
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
1ª TURMA

PROCESSO TRT - ROT- 0010010-18.2021.5.18.0010

RELATOR : DESEMBARGADOR GENTIL PIO DE OLIVEIRA

RECORRENTE : 1) RODRIGO DA SILVA MOUZINHO

ADVOGADA : ELISSANDRA LOPES BORGES

RECORRENTE : 2) HYPERA S.A.

ADVOGADO : PEDRO PEZZINI SIQUEIRA DE MENEZES

RECORRIDOS : OS MESMOS

ORIGEM : 10ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA

JUIZ : KLEBER MOREIRA DA SILVA

 

EMENTA

DISPENSA POR JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. A dispensa por justa

causa é a modalidade de resolução contratual decorrente da prática de grave falta

funcional pelo empregado, por violação dos deveres legais ou contratuais do

trabalhador, de modo que abale a confiança que o empregador nele deposita e

sobre a qual repousa a relação contratual. Havendo nos autos prova convincente

do ato ilícito imputado ao empregado, fica mantida a dispensa por justa causa

aplicada.

 

RELATÓRIO

A sentença (ID ab89a78) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados

por RODRIGO DA SILVA MOUZINHO na reclamatória trabalhista ajuizada contra HYPERA S.A.
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Reclamante e reclamada opuseram embargos de declaração (ID's, 7ef2143 e

786e084, respectivamente).

 

Os embargos do reclamante não foram conhecidos, e os da reclamada foram

conhecidos e não acolhidos (ID 9a4c2c8).

 

O reclamante interpôs recurso ordinário (ID 98370a). Contrarrazões pela

reclamada (ID 3d912a4).

 

A reclamada também interpôs recurso ordinário (ID 479374). Contrarrazões pelo

reclamante (ID 5bd325c).

 

Sem manifestação do douto Ministério Público do Trabalho (artigo 97 do

Regimento Interno deste Regional).

 

 

VOTO

 

ADMISSIBILIDADE

 

Atendidos os requisitos legais, conheço dos recursos ordinários das partes.

 

PRELIMINAR

 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.

 

A reclamada sustenta, em síntese, que a sentença "não apresentou os fundamentos
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jurídicos e fáticos para deferir alguns dos pedidos do Recorrido" (ID 4479374, pág. 4), quais sejam

diferenças de FGTS não rescisório, reversão da justa causa, limitação da condenação aos valores da

inicial, seguro-desemprego e honorários sucumbenciais.

 

Examino.

 

Sobre o FGTS não rescisório, por ocasião do julgamento dos embargos de

declaração, consignou-se que a reclamada não se desincumbiu do seu encargo de comprovar a

regularidade dos depósitos, sendo este o fundamento para a condenação respectiva (ID 9a4c2c8).

 

Dessa maneira, ainda que a sentença tenha sido proferida sem a observância das

provas existentes nos autos, como alega a ré, não há falar em falta de fundamentação.

 

Sobre as demais matérias (reversão da justa causa, limitação da condenação aos

valores da inicial, seguro-desemprego e honorários sucumbenciais), a reclamada afirma resumida e

respectivamente que: "a r. sentença não enfrentou a principal tese da Recorrente"; não foi afirmado se o

pedido quanto ao seguro-desemprego é improcedente ou não; e, quanto à verba honorária, "a parte

dispositiva da r. sentença é confusa e dificulta sua liquidação" (ID 4479374, pág. 9).

 

Como se vê, os motivos de insurgência não se referem à nulidade apontada

(ausência de fundamentação). O que busca em verdade a reclamada é a mudança do entendimento então

registrado, o que é questão de mérito e nele será analisada.

 

Rejeito a preliminar.

