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Trata-se de ação trabalhista ajuizada pela LILIA FURTADO LEITE
em face de ITAU UNIBANCO S.A., requerendo, em suma:  o banco reclamadoQue
apresente o controle de jornada da reclamante;  as parcelas variáveisIntegrar
(comissões e prêmios), com o pagamento de diferenças de repousos remunerados
(inclusive os sábados e feriados, conforme CCTs – cláusula 8a), e, pelo aumento da
média remuneratória, reflexos:(em horas extras, 13o salários, férias com 1/3 e FGTS),
com reconhecimento do caráter salarial destas parcelas;  a instituiçãoCondenar
financeira reclamada a pagar-lhe pelas horas trabalhadas em extrapolação à oitava
diária, inclusive aquelas requeridas em razão das viagens realizadas, bem como do
adicional previsto no artigo 7o, XVI, da Constituição Federal, incidindo estas sobre a
base de cálculo de férias, gratificação natalina, repouso semanal remunerado, PLR,
FGTS e todas as gratificações já concedidas);  a instituição financeiraCondenar
reclamada a pagar pelas horas de intervalo intrajornada suprimidas, (acrescidas do
adicional previsto no artigo 7o, XVI, da Constituição Federal, incidindo estas sobre a
base de cálculo de férias, gratificação natalina, repouso semanal remunerado, PLR,
FGTS e todas as gratificações já concedidas);  a instituição financeiraCondenar
reclamada a pagar-lhe pelos quinze minutos de descanso diariamente suprimidos,
devidos antes da ativação em sobrejornada, por força do artigo 384 da CLT,(acrescidos
do adicional previsto no artigo 7o, XVI, da Constituição Federal, incidindo sobre a base
de cálculo de férias, gratificação natalina, repouso semanal remunerado, PLR, FGTS e
todas as gratificações já concedidas); o Reclamado ao pagamento de todasCondenar 
as horas cumpridas em regime sobreaviso, (acrescidas do respectivo adicional de 1/3,
bem como dos reflexos destas sobre férias, gratificação natalina, FGTS, horas
extraordinárias, adicional noturno e quaisquer outras parcelas de natureza salarial); 

a instituição financeira reclamada a pagar as diferenças salariais decorrentesCondenar 
em relação ao paradigma Sileide Medonça, incidindo estas sobre:(a base de cálculo de
horas extraordinárias decorrente de extrapolação de jornada e intervalos, férias,
gratificação natalina, repouso semanal remunerado, PLR, FGTS), com observância do
princípio da irredutibilidade salarial, ou, na ausência de juntada que seja levado em
consideração o percentual de 200% da remuneração da obreira, com os reflexos acima
citados; o banco reclamado em plus salarial de 40% (quarenta por cento) doCondenar 
valor da remuneração da autora, em virtude do inequívoco desvio de função
decorrente da venda de seguros, consórcios etc. sem ser corretor, tampouco função de
bancário, com reflexos:(em todas as verbas, quais sejam férias, gratificação natalina,
FGTS, diferenças salariais etc.) tudo conforme exposição supra,(em não sendo deferido
o plus salarial decorrente da venda de seguros, requer a condenação do banco
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reclamado no pagamento das comissões não efetuadas, pela venda dos seguros, em
média 5% do volume de vendas, o qual se estima em R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
mensais, os quais podem ser elididos por prova em contrário, os valores (R$2.500,00
mensais) devem incorporar à remuneração da autora); o banco reclamado aCondenar 
indenizar em danos morais de acordo com o princípio da razoabilidade, onde deverá
ser devidamente ressarcida pelos danos morais sofridos, em razão:(da conduta
discriminatória do banco reclamado, em não tê-la convidado a festa de 30 anos por
serviços prestados, além dos danos materiais indicados, no montante de R$ 149.653,41
(cento e quarenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e um
centavos);  a instituição financeira reclamada a indenizar-lhe os danos a suaCondenar
honra, intimidade, imagem e vida privada, em valor não inferior a R$50.000,00
(cinquenta mil reais);  o Reclamado ao pagamento da PLR do ano de 2016,Condenar
nos termos da CCT-PLR dos bancários, na CCT 2016/2018;  o bancoCondenar
reclamado a indenizar em danos morais em virtude da conduta discriminatória do
banco;  o banco reclamado ao pagamento de indenização pelos períodos deCondenar
férias cujo gozo fora cedido irregularmente, considerando os posteriores ao que a
autora completou 50 anos de idade, já com os reflexos dos demais pedidos; Condenar
o Reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, a título de
ressarcimento pelos gastos com combustível, além do valor correspondente a 20% do
valor do veículo utilizado em prol do serviço, a título de ressarcimento pela depreciação
deste, em decorrência das visitas aos clientes que a Reclamante realizava em seu
veículo próprio, incorporando ao seu salário os reflexos(horas extras, gratificações
natalinas, férias, repousos semanais remunerados, depósitos de FGTS, PLR, saldo de
salário, contribuições previdenciárias e demais verbas contratuais); o bancoCondenar 
reclamado a pagar R$35,29 (trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) por
descumprimento da Convenção Coletiva, em especial um por dia, haja vista o envio
diário de rankings, ; a Reclamada ao pagamento, em dobro,vedado pela CCT Condenar 
quanto aos períodos de férias convertidos em abono pecuniário, com reflexos sobre:
(gratificação natalina, repouso semanal remunerado, PLR, FGTS e todas as gratificações
já concedidas e saldo de salário, bem como quaisquer outras verbas rescisórias); 

 de acordo com o IPCA-E, haja vista a inconstitucionalidade,Correção monetária
declarada pelas ADIs n° 4.357 e n° 4.425, da atualização prevista no art. 39 da Lei 8.177
/91, a qual determinava a utilização, como índice, da Taxa Referencial (T.R.);  aCondenar
reclamada no pagamento das diferenças não pagas da "política AGIR", no total de 6
remunerações, todos calculados com base na última remuneração; Aplicação dos juros

;   da reclamante(todos); de mora Juntada dos contracheques Honorários advocatícios
em 20% da condenação sobre o valor atualizado da condenação, atualmente no valor
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e o Benefício da Assistência à Justiça Gratuita.

Na inicial aduziu, em síntese, que foi admitida na empresa
reclamada em 21/09/1987, onde desde 01/09/2006 exerce a função de GERENTE DE
AGÊNCIA, com remuneração atual de R$ 8.429,18 (oito mil, quatrocentos e vinte e nove

Assinado eletronicamente por: MARIA RAFAELA DE CASTRO - Juntado em: 13/02/2022 20:36:56 - 2938dbd

Fls.: 4



reais e dezoito centavos);que no ano de 2012, houve a modificação da nomenclatura
do cargo para Gerente Geral Comercial, porém sem qualquer modificação de função.
No curso da relação de trabalho, a reclamante recebia parcelas variáveis (comissões e
prêmios), porém, não refletia sobre as demais verbas, já que seu caráter era salarial. A
jornada laboral no período de outubro de 2012 a junho de 2014, era de 07:00 até 19:30,
e no período de julho de 2014 a março de 2015, laborava de 08:00 às 18:30, sempre
com intervalo intrajornada de apenas 15 (quinze) minutos, de segunda a sexta-feira;
apesar de ser Gerente Geral Comercial, não exercia qualquer poder, nem mesmo de
fiscalização, sobre quaisquer dos empregados da agência, de modo que nunca exerceu
efetivamente atribuições de gerente bancário, restando-lhe apenas os ônus de tal
cargo. Na prática, não possuía alçada no exercício de seu mister, necessitando, em
qualquer matéria deliberativa, da autorização de seus superiores, assim como não
detinha qualquer ingerência nem participação na área operacional (caixas, tesoureiros
etc.), havendo, nessa parte do banco, uma Gerente Operacional, que inclusive,
normalmente possuía mais funcionários que a área comercial. Não obstante, durante
todo período trabalhado, a Autora efetuou diversas viagens profissionais, pelo menos
uma vez por mês, passando em média 2 dias em cada uma destas viagens, tendo
ficado durante todo o intervalo em que esteve fora da cidade à disposição do
Reclamado, nunca recebendo nenhuma remuneração por este labor extraordinário.
Apesar da jornada excessiva, a Reclamada nunca pagou, nem sequer compensou as
horas extras trabalhadas. A reclamante argumenta que outros funcionários, com
mesma função e até menos tempo, recebiam remunerações e comissões (em
percentual) maiores do que a Reclamante, citando a senhora Sileide Mendonça que foi
admitida para a função “Gerente de Agência” em 2010, recebia remuneração em média
de R$13.000,00 (treze mil reais), enquanto que a reclamante, com mais de 30 anos de
evolução salarial, recebia um valor inferior, a quantia de R$ 8.429,18 (oito mil,
quatrocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), por esse motivo requer
equiparação salarial e o pagamento de diferenças salariais.

