PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
GAB DES THEOCRITO BORGES DOS SANTOS FILHO
Av. Presidente Antonio Carlos, 251 7o andar - Gab.30
Castelo Rio de Janeiro 20020-010 RJ
Tel: 21 23805230

RECURSO ORDINÁRIO – TRT/RJ
PROCESSO Nº 0001840-03.2011.5.01.0262
ACÓRDÃO
6ª T U R M A
Ementa
A falta de pagamento das verbas rescisórias
quando do efetivo desligamento, deixando o
trabalhador no total desamparo, sem usufruir
das compensações legais para o período do
desemprego, justifica a reparação moral no
valor de R$ 5.000,00
RECURSO ORDINÁRIO em face da sentença de procedência em parte de fls.
109/119, complementada à fl. 123vº, da Dra. Letícia Costa Abdalla, Juíza do Trabalho
substituta da 02ª Vara do Trabalho de São Gonçalo.
RECORRENTES: BCS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. e FRANCISCO
DE ASSIS DE LIMA
RECORRIDOS: OS MESMOS
Relatório
Recurso Ordinário da Ré, às fls. 126/130, recorrendo das horas
extras, do salário “por fora” e postulando a justa causa, por abandono de emprego.
Custas e depósito recursal, à fl. 131.
Recurso Adesivo do Autor, às fls. 137/141, requerendo a
condenação no intervalo intrajornada, despesas com advogado, reparação moral e a
aplicação da Súmula nº 172 do C. TST.
Contrarrazões do Autor, às fls. 134/141 e da Ré, às fls. 143/144.
Voto
Conhecimento
Conheço dos Recursos por preenchidos os requisitos legais de
admissibilidade, à exceção do pedido de aplicação da Súmula nº 118 do C. TST
constante do apelo do Autor, por falta de interesse recursal.
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Recurso Ordinário da Ré
Do salário “por fora”
As testemunhas de fls. 105/106 comprovam o pagamento de
verba salarial sem escrituração contábil, ou seja, “por fora”.
O fato de possuírem demanda em face da Ré, ainda que sob o
patrocínio do mesmo advogado, não retira a credibilidade dos depoimentos, como bem
entendeu o Juízo a quo, ao rejeitar a contradita arguida pela Ré.
Aplicação da Súmula nº 357 do C. TST.
Apenas a primeira de duas testemunhas indicadas pelo Autor (fl.
105) possui ação em face da Ré, na qual celebrou acordo, declarando ainda que “não
convidou o reclamante para ser sua testemunha”.
Nego provimento.
Das horas extras
O Juízo a quo, com base na prova testemunhal, decidiu que:
“Eleitos os cartões de ponto como prova da jornada e
produzida a prova de sua imprestabilidade, através
dos depoimentos de 2 ex-funcionários do réu (Jocimar
e Natanael foram unânimes, seguros e firmes em
afirmar que não era permitida a correta marcação dos
controles de frequência e ainda confirmaram o horário
de trabalho do autor, declinado às fls. 03 da peça
vestibular), não há como prevalecer os registros
documentais porquanto eles NÃO MAIS se traduzem
em meio legítimo de controle do labor.” (fl. 117).
A hipótese é a da Súmula 357, do C. TST, in verbis:
“TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA A MESMA
RECLAMADA. SUSPEIÇÃO (mantida) – Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. Não torna suspeita a
testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter
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litigado contra o mesmo empregador.”
Não comprovada a alegada “troca de favores”, não há que falar
em imprestabilidade da prova testemunhal, frente à documental.
Nego provimento.
Da justa causa
A Ré recorre da valoração da prova testemunhal, insistindo na
suspeição dos depoimentos das testemunhas indicadas pelo Autor, tese já superada.
A prova do abandono de emprego e, consequentemente, da justa
causa, deve ser suficientemente convincente, a afastar a presunção decorrente do
princípio da continuidade das relações de emprego, principalmente quando se trata de
demissão motivada, na mais grave das penalidades previstas na lei, no âmbito das
relações de trabalho.