 

MÉRITO

 

RECURSO DA RECLAMADA
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MODALIDADE DE RUPTURA CONTRATUAL

 

Insurge-se a reclamada contra a sentença que reverteu a justa causa aplicada,

fundamentando que "o ato incontroversamente praticado pelo Recorrido tornou absolutamente

insustentável a manutenção do vínculo de emprego", pois ele, "como gestor da área, deveria exigir o

cumprimento de seus subordinados e servir de exemplo. Todavia, dolosamente o Recorrido violou as

regras da Recorrente ao ter acesso a informações confidenciais, repassar a informação a terceiros e não

comunicar seus superiores da grave violação". (ID 4479374, pág. 12)

 

Acrescenta que "independentemente de quantas pessoas receberam a informação

estratégica e sigilosa (incontroversa e ilicitamente) vazada pelo Recorrido uma coisa é certa: não se

poderia mais disponibilizar ao Recorrido acesso amplo a informações estratégicas e sigilosas." (ID

4479374, pág. 18)

 

Diz que o recorrido, assim, demonstrou não obedecer aos ditames da

confidencialidade, o que inviabilizou, por culpa, dele, a continuidade da relação empregatícia.

 

Pede a reforma da sentença para manter a justa causa aplicada ao autor,

afastando-se a condenação ao pagamento das verbas rescisórias.

 

Examino.

 

A dispensa por justa causa é a modalidade de resolução contratual caracterizada

pela prática de falta grave pelo empregado. Constitui-se a falta grave na violação dos deveres legais ou

contratuais do trabalhador, de modo que abale a confiança que o empregador nele deposita e sobre a qual

repousa a relação contratual. Nesse diapasão, a justa causa é a punição máxima aplicável no contrato de

trabalho.

 

O ato ilícito imputado ao empregado, por sua vez, exige prova inconteste, cujo

ônus é do empregador (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC de 2015), uma vez que tal punição acarreta

a perda não só do emprego, como também de vários direitos trabalhistas, além de abalos psíquico-sociais

na vida pessoal e profissional do acusado, podendo às vezes ser permanentes.
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Para a caracterização da justa causa, a doutrina e a legislação entendem

indispensável a presença do requisito legal do ato faltoso, disciplinado nas alíneas do artigo 482 da CLT;

a imediatidade, que deve ser contada a partir da ciência do fato e da autoria do ato inquinado; a gravidade

da falta imputável ao empregado, a ponto de tornar insuportável a continuidade da relação empregatícia; a

inexistência de perdão, seja tácito ou expresso (se a falta não for imediatamente punida, tão logo

conhecida pelo empregador, presume-se que foi perdoada); que haja repercussão danosa na vida da

empresa, e do fato advenha prejuízo ao empregador; deve haver singularidade de punição, pois a mesma

falta não poderá ser punida mais de uma vez; além da consideração da situação objetiva do caso, da

personalidade e do passado do empregado.

 

Na petição inicial o autor assim afirmou:

 

"(...) o funcionário Ricardo Martins e Silva (subordinado do Reclamante) foi

chamado, fora do horário de trabalho, para restaurar a máquina (notebook) do

Diretor Fernando Moura, pois ela estava com alguns arquivos corrompidos. Ao

recuperá-los, houve a necessidade de abri-los para a verificação de sua

recuperação. Inocentemente, Ricardo abriu um arquivo que continha o

planejamento estratégico para 2021 em relação à reestruturação da área de TI,

onde constava que todos os funcionários de tal área seriam demitidos e uma

empresa terceirizada seria contratada para a prestação de tais serviços. Perplexo

diante de tal constatação, o Sr. Ricardo informou ao Reclamante, seu chefe direto,

tais constatações.

O Reclamante, por sua vez, também bastante surpreso quanto ao fato de que ele

(pai de quatro filhos) e toda sua equipe seriam demitidos, informou o fato ao Sr.

Pablo Antônio Costa, analista de infraestrutura sênior, também seu subordinado,

na intenção de se preparem para as dificuldades resultantes da demissão que

estava por vir de todos eles, uma vez que se tratam de pais de família que,em

breve, estariam desempregados" (ID 8d8ae55).

 

Por sua vez, a reclamada detalhou os fatos da seguinte forma:

 

"16. Pois bem. É verdade que o Diretor da Reclamada - Sr. Fernando Moura -

havia trabalhado durante um dia inteiro em arquivos do Planejamento Estratégico
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da companhia (Organograma Consolidado_TI Orçamento 2021.ppt e

Consolidação_Orçamento de Pessoal_TI). Ao salvá-los, o Sr. Fernando perdeu

acesso aos documentos por razões técnicas, e não foi possível localizá-los. Todo e

trabalho que havia sido feito estaria em tese perdido, e a única solução seria a

intervenção da equipe de suporte.(...)