Prejudicada a 1a proposta de conciliação. 

Na defesa, por sua vez, o Banco aduziu: inépcia da petição
inicial, a ausência de liquidação, haja vista que o pedido deve ser certo, determinado e
indicação de seu valor, ou seja, não havendo os valores individualizados a petição
inicial será considerada inepta, devendo ser extinta sem o julgamento do mérito, com
fulcro nos artigos 330,I e 485,I do CPC, aplicado subsidiariamente ao direito do
trabalho. A reclamada requer que seja declarada a prescrição quinquenal a contar do
ajuizamento da ação. Com relação a questão de mérito ao cargo de confiança,
enquadramento no art. 62,II CLT, gerente da agência geral e horas extras são indevidas.
Não há de se falar em enquadramento da obreira na hipótese do inciso II do art. 62 da
CLT, pois apesar de constar a função de Gerente de Agência, a mesma não tinha
detinha poder de comando junto a agência, e nunca contratou ou demitiu funcionários,
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pedindo assim o pagamento das horas extras além da 8a. Quanto a horas extras
decorrente das viagens ficando expressamente impugnadas as alegações autorais,
bem como os períodos em que alega ter permanecido em sobreaviso, haja vista que a
obreira nunca permaneceu de plantão e nem teve sua liberdade de locomoção
restringida. As viagens sempre ocorreram dentro da jornada normal do trabalho,
preferencialmente durante os dias e horários de expediente numa jornada de 8(oito)
horas, com intervalo de uma hora para alimentação e descanso; alega a improcedência
do art.461, da CLT, devido as vantagens serem personalíssimas, mérito, condições
exclusivas, adquiridas por desempenho próprio, cabendo o ônus probatório ao
reclamante. O acumulo de função é improcedente, pois, além das atribuições atinentes
a cada função ocupada, a reclamante era conhecedora do rol de das atividades
desempenhadas de acordo com a função ocupada. Com relação a premiação por
tempo de serviço festa dos 30 anos, a festa é organizada pela fundação Itauclube, de
forma eventual, discricionária e por mera liberalidade da fundação e tratando-se de
uma homenagem o Banco é livre para escolher aqueles profissionais que se
destacaram, ao longo da carreira, bem como as premiações que cada qual receberiam,
não significando, de modo algum que, por não ter sido convidada ao evento, a autora
tenha direito. Com relação a PRL 2016/2017, já foram devidamente pagas. No que diz
respeito ao dano moral: Decorrente da exposição do rancking, o reclamado alega que a
fixação de metas está inserida dentro do poder diretivo do empregador, não gerando
danos morais, pois, não acarreta nenhum prejuízo ou humilhação ao contrário,
estimula. Não existe elemento objetivo do ato ilícito por parte do empregador, nexo
causal, e é ausente o dolo ou a culpa, portanto, não há o que se falar de prejuízo a
parte. A multa por descumprimento da CCT é improcedente. O dano moral em
decorrência da inexistência de porta giratória, a parte Reclamante não juntou nos
autos um documento sequer que comprove qualquer tratamento médico, seja psíquico
ou psicológico em decorrência da falta de porta giratória na agência. A agência da
Monsenhor Tabosa era uma agência diferenciada, tendo em vista que só operava a
área comercial na mesma, pois não haviam caixas, e sim, somente, caixas eletrônicos
na parte externa a da área comercial. O PIP(prêmio pela indicação de produtos), é o
pagamento feito a média dos valores recebidos para cálculo de 13ºsalário, férias e
repouso semanal remunerado, sobre todas as parcelas.

Manifestação/ IMPUGNAÇÃO DO AUTOR nos autos. 

Produção de prova oral. 

Memoriais escritos. 

Conversão do feito em diligência.

Prejudicada a segunda proposta de conciliação. 
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Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório.

Decide-se.

Questões procedimentais. As partes devem ser intimadas do
teor decisório. A audiência de instrução fragmentada em dois dias:1º dia de audiência
(fls. 1194 a 1196)(ID.0aa128b) e 2º dia de audiência(Continuação da 1ª audiência)(fls.
1210 a 1212)(ID.57bc240). 

Questões preliminares.

Acerca da preliminar suscitada de inépcia da inicial ausência do
pedido líquido, trata-se inequivocamente de preliminar imprópria, uma vez que a peça
de ingresso preenche todos os requisitos previstos no artigo 840 da CLT, parágrafo 1º
da CLT. Pela teoria da asserção, os dados fáticos apontados pela reclamante fixam os
limites da lide, sendo a questão em controvérsia eminentemente meritória. Da
ausência do pedido líquido rejeita-se a preliminar uma vez que os pedidos anexadas e
fundamentações encontram-se no ordenamento jurídico de modo a viabilizar a análise
meritória.

Questões prejudiciais: Aplica-se no vertente caso a figura da
prescrição quinquenal, prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88, que tem o seguinte teor: Art.
7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das
relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores
urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 10/11/2017,
aplica-se ao caso concreto a prescrição quinquenal de eventuais parcelas anteriores à
10/11/2012.

Questão de ordem: inaplicabilidade da reforma trabalhista.

 

ACERCA DA REFORMA TRABALHISTA

INAPLICABILIDADE DA REFORMA TRABALHISTA EM AÇÕES EM
CURSO COMO NOS CASOS DE CONTINUIDADE DE INSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE
JULGAMENTOS
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No caso em comento, com o advento da Reforma Trabalhista, o
feito estava concluso para julgamento ou em ação em curso.

Sabe-se que em relação à aplicação da lei processual no tempo,
surgiram três teses: a) da unicidade contratual; b) das fases processuais; e, c) do
isolamento dos autos processuais. 

Mesmo sabendo que o CPC adotou a teoria dos atos do
isolamento dos atos processuais, torna-se necessária a análise de algumas peculiares
no âmbito do processo trabalhista.

Entendo, no entanto, que nestes casos, que aplicar a Reforma
Trabalhista seria ofender diversos princípios, que exponho a seguir: 

Teoria da Regras do Jogo, ou seja, em nome do Estado
Democrático de Direito, as partes devem saber exatamente o cenário em que estão
atuando para apresentarem sua produção de provas. Alterar as regras processuais “do
jogo” levaria a uma aplicabilidade inversa do que propõe o devido processo legal. A
doutrina que justifica normas como a do art. 10 ou 489 do CPC fundamenta-se no fato
de que o processo é um diálogo democrático, dentro do qual as partes não podem ser
surpreendidas. Com base nisso, não há como penalizar as partes por ineficiência ou
atraso do Poder Judiciário na conclusão do feito antes da Reforma Trabalhista.

Para que o discurso justificador dos poderes do Estado e da
função judicial na vida em sociedade se mantenha, é preciso que as regras processuais
impeçam vitórias ditadas pela incapacidade de suportar o risco de uma discussão
judicial acerca de direitos fundamentais. Regras como a que determina o pagamento
de honorários de perito e de advogado por trabalhador a quem tenha sido deferida a
gratuidade integral da justiça; impõe pagamento de custas pelo beneficiário da
gratuidade à justiça como condição para o exercício do direito de ação; permitem
punição da testemunha sem que lhe seja garantida ampla defesa e contraditório;
exigem a presença do Sindicato em todas as demandas que discutem a validade de
cláusulas normativas, entre tantas outras aberrações jurídicas, são avessas ao
ordenamento constitucional (afrontam regra expressa no art. 5 e no art. 7 da
Constituição, porque vedam o acesso à justiça) e à própria CLT. Na medida em que
retiram direitos e impõem penalidades, em um raciocínio avesso à proteção, atraem a
aplicação do art. 9 da CLT. 

O cenário em que o reclamante interpôs a ação era diferente do
cenário atual, com a possibilidade concreta de pagamento de custas e de honorários
advocatícios e periciais. Isso seria como mudar a regra do jogo no curso do processo,
revelando-se uma prática desleal.
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Por derradeiro, aponto entendimento recente do Superior
Tribunal de Justiça, em caso similar, quando apreciou a questão da intertemporalidade
das normas no CPC. 

O Superior Tribunal de Justiça, após o advento do CPC/15, ao
tratar da questão específica dos honorários advocatícios, reconheceu a sua natureza
híbrida, no julgamento REsp 1.465.535/SP, in verbis: Não se pode olvidar que a lei
processual tem efeito imediato e geral, aplicando-se aos processos pendentes,
respeitados o direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Portanto, no que
tange às regras processuais, as novas normas do Código de Processo Civil começam a
ser aplicadas a partir da revogação do CPC/1973. Todavia, impõe-se indagar se a real
natureza jurídica dos honorários advocatícios é processual, isto é, se as regras
previstas pelo novo CPC incidem imediatamente nos processos em andamento. Frise-
se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do
tema, ao cristalizar a tese de que o arbitramento dos honorários não configura
questão meramente processual, máxime ante os reflexos imediatos no direito
substantivo da parte e do advogado.

