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E M E N T A

 

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. JUSTA CAUSA.
DESÍDIA. DOSIMETRIA DA PENA. ELISÃO.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A FALTA E SANÇÃO.

A desídia é a prática constante e reiterada de sucessivas omissões pelo
empregado; é o desleixo, a pouca colaboração com o serviço, o descuido,
que também pode ser caracterizada por sucessivas faltas e atrasos ao
serviço. Excepcionalmente, poderá estar configurada em um só ato
culposo muito grave. Contudo, diante da inexistência de demonstração de
conduta grave o suficiente para ensejar a aplicação da justa causa, a
penalidade deve ser afastada, sendo devidas as verbas decorrentes da
dispensa injusta. Assim sendo, embora o juiz não possa modificar a sanção
aplicada pelo empregador, verificando que a dosimetria da pena não
corresponde à gravidade da falta, compete-lhe descaracterizar a penalidade
e declarar a dispensa sem justa causa ou, se estável, determinar a
reintegração.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DANO MORAL.
INFRAÇÃO CONTRATUAL. MERO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS CONTRATUAIS E RESILITÓRIAS. DESCABIMENTO

O simples inadimplemento contratual não é capaz de gerar, , danoa priori
moral. O não pagamento de títulos contratuais e resilitórios importa em
infração legal que é sancionada pela indenização material correspondente,
isto é, a condenação no pagamento dessas verbas, acrescidas dos
consectários legalmente previstos.

 

 I - R E L A T Ó R I O
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Ordinário nº. 

 em que são partes:  e TRT-RO-0010074-69.2014.5.01.0067, CARLOS ALBERTO DA SILVA

, como Recorrentes e Recorridos.DROGARIAS PACHECO S.A.

 

Trata-se de Recursos Ordinários interpostos pelas partes em processo

originário da MMª. 67ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, com sentença às fls. 01/07 do id.

4004b06, de lavra da juíza , que julgou RENATA ANDRINO ANÇÃ SANT´ANNA REIS procedentes

 os pedidos formulados na inicial.em parte

 

CARLOS ALBERTO DA SILVA interpõe Recurso Ordinário às fls.

01/06 do id. 35c80cf. Sustenta, em síntese, que a atitude perpetrada pela Reclamada, de imputar-lhe justo

motivo para resolução do contrato de trabalho, causou ao Recorrente sérios problemas, limitações e

humilhações. Alega que a resolução do contrato de trabalho por justa causa atribuída ao Recorrente teve

por finalidade única tolher o obreiro dos direitos a que fazia no momento da rescisão contratual. Pugna,jus

pois, pela reforma da sentença e a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos

morais. Aduz, ainda, que a parcela paga ao paradigma sob a rubrica "premiação" era paga com

habitualidade, razão pela qual roga pela sua inclusão na condenação ao pagamento de diferenças salariais

em razão da equiparação salarial reconhecida.

 

DROGARIAS PACHECO S.A interpõe Recurso Ordinário às fls. 01/10

do id. fb37959. Pugna pela reforma da sentença para que seja mantida a justa causa aplicada ao

Recorrido. Ressalta haver comprovado nos autos, por meio de declaração escrita feita pelo Reclamante

(fls. 01 do id. 7749100), que no dia 04/12/2013 o Recorrido teria deixado aberta uma porta lateral de seu

estabelecimento comercial, o que seria suficiente para a manutenção da justa causa obreira tipificada no

art. 482, alínea "e", da CLT. Assevera que os cartões de ponto trazidos à colação pela Recorrente

comprovam a pré-assinalação dos intervalos intrajornadas concedidos ao Autor. Acrescenta que a prova

oral produzida nos autos não foi contundente para comprovação da ausência dos intervalos intrajornadas

concedidos ao Reclamante. Diz que, ao contrário do que entendeu o MM. Juízo de origem, teria negado a
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identidade de funções entre o Autor e o paradigma apontado na petição inicial. Por isso, pleiteia a reforma

da sentença para que sejam expurgadas as diferenças salariais deferidas em decorrência do acolhimento

do pleito isonômico.

 

DROGARIAS PACHECO S.Aapresenta contrarrazões às fls. 01/07 do

id. b8a9cb9. No mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso do Reclamante e manutenção da sentença

na parte que lhe foi favorável.

 

CARLOS ALBERTO DA SILVA apresenta contrarrazões às fls. 01/09

do id. 1ae2628. No mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso da Reclamada e manutenção da

sentença na parte que lhe foi favorável.

 

Os autos não foram remetidos à Douta Procuradoria do Trabalho por não

ser hipótese de intervenção legal (Lei Complementar nº. 75/1993) e/ou das situações arroladas no Ofício

PRT/1ª Região , ressalvado o direito de futura manifestação, casonº. 214/2013-GAB, de 11/03/2013

entenda necessário.

 

 II - F U N D A M E N T A Ç Ã O

 

 

DO CONHECIMENTO

 

Os Recursos Ordinários são tempestivos - as partes foram intimadas para

ciência da sentença, por meio do DEJT em ,  (fl. 01 do id n. 279Dc8c); o Recurso13/01/2015 3ª feira

interposto pelo Autor em ,  (fls. 01/06 do id. 35c80cf) e, ante a suspensão dos prazos21/01/2015 4ª feira
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processuais no período de 15/12/2014 a 20/01/2015 pelo Ato nº. 02/2015 da Presidência deste E. TRT,

pela Reclamada em fls. 01/10 do id. Fb37959) - e estão subscritos por advogados28/01/2015, 4ª feira (

regularmente constituídos (instrumentos de mandato às fls. 01 do id. 5770491 e fls. 01/04 do id. 7748269

e fl. 01 do id. 7748303). Custas e depósito recursal regularmente recolhidos às fls. 01 dos ids. 68a437b e

5a1e419. Conheço, pois, de ambos os Apelos.

 

DA MATÉRIA COMUM A AMBOS OS APELOS

 

 

DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL

 

O Autor narra na inicial que, a partir de , passou a exercerjaneiro de 2009

idênticas funções ao modelo Leandro Rondon, que teria sido promovido ao cargo de subgerente em abril

 Diz que, embora exercesse atribuições iguais ao do paradigma, percebia a remuneração de R$de 2009.

584,33, enquanto o modelo o valor de (salário base de R$ 951,79 + premiação de R$ 300,00).R$ 1.251,79

Em linhas finais, consigna que a parcela paga a título de premiação possui natureza salarial e é paga em

virtude de metas atingidas pela loja, e não aos trabalhadores individualmente.

 

Em contestação (fl. 09 do id. 7749005), a Reclamada afirma que o

Reclamante somente passou a exercer a função de subgerente em 01/04/2012, conforme ficha de registro

de empregados e recibos salariais carreados em sua peça de resistência. Assevera, ainda, que a parcela

paga sob a rubrica "premiação" tem caráter personalíssimo e é paga em razão do atingimento de metas por

empregados ocupantes dos cargos de gerente e subgerente.