21. (...) Diante dos problemas técnicos que apurou em sua máquina o Sr.

Fernando (repita-se: DIRETOR da Reclamada) imediatamente acionou o suporte

em TI para recuperar o arquivo perdido. Diante da sensibilidade da informação e

da figura do solicitante de suporte, foi escalado para o trabalho o Analista de TI

sênior da empresa, um dos que tinha maior conhecimento técnico: o Sr. Ricardo

Martins, subordinado do Reclamante. Cumprindo as suas atribuições, o Sr.

Ricardo acessou o computador do Sr. Fernando para tentar recuperar o arquivo

perdido.

22. No pedido de suporte e interações realizadas pelo Sr. Fernando Moura foi

deixado claro que se tratava da necessidade de localização de um arquivo

powerpoint, no qual obviamente continham informações confidenciais (afinal, o

solicitante é Diretor da Reclamada, e a intervenção seria realizada em seu

computador), sendo que não foi feita qualquer outra solicitação.

23. Todavia, o Sr. Ricardo, de uma forma ilegal, antiética e imoral, ao invés de se

concentrar em resolver o problema decidiu investigar os arquivos do computador

do Sr. Fernando Moura até que encontrou uma planilha de excel, na qual

constavam informações sigilosas e confidenciais.

24. Importante mencionar que a planilha não estava nas telas iniciais do

Notebook, ou seja, foi necessário investigar toda estrutura de pastas para que

fosse localizada.

25. E, mais que isso, a planilha era extremamente complexa, indicando uma série

de informações cruzadas, todas elas de extrema sensibilidade e, por isso,

confidenciais. Isso significa que não era uma simples planilha com nomes

descritos, mas um autêntico compêndio de informações estratégicas confidenciais.

Assim, para chegar à informação da lista de empregados cuja dispensa estava

sendo ESTUDADA, o Sr. Ricardo precisou 'vasculhar' todas as diversas abas,

linhas e colunas ocultas da planilha.

Assim, NÃO É VERDADE que o Sr. Ricardo 'inocentemente (...) abriu um arquivo que continha o

planejamento estratégico para 2021 em relação à reestruturação da área de TI'. O arquivo aberto não

guardava qualquer correlação com o arquivo que estava sendo localizado, e que fora objeto do chamado

(o powerpoint) e não deveria ter sido aberto. Uma vez aberto, ele NÃO DEVERIA TER SIDO LIDO,

muito menos 'vasculhado', como a complexidade da planilha exigia para que a informação das dispensas

estudadas chegasse ao Sr. Ricardo. (...)
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32. Até este momento o Reclamante não havia cometido qualquer falha, pois não

foi ele quem interveio no computador do Sr. Fernando. Todavia, quando seu

subordinado informou que descobriu uma planilha confidencial, bem como a

enviou ao Reclamante, sua obrigação, como Coordenador da área, era comunicar

de imediato seus superiores hierárquicos.

33. O Reclamante, empregado hiperssuficiente (artigo 444 da CLT) e delegatário

de funções sensíveis e estratégicas, decidiu não informar seus superiores acerca

da violação de documentos sigilosos e, como se não bastasse, salvou a planilha

confidencial em seu arquivo pessoal e a mostrou a terceiros (o Sr. Pablo).

34. Embora o Reclamante não tenha contado essa parte da estória, ele convocou o

Sr. Pablo a comparecer em sua residência, durante o final de semana, para lhe

mostrar o arquivo confidencial. Ora, é evidente que se trata de situação escusa que

infringiu uma série de normas empresariais." (contestação, ID bf4df36, págs. 9 a

13)

 

No caso, apesar das divergências presentes nas narrativas das partes, é

incontroverso que o reclamante teve acesso a informação sigilosa da empresa, por meio de seu

subordinado Ricardo, e divulgou tal conteúdo ao Sr. Pablo, outro subordinado seu.

 

E o código de ética da empresa, sobre a confidencialidade de informações dispõe

que:

 

"10- A Hypera Pharma possui informações muito importantes para a continuidade

dos seus negócios que poderão inuenciar os preços das ações e trazer prejuízos

fnanceiros e de imagem para a Companhia, seus parceiros e, consequentemente,

para os colaboradores.