 

No julgamento do referido Recurso Especial, afastando a regra
da aplicação imediata prevista no art. 14, do CPC/15, com a separação dos atos
processuais, o Superior Tribunal de Justiça, com escólio nas lições de Chiovenda,
entendeu que a sentença seria o marco processual para eleição da legislação aplicável,
uma vez que o direito aos honorários somente teria surgido com a sua prolação, sendo
esta considerada o nascedouro da obrigação, entendendo-a como constitutiva.

Saliente-se que o referido posicionamento teve efeito de excluir
a incidência da fixação dos honorários em fase recursal, conforme previsto art. 85,
§11º, do CPC/15, atendendo-se ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC/15),
conforme se extrai do seguinte trecho do julgado: Observa-se, portanto, que a
sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos
honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das
regras fixadas pelo CPC/15. A hermenêutica ora propugnada pretende cristalizar a
seguinte ideia: se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários
sucumbenciais, foi publicado em consonância com o CPC/73, serão aplicadas as regras
do vetusto diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Por outro lado,
nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel CPC
cingirão a situação concreta, inclusive no que tange à fixação dos honorários recursais

Todavia, apesar do reconhecimento da natureza híbrida dos
honorários de sucumbência, o ideal seria que a questão pertinente ao marco temporal
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para a seleção da legislação aplicável aos honorários fosse o do ajuizamento da ação e
não o da prolação da sentença.

A meu ver, entendimento diverso afronta diretamente o direito
fundamental ao devido processo legal (que só pode ser compreendido como o
processo existente no momento da propositura da demanda, quando as regras foram
sopesadas para que o trabalhador fizesse a escolha corajosa de ajuizar sua demanda) e
ao direito adquirido, ambos expressamente previstos no art. 5 da Constituição.

Não há também como desconsiderar o entendimento e
conclusão de Maurício Godinho Delgado in A Reforma Trabalhista Brasileira, 1a edição,
Ltr, páginas 370/371, que transcrevo: De outro lado, argumenta-se existirem
modificações muito substanciais produzidas pela Lei da Reforma Trabalhista no Direito
Processual de Trabalho, as quais alteram, fortemente, o cenário jurídico entre as
partes, especialmente por conduzirem o reclamante a um elevado e desproporcional
risco processual, em decorrência de novas regras – risco que era desconhecido no
momento da propositura da ação trabalhista. Tratar-se-ia, pois, de uma situação fático
– jurídico brasileiro, a qual recomenda, em vista da aplicação dos princípios
constitucionais da segurança e da igualdade em sentido formal e material, além do
próprio conceito fundamental de justiça, que se garante a incidência dos efeitos
processuais do diploma normativo novo somente para as ações protocoladas a partir
do dia 13 de novembro de 2017.

E concluo que: Com base no mesmo entendimento, as
inovações quanto à imposição de novos requisitos para concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita (art. 790, §§3º e 4º) e da responsabilidade pelo pagamento dos
honorários periciais em caso de sucumbência do trabalhador (art. 790-B), conforme
previsão da Lei n. 13.467/2017, não deverão ser aplicadas aos processos já em curso,
uma vez que não se tratam de institutos exclusivamente processuais e a alteração da
legislação poderia influenciar nas condutas processuais das partes ou quanto à
avaliação dos riscos da demanda.

Passo a julgar, mediante os parâmetros acima. 

INAPLICABILIDADE DA REFORMA TRABALHISTA EM AÇÕES EM
CURSO COMO QUANTO AO DIREITO MATERIAL 

Para que a lei 13.467/17 afete os contratos antigos, será
necessária nova pactuação, logo após o término da vacância, sendo que, os contratos
que não forem modificados permanecerão como acordados anteriormente. mente
abordados em novos artigos a serem publicados. 
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As novas regras trabalhistas não atingirão o direito adquirido,
conforme artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal/88. 

Deste modo, quem encontra-se contratado, não terá
modificações em seus contratos de trabalho, quando tais mudanças não puderem
melhorar a vida do trabalhador, exceto para aqueles que desejem repactuar o
contrato. 

Outrossim, ficam asseguradas as Convenções Coletivas, que
seguirão como acordadas, ainda que a vigência termine após a entrada em vigor da
nova lei trabalhista. 

Desse modo, uma vez em vigor a lei que estabeleça alterações
nos direitos trabalhistas, só produzirá efeitos para os contratos de trabalho celebrados
a partir de então, em respeito à cláusula pétrea constitucional de proteção ao negócio
jurídico perfeito. Como os direitos individuais trabalhistas são considerados de ordem
pública, prevaleceriam sobre as cláusulas contratuais em sentido contrário quando da
vigência da nova lei.

Assim, como fundamento no direito adquirido, considerarei o
direito material anterior.

 

NO MÉRITO 

Acerca dos pedidos de:  o banco reclamado apresente oQue
controle de jornada da reclamante e dos  da reclamante(todos) contracheques

Quanto ao pedido de controle de jornada, a tese do banco é
ausência de controle, razão pela qual não prospera essa obrigação de fazer ao Banco, o
que não reputo consistente. Além disso, a própria reclamante, em seu depoimento
pessoal, conforme fls. 1194, confessou que não batia ponto. 

Esse pedido da juntada dos contracheques já foi exaurido, na
medida do exato cumprimento pelo Banco quando da apresentação de sua defesa,
destacando-se, pela simples leitura dos documentos, o seguinte: Contra cheque
referente ao mês 01/2013(fls. 739)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 01
/2013- adiantamento de férias(fls. 740)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 02
/2013-(fls. 741)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 03/2013-(fls. 742)(ID.
28afef5); Contra cheque referente ao mês 03/2013- participação lucros e resultados(fls.
743)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 04/2013(fls. 744)(ID.28afef5);Contra
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cheque referente ao mês 05/2013(fls. 745)(ID. 28afef5);Contra cheque referente ao mês
05/2013- 13º salário a 1ª parcela(fls. 746)(ID. 28afef5);Contra cheque referente ao mês
06/2013(fls. 747)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 07/2013(fls. 748)(ID.
28afef5);Contra cheque referente ao mês 08/2013(fls.749)(ID.28afef5);Contra cheque
referente ao mês 08/2013 – adiantamento de férias (fls. 750)(ID.28afef5);Contra cheque
referente ao mês 09/2013 (fls. 751)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 10
/2013 (fls. 752)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 10/2013- participação
lucros e resultados(fls. 753)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 11/2013 (fls.
754)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 11/2013- diferenças salariais (fls. 755)
(ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 11/2013- 13º salário 1ª parcela (fls. 756)
(ID. 28afef5); Contra cheque referente ao mês 12/2013 (fls. 757)(ID. 28afef5);Contra
cheque referente ao mês 12/2013- 13º salário 2ª parcela (fls. 758)(ID.28afef5);Contra
cheque referente ao mês 01/2014 (fls. 759)(ID. 28afef5);Contra cheque referente ao
mês 02/2014 (fls. 760)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 02/2014
participação lucros e resultados (fls. 761)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês
03/2014 (fls. 762)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 03/2014- adiantamento
das férias (fls. 763)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 04/2014 (fls. 764)(ID.
28afef5);Contra cheque referente ao mês 05/2014 (fls. 765)(ID.28afef5);Contra cheque
referente ao mês 05/2014- 13º salário 1ª parcela (fls. 766)(ID.28afef5);Contra cheque
referente ao mês 06/2014 (fls. 767)(ID. 28afef5);Contra cheque referente ao mês 07
/2014- (fls. 768)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 08/2014 (fls. 769)(ID.
28afef5);Contra cheque referente ao mês 08/2014 – adiantamento das férias(fls. 770)
(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 09/2014 (fls. 771)(ID.28afef5);Contra
cheque referente ao mês 10/2014 (fls. 772)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês
10/2014-diferenças salariais (fls. 773)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 10
/2014 -participação lucros e resultados (fls. 774)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao
mês 11/2014 (fls. 775)(ID. 28afef5); Contra cheque referente ao mês 11/2014 - 13º
salário 1ª parcela (fls. 776)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 12/2014 (fls.
777)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 12/2014 - 13º salário 2ª parcela (fls.
778)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 01/2015 (fls. 779)(ID.28afef5);Contra
cheque referente ao mês 02/2015 (fls. 780)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês
02/2015 participação lucros e resultados (fls. 781)(ID. 28afef5);Contra cheque referente
ao mês 03/2015-adiantamento das férias (fls. 782)(ID.28afef5);Contra cheque referente
ao mês 03/2015 (fls. 783)(ID. 28afef5);Contra cheque referente ao mês 04/2015 (fls. 784)
(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 05/2015 (fls. 785)(ID.28afef5);Contra
cheque referente ao mês 05/2015- 13º salário 1ª parcela (fls. 786)(ID.28afef5);Contra
cheque referente ao mês 06/2015 (fls. 787)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês
07/2015- (fls. 788)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 08/2015- adiantamento
das férias (fls. 789)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 08/2015(fls. 790)(ID.
28afef5);Contra cheque referente ao mês 09/2015 (fls. 791)(ID. 28afef5);Contra cheque
referente ao mês 10/2015 (fls. 792)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 11
/2015-participação lucros e resultados (fls. 793)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao
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mês 11/2015-(fls. 794) (ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 11/2015- 2º
adiantamento do 13º salário (fls. 795) (ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 12
/2015 13º salário 2ª parcela (fls. 796) (ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 12
/2015 (fls. 797)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 01/2016 (fls. 798)(ID.
28afef5);Contra cheque referente ao mês 02/2016 (fls. 799)(ID.28afef5);Contra cheque
referente ao mês 02/2016 participação lucros e resultados (fls. 800)(ID.28afef5);Contra
cheque referente ao mês 03/2016 (fls. 801)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês
04/2016 (fls. 802)(ID. 28afef5);Contra cheque referente ao mês 05/2016 (fls. 803)(ID.
28afef5);Contra cheque referente ao mês 06/2016 (fls. 804)(ID.28afef5);Contra cheque
referente ao mês 07/2016 (fls. 805)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 08
/2016 (fls.806)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 09/2016- (fls. 807)(ID.
28afef5);Contra cheque referente ao mês 10/2016 (fls. 808)(ID.28afef5);Contra cheque
referente ao mês 11/2016(fls. 809)(ID.28afef5);Contra cheque referente ao mês 12
/2016-2ª parcela do 13º salário(fls. 810)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 12
/2016 (fls. 811)(ID. 28afef5); Contra cheque referente ao mês 01/2017 (fls. 812)(ID.
28afef5); Contra cheque referente ao mês 02/2017 (fls. 813)(ID.28afef5); Contra cheque
referente ao mês 03/2017 (fls. 814)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 04
/2017 (fls. 815)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 05/2017 (fls. 816) (ID.
28afef5); Contra cheque referente ao mês 06/2017 (fls. 817)(ID.28afef5); Contra cheque
referente ao mês 07/2017 (fls. 818)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao mês 08
/2017 (fls. 819)(ID. 28afef5);Contra cheque referente ao mês 09/2017 (fls. 820)(ID.
28afef5); Contra cheque referente ao mês 10/2017 (fls. 821)(ID.28afef5); Contra cheque
referente ao mês 11/2017- adiantamento das férias (fls. 822)(ID.28afef5); Contra
cheque referente ao mês 11/2017 (fls. 823)(ID.28afef5); Contra cheque referente ao
mês 11/2017- segundo adiantamento do 13º salário (fls. 824)(ID.28afef5); Contra
cheque referente ao mês 12/2017 – segunda parcela do 13º salário (fls. 825)(ID.
28afef5); Contra cheque referente ao mês 12/2017 (fls. 826)(ID.28afef5); Contra cheque
referente ao mês 01/2018 (fls. 827)(ID.28afef5).

