que acumuladas somam R$ 60 (sessenta) 
mil reais. 
 
Mais uma vez o que se pode constatar é que as 
empresas precisam ter orientação técnica e 
jurídica para manter as rotinas e práticas de acordo 
com a legislação vigente evitando o crescimento de 
problemas como os relacionados à segurança e 
saúde do trabalhador. 
 

Juizado Especial no Aeroporto de 
Salvador 

 
Foi inaugurado neste mês, junho, o Juizado 
Especial do Aeroporto da capital baiana, para o 
atendimento exclusivo das demandas decorrentes 
da prestação do serviço aéreo, até a fase da 
conciliação. 
 
Além da eficiência, a simplicidade é uma das 
marcas do juizado. Basta o passageiro registrar a 
reclamação para que o juiz convoque o 
representante da companhia aérea e realize 
imediatamente a tentativa de conciliação. 



   
Caso não seja firmado acordo no momento, o 
processo é redistribuído para um Juizado de 
Defesa do Consumidor de Salvador, nos casos de 
passageiros que residem na capital baiana, ou, 
caso o passageiro resida em outro estado ou país, 
para um Juizado próximo de sua residência. 
 
O Juizado Especial, de acordo com o Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, é mais um esforço para 
garantir a prestação de serviços judiciários para 
todos os cidadãos. 
 
Para mais informações, favor contatar: 
 
Adriana Adani 
adriana@adaniecarvalho.com.br 

11 965730810 . 71 92692827 

 

Maria Renata Carvalho 
renata@adaniecarvalho.com.br 

71 91027206 . 71 91328285 

 
*Este informativo é destinado exclusivamente aos 

clientes do escritório. 

 