 

A sentença recorrida (fls. 01/07 do id. 4004b06) julgou procedentes em

 os pedidos de equiparação salarial e seus consectários nas demais parcelas, sob os seguintesparte

fundamentos:
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"(...) DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL

O Reclamante alega que desde 02.01.2009 exerceu a função de subgerente embora
somente tenha sido efetuada a alteração do cargo e majoração salarial em abril/2012.
Postula o pagamento de diferenças salariais por equiparação salarial ao paradigma
Leandro Soares desde abril/2012, quando o modelo teria sido promovido a função de
subgerente. Sucessivamente pleiteia as diferenças salariais por desvio de função ou pela
aplicação do princípio da isonomia.

A Reclamada não nega em defesa a identidade de funções entre o Autor e o modelo
indicado, limitando-se a afirmar que ambos recebiam salários diferentes a partir de
abril/2012 quando o Reclamante teria sido promovido. Sustenta que a parcela premiação
recebida pelo paradigma não é parcela fixa na remuneração, e está vinculada a condição
preestabelecida bem como ao atingimento de metas e resultados, sendo indevida em caso
de deferimento das diferenças salariais pleiteadas.

Passo a análise.

Além de a Ré sequer ter negado a identidade de funções entre o Autor e o paradigma, ou
mesmo invocado algum fato impeditivo ou modificativo do seu direito, nota-se que o
preposto em seu depoimento pessoal afirmou que o Autor foi promovido a subgerente em
01.04.2009.

Ante o acima exposto, defere-se ao Autor diferenças salariais a partir de 01.04.2009,
observado o salario de sub-gerente recebido pelo paradigma a partir dessa data, excluídas
as vantagens pessoais recebidas pelo modelo, dentre elas as premiações de cunho
personalíssimo.

Devidos os reflexos em férias + 1/3, 13o salarios, aviso prévio, horas extras, adicional
noturno pago, FGTS e indenização de 40%.

Indevidos os reflexos em RSR porquanto o Autor era mensalista e ja tinha o RSR
incluído em seu salario.

Prejudicados os pedidos formulados sucessivamente. (...)"

 

Inconformada, . Sustenta ema Reclamada interpõe Recurso Ordinário

síntese que, contrariamente ao que entendeu o MM. Juízo de origem, negou a identidade de funções entre

o Autor e o paradigma apontado na petição inicial. Narra que, em sua peça de resistência, consignou que o

Recorrido somente passou a exercer a função de subgerente em 01/04/2012, o que elide a ausência de

impugnação reconhecida na decisão guerreada. Por isso, pleiteia a reforma da sentença para que sejam

expurgadas as diferenças salariais deferidas em decorrência do acolhimento do pleito isonômico.

 

O Reclamante, a se turno, . Argumenta que arecorre ordinariamente

parcela paga ao paradigma sob a rubrica "premiação" era paga com habitualidade, razão pela qual roga

pela sua inclusão na condenação ao pagamento de diferenças salariais em razão da equiparação salarial

reconhecida.
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O pleito de equiparação salarial é baseado no princípio constitucional de

igualdade ( , artigo 5º, ). O artigo 461, da CLT previu que: (a) empregados da mesmaLex Legum caput

empresa, (b) que exerçam a mesma função, (c) com idêntica produtividade, (d) perfeição técnica, (e) com

diferença de menos de dois anos e (f) na mesma localidade fazem ao mesmo padrão salarial. Havendojus

Quadro de Carreira ou Plano de Classificação de Cargos e Salários, devidamente registrado no Ministério

do Trabalho e que contemple promoções pelo critério alternado de merecimento e antiguidade, a

igualdade deve ser aferida segundo os critérios previstos no Quadro ou no Plano (CLT, artigo 461,

parágrafo segundo e terceiro).

 

Ao autor da pretensão deduzida cabe comprovar o fato constitutivo

(identidade de função) e ao réu o fato impeditivo (os demais requisitos), conforme diz expressamente o

texto legal (CLT, artigo 818 e CPC, artigo 333, incisos I e II) e a jurisprudência dominante (item VIII da

Súmula nº 6, do Colendo TST).

 

Eventual divergência nas denominações dos cargos não obsta o

reconhecimento da equiparação salarial. Isso porque o nome do cargo não se sobrepõe à realidade -

contrato realidade. A respeito do princípio da primazia da realidade, De La Cueva, citado por Plá

Rodriguez, esclarece que "a existência de uma relação de trabalho depende, em consequência, não do que

as partes tiverem pactuado, mas da situação real em que o trabalhador se ache colocado." (in Princípios de

Direito do Trabalho, 3a Ed. Editora LTr, p. 340).

 

No caso em análise, malgrado a Reclamada não tenha (de fato) arguido

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que transferiria para ela o ônus

da prova de suas alegações, conforme disciplinam os artigos 818 da CLT c/c 333, II do CPC, afirmou, em

contestação, que o Recorrido somente foi erigido à função de subgerente em 01/04/2012. Disse, ainda,

que o Reclamante nunca teria exercido a função de subgerente sem registro em sua CTPS.

 

Em outras palavras, a Reclamada negou a igualdade de atribuições entre o

Reclamante e o paradigma antes de 01/04/2012. Daí porque, ao contrário do que entendeu o MM. Juízo a
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, o ônus da prova da identidade de funções entre os cotejados permaneceu com o Reclamante, a teorquo

do disposto no art. 818 da CLT c/c 333, I do CPC. Desse encargo, contudo, o Reclamante se

 .desincumbiu. Senão, vejamos

 

Em depoimento pessoal, o preposto da Reclamada, sem hesitar, confessou

que (fl. 01 do id. 2d2ed7d):

 

"(...) que o autor trabalhava como balconista e, em 01/04/2009, foi promovido a
; (...)".subgerente

 

Portanto, como a negativa da Reclamada se baseava unicamente na

alegação de que o Reclamante somente teria passado a exercer as funções de subgerente quando foi

formalmente promovido (em ), caem por terra as assertivas lançadas pela Recorrente em sua01/04/2012

peça de resistência. Logo, a identidade de atribuições entre os cotejados, desde , estáabril de 2009

sacramentada.

 

Ainda que assim não fosse, vejamos o que disse a testemunha Eliane

Ribeiro Rocha (fl. 02 do id. 2d2ed7d):

 

"(...) ; que trabalhou junto do reclamante na loja do Vilar dospara ré de 2002 a 2014
Teles 1, ; que a depoente era balconista; de 2008 a 2012 que o autor entrou como
operador de loja, função que exerceu durante 06 meses aproximadamente,

; (...)".passando, depois, a execer a função de subgerente

 

O depoimento acima não deixa mais qualquer margem de dúvidas. E isso

porque, se o Reclamante foi admitido em 14/07/2008, a data próxima aos seis meses seguintes somente

pode ser o mês de janeiro de 2009, época apontada pelo Autor como sendo aquela em que teria passado a

exercer as funções de subgerente. Mas, como o paradigma apenas foi promovido à subgerente em abril de

2009, não há nada a alterar no julgado sob esta vertente, mesmo que se cogite de diferenças salariais em

razão do desvio de função, ante o princípio da . Pleito este, frise-se, formulado emnon reformatio in pejus

ordem sucessiva, mas não contemplado na sentença.
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Quanto ao caráter personalíssimo da parcela intitulada "premiação", a

Reclamada, em contestação, prestou os seguintes esclarecimentos:  que a premiação (exclusiva parai)

gerência) não é parcela fixa na remuneração do colaborador, pois ela está vinculada a uma condição

preestabelecida e de conhecimento dos membros da gerência;  que a premiação consta nosii)

contracheques sob as rubricas: "Participação P Cobertura" e "Premio ob inventário", e não são

permanentes e  que a cada três meses é realizado inventário na loja e, quando a meta de vendas eiii)

inventário é cumprida, apenas a gerência (gerente e subgerente) recebe o seguinte valor por três meses

subsequentes ao inventário: gerente R$ 300,00 e subgerente R$ 150,00; todos esses pagamentos são

devidamente quitados no contracheque.