 

 

Acerca do pedido de  a instituição financeiraCondenar
reclamada a pagar-lhe pelas horas trabalhadas em extrapolação à oitava diária,
inclusive aquelas requeridas em razão das viagens realizadas, bem como do adicional
previsto no artigo 7o, XVI, da Constituição Federal, incidindo estas sobre a base de
cálculo de férias, gratificação natalina, repouso semanal remunerado, PLR, FGTS e
todas as gratificações já concedidas)
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A autora sustenta que seu labor ultrapassava as 8 horas diárias
e, portanto, faz jus aos pedidos de horas extras com os reflexos nas verbas listadas. 

O réu nega esse direito, sob o argumento de que a autora tinha
cargo de chefia e, por isso, auferindo um valor a mais na sua remuneração, não seria o
caso de receber valores a mais por isso em relação às horas extras, haja vista que não
tinha controle de jornada. Segundo o banco réu, a autora tinha função de confiança. 

No seu depoimento pessoal, a autora reconheceu que tinha
subordinados e que exercia, de forma autônoma, algumas funções listadas na peça de
defesa. Conforme trecho do depoimento de fls. 1194, respondeu que: Que a juíza leu
as funções e fl.561 dos autos em PDF e antes da tabela com o nome de Funcionários
listados pelo banco, eu respondo que não tinha as funções das alíneas, sendo que no
que se refere às alíneas C,D,E eu tinha que repassar para o GRA chamado Marcelo
Abreu,que era o gerente relacional da Agência - GRA, meu chefe imediato, que também
era o Gerente Regional, como perguntou o advogado da empresa; que a juíza leu para
mim o nome das pessoas da tabela do processo de fls. 561 e eu não recordo de
Francileuda, Aline e Francisco Fabiano, sendo que a pessoa de Manuel tinha acesso
direto ao GRA; que eu tinha uma média de um a três subordinados, que reconheço
minha assinatura nos documentos de fls. 641 e 675, que em relação às alíneas do
processo de fls. 561, após a tabela de nomes, eu respondo que não tinha as funções
nas alíneas B, D, E, I, J, M, N; que eu exercia as funções e reconheço das alíneas A, C;
que em relação à alínea F, tinha que ter duas assinaturas; que em relação à alínea H, o
sistema pré-aprovava; que em relação à alínea I e M,precisava do GRA; sobre Marcelo
Abreu, não posso precisar a media de vezes por mês que ele passava na minha
agência, pois ele trabalhava em todas as agências de Fortaleza e havia semanas que
não passava na minha agência; que ele não ficava em uma agência fixa e não havia
horário fixo ou escala para ele passar na minha agência; que nos últimos cinco anos eu
trabalhei em agência de médio porte; que não há pagamento de comissões pelo banco
para a área comercial; que eu fazia visitas externas e já tive que me reportar a
faculdades e empresas; que eu sempre abria e fechava a agência e posso precisar
como a média da minha jornada das 07hàs 19:30, de segunda a sexta, com 15 minutos
de intrajornada; que eu não batia ponto e não sei se o Marcelo poderia controlar a
minha jornada; que sei quem é Georgia, mencionada Às fls. 675 dos autos. 

 

Com isso, o depoimento pessoal do reclamado também foi
neste sentido. Com isso, entendo que a autora tinha função de confiança e, portanto,
não era passível de controle de ponto. Sendo assim, não há nenhum direito a
pagamento de horas extras. 

Assinado eletronicamente por: MARIA RAFAELA DE CASTRO - Juntado em: 13/02/2022 20:36:56 - 2938dbd

Fls.: 14



A sua própria testemunha (1a a ser ouvida) não confirmou
exatamente os termos da jornada que ela alegava ao aduzir: que trabalhei nove meses
com a autora e ela era gerente comercial; que ela não batia ponto; que não sei da
jornada exata da autora, mas quando eu chegava Às 08:15h ela já estava; que eu saia
por volta das 19h e ela saía antes de mim, de 15 a 20 minutos antes 

Nesse azo, noto que a autora não tem demonstrou seu direito
ao recebimento de horas extras ou que sua atividade não se encaixava nas hipóteses
de cargo de confiança. 

Pela leitura dos depoimentos, fica evidente que a parte autora
desempenhou atividades de Gerente-Geral de Agência, nos termos da Súmula 287,
segunda parte, do TST c/c art. 62, inc. II, da CLT. 

Pela produção de prova oral, fiquei convencida de que a autora
desempenhava as funções de GERENTE GERAL DE AGÊNCIA, autoridade máxima do
local, e a gestão dos gerentes de relacionamento e dos assistentes/agentes comerciais,
distribuindo e fiscalizando as atividades a serem desenvolvidas por eles. 

Por derradeiro, tem-se, ainda, que na unidade bancária deteve o
cargo mais elevado, com plena autonomia para desenvolver suas atividades ou
qualquer tipo de controle de jornada. 

Ressalta-se que o superior hierárquico da parte reclamante, o
Gerente Regional de Agências, sequer ficava lotado no mesmo espaço físico, pois cuida
de várias agências. Isso, a meu ver, demonstra sua autonomia na execução de funções,
sendo ela que abria e fechava a agência, conforme confessou em seu depoimento
pessoal.

Além disso, pela prova documental e oral, fiquei convencida de
que a parte reclamante, dada a fidúcia de seu cargo, percebeu proventos
diferenciados, com valores anuais bem acima da média dos proventos anuais
percebidos por um caixa, que é de aproximadamente R$21.302,06.

Ratificando e confirmando os amplos poderes de mando e
representação da parte Autora, cumpre ressaltar a outorga expressa de tais poderes,
realizada pelo Grupo Executivo da Diretoria da Reclamada, nos termos do art. 1.172 e
ss. do Código Civil. 