Logo, é fundamental garantir a confidencialidade das informações internas e não

divulgá-las sem prévio conhecimento do seu gestor (no mínimo Diretor) ainda

que estas não estejam marcadas como confidenciais. Somente a Assessoria de

Imprensa ou pessoas indicadas e orientadas por ela estão autorizadas a falar em

nome da Companhia.

Algumas atitudes úteis para manutenção da confidencialidade:

* Mantenha a confidencialidade das senhas de computadores, e-mail, sistemas e

dispositivos eletrônicos;
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* É vedado o compartilhamento ou empréstimo de usuários e senhas dos sistemas;

Não divulgue informações que influenciem a imagem e resultados da Hypera

Pharma. Somente a Presidência, a Assessoria de Imprensa e a Diretoria de

Relações com Investidores são autorizadas a isto;

Informações estratégicas e sigilosas da Hypera Pharma não devem ser

transmitidas para colaboradores e terceiros que não as utilizem na execução

de suas tarefas;

Seja discreto ao falar sobre assuntos da Companhia em locais públicos,

principalmente se forem informações confidenciais. Analise se o local e o

momento são oportunos;

Sempre informe à Área de Governança, Riscos e Compliance por meio do

Hyperescuta, as violações ou os incidentes de segurança da informação que

tenha conhecimento;

Mantenha a confidencialidade das informações da Hypera Pharma mesmo após

seu desligamento da Companhia.

(...)

12 - VIOLAÇÕES AO CÓDIGO

Violações ao Código de Conduta Ética serão analisadas pela Área de Governança,

Riscos e Compliance e, quando necessário, serão submetidas ao Comitê de Ética e

Comitê de Auditoria. As medidas disciplinares e contratuais apropriadas serão

indicadas para cada caso, de acordo com a legislação vigente e a gravidade da

violação.

Todos os colaboradores e terceiros têm o dever de relatar imediatamente

qualquer violação do presente Código e das demais políticas da Hypera

Pharma, sendo que a omissão diante de possíveis violações também será

considerada descumprimento do Código e, portanto, passível de sanções

cabíveis.

Não haverá punição ao colaborador e terceiro que realizar denúncias de violações

ou suspeitas de violação das diretrizes estipuladas pela Companhia neste Código

ou em suas políticas, normas e procedimentos internos" (código de ética, ID

ce9c3c5, págs 36 e 39)

 

Sobre isso o autor, em juízo, informou ter acesso ao código de ética da empresa,
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bem como ter "conhecimento de sua obrigação de comunicar tais fatos aos seus superiores" (ID 22b9cfe).

Aliás, no termo de compromisso de ID bd2b866, assinado pelo reclamante, constou expressamente que

ele deveria reportar ao setor competente toda e qualquer ação contrária ao referido código.

 

Ademais, ainda que inexistisse o código em questão, o contrato de trabalho do

reclamante, na cláusula 5, detalha as obrigações do reclamante quanto à confidencialidade, estabelecendo

que:

 

"Em nenhuma circunstância o(a) EMPREGADO(A) deverá , direta ou

indiretamente, durante a prestação de serviços à EMPREGADORA e após os seu

término, qualquer que seja a causa, transmitir ou revelar a qualquer pessoa (...)

qualquer informação recebida durante seu vínculo empregatício (...)

Considera-se informação confidencial e sigilosa toda e qualquer informação de

caráter técnico, financeiro e/ou comercial, incluindo, mas não se limitando a

informações sobre negócios ou transações relativos à EMPREGADORA ou

qualquer uma de suas divisões ..." (ID 8271271)

 

E a cláusula 10 estipula que "constituem justa causa para a rescisão de pleno

direito do presente Contrato, qualquer infração, no todo ou em parte, das cláusulas nele contidas".

 

Entretanto, apesar de ter ciência da conduta que lhe era esperada e da sanção

cabível pelo descumprimento, o reclamante atuou deliberadamente de forma diversa.

 

Por todo o exposto, vê-se que o ato faltoso do reclamante configurou-se quando

ele, além de não reportar aos seus superiores que o subordinado Ricardo acessou indevidamente arquivo

sigiloso e divulgou as informações nele contidas, repassou, por sua vez, o respectivo conteúdo a terceiro.