 

Como se sabe, prêmios são valores pagos eventualmente, de forma

esporádica, cujo propósito é estimular, presentear ou agradar o empregado por determinadas metas

atingidas. Quando o pagamento dessa parcela ocorre habitualmente, de forma regular, repetindo-se por

um determinado período de tempo ao trabalhador, passa a ter verdadeira natureza de gratificação ajustada,

de modo que passa integrar o complexo salarial do trabalhador.

 

Ao alegar que a premiação somente é paga aos seus colaboradores

ocupantes de funções de gerência, cujo pagamento encontra-se subordinado a uma condição

preestabelecida e de conhecimentos dos seus beneficiários (gerentes e subgerentes), a Reclamada atraiu

para si o ônus da prova de suas alegações, na forma do disposto no art. 818 da CLT c/c 333, II do CPC.

 

Desse encargo, entretanto, a Reclamada não se desincumbiu, uma vez que

não produziu nos autos prova alguma das condições preestabelecidas para pagamento da "premiação".

 

Veja-se, a propósito, que a Reclamada sequer comprova nos autos o

caráter eventual e esporádico da parcela, na medida em que se limitou a trazer aos autos os recibos

salariais do paradigma apenas dos meses de  e , períodos estes quemarço de 2009 abril de 2009

correspondem tão somente ao mês anterior e aquele em que teria ocorrido a promoção do paradigma (

). Ou seja, a Reclamada não trouxe aos autos os recibos salariais do paradigma para que seabril de 2009

pudesse verificar se os valores pagos sob o título de prêmios ostentavam realmente essa natureza.
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Ademais, a Reclamada alega que os supostos prêmios são pagos aos

funcionários da função de gerência, de modo que o fato, por si só, autoriza a dizer que o Reclamante

também passou a ter direito ao seu pagamento desde o momento em que se reconheceu que ele exercia a

função de subgerente, ou seja, .a partir de abril de 2009

 

Assim sendo,  ao Apelo da Reclamada, no tópico, e nego provimento dou

 ao Apelo do Autor, para ampliar a condenação ao pagamento das diferenças salariais comprovimento

base na remuneração paga ao paradigma:  (salário base de R$ 951,79 + "premiação" de R$R$ 1.251,79

300,00). Adota-se a média apontada pelo Autor na inicial, por inexistir provas de que os subgerentes

recebiam valor menor do que os gerentes sob esta rubrica, como sustentado pela Reclamada.

 

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA

 

 

DOS INTERVALOS INTRAJORNADAS

 

A sentença hostilizada julgou procedente o pedido de condenação da

Reclamada ao pagamento de horas extraordinárias  decorrentes dos intervalos intrajornadas nãofictas

concedidos integralmente (art. 71, § 4º da CLT). Transcreve-se o trecho da decisão, :verbis

 

"(...) DAS HORAS EXTRAS PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO

Postula o Reclamante o pagamento de uma hora extra por dia e reflexos no período de
janeiro/2009 até a dispensa ao fundamento de que não usufruía do intervalo intrajornada.

Defende-se a Reclamada impugnando a jornada alegada pelo Autor, aduzindo que os
horários de trabalho da Reclamante foram corretamente consignados nos cartões de ponto
e que o intervalo intrajornada sempre foi integralmente concedido.

Os cartões de ponto trazidos pela Ré foram impugnados quanto a pre-assinalação do
intervalo porque incompatível com a jornada cumprida o tempo destinado ao intervalo a
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exemplo dos dias em que o Autor saía antes ou em horário próximo das 19h e o intervalo
pre-assinalado seria das 18h às 19h.

A testemunha Grasiela Lopes afirmou que "o autor exercia a função de subgerente e a
depoente de farmacêutica, que a depoente trabalhava das 14h20 'as 22h; que o reclamante
trabalhava no turno da tarde; que nesse horário não havia nenhum outro gerente ou
subgerente; que o autor não tinha intervalo para refeição."

Diante do acima exposto, tenho que o Autor se desincumbiu de seu ônus de comprovar a
inidoneidade dos cartões de ponto com relação ao intervalo intrajornada, restando
demonstrado pela prova testemunhal que não havia a fruição do intervalo para refeição.

Assim, procede o pedido de pagamento de uma hora extra por dia no período de
janeiro/2009 em diante, até o final do contrato, em razão da supressão do intervalo
intrajornada, considerados os seguintes parâmetros: os dias efetivamente trabalhados e
períodos de afastamento comprovados nos autos, o disposto na Súmula 264 do C. TST, o
adicional de 50%, o divisor 220, a evolução salarial do Autor, os períodos de fechamento
do ponto pela reclamada.

Em face da habitualidade, devidos os reflexos sobre aviso prévio, 13º salários, férias
acrescidas de 1/3, DSR (observado o entendimento consubstanciado na OJ 394 da SDI-I
do C. TST), FGTS e indenização compensatória de 40%. (...)"

 

Não satisfeita, a Reclamada impugna a decisão guerreada. Aduz que o

Recorrido sempre o desfrutou corretamente do intervalo intrajornada mínimo de 01 (um) hora destinado a

repouso e alimentação. Assevera que os cartões de ponto trazidos à colação pela Recorrente comprovam a

pré-assinalação dos intervalos intrajornadas concedidos ao Autor. Acrescenta que a prova oral produzida

nos autos não foi contundente para comprovação da ausência dos intervalos intrajornadas concedidos ao

Reclamante. .Não assiste razão à Recorrente

 

É cediço que a concessão parcial dos intervalos intrajornadas não atinge as

finalidades pretendidas pela lei, a saber, possibilitar um descanso ao trabalhador para recompor suas

forças físicas durante a jornada; possibilitar a satisfação das necessidades fisiológicas de qualquer ser

humano; possibilitar a realização da alimentação do trabalhador, com uma correta e adequada digestão;

possibilitar uma integração social do trabalhador.

 

A supressão do intervalo, ainda que parcial, implica o pagamento total do

período correspondente, com acréscimo de no mínimo 50%. Entendimento cristalizado na Súmula 437,

inciso I, do C. TST, in verbis:

 

SÚMULA N.º 437
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INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais
nos. 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1)

I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo
intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica
o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com
acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho
(art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de
remuneração.