A parte reclamante recebeu e aceitou tais poderes
expressamente, firmando Termo de Posse no cargo de Gerente Geral, ratificado
anualmente, pelo qual ainda compromete-se a exercê-los em toda sua extensão, no
melhor interesse da empresa. 
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Consoante o disposto na Súmula nº 287, a ocupação do cargo de
gerente-geral de agência bancária gera a presunção da confiança prevista no artigo 62,
II, da CLT, como excludente da limitação da jornada de trabalho. 

Assim, restando evidenciado que a reclamante exerceu a
aludida função, impõe-se a aplicação da orientação cristalizada no verbete sumular
supramencionado, cuja inteligência determina a improcedência do pedido de horas
extraordinárias. 

Não procede. 

 

 

Acerca do pedido de  a instituição financeiraCondenar
reclamada a pagar pelas horas de intervalo intrajornada suprimidas, (acrescidas do
adicional previsto no artigo 7o, XVI, da Constituição Federal, incidindo estas sobre a
base de cálculo de férias, gratificação natalina, repouso semanal remunerado, PLR,
FGTS e todas as gratificações já concedidas);  a instituição financeiraCondenar
reclamada a pagar-lhe pelos quinze minutos de descanso diariamente suprimidos,
devidos antes da ativação em sobrejornada, por força do artigo 384 da CLT,(acrescidos
do adicional previsto no artigo 7o, XVI, da Constituição Federal, incidindo sobre a base
de cálculo de férias, gratificação natalina, repouso semanal remunerado, PLR, FGTS e
todas as gratificações já concedidas)

Seguindo a linha argumentativa supra, nota-se que a sorte do
pedido deve ser a mesma. Isso porque o labor da reclamante não era passível de
controle, bem como esta confessou em seu depoimento que fazia visitas externas em
favor do Banco, tornando impossível o controle de sua jornada e sua organização do
tempo para laborar e fazer suas próprias refeições. 

Ressalta-se que o superior hierárquico da parte reclamante, o
Gerente Regional de Agências, sequer ficava lotado no mesmo espaço físico, pois cuida
de várias agências, o que confirma, ainda, sua verdadeira e autêntica autonomia para a
organização do seu intervalo intrajornada. 

Consoante o disposto na Súmula nº 287, a ocupação do cargo de
gerente-geral de agência bancária gera a presunção da confiança prevista no artigo 62,
II, da CLT, como excludente da limitação da jornada de trabalho. 

Com base nisso, a reclamante tinha liberdade e autonomia para
organizar seu horário de almoço. Acolho a tese da defesa do banco em sua
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integralidade quanto a este pedido, bem como as alegações apontadas em seus
memoriais escritos.

Não procedem os pedidos quanto ao intervalo intrajornada e
concessão de pausa para início de horas extras, tanto no principal quanto nos
acessórios. 

 

 

 

Acerca do pedido de o Reclamado ao pagamento deCondenar 
todas as horas cumpridas em regime sobreaviso, (acrescidas do respectivo adicional de
1/3, bem como dos reflexos destas sobre férias, gratificação natalina, FGTS, horas
extraordinárias, adicional noturno e quaisquer outras parcelas de natureza salarial)

Consoante o disposto na Súmula nº 287, a ocupação do cargo de
gerente-geral de agência bancária gera a presunção da confiança prevista no artigo 62,
II, da CLT, como excludente da limitação da jornada de trabalho. Seguindo a mesma
fundamentação argumentativa acima, não há como prosperar o pedido da reclamante
para fins de pagamento de sobreaviso.

O fato da obreira viajar quando necessário e, observando, os
horários de voos que não ficam ao crivo do Banco, mas sim das companhias aéreas,
não são capazes de afirmar que a autora merecesse ressarcimento por isso através de
horas de sobreaviso. E, assim, não há a configuração de que a autora ficasse o tempo à
disposição do empregador para o desempenho de atividades. 

Por derradeiro, os instrumentos de trabalho fornecidos à parte
Reclamante tinham a portabilidade como principal característica, pelo que se conclui
evidente a possibilidade de deslocamento e jamais pela obrigatoriedade de trabalho
fora do expediente.

No mais, o art. 244, § 2º, da CLT estabelece o regime de
sobreaviso para o serviço ferroviário, o que nem de longe é o caso. Assim, não existe
amparo legal para deferimento do adicional de sobreaviso a empregado bancário.

E nem mesmo se alegue a Súmula 428 do TST, já que a parte
Reclamante não permaneceu sob o controle patronal, nem tampouco ficava em regime
de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento a chamada da empresa.
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Ademais, as atividades desempenhadas pela parte Reclamante
não necessitavam de plantões ou regime de sobreaviso, pois eram perfeitamente
compatíveis com a jornada semanal 

Não procede. 

 

 

Acerca do pedido de  as parcelas variáveis (comissões eIntegrar
prêmios), com o pagamento de diferenças de repousos remunerados (inclusive os
sábados e feriados, conforme CCTs – cláusula 8a), e, pelo aumento da média
remuneratória, reflexos:(em horas extras, 13o salários, férias com 1/3 e FGTS), com
reconhecimento do caráter salarial destas parcelas

O pedido é improcedente haja vista que a obreira não conseguiu
êxito nos seus pedidos de pagamentos de horas extras, conforme fundamentação já
lançada por esta juíza. 

 

Acerca do pedido de a instituição financeiraCondenar 
reclamada a pagar as diferenças salariais decorrentes em relação ao paradigma Sileide
Medonça, incidindo estas sobre:(a base de cálculo de horas extraordinárias decorrente
de extrapolação de jornada e intervalos, férias, gratificação natalina, repouso semanal
remunerado, PLR, FGTS), com observância do princípio da irredutibilidade salarial, ou,
na ausência de juntada que seja levado em consideração o percentual de 200% da
remuneração da obreira, com os reflexos acima citados.

Acerca do pedido de equiparação salarial, tem-se que o banco
anexou os contracheques da senhora SILEIDE MENDONÇA. É ônus da reclamante
demonstrar que desempenhava as mesmas funções que a pessoa apontada como
paradigma para fins de ressarcimento de salários com o pagamento de eventuais
diferenças. 

Diante disso, não consta nada nos autos que favoreça a
reclamante em seu pleito, pois não há nenhuma prova da autora do preenchimento
das condições exigidas pela CLT sobre a equipação salarial, até mesmo antes da
Reforma Trabalhista em que as condições eram mais simples. 
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A prova testemunhal do réu em nada contribuiu para a
formação do entendimento sobre a matéria. Logo, por absoluta inércia de provas
quando era o seu ônus, não prospera o pedido da reclamante.

 

 

Acerca do pedido de o banco reclamado em plusCondenar 
salarial de 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração da autora, em virtude do
inequívoco desvio de função decorrente da venda de seguros, consórcios etc. sem ser
corretor, tampouco função de bancário, com reflexos:(em todas as verbas, quais sejam
férias, gratificação natalina, FGTS, diferenças salariais etc.) tudo conforme exposição
supra.

Sobre este pedido, já há julgamentos (precedentes) do TST de as
atividades são compatíveis com a de bancário e, portanto, não há direito seja a plus
salarial por acúmulo de função ou por situação de vendas com direito às comissões. 

Nesse ponto, no RR-1067-07.2016.5.11.0002, a Sexta Turma do
Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação imposta ao Banco Bradesco S.A.
o pagamento a um bancário de diferenças salariais decorrentes da venda de seguros,
consórcios, planos de previdência e financiamentos. Para a Turma, a venda desses
produtos é compatível com o cargo e não dá direito às diferenças quando não houver
acordo entre as partes nesse sentido.

Na presente reclamação trabalhista, a bancária autora sustenta
que tinha metas específicas e que não recebia contraprestação pela venda dos
produtos. Argumenta ainda que as testemunhas haviam confirmado que, apesar de
haver corretor na agência, ele fazia a venda de produtos não bancários.

Ora, conforme entendimento do Sexta Turma do TST, do qual
concordo com sua argumentação jurídica, o artigo 456, parágrafo único, da CLT prevê
que, na falta de prova ou de cláusula expressa a tal respeito, entende-se que “o
empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição
pessoal”. 

Por essa razão, o entendimento firmado na jurisprudência do
TST é que o exercício de atividades diversas compatíveis com a condição pessoal do
empregado não gera pagamento de acréscimo salarial por acúmulo de funções, pois o
salário remunera todas as tarefas desempenhadas dentro da jornada de trabalho.
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Igual entendimento também foi da 8a Turma do TST (RR-1147-
, em que excluiu de uma condenação imposta ao Bradesco o59.2016.5.11.0005)

pagamento de diferenças salariais a uma bancária pela venda de produtos não
bancários, como seguros e consórcios. De acordo com a decisão, a comercialização
desses itens é compatível com as atribuições do cargo e não dá direito ao pagamento
de plus salarial. 

Não procede.