 

Ressalto que, como o próprio reclamante pontua em sua impugnação à defesa (ID

d4a1924), "a informação da forma que os dados foram coletados não importa nesse processo, pois o

Reclamante não foi o causador da descoberta dos dados, muito menos quem teve acesso a eles

originariamente".

 
Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: GENTIL PIO DE OLIVEIRA
http://pje.trt18.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092819324783200000018416823
Número do documento: 21092819324783200000018416823 Num. 8c8700e - Pág. 9



Por fim, não prospera a alegação do reclamante de não ter reportado os fatos por

medo de demissão, já que o código de ética expressamente estabelece que não seria aplicada nenhuma

punição a quem denunciasse conduta irregular de outrem.

 

Aliás, foi o que se verificou na prática, já que o Sr. Pablo, para quem o autor

divulgou a informação privilegiada, reportou o fato à empresa, e, por esse motivo, não sofreu qualquer

penalidade, como o próprio autor informa (petição inicial, ID 8d8ae55, pág. 4). Por outro lado, o Sr.

Ricardo e o reclamante foram dispensados por justa causa.

 

Ademais, se o autor estava tão certo do término do seu contrato de trabalho, a

ponto de querer se preparar "para as dificuldades resultantes da demissão que estava por vir" ( petição

inicial, ID 8d8ae55, pág. 4), o motivo alegado para não delatar a conduta do Sr. Ricardo não se justifica,

já que a rescisão contratual se efetivaria de toda forma.

 

Com efeito, conforme constou na sentença, "o autor violou a obrigação de

confidencialidade e de sigilo inerente à sua função, infringindo a cláusula quinta do contrato de trabalho

(p. 79-85) e o item 10 do Código de Conduta Ética da empresa (p.100-23)", incorrendo "na infração

prevista no art. 482, 'g', da CLT (violação de segredo da empresa)." (ID ab89a78)

 

A medida disciplinar adotada foi adequada e proporcional, já que verificada a

quebra da fidúcia necessária para o exercício da função que até então o reclamante desempenhava como

chefe de setor.

 

Por fim, ainda que a informação não tenha sido divulgada amplamente na

empresa, entendo que se trata de falta grave o suficiente para autorizar a justa causa aplicada pela

reclamada.

 

Ante o exposto, reformo a sentença para reconhecer a validade do ato de dispensa

por justa, excluindo da condenação as obrigações de fazer e de pagar impostas à reclamada decorrentes da

dispensa sem justa causa.
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Dou provimento.

 

DIFERENÇAS DE FGTS

 

Afirma, em resumo, a empresa que apresentou "o extrato de FGTS, no qual se

observa que foram feitos todos os pagamentos destinados à conta vinculada" do reclamante, sendo que

"na réplica do Recorrido não foram impugnados os extratos analíticos de FGTS juntados e não foi feita

qualquer menção sobre o tema, portanto sequer foram apontadas diferenças." (ID 4479374, pág. 21).

 

Pede seja excluída a condenação imposta.

 

Pois bem.

 

Nos termos da Súmula 461 do TST, cabe ao empregador o ônus de comprovar a

regularidade dos depósitos de FGTS, inclusive pelo fato de que a empresa deve manter em seu poder os

comprovantes dos recolhimentos do FGTS.

 

Nesse sentido, entendo que os documentos exibidos pela reclamada (extratos de

FGTS, ID's 6c82eca e 8411d24) são suficientes para demonstrar o correto recolhimento das quantias

devidas, já que comprovam a realização dos respectivos depósitos ao longo de todo o período contratual e

o reclamante, em resposta à defesa (ID d4a1924), não impugnou diretamente tal prova, tampouco apontou

a existência de diferenças.

 

Assim, reformo a sentença, para afastar a condenação ao pagamento de FGTS não

rescisório.

 

Dou provimento.

JUSTIÇA GRATUITA
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A reclamada afirma que "verifica-se que o Recorrido recebia uma remuneração de

R$ 12.376,00 e recebeu o valor líquido de R$ 29.074,95 a título de verbas rescisórias. Além disso o

Reclamante recebeu ao longo do contrato quase CENTO E VINTE MIL REAIS em sua conta vinculada

de FGTS (conforme documento de ID 8411d24) que, embora não possa ter sido movimentado pela

natureza da dispensa, foi movimentado ao longo do tempo (provavelmente para uso na aquisição de

moradia própria). Portanto o Recorrido tem plenas condições de arcar com as despesas do processo." (ID

4479374, págs. 23/24)

 

Analiso.