Não prevalecem as declarações da testemunha da Ré, de que
“o reclamante simplesmente deixou de comparecer ao
serviço, no final de 2011; que tentaram entrar em
contato com o reclamante sem êxito e o depoente
encontrou com o mesmo 20 dias depois na rua e
comentou se o mesmo não ia voltar a trabalhar e o
reclamante lhe disse que havia se dado férias e depois
ia voltar a trabalhar, mas nunca voltou” (fl. 107),
haja vista que o suposto encontro, considerando-se o transcurso de 20 dias após o
último dia de trabalho - 02/10/2011 - teria ocorrido após o ajuizamento da presente - no
dia 13/10/2011 (fl. 02).
Ainda que se entenda que a Ré, naquela data, ainda não havia sido
citada, o que de fato somente ocorreu no dia 07 de novembro de 2011 (fl. 17), o
telegrama de fl. 96, que convoca o Autor para o retorno ao serviço, data de 08/11/2011 e
a justa causa somente foi aplicada em 11/11/2011 (fl. 100).
De maior relevância os elementos destacados na sentença, de que
o Autor, empregado há mais de três anos, não teve o TRCT homologado, tampouco
produzindo, a Ré, prova de ter agendado dia e hora no sindicato para a prática da
formalidade prevista no artigo 477 da CLT, a justificar a manutenção da sentença de
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que:
“...o TRCT não foi homologado, tampouco há provas
do agendamento da homologação no respectivo
Sindicato ou autoridade prevista em lei e não
comparecimento do empregado, descumprindo a
empresa ordem pública inafastável por vontade das
partes, conforme determinado expressamente pelo
artigo 477, § 1º da CLT, tratando-se de requisito
fundamental a prova do fato. Trata-se de defeito do
ato jurídico impossível de ser suprido, diante da
ausência de prova irrefutável, mormente estando em
discussão a aplicação da justa causa a um funcionário
com mais de 3 anos de serviços prestados, sem
qualquer conduta que desabonasse sua ficha
funcional.” (fl. 114)
Nego provimento.
Recurso Adesivo do Autor
Das despesas com advogado
Os honorários advocatícios não são devidos, porquanto a
assistência não é prestada na forma da Lei 5.584/70, consoante as Súmulas nº 219 e 329
do C. TST.
O artigo 133, da CRFB e a Lei 8.906/94 não revogaram o jus
postulandi (direito de postular) das partes, apenas acentuaram o caráter de múnus
público da função do advogado. Nessa esteira, a verba não é devida, sequer a título
indenizatório.
Nego provimento.
Da reparação moral
O Autor alega que a falta de baixa na CTPS e a dispensa injusta
sem o pagamento das verbas rescisórias até a presente data justificam a reparação
moral.
Por aplicação do princípio da continuidade do contrato de
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trabalho, cabe ao empregador comprovar a interrupção na prestação dos serviços, ônus
do qual não se desincumbiu, vez que não há comprovação nos autos de que o Autor
tenha deixado de comparecer ao serviço, conforme o entendimento consolidado na
Súmula 212, do C.TST.
A falta de comprovação do abandono de emprego aliada ao não
pagamento das verbas rescisórias quando do efetivo desligamento, deixando o
trabalhador no total desamparo, sem usufruir das compensações legais para o período do
desemprego justifica a reparação moral, com fundamento nos artigos 186 e 927, do
Código Civil e artigo 5º, incisos V e X, da CRFB.
O Autor foi dispensado e nada recebeu por conta da rescisão.
Nestas circunstâncias inexiste a necessidade de prova do dano moral decorrente do dano
material, dada a inferência lógica que se pode extrair e os transtornos alegados não se
inserem na categoria de meros aborrecimentos cotidianos da vida. Constatado o erro de
conduta do agente, a ofensa à honra e à dignidade do Autor e o nexo de causalidade
entre ambos, há o dever de reparação do dano moral, haja vista as garantidas
