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Política Interna: necessidade de implementação? 

 Não existe obrigatoriedade legal de implementação de políticas internas, mas 
esta necessidade acaba surgindo com o crescimento dos negócios da empresa e 
número de empregados. 

 

 As políticas internas pode ser tanto um fator de mitigação como uma fonte de 
riscos e contingências para a empresa. 

 

 Cada empresa, dependendo do setor de mercado que atua, tem uma 
necessidade diferente de criação e manutenção de políticas internas. Exemplos: 

 

• Código de Ética 

• Política de Alçadas 

• Política de Uso da Internet e Mídias Sociais 

• Política de Relacionamento com Fornecedores 

• Política de Relacionamento com Clientes 

• Política de Compliance 

• Política de Procedimentos Internos 

• Política de Responsabilidade Sócio Ambiental 
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Política Interna como mitigação 
de risco 

 

- Compliance - 



Política de Compliance 

 

 Política de Compliance incentivada pela Lei Anticorrupção; 

 

 Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) estabelece responsabilidade objetiva das 
empresas nas esferas administrativa e civil por atos praticados por seus 
empregados lesivos à administração pública, como por exemplo: 

 

• prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

 

• frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

 

• fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

 

 Válida para atos praticados a partir de 29.1.2014, quando esta lei entrou em vigor; 
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Política de Compliance 

 Lei Anticorrupção estabelece como possíveis penalidades administrativas e 
judiciais: 

 

• Reparação do dano causado; 

• Multa de até 20% do faturamento bruto anual da empresa do último exercício 
anterior ao da instauração do processo administrativo; 

• Multa de até R$ 60 milhões, caso não seja possível estimar o faturamento 
bruto; 

• Suspensão ou interdição parcial das atividades no Brasil; 

• Dissolução compulsória da pessoa jurídica no Brasil. 

 

 As empresas controladas, controladoras, coligadas, consorciadas são 
solidariamente responsáveis pela reparação do dano. 

 

 Política de Compliance como um dos elementos de dosimetria da pena: 

“Art. 7o  Serão levados em consideração na aplicação das sanções: a existência de 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 
denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta 
no âmbito da pessoa jurídica” 
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Política de Compliance 

 Decreto nº 8.420/2014 que regula a Lei Anticorrupção estabelece parâmetros para a 
Política de Compliance, entre eles: 

 

• Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, 
evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; 

 

• Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, 
aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de 
cargo ou função exercidos; 

 

• Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando 
necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes 
intermediários e associados; 

 

• Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 

 

• Canais de denúncia e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes; 

 

• Medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



Política Interna como mitigação 
de risco 

 

- Casos de sucesso - 



Interpretação Restritiva 

TST Proc. 169700-60.2008.5.19.0059 

Decisão de 11.11.2015 

Fatos: 

(i)Reclamante incorporou gratificação de função pelo exercício da função por mais de 10 
anos; 

(ii)Regulamento da empresa previa pagamento de adicional por tempo de serviço sobre 
o salário base; 

(iii)Reclamante pleiteou as diferenças do cálculo do adicional por tempo de serviço para 
incluir também a gratificação de função. 

 

Histórico processual: 

(i)1ª instância e TRT: Condenação da empresa; 

(ii)TST: “é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a vantagem 
instituída por ato da empresa, não prevista em lei, caso do adicional por tempo de 
serviço (anuênio), deve observar as condições estabelecidas no regulamento 
empresarial, desafiando, portanto, interpretação restritiva. “ 

 

Fundamento Legal: 

Art. 114 do Código Civil: “Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se 
estritamente.” 
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Descontos no salário 

TST Proc. 447000-21.2007.5.12.0035 

Decisão de 17.12.2014 

Fatos: 

(i)Supermercado tinha norma interna para pagamento de compras por clientes que 
determinava procedimento de análise antes de aceitação de cheques como forma de 
pagamento; 

(ii)A empresa efetuava o desconto no salário dos empregados, caso o procedimento 
interno não fosse seguido e o cheque fosse devolvido; 

(iii)MPT apresentou ação civil pública requerendo que a empresa não efetuasse esses  
descontos no salário dos empregados. 

 

Histórico processual: 

(i)1ª instância: Improcedente; 

(ii)TRT: Reverteu a decisão de 1ª instância para julgar o pedido procedente; 

(iii)TST: Improcedente; “na hipótese do dano decorrer de ação culposa do empregado, 
isto é, quando no exercício de suas funções, tenha agido com imprudência, negligência 
ou imperícia, embora não tenha tido a intenção de causar prejuízo ao empregador, a 
licitude do desconto salarial dependerá da existência prévia de acordo entre as 
partes.” 
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 Fundamentos Legais: 

 

Artigo 462 da CLT: “Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários 
do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei 
ou de contrato coletivo. § 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o 
desconto será lícito, desde de que esta possibilidade tenha sido acordada ou 
na ocorrência de dolo do empregado.” 

 

Precedente Normativo Nº 14 do TST: “DESCONTO NO SALÁRIO. Proíbe-se o desconto 
no salário do empregado dos valores de cheques não compensados ou sem 
fundos, salvo se não cumprir as resoluções da empresa.” 