 

A Lei 13.467/17 modificou os critérios para concessão do benefício da justiça

gratuita no processo trabalho, nos seguintes termos:

 

" Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no

Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos

obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.

 

(...)

 

§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do

trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício

da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que

perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo

dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

 

§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar

insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. "

 

Como se vê, o referido benefício será concedido, a requerimento ou de ofício, aos

trabalhadores que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
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E em relação àqueles que não se enquadrarem no referido critério, o benefício será

concedido aos que comprovarem a hipossuficiência financeira.

 

Sinale-se, em princípio, que a Lei 13.467/17 não inovou propriamente, na medida

em que a Constituição Federal já prevê em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que " o Estado prestará

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos ".

 

Por outro lado, nos termos do artigo 15 do CPC, o direito processual comum é

aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo do trabalho.

 

Em relação à gratuidade da justiça, dispõe o CPC em seu artigo 99, parágrafo 3º,

que " presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ".

 

Ademais, a Lei 7.115/83, a qual não foi modificada pela Lei 13.467/17, estabelece

em seu artigo 1º que " a declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência

econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador

bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira ".

 

Desse modo, a declaração de hipossuficiência do trabalhador constitui documento

hábil a comprovar a sua insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais,

possuindo presunção de veracidade, a qual, contudo, pode ser elidida caso haja nos autos elementos que

levem a conclusão diversa.

 

No caso, o reclamante exibiu declaração de hipossuficiência (ID. 0762934) e não

há, no contexto dos autos, nenhum subsídio que retire a sua credibilidade.

 

Ressalto que apesar de, quando empregado, o autor receber remuneração superior

a R$ 12.000,00 (petição inicial de ID 8d8ae55), o fato é que ele foi demitido (TRCT de ID d91e67d) e

não há notícias de que ele tenha se ativado em novo emprego, tampouco que este lhe garanta recursos

capazes de adimplir as despesas processuais.
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Assim, demonstrada a insuficiência de recursos do autor, ele faz jus ao benefício

da justiça gratuita, com fundamento no artigo 790, parágrafo 4º, da CLT.

 

Nego provimento.

 

LIMITAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

 

Obtempera a recorrente que "uma vez liquidados os pedidos articulados na peça

inicial, esses definem os limites da lide, sendo obrigatória a observância dos valores postulados na inicial,

sob pena de violação dos arts. 5º, LIV, da CF, 141 e 492 do CPC/2015." (ID 4479374, pág. 29)

 

Pugnou pela reforma da sentença "para que os valores apontados na inicial

estabeleçam o limite de uma eventual condenação." (ID 4479374, pág. 31)

 

Todavia, com a reforma da sentença quanto à modalidade de ruptura contratual,

foi excluída a obrigação de pagar da reclamada, ficando prejudicada a análise da matéria em epígrafe.

 

 

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

 

Alega a reclamada que "a r. sentença de Embargos de Declaração, embora tenha

reputado inexistentes os vícios apontados, tacitamente os reconheceu, pois sanou alguns deles (ainda que

de modo superficial)", o que evidencia que "os embargos não foram desprovidos, mas providos e,

portanto, não são protelatórios!" (ID 4479374, págs. 35/36).

 

Pede a exclusão da multa aplicada.
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Ao exame.

 

Analisando detidamente a sentença de embargos de declaração (ID 9a4c2c8),

vê-se que o apelo da reclamada foi acolhido parcialmente. Isso porquê, apesar de o dispositivo ter

consignado a rejeição dos embargos da reclamada, verifica-se que naquela oportunidade foi suprida

omissão existente na sentença originária quanto aos fundamentos para deferir o FGTS não rescisório, de

todo o período imprescrito.

 

A propósito, assim ficou registrado:

 

"Cabia à ré comprovar a regularidade dos depósitos na contavinculada ao Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 818 da CLT c/c art.373, II, do

CPC; Súmula 461 do TST). Todavia, como desse encargo ela não se desincumbiu,

foi acolhido o pedido de diferenças relativo ao período não prescrito, bem como

das verbas resilitórias decorrentes da nulidade da dispensa por justa causa (tópico

2.3.2). De toda maneira, consta no mesmo tópico determinação para 'dedução das

quantias comprovadamente quitadas a mesmo título, conforme se apurar em

liquidação de sentença'".

