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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

PROCESSO nº 0000789-94.2017.5.12.0017 (ROT)

RECORRENTE: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES NO ESTADO DE
SANTA CATARINA

RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUNC

RELATORA: QUEZIA DE ARAUJO DUARTE NIEVES GONZALEZ

AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
ISENÇÃO DE CUSTAS. Na hipótese em que o Sindicato atua como
substituto processual, na defesa de direitos metaindividuais dos integrantes
da categoria que representa, atrai a aplicação dos dispositivos que
compõem o microssistema processual de jurisdição coletiva delineado pela
Lei da Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor, razão
pela qual "não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorário de advogados, custas e
despesas processuais",nos termos do art. 87, do Código de Defesa do
Consumidor.

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO ORDINÁRIO

, provenientes da Vara do Trabalho de Mafra, SC, sendo recorrente SINDICATO INTERMUNICIPAL

e recorrida   DOS PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA CATARINA  FUNDAÇÃO UNIVERSI

DADE DO CONTESTADO - FUNC.

O sindicato-autor recorre (ID. 8868790) da sentença (ID. 2cbc2f9) que

julgou improcedentes os pedidos da peça inaugural, pugnando pela reforma do julgado quanto aos

seguintes tópicos: justiça gratuita; indenização por danos morais coletivos decorrentes de dispensa em

massa e de assédio moral; horas extras oriundas de atividades extraclasse.

Devidamente intimada, a ré apresenta contrarrazões (ID. c0f2ee8).

O Ministério Público do Trabalho apresenta parecer (ID. 91a0957) pelo

conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento no tocante aos benefícios da justiça

gratuita e às horas extras.
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Os autos foram redistribuídos a esta relatora, em razão de prevenção desta

3ª Câmara (ID a28bcf2).

 

É o relatório.

V O T O

CONTRARRAZÕES DA RÉ

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO

Nas suas contrarrazões, a ré argui a preliminar de deserção do recurso do

ente sindical autor, pontuando que este não recolheu as custas processuais.

Na decisão monocrática do ID. c275328, o Des. Roberto Luiz

Guglielmetto, então relator do presente feito, indeferiu o pedido por concessão das benesses da justiça

gratuita em favor do autor, mormente entender ser inaplicável ao caso o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e o

art. 87 do CDC. Ademais  determinou o recolhimento das custas, no prazo de 5 dias, sob pena de,

deserção, com esteio no art. 99, § 7º, do CPC e no item II da OJ 269 da SBDI-I do TST.

Com efeito, o demandante comprovou o recolhimento das custas

processuais no prazo estabelecido (ID. 9a25729), razão pela qual não há falar em deserção no particular.

Rejeito.

Isso posto, conheço do recurso e das contrarrazões, por satisfeitos os

pressupostos legais de admissibilidade.

M É R I T O

RECURSO DO AUTOR

1. DANO MORAL COLETIVO. ASSÉDIO MORAL. DISPENSAS

ABUSIVAS

O Juízo sentenciante decidiu pela improcedência do pedido por

indenização por danos morais coletivos, por entender que o autor não se desvencilhou do seu ônus
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probatório, inexistindo elementos que apontem assédio moral ou dispensa discriminatória. Ainda destacou

que o demandante não obteve êxito nos demais pleitos do feito e que a ré está realizando, de forma

gradual, melhoras no conforto térmico em todos os ambientes do campus.

O sindicato-autor, descontente com a solução dada, pleiteia a modificação

do julgado no tópico, argumentando, em síntese, que a ré perseguia professores e realizou dispensas

discriminatórias. Acrescenta que a prova oral comprova o medo dos empregados em se manifestarem em

razão das várias dispensas; e que a ré não juntou as atas intermediárias que fundamentaram as dispensas

de empregados no transcorrer do semestre, devendo-se aplicar o art. 400, inc. I, do CPC.

Na seara juslaboral, a responsabilidade do empregador é, em regra,

subjetiva, ante o art. 7º, inc. XXVIII, da CF, competindo ao trabalhador o ônus probatório, uma vez que

são questões constitutivas do seu direito (art. 818 da CLT; art. 373, inc. I, do CPC). Assim, para o dever

de indenizar (art. 5º, incs. V e X, da CF) exsurgir, faz-se necessária a presença dos requisitos da culpa

aquiliana (arts. 186, 187 e 927 do CC): ato ilícito; dano sofrido; nexo causal; e culpa ou dolo do ofensor.

Por certo, o ordenamento jurídico pátrio tem como um dos seus objetivos o

combate à discriminação (arts. 3º, incs. I e IV; e 5º, , da CF), inclusive na seara juslaboral (art. 7º,caput

incs. XXX, XXXI e XXXII, da CF), com fulcro na dignidade da pessoa humana e no valor social do

trabalho (art. 1º, incs. III e IV, da CF).