 

Fazendo um esboço resumido das origens do Direito do Trabalho, veremos

que o seu surgimento ocorreu em razão do liberalismo exacerbado da época, que acarretou a opressão da

classe trabalhadora, e em que a exploração da força humana, com jornadas exaustivas, era tamanha que

privava os trabalhadores de suas necessidades mínimas. Para assegurar um patamar civilizatório mínimo e

melhores condições de trabalho foi que surgiu o Direito do Trabalho, com o intuito de, ao menos nas

relações de trabalho, restringir a ampla liberdade contratual permitida pelo Direito Civil. E, justamente

para assegurar o respeito deste patamar mínimo concebido pela civilização, é que a grande maioria das

normas trabalhistas é de ordem pública, sendo inadmissível a transação destes direitos, ainda que

mediante negociação coletiva. Esse é o caso da norma contida no art. 71 do Texto Consolidado.

 

Constitui, portanto, o intervalo mínimo intrajornada medida de higiene,

saúde e segurança do trabalho, porque visa a recompor o organismo humano para suportar a continuidade

seguinte do esforço. Sua garantia não está apenas contemplada por norma legal imperativa (art. 71 da

CLT), mas há também a tutela constitucional: artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal.

 

Ora, fixada a natureza da norma que exige a concessão do intervalo

(medida de higiene e segurança do trabalho), não poderão nem os instrumentos coletivos de trabalho

(Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho) nem nenhuma outra norma estatal,

em patamar inferior à legislação (como Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego), autorizar ou

validar a instituição deste sistema de supressão do intervalo. Recordemos a propósito as lições de Hans

Kelsen sobre a hierarquia das fontes normativas do Direito. Vale dizer, na base do sistema piramidal estão

aquelas regras, direitos e deveres estipulados entre empregado e empregador (ou unilateralmente pelo

empregador, desde que não afrontem os direitos adquiridos no curso do contrato de trabalho ou as

disposições previstas em acordo ou convenção coletiva de trabalho ou nas leis). Logo acima, vêm os

direitos, deveres e obrigações previstos (a) nos acordos coletivos de trabalho, (b) nas convenções

coletivas de trabalho, (c) nas leis e (d) na Constituição Federal.
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Ou seja, no ápice da pirâmide de Kelsen está a Constituição Federal,

seguida das normas previstas na legislação infraconstitucional. Em se tratando a concessão do intervalo de

medida de segurança e higiene do trabalho, a norma do art. 71 da CLT é de ordem pública.

 

Releva dizer que aquilo que o legislador houve por bem deixar no poder

das partes ajustarem não é a redução ou, pior ainda, a supressão do intervalo intrajornada, mas, sim, a sua

extensão até duas horas. Esse é o teor da norma contida no artigo 71, , da CLT.in fine

 

No caso dos autos, ficou bem comprovado pelo depoimento das

testemunhas ouvidas pelo MM. Juízo  que o Autor não usufruía habitualmente do tempo mínimo dea quo

01 (uma) hora para descansar e alimentar-se durante a jornada laboral. Vejamos o teor dos depoimentos

prestados.

 

A testemunha, senhora Eliane Ribeiro Rocha, questionada, disse que:

 

"(...) que trabalhou  ; que trabalhou junto doDepoimento: para ré de 2002 a 2014
reclamante na loja do Vilar dos Teles 1, ; que a depoente era balconista;de 2008 a 2012
que o autor entrou como operador de loja, função que exerceu durante 06 meses
aproximadamente, passando, depois, a execer a função de subgerente; [...] que o autor
trabalhava por vezes no fechamento, por vezes na abertura, assim como a depoente; que,
por diversas vezes, trabalharam juntos; que, na função de subgerente, o autor deveria

 (...)".aguardar o outro chegar e não tinha um horário certo para a refeição;

 

O Depoimento acima já sinaliza que o Reclamante não dispunha de tempo

certo (e porque não, necessário) para repouso e alimentação dentro de cada jornada de trabalho, malgrado

laborasse acima do limite de seis horas diárias, conforme preconiza o art. 71, , § 1º da CLT.caput

 

Mas não é só. A testemunha, senhora Grasiela Lopes, embora tenha

laborado com o Autor somente entre os anos de 2012 e 2013, declarou veementemente que:
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"(...) ; que trabalhou para a ré de 2002 a 2013 que trabalhou com o autor de 2012 a
, na loja da Penha; que o autor exercia função de subgerente e a depoente de2013

farmacêutica; que a depoente trabalhava das 14:20h às 22h; que o reclamante
; que nesse horário não havia nenhum outro gerente outrabalhava no turno da tarde

subgerente; .".que o autor não tinha intervalo para a refeição

 

Portanto, a prova oral produzida nos autos demonstra que o Autor não

gozava o tempo mínimo necessário de 01 (uma) hora para repouso e alimentação.

 

Os cartões de ponto trazidos à colação, apesar de conterem a

pré-assinalação dos intervalos, não se mostram como meio idôneos de prova da concessão dos períodos

de descanso intrajornadas. Melhor esclarecendo, há nos controles de frequência registro de jornadas

cumpridas das 8:12h às 17:18h, das 07:04 às 16:51h e das 09:02 às 17:21h ( , no período dev.g.

11/02/2012 a 10/03/2012 - fl. 9 do id. 7750184). No entanto, a pré-assinalação dos intervalos nesse

espaço de tempo registra o período das 18h às 19h, ou seja, em horário completamente discrepante

daqueles efetivamente laborados pelo Recorrido.

 

Com efeito, correta a sentença de origem que concluiu pela inidoneidade

dos controles de frequência quanto aos registros de intervalos nele consignados e deferiu ao Autor o

pagamento de 01 (uma) hora extra diária, com acréscimo de 50%, pela inobservância ao art. 71, § 4º, da

CLT.

 

Quanto aos reflexos do intervalo em outras parcelas, a concessão do

intervalo intrajornada não se constitui em benesse, em liberalidade do empregador. Trata-se de norma de

saúde pública legalmente determinada com o duplo objetivo de preservar a saúde física e mental do

empregado e evitar doenças relacionadas ao trabalho e acidentes de trabalho acarretados por fadiga

laboral, com os custos sociais daí decorrentes. É, por conta disso, indisponível pelo empregado e a

ausência de sua concessão importa em infração contratual que ultrapassa a esfera de violação individual,

repercutindo no seio da sociedade, que é exposta aos custos de eventual doença profissional ou aos riscos,

e também aos custos, decorrentes dos acidentes de trabalho. Assim, vislumbra-se na lei a intenção de

equiparar a ausência de concessão do intervalo às horas extraordinárias, como meio de estimular o

empregador a cumprir os seus ditames, ao imputar-lhe o pesado ônus de pagar integralmente o tempo não

concedido com adicional de 50%, ainda que o tenha concedido parcialmente. Portanto, ante a equiparação

às horas extraordinárias, são devidos os reflexos.
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Esse é, inclusive, o entendimento esposado pelo C. Tribunal Superior do

Trabalho, conforme , Súmula 437, inciso III in verbis:

 

SÚMULA N.º 437

INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais
nos. 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1)

(...)

III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação
introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido
pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação,
repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais. Destaquei.