 

Ainda, esclareceu-se que o pedido de indenização substitutiva do

seguro-desemprego ficou prejudicado, o que, até aquele momento, não tinha sido expressamente

registrado.

 

Diante, pois, do conhecimento parcial dos embargos de declaração da reclamada,

não há falar em caráter protelatório do respectivo recurso.

 

Logo, reformo a sentença de embargos de declaração para afastar a multa imposta.

 

Dou provimento.
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RECURSO DO RECLAMANTE

 

INTERVALO INTERJORNADA

 

O reclamante recorre contra a sentença que não deferiu o pedido de horas extras

quanto ao intervalo inter jornada, entendendo que "houve omissão na retro sentença de ID-ab89a78, pois

nela não foi analisada toda a prova lançada nos autos. Além disso, a sentença se fundamentou na prova

'por amostragem' e neste mesmo trecho da prova existem comprovações de que o intervalo interjornada

não era concedido nos moldes legais" (ID 958370a, pág. 5).

 

Pugna pela condenação da recorrida aos intervalos inter jornada não concedidos.

 

À análise.

 

O reclamante noticia na petição inicial que ao menos uma vez por mês, nos

últimos três anos do vínculo empregatício, não usufruía integralmente do intervalo inter jornada.

 

Em resposta à defesa o reclamante não impugnou diretamente os registros de

ponto exibidos pela reclamada, de modo que a validade de tais documentos não foi contestada.

 

Pois bem.

 

Observando os limites do pedido, foram analisados os cartões de ponto de 2018,

2019 e 2020 (ID 3750402 e seguintes).

 

Extrai-se de tais documentos que, diferentemente do que afirma o reclamante, em

poucas oportunidades a jornada dele não observou o mínimo de 11 horas de intervalo inter jornada.
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E quando isso ocorreu, houve pagamento das respectivas horas extraordinárias

(contracheques de ID 90c4d7d e seguintes), a compensação com folga ou a redução da jornada (faltas

intituladas FOLGA, LIBERAL. CHEFIA e AUS. COMPENSADA).

 

Frise-se que em momento algum o reclamante informa que as horas extras

quitadas ou compensadas não abrangeram o equivalente ao intervalo em questão, não demonstrando,

portanto, a existência de diferenças a seu favor.

 

Nada, pois, a reformar.

 

MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT

 

Sustenta o autor que "é cabível, quando da reversão judicial da justa causa, a

aplicação da penalidade em questão, porque tipificado o seu fato gerador."

 

Porém, como visto em tópico precedente, foi reconhecida a validade da justa

causa aplicada, ficando, pois, prejudicada a análise da matéria em questão.

 

DANO MORAL

 

Por fim, afirma o reclamante que a sua "reputação ilibada ficou manchada diante

da demissão por justa causa, a qual foi divulgada pelos prepostos da Recorrida ao darem a notícia sobre o

desligamento do Recorrente" (ID 958370a, pág. 8).

 

Pleiteia a condenação da reclamada no pagamento de indenização por danos

imateriais.

 

Vejamos.
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Como visto no tópico atinente à reversão da justa causa, o autor incorreu na

infração prevista no artigo 482, "g", da CLT (violação de segredo da empresa).

 

Assim, uma vez que a demissão foi justificada pela falta grave cometida pelo

empregado, não há como reconhecer que a atitude da reclamada tenha causado automaticamente danos

morais ao recorrente e este não exibiu nenhuma prova de que tenha sofrido prejuízos de tal ordem.

 

Nada a prover.

 

 

MATÉRIA REMANESCENTE DO RECURSO DA RECLAMADA

 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

 

A reclamada não se conforma com a determinação de que o valor a ser deduzido

dos créditos do autor não exceda o limite de 30% da quantia líquida recebida. Ainda, requer a majoração

do percentual fixado na sentença.

 

Pois bem.

 

Como essa reclamatória foi proposta após o início da vigência da Lei

13.467/2017, devem ser aplicadas as inovações trazidas por referida lei, quanto aos honorários

advocatícios.