 

Precedente Normativo Nº 118 do TST: “QUEBRA DE MATERIAL. Não se permite o 
desconto salarial por quebra de material, salvo nas hipóteses de dolo ou recusa de 
apresentação dos objetos danificados, ou ainda, havendo previsão contratual, 
de culpa comprovada do empregado.” 
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Descontos no salário 



Justa Causa 

TST Proc. 3096-67.2013.5.02.0040 

Decisão de 19.8.2015 

Fatos: 

(i)Empresa tinha política interna sobre uso dos sistemas de comunicação, limitando a 
utilização dos recursos disponíveis única e exclusivamente para o trabalho, vetando 
expressamente veiculação de material de cunho pornográfico; 

(ii)Reclamante utilizou o chat da empresa no decorrer do expediente para manter 
conversas eróticas com colega; 

(iii)Reclamante foi dispensado por justa causa com base em incontinência de conduta e 
ato de indisciplina por desobedecer as normas internas da empresa; 

(iv)Reclamante apresentou ação com pedido de indenização por danos morais. 

 

Relevância do caso: 

(i)Neste caso, a empresa aplicou a justa causa não só com base em incontinência de 
conduta decorrente com conteúdo sexual da conversa, mas também com base em ato 
de indisciplina decorrente do descumprimento da política de uso dos sistemas de 
comunicação, que previa monitoramento dos sites e conteúdo das conversas dos 
empregados e vetava expressamente veiculação de material de cunho pornográfico. 

(ii)Reclamante não discutiu a reversão da justa causa, apenas indenização por danos 
morais. 
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Política Interna como fator de 
risco 

 

- Casos problemáticos - 



Abuso do poder regulamentar 

TST Proc. 122600-60.2009.5.04.0005 

Decisão de 17.7.2014 

Fatos: 

(i)Empresa tinha política interna proibindo relacionamento amoroso entre empregados; 

(ii)Dois empregados foram dispensados sem justa causa com base nesta política. 

(iii)Reclamantes apresentaram ação com pedido de dano moral. 

 

Histórico processual: 

(i)1ª instância: Procedente – danos morais de R$ 30.000,00; 

(ii)TRT: Reverteu a decisão de 1ª instância para julgar o pedido improcedente; 

(iii)TST: “é forçoso concluir que realmente foi configurado, no caso, o abuso do poder 
diretivo da reclamada, o qual, fundamentando se exclusivamente em norma interna 
por ele próprio unilateralmente editada que proíbe o relacionamento amoroso entre 
empregados, dispensou sem causa justificada o reclamante e sua companheira e colega 
de trabalho na mesma data e após a abertura de procedimentos administrativos após 
haver descoberto o relacionamento amoroso por eles mantido, violando diretamente e 
indiscutivelmente o patrimônio moral de ambos” 
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Ausência de norma interna sobre Direito de Imagem 

TST Proc. 140200-08.2007.5.01.0342 

Decisão de 21.11.2013 

Fatos: 

(i)Reclamante foi fotografado enquanto trabalhava; 

(ii)Foto do Reclamante foi utilizada em outdoors dentro da fábrica da empresa; 

(iii)Reclamante apresentou ação com pedido de indenização por uso de imagem sem 
autorização. 

 

Histórico processual: 

(i)1ª instância e TRT: Improcedente; 

(ii)TST: Procedente; “transborda ao poder diretivo do empregador a utilização da 
imagem do empregado, sem a sua autorização, notadamente quando constatada a 
finalidade comercial, ainda que, aparentemente, não se verifique a conotação negativa 
dessa divulgação.” 

 

Fundamento Legal: 

Art. 5, X, da CF: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação” 
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Descumprimento de própria política interna 

TRT 9ª Região Proc. 3707200-63.2008.5.09.0016 

Decisão de 22.8.2012 

 

Fatos: 

(i)Supermercado tem “Política de Orientação para Melhoria” que visa permitir ao 
empregado melhorar seu desempenho antes de ser dispensado; 

(ii)Supermercado demitiu empregado sem cumprir esta política; 

(iii)Reclamante apresentou ação com pedido de reintegração. 

 

Histórico processual: 

(i)1ª instância: Condenação da empresa ao pagamento de indenização; 

(ii)TRT: Manteve decisão. 

 

Relevância do caso: Uma vez que a empresa instituiu política, é necessário seguir os 
procedimentos implementados na política interna, sob pena de indenização. 
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Limitações de Alterações 
da Política Interna 



Alteração de políticas internas 

 Não pode haver alteração prejudicial ao empregado que tem seu contrato de trabalho 
em curso: 

 

Artigo 468 da CLT: “Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das 
respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não 
resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de 
nulidade da cláusula infringente desta garantia.” 

 

 Qualquer revogação ou alteração da política interna atingirá apenas os trabalhadores 
admitidos após a mudança: 

 

Súmula 51 do TST: “NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO 
REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT 

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas 
anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou 
alteração do regulamento. 

II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por 
um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.” 
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Conclusões 



Conclusões 

 Importância de manter políticas internas gerais como Código de Ética; 

 

 Importância de criar políticas internas específicas que satisfaçam as necessidades 
da empresa com base em experiência passadas; 

 

 Importância de avaliar as políticas já existente e mantê-las consistentes entre si 
ou modificá-las para evitar riscos futuros; 

 

 Importância de realização de treinamentos recorrentes em relação às políticas da 
empresa; 

 

 Importância de manutenção de canais de denúncia e de mecanismos destinados 
à proteção de denunciantes; 

 

 Importância de aplicar punições em caso de descumprimento. 
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