 

Posto isso,  ao Recurso, no item.nego provimento

 

DA JUSTA CAUSA

 

A sentença recorrida (fls. 2/3 do id. 4004b06) julgou parcialmente

procedente o pedido do Autor, afastando a aplicação da justa causa e deferindo-lhe o pagamento das

verbas decorrentes da dispensa injusta. Vejamos o teor da decisão atacada, no item:

 

"(...) DA CAUSA DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO

Alega o Reclamante que foi dispensado sob a alegação de justa causa em 04.12.2013 ao
fundamento de que teria deixado de trancar a porta da loja em que estava lotado, o que
não seria verdadeiro.

Postula a nulidade da justa causa aplicada com o reconhecimento da dispensa imotivada e
o pagamento de verbas rescisórias.

Defende-se a Reclamada ao fundamento de que o Autor foi dispensado por justa causa
em razão de ato de desídia e negligencia ao deixar a porta lateral da loja aberta, sendo sua
a responsabilidade pelo fechamento da filial.

Pois bem.

A justa causa é a penalidade máxima aplicada pelo empregador ao empregado,
constituindo forma anômala de extinção do contrato de trabalho, exigindo como
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requisitos para a sua configuração: a tipicidade, a gravidade da conduta, a imediatidade
da punição e a proporcionalidade entre a falta cometida e a punição aplicada.

Considerando que o contrato de trabalho é regido pelo principio da continuidade da
relação de emprego, militando a favor do empregado a presunção de que não pretende se
desligar do emprego, o qual é fonte de sua subsistência, a justa causa exige prova robusta
que a caracterize, recaindo o encargo probatório sobre o empregador - art. 818 da CLT
c/c art. 333, II do CPC.

Passo à análise.

De acordo com a defesa da Ré o fato ensejador da justa causa aplicada ao Reclamante
ocorreu no dia 03.12.2013, quando o Autor teria deixado aberta a porta da loja, em ato
desidioso em descumprimento às suas obrigações contratuais.

De fato, a prova oral e testemunhal demonstrou que uma das atribuições do Autor na
função de subgerente era acompanhar e fiscalizar o fechamento da loja. Cabe analisar se
houve prática de ato desidioso pelo Reclamante no desempenho de suas funções.

A Reclamada juntou aos autos uma declaração de próprio punho feita pelo Autor, datada
do próprio dia 03.12.2013, na qual ele supostamente reconhece que a loja teria sido
trancada pelo fiscal de loja no dia 02.12.2013 e que ele teria deixado de conferir se todas
as portas estavam fechadas, por esquecimento, sendo o documento impugnado pelo
Reclamante em sua manifestação ID 8333221.

A discrepância entre as datas do referido documento e o dia em que a porta da Ré teria
sido deixada aberta por culpa do Autor, por si só, é indício forte de sua ilegitimidade.
Ademais, note-se que se trata de documento em que o Reclamante, empregado e parte
hipossuficiente da relação jurídica, admite suposta culpa pelo fato de a porta da loja em
que trabalhava ter sido encontrada aberta, sendo certo que as circunstancias em que o
documento foi confeccionado por si só são suficientes a demonstrar o vício de vontade do
declarante que agiu sob nítida coação e pressão, ainda que indiretamente.

Assim, entendo que o referido documento (ID 7749100) é imprestável como meio de
prova da culpa do Autor ou prática de ato desidioso a ensejar a justa causa aplicada pela
Ré.

A Reclamada não produziu qualquer outra prova no sentido de suas alegações, não se
desvencilhando de seu encargo probatório.

De outro lado, a testemunha Luiz Claudio Penedo afirmou que "trabalhou com o autor
por apenas 1 dia; que o autor era subgerente; que o depoente estava presente no dia em

 que reclamante foi dispensado; que foi alegado que a porta da loja estaria aberta; que
o depoente afirma que fechou, pessoalmente, a porta; que nesse dia 02, o depoente

 trancou a porta e entregou a chave ao autor; que havia 6 portas aproximadamente,
todas fechadas pelo depoente; que depois de fecha-las entregava as chaves ao
subgerente, trocava de roupa e ia embora; que essa porta de funcionários não permite o

" (grifei), comprovando queacesso por pessoas que estejam passando pelo lado de fora
todas as portas da loja em que trabalhava o Reclamante foram fechadas pelo fiscal no dia
dos fatos.

Diante do acima exposto, reputo nula a justa causa aplicada ao Autor porque não
comprovado qualquer conduta passível de enquadramento do art. 482 da CLT a justificar
a justa causa aplicada.

Por conseguinte, reconheço a dispensa imotivada do Reclamante no dia 04.12.2013,
sendo devidos: aviso prévio indenizado, férias proporcionais + 1/3 (5/12), considerada a
projeção do aviso prévio, 13º salário proporcional (12/12), considerada a projeção do
aviso prévio, expedição de guias para o levantamento de FGTS + 40% e
seguro-desemprego, autorizada a dedução dos valores pagos ao Autor sob idêntica rubrica
desde que comprovados nos autos.

A Reclamada deverá fornecer ao Autor, no prazo de 10 dias a contar do trânsito em
julgado, as guias para saque do FGTS e indenização de 40% e seguro-desemprego, além
do seguro-desemprego, sob pena de responder pelos valores equivalentes. (...)".
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A Reclamada se insurge. Pretende em seu Apelo (fls. 01/10 do id.

fb37959) a reforma da sentença para que seja mantida a justa causa aplicada ao Recorrido. Ressalta haver

comprovado nos autos, por meio de declaração escrita feita pelo Reclamante (fls. 01 do id. 7749100), que

o Recorrido teria deixado aberta uma porta lateral de seu estabelecimento comercial, o que seria suficiente

para manutenção da justa causa obreira tipificada no art. 482, alínea "e", da CLT. Melhor sorte não

.assiste à Recorrente, neste particular

 

No dizer de Maurício Godinho Delgado, considera-se justa causa para

ruptura do contrato de trabalho "o motivo relevante, previsto legalmente, que autoriza a resolução do

" ( Curso de Direito do Trabalho, 6a. ed.,contrato de trabalho por culpa do sujeito comitente da infração in

São Paulo: Ltr, 2007, pág. 1183). Tal motivo relevante tanto pode ser praticado pelo empregado, como

pelo empregador, e é carregado de tal gravidade, e produz tal consequência, que faz desaparecer a fidúcia

necessária para manutenção do contrato, tornando indesejável, ou mesmo impossível, a manutenção da

relação de emprego.

 

A legislação trabalhista brasileira adotou o - ou decritério taxativo

tipicidade legal - para caracterização de infrações ensejadoras da justa causa, ou seja, somente a conduta

tipificada na lei trabalhista autoriza a resolução do contrato de trabalho por justa causa. Os tipos jurídicos

da justa causa são descritos, de modo geral, nos artigos 482, relativamente aos empregados, e 483, no que

concerne aos empregadores, da CLT.

 

Portanto, para o empregador demitir o empregado por justa causa, a lei

trabalhista, de modo similar à lei penal, adotou o princípio penal clássico da legalidade, formulado no

brocardo latino " ", ou, seja, não há infração ou pena semnullum crimem, nulla poena sine lege praevia

prévia lei que as definam.