 

A disciplina legislativa da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que incluiu o

artigo 791-A na CLT, dispõe o seguinte:
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"Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de

sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15%

(quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do

proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor

atualizado da causa."

 

Como se verifica, o artigo 791-A da CLT generalizou o cabimento de honorários

de sucumbência a todas as causas submetidas à Justiça do Trabalho e a exegese de tal dispositivo, à luz do

entendimento já aplicável no direito processual comum, é no sentido de que o deferimento desta parcela

decorre de norma cogente. Assim, deve ser aplicada a literalidade do artigo 791-A da CLT.

 

Com a reforma da sentença, verifica-se a improcedência total dos pedidos, de

modo que somente o reclamante é sucumbente na ação, devendo arcar com honorários advocatícios em

favor dos patronos da reclamada.

 

Vale ressaltar ser razoável o percentual fixado aos honorários (10%), mesmo após

a interposição de recurso.

 

De outro lado, o meu entendimento era no sentido de que, nos termos da

legislação vigente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em nada alteraria a obrigação do autor de

pagar honorários de sucumbência.

 

Contudo, o STF, no julgamento da ADI-5766, decidiu que:

 

"O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na

ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A,

§ 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vencidos, em parte, os

Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e

Gilmar Mendes. Por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844,

§ 2º, da CLT, declarando-o constitucional, vencidos os Ministros Edson Fachin,

Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de

Moraes. Plenário, 20.10.2021 (Sessão realizada por videoconferência -

Resolução 672/2020/STF)."
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E, mesmo antes da publicação do acórdão, conforme entendimento jurisprudencial

prevalecente no âmbito do STF, a existência de precedente firmado pelo Plenário daquela Corte autoriza o

imediato julgamento das causas que tratam do mesmo tema, independentemente da publicação ou do

trânsito em julgado da ação paradigma. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

 

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA

VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO

GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS

ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado

pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem

sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do

paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(ARE-930.647-AgR/PR, Relator Ministro Roberto Barroso).

 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE

DO PLENÁRIO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS

CAUSAS. PRECEDENTES. 1. A Corte possui entendimento no sentido de que a

existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de

causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do

trânsito em julgado do 'leading case'. 2. Agravo regimental não provido, com

imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba

honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na

fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual

 (RE-611.683-AgR/DF, Relatorconcessão do benefício de gratuidade da justiça."

Ministro Dias Toffoli).

 

Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo

791-A da CLT pelo STF no julgamento da ADI-5766, e por aplicação subsidiária do artigo 98, parágrafo

1º, VI, do CPC, uma vez sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade do

pagamento dos honorários advocatícios, observada a ressalva prevista no parágrafo 3º do artigo 98 do

CPC.
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Dou parcial provimento.

 

 

CONCLUSÃO

Em consonância com os fundamentos, conheço dos recursos ordinários do

reclamante e da reclamada. Nego provimento ao primeiro e dou parcial provimento ao segundo.

 

Inverto os ônus de sucumbência.

 

Custas pelo autor, no importe de R$ 11.101,81, calculadas sobre o valor atribuído

à causa (R$ 555.090,52), de cujo recolhimento fica dispensado, por ser beneficiário da justiça gratuita.

 

ACÓRDÃO

ISTO POSTO, acordam os membros da 1ª Turma do Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 18ª Região, em sessão ordinária, por unanimidade, conhecer de ambos os

recursos para, no mérito, negar provimento ao obreiro, prover parcialmente o apelo patronal e dispensar o
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reclamante do pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do voto do relator. Sustentou

oralmente pelo recorrente/reclamante a Dra. Elissandra Lopes Borges. Presente na sessão telepresencial

pela recorrente/reclamada o Dr. Daniel Ybarra de Oliveira Ribeiro.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores

WELINGTON LUIS PEIXOTO (Presidente), GENTIL PIO DE OLIVEIRA e EUGÊNIO JOSÉ

CESÁRIO ROSA. Acompanhou a sessão de julgamento o d. representante do Ministério Público do

Trabalho.

(Goiânia, 02 de fevereiro de 2022 - sessão telepresencial)

 

GENTIL PIO DE OLIVEIRA  
  Desembargador Relator
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