constitucionais, pois fundada a República, entre outros valores, na dignidade da pessoa
humana e do trabalho. E por certo, subtrai-se a dignidade do trabalhador se lhe retiram,
por inteiro, os meios de prover suas necessidades básicas. Não é difícil imaginar o
sofrimento de quem, trabalhando não recebe salários, e/ou, tendo sido demitido, nada
recebe por conta da rescisão, não obstante incontroverso o direito sobre as parcelas
próprias do desligamento, ficando à mercê da solidariedade da família de solver os
compromissos assumidos, sendo taxado de mau pagador. Portanto, como já foi dito, não
se pode, por mera abstração, afirmar que para o homem médio isso é mero dissabor
próprio do cotidiano. É algo que atinge a psique do indivíduo, o diminui perante a
sociedade, causa-lhe, enfim, constrangimento e sofrimento. Constitui agravante a todo
este quadro o que se impõe ao trabalhador, tendo que ingressar em Juízo para postular
as verbas da rescisão, sendo que o deliberado descumprimento das obrigações
contratuais pelo empregador justifica a condenação na respectiva reparação moral.
Quanto à fixação do valor da condenação, deve-se ter em vista o
critério reparatório, de modo a se compensar pecuniariamente o ofendido, ainda que isto
não resulte na convalescença plena da lesão, que por ser de natureza moral acarreta
chaga incurável na pessoa, e também o critério pedagógico e punitivo, de modo a impor
ao ofensor, na reparação, pagamento que comprometa sensivelmente o seu patrimônio
de forma que não se sinta mais estimulado em repetir a falta.
Diante da ausência de legislação específica quanto aos parâmetros
adequados para cada reparação moral, é preciso arbitrar o valor considerando a
gravidade da lesão e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, em
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confronto com as lesões mais graves, que importam em afronta diária à intimidade,
honra e dignidade do empregado, como no caso da revista íntima, bem como em casos
que resultam em morte do trabalhador, de forma a evitar o pagamento de indenizações
desproporcionais à lesão e/ou que sequer intimidem o agressor por se tornar
insignificante diante do patrimônio ostentado.
Fixo a indenização em R$ 5.000,00, que é adequada à reparação
da ofensa sofrida pelo Autor, em consonância com o princípio da razoabilidade,
consubstanciado no § único do artigo 944 do Código Civil.
Dou provimento.
Da aplicação da Súmula nº 172 do C. TST
O Autor era mensalista, pelo que devida a projeção das horas
extras no cálculo do repouso semanal remunerado, conforme preceitua a Súmula nº 172,
do C. TST.
Dou provimento.
Dispositivo
A C O R D A M os Desembargadores da Sexta Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, CONHECER
dos recursos, à exceção do pedido de aplicação da Súmula nº 118 do C. TST constante
do apelo do Autor, por falta de interesse recursal, e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao da Ré e, colhido o voto de vista do Desembargador Theocrito
Borges dos Santos Filho, por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao do Autor,
para condenar a Ré na projeção das horas extras no cálculo do repouso semanal
remunerado, na forma da Súmula nº 172 do C. TST, e na reparação moral, no valor de
R$ 5.000,00, nos termos do voto do Redator designado, vencido o Desembargador
Relator, que não deferia a reparação moral.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2013.
DESEMBARGADOR THEOCRITO BORGES DOS SANTOS FILHO
Redator designado
avrs
3394

6

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
GAB DES THEOCRITO BORGES DOS SANTOS FILHO
Av. Presidente Antonio Carlos, 251 7o andar - Gab.30
Castelo Rio de Janeiro 20020-010 RJ
Tel: 21 23805230

RECURSO ORDINÁRIO – TRT/RJ
PROCESSO Nº 0001840-03.2011.5.01.0262

3394

7