 

Acerca do pedido de alternativo de que, em não sendo deferido
o plus salarial decorrente da venda de seguros, requer a condenação do banco
reclamado no pagamento das comissões não efetuadas, pela venda dos seguros, em
média 5% do volume de vendas, o qual se estima em R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
mensais, os quais podem ser elididos por prova em contrário, os valores (R$2.500,00
mensais) devem incorporar à remuneração da autora)

Seguindo a linha argumentativa supra, entendo que não há
direito ao pagamento de comissões também nos moldes pretendidos. Isso porque o
banco não terá de pagar acréscimo salarial a uma bancária referente a comissões pela
venda de cartões de crédito, seguros, capitalização e planos de previdência. A ausência
de previsão contratual afasta a obrigação do pagamento. 

Não existiu acordo entre as partes para o pagamento de
comissões e que, na ausência de cláusula contratual expressa, o empregado se obriga
a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal.

É entendimento pacífico no TST que o exercício de atividades
diversas, compatíveis com a condição pessoal do trabalhador, não enseja o pagamento
de acréscimo salarial por acúmulo de função, pois o salário já remunera todas as
tarefas desempenhadas dentro da jornada de trabalho.

De igual sorte não prospera pedidos de pagamentos de
comissões das vendas realizadas. A argumentação, a meu ver, serve para os dois
pedidos. Acolho a tese apontada na defesa do Banco.

Com isso, o pedido alternativo segue a sorte do pedido principal
e indefiro.
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Acerca do pedido de o banco reclamado a indenizarCondenar 
em danos morais de acordo com o princípio da razoabilidade, onde deverá ser
devidamente ressarcida pelos danos morais sofridos, em razão da conduta
discriminatória do banco reclamado, em não tê-la convidado a festa de 30 anos por
serviços prestados, além dos danos materiais indicados, no montante de R$ 149.653,41
(cento e quarenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e um
centavos)

A parte Reclamante alega que o Banco homenageia e premia
todos os seus empregados que completem 30 anos de serviços prestados, com as
seguintes premiações: um “pin” (broche) de ouro com estrelas de cristais com o nome
da empresa; um relógio suíço de ouro da marca Mido; e ações do Banco Itaú no valor
de cinco vezes a remuneração do funcionário, além do direito a viagem até São Paulo,
com direito a acompanhante e com todas as despesas pagas pelo Banco. Sustenta,
ainda, que não foi convidada em nenhuma oportunidade para a homenagem, bem
como não recebeu os prêmios, postulando assim a condenação do Banco no
pagamento de danos materiais no valor de R$ 149.653,41 

A ré nega tal alegação, afirmando que: referida festa não é
realizada pela Reclamada, mas sim pela FUNDAÇÃO ITAUCLUBE, empresa do mesmo
Conglomerado da Reclamada e que, dentre suas finalidades, proporciona lazer aos
colaboradores do grupo, promovendo diversos eventos, dentre eles, a festa de
homenagem aos representantes dos colaboradores com mais de trinta anos de
trabalho, que é realizada de forma eventual, não obrigatória, discricionária e por mera
liberalidade da Fundação Itauclube. É a FUNDAÇÃO ITAUCLUBE que organiza, sorteia e
até dá prêmio, como por exemplo, as ações do Banco.

Analisando a prova documental acostada, principalmente, as de
objeto de negociação coletiva e contrato de trabalho da parte autora não existe norma
legal, contratual e convencional que imponha à Fundação Itauclube ou ao Banco a
promoção anual de festividade, com premiações e tampouco assegure aos
empregados, com 30 anos de serviço, que obrigatoriamente participem e sejam
agraciados com prêmios, fundamentando o pedido de pagamento de indenização por
danos materiais.

A prova oral também foi neste sentido. Com isso, acolho a tese
do banco de que se trata de mera expectativa de direito. Não é o caso de direito
adquirido por parte da autora que propicie o gozo de premiação. Destaca-se,
principalmente, que não houve prova de tratamento discriminatório em relação à
autora e, sobretudo, não há como supor que todos os funcionários do banco foram
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premiados há algum tempo, até porque houve mudanças no cenário econômico do
país nos últimos anos. 

Entendo que o pedido da reclamante não subsiste, pois se trata
de mera expectativa de direito, que não se incorpora no seu patrimônio moral e
material e, com isso, não resta direito à indenização.

Não procede. 

 

Acerca do pedido de  a instituição financeiraCondenar
reclamada a indenizar-lhe os danos a sua honra, intimidade, imagem e vida privada,
em valor não inferior R$50.000,00 (cinquenta mil reais)

Em relação ao comportamento de MARCELO ABREU com a
reclamante e das metas excessivas que eram cobradas pelo banco, prejudicando,
inclusive, o psicológico dos funcionários, do qual se inclui a autora, fiquei convencida. 

A prova oral foi contundente de que existia situação vexatória
no tratamento da autora tanto pelo Senhor Marcelo Abreu como na forma em que a
reclamante era tratada com o rigor de metas. Destaco que os depoimentos colhidos
tornaram provados os fatos aduzidos na exordial, na medida em que se demonstrou o
abuso do poder diretivo do Banco. 

No caso concreto, de acordo com as provas acostadas nos
autos, depoimento de testemunha, não há dúvidas com relação a presença do assédio
moral. 

A sobrecarga de serviços, cobranças exacerbada de
cumprimento de metas, fora situações de humilhações como apelidos ”doidinha da
região”, o medo de assaltos, devido à vulnerabilidade da segurança diante da violência
urbana, o stress, e a presença de anterior a essa situação não haver histórico de
quadros de ansiedade ou distúrbios leves emocionais, é cabível a indenização por
danos morais. 

Somente quem sofre uma agressão emocional é possível
mensurar o grau de comprometimento de destruição de sua autoestima, componente
crucial para não desenvolver doenças graves e psicossomáticas.
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Nesse azo, o banco deu mau exemplo na sua conduta, e,
embora faça parte do seu poder diretivo impor metas de produtividade para fins de
cumprimento, não pode fazê-lo além do humanamente razoável, sob pena de abuso de
direito, justificando sua condenação em danos morais.

A indenização ao dano sofrido não restaurará as marcas
deixadas em sua estrutura emocional, mas serve para punir e também a título de
reflexão, para que não ocorra mais casos semelhantes.

Acolho em parte o pedido da reclamante condenando o
pagamento de indenização em vinte mil reais.

 

Acerca do pedido de c  o Reclamado ao pagamento daondenar
PLR do ano de 2016, nos termos da CCT-PLR dos bancários, na CCT 2016/2018 e do
pedido de pagamento das diferenças não pagas da "política AGIR", no total de 6
remunerações, todos calculados com base na última remuneração 

Ocorre que o réu demonstrou o pagamento de todos esses
direitos, considerando a correta base de cálculo da reclamante. 

Pela fundamentação supra, não são devidos direitos trabalhistas
pleiteados que poderiam influencia na base de cálculo, bem como não existe prova
documental por parte da autora para afastar a valoração da prova documental formal.

Formei meu convencimento na análise da prova documental
seguinte: Ação Gerencial Itaú para resultados-AGIR30/12/2016(fls. 687 a 688)(ID.
4f39891);Ação Gerencial Itaú para resultados-AGIR23/11/2016-AGIR 2016 - PROGRAMA
AGIR ITAÚ AGÊNCIAS, ITAÚ UNICLASS E ITAÚ EMP4,AGIR 2016 - PROGRAMA AGIR
OPERACIONAL (AGÊNCIAS),- PRÊMIOS MENSAIS POR DESEMPENHO - AGIR 2016 - ÁREA
COMERCIAL - GERENTE GERAL COMERCIAL ITAÚ AGÊNCIAS/GERENTE GERAL
COMERCIAL DE PAB/GERENTE DE NEGÓCIOS DE PAB,(fls. 689 a 694)(ID.4f39891);Ação
Gerencial Itaú para resultadosAGIR-15/09/2015-- PROGRAMA AGIR 2015 - PODER
PÚBLICO(fls. 695 a 697)(ID. 4f39891);Ação Gerencial Itaú para resultados-AGIR-23/11
/2016-PRÊMIOS MENSAIS POR DESEMPENHO - AGIR 2016 - ÁREA OPERACIONAL -
GERENTE OPERACIONAL - VAREJO(fls. 698)(ID.4f39891);Ação Gerencial Itaú para
resultados-AGIR-17/09/2015- PRÊMIOS MENSAIS POR DESEMPENHO - AGIR 2015 - ÁREA
COMERCIAL – ITAÚ UNICLASS E EMPRESAS(fls. 699 a 700)(ID. 4f39891); Ação Gerencial
Itaú para resultados-AGIR-23/11/2016-PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - AGIR 2016 -
ÁREA COMERCIAL – ITAÚ UNICLASS E EMPRESAS(fls. 701 a 702)(ID.4f39891);Ação
Gerencial Itaú para resultados-AGIR-23/11/2016 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS -
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AGIR 2016 - ÁREA COMERCIAL – GERENTE GERAL COMERCIAL ITAÚ AGÊNCIAS/GERENTE
GERAL COMERCIAL DE PAB/GERENTE DE NEGÓCIOS DE PAB(fls. 703 a 705)(ID.4f39891);
Ação Gerencial Itaú para resultados-AGIR-23/11/2016 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS - AGIR 2016 - ÁREA OPERACIONAL - GERENTE OPERACIONAL E
SUPERVISOR OPERACIONAL - VAREJO(fls. 706 a 708)(ID.4f39891); Demonstrativo de
pagamento- AGIR- participação nos resultados 2012- 2º semestre 2012(fls. 709) (ID.
784f622); Demonstrativo de pagamento- AGIR- participação nos resultados 2013(fls.
710)(ID.784f622); Demonstrativo de pagamento- AGIR- participação nos resultados 2014
(fls. 711)(ID.784f622); Demonstrativo de pagamento- AGIR- participação nos resultados
2012- PR(fls. 712)(ID.784F622); Incorporação do PIP(fls. 713)(ID.784f622);Participação
nos resultados - 2015(fls. 714)(ID.784f622);Participação nos resultados - 2016(fls. 715)
(ID.784f622); Extrato de pontuação do GGC(fls. 716 a 718)(ID.8dd013a).