 

De acordo com o artigo 482 da CLT, são os seguintes atos que constituem

justa causa para a resolução do contrato de trabalho pelo empregador:
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a) ato de improbidade;

b) incontinência de conduta ou mau procedimento;

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e
quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for
prejudicial ao serviço;

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido
suspensão da execução da pena;

e) desídia no desempenho das respectivas funções;

f) embriaguez habitual ou em serviço;

g) violação de segredo da empresa;

h) ato de indisciplina ou de insubordinação;

i) abandono de emprego;

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou
ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de
outrem;

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e
superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

l) prática constante de jogos de azar.

Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática,
devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança
nacional.

 

Além de tais hipóteses, que são motivo geral de justa causa, existe a

chamada justa causa específica, que igualmente autoriza a resolução contratual, para os bancários - falta

contumaz no pagamento de dívidas legalmente exigidas -, para os aprendizes - em caso de faltas

reiteradas -, e para os ferroviários - em caso de recusa na realização de trabalho extraordinário, nos casos

de urgência ou de acidentes, capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço.

 

Cometida a falta grave, possui o empregador, em decorrência do poder

disciplinar que advém de seu poder de direção, o direito de punir o empregado. Para tanto, deve observar,

na aplicação da justa causa, penalidade máxima aplicável ao empregado, os seguintes elementos: (a) 

 do empregado na falta cometida; (b) existência de  docomprovação de autoria dolo ou culpa

empregado; (c)  da falta; (d)  na ciência da falta, sua apuração e rescisão; (e) gravidade imediatidade nexo

 entre a falta grave cometida e o efeito danoso suportado pelo empregador; (f) de causalidade

 da punição; e (g) da punição.singularidade proporcionalidade
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O requisito da singularidade de punição objetiva evitar que o empregado

seja punido em duplicidade pela mesma falta. Assim, se já foi suspenso por determinada falta grave, não

mais pode vir a receber a justa causa.

 

Quanto à proporcionalidade da punição, embora o juiz não possa

modificar a punição aplicada pelo empregador, verificando que a dosimetria da pena não

corresponde à gravidade da falta, compete-lhe descaracterizar a penalidade e declarar a dispensa

sem justa causa ou, se estável, determinar a reintegração. Deste modo, o empregador, ao aplicar a

justa causa, deve ter em mente que esta punição deve corresponder à gravidade da conduta

praticada pelo empregado.

 

A ocorrência de falta do empregado que justifique a resolução do contrato

de trabalho deve ser comprovada pelo empregador, a quem cabe o ônus da prova, a teor do art. 818 da

CLT, c/c art. 333, I e II, do CPC.

 

A justa causa, prevista na alínea "e" do artigo 482 da CLT (desídia), pode

ser definida como "falta culposa, e não dolosa, ligada à negligência; costuma-se caracterizar pela

 (comparecimento impontual, ausências, produção imperfeita); prática ou omissão de vários atos

". (Comentários àexcepcionalmente poderá estar configurada em um só ato culposo muito grave

Consolidação das Leis do Trabalho, de Valentin Carrion, 2007, Editora Saraiva, 32ª Edição, página 382).

É a prática constante e reiterada de sucessivas omissões pelo empregado; é o desleixo, a pouca

colaboração com o serviço, o descuido, que também pode ser caracterizada por sucessivas faltas e atrasos

ao serviço.

 

Sobre desídia, nos ensina Sérgio Pinto Martins:

 

O empregado labora com desídia no desempenho de suas funções quando o faz com
negligência, preguiça, má vontade, displicência, desleixo, indolência, omissão,
desatenção, indiferença, desinteresse, relaxamento. A desídia pode também ser
considerada como um conjunto de pequenas faltas, que mostram a omissão do empregado
no serviço, desde que haja repetição dos atos faltosos... Uma única falta, dependendo do
caso, pode caracterizar a desídia, como do empregado de empresa financeira conceder um
empréstimo a cliente que é mal pagador e encontra-se insolvente. O ato mostra
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negligência do empregado, que deveria consultar os cadastros da empresa para conceder
o financiamento (  Comentários à CLT, Ed Atlas S.A, 6ª ed., 2003, p. 486).in

 

Em decorrência do caráter relativo da justa causa, como elemento

autorizador da ruptura do contrato de trabalho, imprescindível para a caracterização de conduta

incompatível com a manutenção do vínculo empregatício a observância dos princípios da atualidade e

imediatidade na punição do ato faltoso, bem como a devida motivação da punição aplicada.

 

A falta não punida imediatamente não pode ser invocada para a

caracterização da conduta desidiosa, devendo, ainda, haver a devida gradação na aplicação das

penas. Inteligência da alínea "e" do art. 482 da CLT. O decurso do prazo redunda no perdão tácito e

descaracteriza a falta grave, gerando a obrigação de pagamento das verbas contratuais e rescisórias. Não

só o decurso do prazo, porém, pode ser tido como manifestação de perdão tácito, sobretudo quando, não

obstante a aplicação da penalidade pelo empregador, este atua concretamente no sentido contrário ao seu 

 de punir o empregado.animus

 

No presente caso, verifica-se que a Reclamada, nos termos de sua

contestação (fl. 03 do id. 7749005), demitiu o Reclamante de seus quadros, por justa causa, com o

argumento de ter ele cometido ato de desídia no desempenho de suas funções. Alega haver comprovado

nos autos que, , o Recorrido teria deixou uma das portas de seu estabelecimentono dia 03/12/2013

comercial aberta, o que seria suficiente para manutenção da justa causa obreira.

 

Em face dos fatos sintetizados acima, resta, pois, perquirir se há prova

contundente nos autos da falta grave atribuída ao Reclamante e, em caso positivo, se a penalidade

aplicada ao obreiro guarda relação de proporcionalidade com a falta cometida pelo trabalhador. Passemos

à análise.

 

Em seu depoimento pessoal, o Reclamante declarou que:

 

Num. ca6f029 - Pág. 19Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA
http://pje.trt1.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=15021016140730100000003550538
Número do documento: 15021016140730100000003550538



"(...) que, como subgerente, era responsável pela coordenação da loja, parte
administrativa, organização, recebimento de carro forte, recebimento de mercadorias,
dava suporte aos caixas e no balcão; que, ao todo, havia 03 subgerentes na loja nessa
época, ao que se recorda; que era sua responsabilidade verificar o fechamento das
portas da loja, que o fiscal fechava e o depoente verificava em seguida; que fazia

; que, no dia em que a porta foi encontrada aberta pelaesse procedimento diariamente
gerente Cíntia, o que motivou a demissão do depoente, esse procedimento também foi

; cumprido que nesse dia, ao chegar a loja, foi informada pela Sra. Cintia de que a
, porta tinha amanhecido aberta e o depoente ficou muito nervoso pois isso jamais

havia acontecido e tentou se lembrar de tudo o que aconteceu no dia anterior,
assinando de próprio punho um relatório no qual admitiu que esqueceu de verificar

; que apenas no final do dia se lembrou que realmenteo fechamento de todas as portas
havia conferido na saída que todas as portas estavam fechadas; que, na véspera, sairam
junto do depoente o fiscal Sr. Luis, a Balconista Solange, a Farmaceutica Luciana e as
operadoras de caixa Juciara e Jaqueline; (...)".