Com isso, não prosperam os pedidos da autora. 

 

 

Acerca do pedido de  o banco reclamado aoCondenar
pagamento de indenização pelos períodos de férias cujo gozo fora cedido
irregularmente, considerando os posteriores ao que a autora completou 50 anos de
idade, já com os reflexos dos demais pedidos e Acerca do pedido de aCondenar 
Reclamada ao pagamento, em dobro, quanto aos períodos de férias convertidos em
abono pecuniário, com reflexos sobre: (gratificação natalina, repouso semanal
remunerado, PLR, FGTS e todas as gratificações já concedidas e saldo de salário, bem
como quaisquer outras verbas rescisórias)

Sobre este pedido, tem-se que foi demonstrado
documentalmente e pela prova oral que a praxe do banco era exigir a venda de férias
por parte dos funcionários, ignorando a vontade da lei de OPÇÃO. 

As férias consistem em um direito Fundamental e constitucional
de todos os empregados, devendo elas ser anuais e por 30 (trinta) dias, porém, diante
da exceção legal que permite o obrigado optar em vender 10 (dez) desses 30 (trinta)
dias, o banco reclamado obrigava a reclamante e praticamente todos os outros
empregados do banco a gozar apenas 20 (vinte) dias, vendendo os outros 10 (dez) dias.
Ocorre que tal prática, apesar de prevista na legislação, deverá ser realizada mediante
opção do empregado e não imposição do empregador. 

É o art. 143 da CLT que disciplina que a conversão de 1/3 do
período de férias em abono pecuniário é uma faculdade do empregado, ou seja, trata-
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se de um direito potestativo seu, desde que requerido no prazo legal, e não uma
ordem indireta imposta pelo empregador. Por isso, age com excesso aquele que obriga
seu empregado a converter em dinheiro 10 dias de suas férias anuais. 

A prática é ilícita e apta a causar dano ao empregado (art. 186,
CC), levando-se em consideração que as férias constituem um direito social,
constitucionalmente assegurado (CF, art. 7º, XVII), que lhe abre inúmeras
possibilidades, tais como, renovar as energias, despender tempo maior para a família e
interagir com aqueles que integram seu círculo social, além de retornar ao posto de
serviço em melhores condições físicas e mentais. 

Com isso, condeno o banco ao pagamento de indenização
referente às férias em dobro mais um terço de todo o período não prescrito. 

Não concedo aqui indenização por dano moral, haja vista que já
existe supra a condenação do réu no pagamento em dobro de todas as férias.
Condenar em dano moral seria bis in idem, prática vedada no ordenamento jurídico.
Sendo assim, a meu ver, seria enriquecimento indevido além da indenização prevista
na CLT ainda fazer uso de indenização por danos morais. 

 

Acerca do pedido de o Reclamado ao pagamento deCondenar 
R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, a título de ressarcimento pelos gastos com
combustível, além do valor correspondente a 20% do valor do veículo utilizado em prol
do serviço, a título de ressarcimento pela depreciação deste, em decorrência das visitas
aos clientes que a Reclamante realizava em seu veículo próprio, incorporando ao seu
salário os reflexos(horas extras, gratificações natalinas, férias, repousos semanais
remunerados, depósitos de FGTS, PLR, saldo de salário, contribuições previdenciárias e
demais verbas contratuais)

 

A reclamante não provou, por nenhum meio, quais seriam as
suas despesas mensais REAIS com deslocamento em veículo, apenas dizendo que não
era ressarcida na integralidade. 

Sendo assim, valorando os depoimentos colhidos nas provas
orais, considero que seja devido, por mês laborado, pela empresa bancária um
complemento mensal de R$ 200 mensais à trabalhadora em razão do combustível e
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mais R$200,00 mensais pelo desgaste do carro, totalizando um complemento do banco
de R$400,00 por mês no período não prescrito e no período em que houve labor
externo com visitas aos clientes a título de ressarcimento de danos materiais. 

De acordo com autos, especialmente, pela prova testemunhal
produzida, ficou claro no processo que o empregador impunha à reclamante o
trabalho com veículo próprio e que lhe pagava, mensalmente, um valor por
“quilômetros rodados”, como ressarcimento dos gastos com gasolina. Mas, pela prova
colhida, esse valor não indenizava o trabalhador, por completo.

Isso porque, além das despesas com combustível, a empresa
também deveria ressarcir o trabalhador pelos gastos decorrentes da utilização do carro
próprio, inclusive a indenização pela sua depreciação, por força do artigo 2º da CLT,
que proíbe a transferência dos custos da atividade econômica ao trabalhador, não
podendo repassar a ele sequer eventuais insucessos do empreendimento.

Logo, se o deslocamento mediante veículo automotor é
imprescindível para o cumprimento da função, mas a empresa não disponibiliza tal
meio ao prestador dos serviços, os prejuízos suportados ao desempenhar suas
atribuições em veículo próprio merecem reparação, independentemente de previsão
expressa em norma coletiva ou contrato de trabalho. O TST, ao seu turno, entende que
não há como divisar ofensa aos artigos 186 do Código Civil e 7º, XXVIII, da CF, uma vez
que o empregador deve ressarcir as despesas do empregado com a utilização de
veículo próprio em serviço, pois, do contrário, estaria transferindo-lhe os riscos do
negócio.

Acolho os argumentos da EXORDIAL e dos memoriais escritos da
parte autora EM PARTE, modificando apenas o montante pedido, arbitrando pelo senso
comum e pelo que venho acompanhando na jurisprudência nacional. 

Procede em parte.

 

 

Acerca do pedido de o banco reclamado a pagarCondenar 
R$35,29 (trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) por descumprimento da
Convenção Coletiva, em especial um por dia, haja vista o envio diário de rankings, 

; vedado pela CCT
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Foi confirmado que existia exibição do ranking de metas na
agência, bem como existe documento coletivo vedando. A prova oral foi conclusiva
sobre a existência dessa prática, e, portanto, é devida a aplicação da Convenção
Coletiva. Nesse ponto, a autora tem razão no seu pleito.

Procede. 

 

 

Acerca dos pedidos de honorários advocatícios

O reclamante faz pedido para recebimento de honorários
advocatícios, seja pelo argumento da sucumbência, ou, ainda, por danos contratuais à
medida que deverá retirar de seu crédito valor para fins de ressarcimento do advogado
contratado. 

Efetivamente não existe o direito a honorários advocatícios,
tendo em vista que na Justiça do Trabalho, admite-se o jus postulandi, bem como já
existe orientação do TST neste sentido, dos quais destaco a súmula 219 do TST. 

Diante disso, o autor assume os riscos da contratação do seu
advogado, fazendo a opção de iniciar um processo sozinho ou não. 

Neste azo, destaco Elisson Miessa in O novo código de processo
civil e seus reflexos no processo do trabalho, 2a edição, 2016, p. 258: “ Diante disso,
com a edição da emenda 45/04 na qual se ampliou a competência da Justiça do
Trabalho para casos de relação de trabalho e não apenas de emprego, o entendimento
majoritário atual é que as partes poderão se utilizar do jus postulandi sempre que
houver relação empregatícia. Tanto é assim que o art. 5 da Instrução Normativa 27 do
TST estabelece que, com exceção das lides decorrentes da relação de emprego, os
honorários advocatícios são devidos por mera sucumbência”.

Ora, não se pode olvidar, ainda, da Instrução Normativa 27 do
Pleno do TST que só admite honorários sucumbenciais em relações que não sejam de
emprego. 