 

O depoimento pessoal do Autor revela que, de fato, era dele a

responsabilidade pela conferência do fechamento de todas as portas do estabelecimento comercial da

Reclamada. Todavia, o depoimento demonstra também que a suposta confissão do Autor de que teria

esquecido uma das portas aberta foi realizado sob forte pressão da gerente presente no local, senhora

Cíntia.

 

O Reclamante declara em seu depoimento pessoal que ficou, no momento

do incidente, muito nervoso, já que se tratava de situação nunca antes vivenciada em seu histórico

funcional na Reclamada. Vale dizer, tal como decidiu o MM. Juízo de origem, entendo que a declaração

feita por escrito pelo Reclamante no dia seguinte ao suposto descuido não se presta ao fim colimado pela

Recorrente, qual seja, a comprovação cabal de que o Autor teria agido com negligência, desleixo ou

pouco caso na verificação do fechamento das portas.

 

Não se pode sequer afirmar, com a firmeza, que a situação exige que o

Autor teria realmente deixado de verificar o fechamento das portas no dia anterior à acusação da suposta

ocorrência do fato que lhe foi imputado pela Reclamada. Note-se que se trata de fato imputado pela

gerente Cíntia, mas não há relato de que outros trabalhadores tenham presenciado o episódio.

 

Para melhor deslinde da questão, mister se faz trazer à baila o depoimento

prestado pela testemunha Luiz Cláudio, a mesma pessoa apontada como responsável pelo fechamento

efetivo da loja. Vejamos:
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"(...) que trabalhou para a ré de novembro de 2013 a fevereiro de 2014; que trabalhava
; na função de fiscal na loja de Vista Alegre 1 que trabalhou com o autor por apenas

; que o autor era subgerente; que o depoente estava presente no dia em que o01 dia
reclamante foi dispensado; ; que foi alegado que a porta da loja estaria aberta que o

; depoente afirma que fechou, pessoalmente, a porta que, nesse dia 02, o depoente
; trancou a porta e entregou a chave ao autor que havia 06 portas,

; aproximadamente, todas fechadas pelo depoente que, depois de fechá-las, entregava
, trocava de roupa e ia embora; que a portinhola exclusiva deas chaves ao subgerente

saída de funcionários é fechada pelo subgerente; que essa porta de funcionários não
permite o acesso por pessoas que estejam passando pelo lado de fora. (...)".

 

As declarações acima, notadamente por terem sido prestadas por

empregado diretamente envolvido com os fatos, deixam claro que não há como afirmar, com absoluta

certeza, que as portas do estabelecimento da Reclamada teriam sido deixadas abertas no dia 02/12/2013

pelo Reclamante.

 

E, sob este aspecto, é importante consignar que o erro de data cometido

pela Reclamada não implica qualquer prejuízo à sua defesa, já que se trata de mero erro material, e não

substancial como entendeu o Juízo de primeiro grau.

 

Em síntese, não há nos autos prova cabal do suposto ato negligente

imputado ao Recorrido, quer porque a declaração trazida à colação foi prestada sob forte pressão sofrida

pelo trabalhador, quer porque o restante do acervo probatório produzido nos autos não converge para essa

conclusão.

 

Mesmo que o Autor tivesse cometido os atos omissivos que lhe foram

imputados na contestação, tal não ensejaria a justa causa, pois subsistiria a mencionada

desproporcionalidade da dosimetria da penalidade aplicada, sobretudo em face da conduta ilibada do

prestador de serviços durante o contrato de trabalho havido entre as partes. O empregador, ao aplicar a

justa causa, deve ter em mente a necessidade de que esta punição corresponda à gravidade da conduta

praticada pelo empregado. Deve observar, assim, a  entre a conduta em questão e aproporcionalidade

punição aplicada, .o que não ocorreu no caso em análise
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Portanto, ao constatar a falta alegada, deveria o empregador advertir,

talvez, até suspender o empregado, mas não dispensá-lo por justa causa por sua primeira falta em mais de

05 (quatro) anos de contrato. O comportamento da Reclamada é desproporcional, irrazoável e

incompreensível. Demonstra, aliás, fazer pouco caso com uma relação que deveria ser sacralizada, a de

emprego, dada as relevantes questões sociais que a ela são subjacentes, como a dignidade do trabalhador e

de sua família, dependentes que são da manutenção de seu meio de subsistência, o salário. Ao invés disso,

a Ré dispensou o Reclamante diante de uma suposta desídia que sequer foi comprovada.

 

A justa causa, como pena capital aplicável à relação subordinada de

trabalho, deve ser assaz e robustamente comprovada pelo empregador. O fato alegado motivador da

dispensa por justa causa deve, por outro lado, ser grave o suficiente para exigir a ruptura do vínculo pela

quebra do elemento fiduciário. Não se desincumbindo a Ré de comprovar a ocorrência de justa causa,

ônus que lhe cabia demonstrar por tratar-se de fato modificativo do direito da autora (artigos 818 da CLT

e 333, II, do Código de Processo Civil), impõe-se a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de

origem que entendeu por bem elidir a justa causa aplicada ao trabalhador.

 

É importante ressaltar que o Reclamante laborou na Empresa-reclamada

por pouco mais 05 (cinco) anos ( ). Neste interregno, não háentre o período de 17/07/2008 a 04/12/2013

registro de que o Autor tenha sofrido uma única punição sequer ( ), poradvertência ou suspensão

qualquer motivo que fosse. Após todo esse período, segundo relato contido na contestação (fato, aliás,

), o Reclamante teria se descuidado de suas atribuições somentenão comprovado cabalmente nos autos

em um dia, ou seja,  (quando supostamente teria esquecido de conferir se uma das portasem 02/12/2013

do estabelecimento comercial da Reclamada estava aberta. Por esse (suposto) fato, foi aplicada ao

Recorrido a penalidade máxima prevista para extinção de um contrato de trabalho - .a justa causa

 

É fácil concluir que a punição aplicada (justa causa) reveste-se de

excessivo rigor, tendo em vista o lapso da prestação laboral do Autor para a Ré, sem o cometimento de

faltas e a própria descrição da conduta da obreira.

 

Dessa forma, seja pelo teor da contestação, seja pelo depoimento pessoal

do Autor e pela oitiva da testemunha, a conclusão é a mesma - não há nada na descrição da conduta do
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Reclamante que demonstre alguma gravidade a ponto de embasar a justa causa. As pechas de:

"negligente, desleixado, descuidado, indiferente e desinteressado" imputadas pela Reclamada ao Autor

não se sustentam.

 

Ademais, é importante ressaltar que dessa conduta imputada ao Autor,

nada obstante o risco em potencial iminente, não se verifica no caso em análise qualquer dano efetivo

suportado pela Reclamada. Noutro dizer, a Reclamada não sofreu qualquer prejuízo concreto por essa

suposta "negligência" atribuída ao Autor. Por mais essa razão, mostra-se desproporcional e desarrazoada a

sanção imposta ao Autor para ruptura do contrato de trabalho outrora existente entre as partes.