Ao mesmo tempo, não se pode aduzir ser o caso de perdas e
danos à medida que o reclamante, até a sentença, não sabe propriamente que houve
uma perda, pois tudo passará ao crivo de um julgador. Sendo assim, até quando faz a
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opção pelo acordo judicial, o reclamante que constitui um advogado, repassa a este os
valores referentes aos honorários contratuais, não podendo se deferir honorários
sobre este aspecto. 

E, por fim, quanto à sucumbência, esta não existe no âmbito
trabalhista, pois até por uma questão de isonomia, seria o caso de deferir também
honorários para a reclamada em casos de improcedência. 

Diante disso, deferir honorários sucumbenciais fere diretamente
o princípio constitucional da isonomia, levando-me, a indeferir no caso em comento.
Isso porque me levaria a também aplicar a incidência de honorários advocatícios em
prol do reclamado quando se tratasse de improcedência. 

Antes meu entendimento era em sentido oposto, mas relendo
as manifestações do TST neste mesmo prisma, estou indeferindo os honorários
advocatícios, sobre qualquer rubrica. Destaco, ainda, que o juiz é um eterno estudioso
e seu convencimento pode ser alterado sempre que perceber por onde acredita ser a
opção mais justa. 

E foi exatamente isso que ocorreu em relação a estes pedidos
feitos nas petições iniciais dos feitos que tenho julgado. 

Analisei e estudei melhor a questão, mudando meu
entendimento, sustentando a improcedência do pleito, com escopo na Lei 5584/70 e
das súmulas 219 e 329 do TST. Com base nisso, julgo improcedente. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE – ART.489,§1º DO CPC

 

Destaque-se que a presente sentença apreciou todos os
fundamentos indicados pelas partes que fossem capazes de infirmar as conclusões
exaradas por esta juíza, isto após ter sido conferida às partes a ampla oportunidade
para produção de suas provas, em consonância com o disposto no artigo 489, §1º, IV,
do CPC, e de acordo com artigo 3º, IX, da IN 39/2016 do TST,
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No mais, eventuais teses ou argumentos que não tenham sido
apontados careceram de relevância para a resolução da controvérsia trazida no bojo
dos presentes autos.

É certo que o novel dispositivo do CPC busca apenas explicitar o
dever de fundamentação previsto na Constituição Federal. Nesse sentido, note-se que
o STF já decidiu que não há necessidade de se rebater, de forma pormenorizada, todas
as alegações e provas, sendo suficiente a fundamentação, ainda que concisa, sempre
que for clara quantos aos fundamentos jurídicos, específica quanto aos fatos e precisa
ao indicar a subsunção das normas ao caso concreto, vedando-se, assim, apenas as
decisões genéricas.

 

PARÂMETROS DE LIQUIDAÇÃO/IMPOSIÇÕES FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS

Para os fins do art.832, §3º da CLT tem natureza salarial as
parcelas previstas no art.28 da Lei 8212/91, tendo natureza indenizatória as previstas
no §9º do citado dispositivo.

Nos termos do art.114, VIII da CRFB, é competente a Justiça do
Trabalho para a execução de ofício das contribuições previdenciárias previstas no art.
195, I e II do CFRB, decorrentes das sentenças que proferir (súmula 368, I do TST).

O reclamante deverá arcar com a sua cota previdenciária e os
valores relativos ao imposto sobre a renda auferida, por expressa determinação legal,
sendo de responsabilidade da ré tão-somente quitar a sua quota-parte previdenciária e
deduzir e recolher os valores devidos pelo autor (OJ 363, da SDI -1). 

O recolhimento do imposto de renda observará o artigo 12-A da
Lei 7.713/88 e a Instrução Normativa nº 1.500/14, da SRFB.

A tributação não deverá incidir sobre indenização por danos
morais e materiais, pois apenas recompõem o patrimônio do indenizado. Também não
haverá tributação sobre férias indenizadas, integrais ou proporcionais. Tudo em
conformidade com as Súmulas 498, 125 e 386 do STJ.

Nos termos da OJ 400 da SBDI-1 do TST, os juros de mora
decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro não
integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza
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jurídica da obrigação inadimplida, ante o seu cunho indenizatório, conferido pelo art.
404 do Código Civil de 2002.

Juros de mora(1,0% ao mês, simples e , contados dopro rata die
ajuizamento da ação a , data da publicação da MP 905/2019), tendo emté 11/11/2019
vista que os juros são disciplinados no direito material, logo, inaplicável
retroativamente o § 1º do art. 39 da Lei nº 8.177/91, bem como o art. 883 da CLT, com
redação dada pela MP 905/2019, face a observância do art. 5º, XXXXVI da CF e o art. 6º
da LINDB. Sendo que , incidirá os juros de caderneta dea partir de 12/11/2019
poupança , nos termos dos artigos 883 da CLT e 39, §1º, da Lei nº 8.177/91,pro rata die
com redação dada pela MP 905/2019, vez que os juros, a partir de então, já nasceram
na vigência da aludida MP, independentemente da data do ajuizamento da ação,
incidindo a aplicação imediata do novo regramento, por considerar que os juros
incidem mensalmente, o que evidencia que seu fato gerador renova-se mês a mês.

Quanto a correção monetária, o legislador em boa hora, por
meio da MP 905/2019, promoveu alteração §7º no art. 879 para adoção do IPCA-E como
índice a ser adotado para atualização de créditos decorrentes da condenação judicial
na Justiça do Trabalho.

A redação do dispositivo gerou controvérsias na Doutrina sobre
a possibilidade de utilização do IPCA-E para correção monetária do período anterior à
condenação, tendo surgido corrente doutrinária a defender a utilização do índice "TR".

O índice de correção monetária, por força da decisão atual do
STF, é a TR.

Observar-se-ão as Súmulas nº 200 e 381 do TST e, tratando-se
empresa em liquidação extrajudicial a observância da S. 304 do TST e, sendo a ré
massa falida, incidirá a regra do art. 124 da Lei nº 11.101/2005.

A contribuição previdenciária observará o art.43, da Lei 8212/91
e serão atualizadas de acordo com os critérios estabelecidos na legislação
previdenciária (artigo 879, §4º, da CLT).

 

SOBRE A GRATUIDADE JUDICIAL EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA
PESSOA FÍSICA

 

Assinado eletronicamente por: MARIA RAFAELA DE CASTRO - Juntado em: 13/02/2022 20:36:56 - 2938dbd

Fls.: 30



Indeferida a gratuidade judicial à parte autora por não
preencher os requisitos da Lei 1060/50 e, ainda, por não existir nos autos qualquer
demonstração de sua situação de pobreza na forma da lei. Levo em consideração os
salários recebidos pela reclamante durante seu pacto laboral e suas condições de vida.
Existe apenas nos autos declaração de pobreza, mas, a meu ver, sendo pessoa de nível
superior, bancária e gozando de altos cargos no réu, era preciso ter apontado
elementos contundentes acerca de sua situação de pobre na forma da lei. 

Acolho as impugnações do Banco neste tocante e nego a
gratuidade judicial à autora.

O seu pedido também não está em consonância com o art. 98
do vigente CPC. 

 

DISPOSITIVO 

 

Na ação trabalhista ajuizada por LILIA FURTADO LEITE contra
ITAU UNIBANCO S.A JULGO parcialmente procedentes os pedidos da reclamante,
extinguindo o feito com resolução do mérito.

Indefiro a gratuidade judicial à autora. 

Pronunciada a prescrição nos termos das questões prejudiciais
do corpo da sentença. Rejeitadas as outras preliminares. 

Condeno o réu ao pagamento de: danos morais de R$20.000,00;
pagamento de indenização referente às férias em dobro mais um terço de todo o
período não prescrito; pagar R$35,29 (trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) por
descumprimento da Convenção Coletiva, em especial um por dia, haja vista o envio
diário de rankings, complemento mensal de R$ 200 mensais àvedado pela CCT; 
trabalhadora em razão do combustível e mais R$200,00 mensais pelo desgaste do
carro, totalizando um complemento do banco de R$400,00 por mês no período não
prescrito e no período em que houve labor externo com visitas aos clientes a título de
ressarcimento de danos materiais. 

Arbitro, provisoriamente, a condenação em R$100.00,00 com
custas de 2% do valor da condenação, pelo banco. 
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Como o feito foi ajuizado antes da Reforma Trabalhista, não há
condenação em honorários advocatícios.

Liquidação nos termos que já estipulei acima no capítulo de
PARÂMETROS.

Os demais pedidos são improcedentes.

As partes devem ser intimadas do teor decisório

Fortaleza, 13 de fevereiro de 2022 (domingo).

 

MARIA RAFAELA DE CASTRO 

JUÍZA DO TRABALHO

Fortaleza/CE, 13 de fevereiro de 2022.

MARIA RAFAELA DE CASTRO
Juíza do Trabalho Titular
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