 

De todo o exposto, verifica-se que a dosimetria da pena não corresponde à

gravidade da falta, razão pela qual se mantém a sentença que descaracterizou a penalidade e declarou a

dispensa sem justa causa.

 

Nego provimento ao Recurso da Reclamada, no tópico.

 

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE

 

 

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

 

A sentença de 1º grau (fl. 05 do id. 4004b06) julgou improcedente o

pedido de indenização por danos morais formulado pelo Autor. Para melhor ilustração, transcreve-se o

trecho da decisão guerreada:
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"(...) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O dano moral, passível de indenização, deve resultar de ato doloso ou culposo que viole a
honra, a intimidade, a vida privada ou a imagem da pessoa, nos termos do que dispõem os
artigos 186, do Código Civil, e 5º, X, da CF/88.

Cabia ao Reclamante comprovar a ocorrência do alegado dano moral - art. 818 da CLT e
333, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, inexiste prova nos autos de
qualquer ato ou conduta ilícita da Reclamada por meio de seus prepostos que causasse
ofensa à honra e à moral do Autor a ensejar reparação em pecúnia, sendo certo que o fato
de aplicar uma justa causa ao empregado, por si só, não demonstra o abuso de poder pelo
empregador ou configura ato culposo que caracterize dano moral.

Improcede. (...)".

 

O Reclamante interpõe Recurso Ordinário às fls. 01/06 do id. 35c80cf.

Sustenta, em síntese, que a atitude perpetrada pela Reclamada de imputar-lhe justo motivo para resolução

do contrato de trabalho causou ao Recorrente sérios problemas, limitações e humilhações. Alega que a

resolução do contrato de trabalho por justa causa atribuída ao Recorrente teve por finalidade única tolher

o obreiro dos direitos a que fazia  no momento da rescisão contratual. Pugna, pois, pela reforma dajus

sentença e condenação Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Não assiste razão ao

.Recorrente

 

Não há dúvida de que a ordem jurídica tutela não apenas bens materiais ou

aqueles patrimoniais, mas também aqueles bens de índole moral, bens que, às vezes, são psíquicos,

sentimentais, relacionados à esfera íntima, à privacidade da pessoa, como a honra.

 

Constituição Federal:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem; (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;

 

Entretanto, o dano moral não decorre de mero inadimplemento contratual

praticado pelo empregador, a não ser que se alegue e comprove, de forma inequívoca, o nexo de

causalidade entre tal inadimplemento e a superveniência de severos transtornos de ordem pessoal dele
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advindos. Assim, a simples imputação de falta grave do empregador, de inadimplemento contratual, não

resulta, automaticamente, na ofensa moral, no abalo psicológico capaz de ensejar a indenização por dano

moral.

 

Nem mesmo a narrativa do Reclamante, que especifica a forma por meio

da qual se deu o inadimplemento, se mostra capaz de configurar o dano alegado ou de ensejar a

indenização reparatória. Para tanto, torna-se mister a comprovação de que, em virtude dessa ação ou

omissão patronal, o empregado viu-se exposto a situações vexatórias ou constrangedoras que lhe

infligiram intensa dor psíquica. Basta um fato isolado, dependendo de sua gravidade, para que tal dor

íntima seja provocada.

 

Dessa forma, cabe ao empregado, credor de algum dever jurídico, alegar e

demonstrar que o inadimplemento contratual ou a inobservância da lei causou-lhe abalo moral.

 

No caso em tela, o Reclamante pleiteia a condenação da Reclamada ao

pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o comportamento do empregador, ao

dispensá-lo por justa causa de maneira indevida causou-lhe abalo moral.

 

Porém, embora a atitude referida seja reprovável, gera ao Reclamante tão

somente o direito ao pagamento das quantias devidas pela conversão da modalidade de dispensa. Isso

porque o não pagamento dos títulos trabalhistas, contratuais ou resilitórios, importa em infração legal que

é sancionada pela indenização material correspondente (a condenação no pagamento das verbas devidas,

acrescidas das multas). Isso porque lesões materiais, em princípio, são corrigidas por condenações

ressarcitórias, também de natureza material. Alegar simplesmente que a dispensa indevidamente motivada

lhe trouxe prejuízo moral, sem outras alegações e sem produzir prova do efetivo nexo causal, por si só

não comporta reparação.

 

As hipóteses, isoladamente, não autorizam o reconhecimento do dano

moral porque dela não se infere, , nenhuma violação à imagem, à intimidade ou à honra doin casu

trabalhador, segundo as causas de pedir insertas na exordial, sendo certo que se limitam a denunciar danos
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estritamente materiais ao apelado - cuja reparação já lhe foi deferida em sentença, ou seja, a condenação

da Ré ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias devidas.

 

A alegação de mera angústia de quem é dispensado do emprego e não

recebe as verbas daí decorrentes, entendo que o fato, ainda que comprovado, é incapaz por si de produzir,

no homem médio, a dor moral que autoriza a reparação através de indenização em pecúnia.

 

Assim,  ao Recurso do Reclamante, no item.nego provimento

 

Em sessão realizada no dia 10 de março de 2015, sob a presidência do

Excelentíssimo Desembargador do Trabalho Marcelo Augusto Souto de Oliveira, Relator, com a presença

do Ministério Público do Trabalho, na pessoa do Excelentíssimo Procurador Fábio Luiz Vianna Mendes,

e dos Excelentíssimos Desembargadores do Trabalho Márcia Leite Nery  e Roberto Norris, resolveu a 5ª

Turma proferir a seguinte decisão: por unanimidade, conhecer dos Recursos Ordinários interpostos partes

e, no mérito, por unanimidade,  ao Recurso interposto pela Ré e NEGAR PROVIMENTO DAR

 ao Apelo do Autor, para ampliar a condenação ao pagamento das diferençasPARCIAL PROVIMENTO

salariais com base na remuneração paga ao paradigma: (salário base de R$ 951,79 +R$ 1.251,79

"premiação" de R$ 300,00), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fica mantido o valor

arbitrado à condenação na sentença de origem. Fez uso da palavra o Dr. Ivanderson Baldanza Dias Júnior,

OAB/RJ175483D, por CARLOS ALBERTO DA SILVA.

 

 III - D I S P O S I T I V O

 ACORDAM os Desembargadores que compõem a  do Tribunal5ª Turma

Regional do Trabalho da 1ª Região, por unanimidade, conhecer dos Recursos Ordinários interpostos

partes e, no mérito, por unanimidade,  ao Recurso interposto pela Ré e NEGAR PROVIMENTO DAR

 ao Apelo do Autor, para ampliar a condenação ao pagamento das diferençasPARCIAL PROVIMENTO
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salariais com base na remuneração paga ao paradigma: (salário base de R$ 951,79 +R$ 1.251,79

"premiação" de R$ 300,00), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fica mantido o valor

arbitrado à condenação na sentença de origem.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2015.

 

MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA
             Desembargador do Trabalho
                           Relator
 

MASO/rls/lgs
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