Isso posto, registra-se que o dano moral prescinde de comprovação - dano 

 -, sendo presumida sua existência, uma vez que é decorrência lógica inelutável do evento lesivo.in re ipsa

O dano moral será coletivo quando constatada lesão a uma coletividade,

um dano social que ultrapasse a esfera de interesse meramente particular, individual do ser humano, por

mais que a conduta ofensora atinja também a esfera privada do indivíduo. Há a materialização de ofensa à

ordem jurídica, ou seja, a todo o plexo de normas edificadas com a finalidade de tutela dos direitos

mínimos assegurados aos trabalhadores a partir da matriz constitucional e que se estende a todo o

ordenamento jurídico.

Já o assédio moral pode ser conceituado como qualquer prática reiterada,

intensa e abusiva capaz de fulminar a dignidade de uma pessoa, que ameace a manutenção do liame

empregatício ou degrade o ambiente laboral. Pode ser classificado como vertical - descendente (por

superior) ou ascendente (por subordinado) - ou horizontal (por colega de mesma hierarquia).

Por relevante, eis o conteúdo da prova oral colhida nos autos (IDs.

20acd96 e ID. 41ba996 - Págs. 3-5):
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-Representante do Sindicato-Autor:  foi enviado um comunicado por escrito ao1.
ex-presidente Aldeni solicitando marcação de reunião para discussão dos temas
discutidos no presente processo;  ele teria marcado a reunião, mas o atual presidente2.
desconsiderou e não quis tratar do assunto;  isso ocorreu no ano passado, quando houve3.
sua renúncia forçada, em novembro mais ou menos, sem ter certeza precisa das datas;  i4.
nquirida se houve alguma reunião ou assembleia em Mafra com os filiados do sindicato,
respondeu que houve diversas reclamações do sindicato que acabou culminando no
pedido de abertura de procedimento pelo MPT;  o sindicato utilizou carro de som,5.
inclusive para apresentar a comunidade acadêmica quais eram as situações às quais os
professores estavam sendo sujeitados pela atual gestão;  acrescenta que foram6.
proferidas palavras de ordem que estão mencionadas no processo, em especial
mencionando que os professores eram alvo de assédio moral;  soube por publicações7.
em jornais que há um processo eleitoral em curso para eleição do novo reitor e que a atual
gestão pediu a alteração dos estatutos para poder concorrer, o que não era permitido;  de8.
sconhece sem tem auditorias internas na UNC e também desconhece se há publicação de
balanços; [...]  inquirido se presenciou algum ato de isolamento de algum professor,18.
respondeu "a professora Margarida, que integrou presencialmente um grupo de
professores do curso de direito durante a paralisação dos alunos em 2015" e a reitora
Solange viu a presença dela e se dirigiu pessoalmente a essa professora perguntando o
que estava fazendo ali e por que estava ali;  na sequência, essa professora teve retirado19.
o comando de um projeto, sob argumento de que esse projeto não seria mais realizado,
mas ele continuou e foi passado para outra pessoa;  acrescenta que esse projeto20.
correspondia à maior parte da carga horária dessa professora;  acrescenta que em razão21.
disso a professora ficou afastada seis meses fazendo tratamento psicológico. [...]

-Preposto da Ré:  1. nega que houve efetivo aumento na despedida de professores no
;  inquirido "se é umperíodo de 2014 a 2017, conforme se pode observar pelo CAGED 2.

hábito despedir professores no meio, no decorrer ou no fim do semestre", respondeu "no
 e "final do semestre, ocorrem demissões sim" no meio apenas se alguns aspectos

"demandem o fato , como, por exemplo, "reclamação de acadêmicos, e se não houver
;  oalguma atividade para os docentes em funções de confiança ou administrativa" 3.

professor José Alceu Valério foi despedido em decorrência da mudança da função que ele
tinha na gestão anterior;  esclarece que ele tinha essa atividade de "coordenador de4.
assuntos estratégicos da Fundação";  acrescenta que naquele semestre o professor José5.
Alceu também estava lecionando;  nos últimos três anos houve diminuição do número6.
de alunos nos cursos de licenciatura;  acrescenta que, nos demais cursos, houve uma7.
"manutenção, não existe um acréscimo significativo";  inquirido "a divulgação das8.
vagas para contratação dos professores é somente pela página virtual da Universidade",
respondeu "não somente na página da Universidade, mas também por outras páginas

";  todos os professores são contratados comovirtuais e as redes sociais da Universidade 9.
horistas;  10. as salas de aulas não são todas climatizadas (salvo ventiladores), mas a
universidade está em processo de instalação de ar condicionado nas salas e alguns já

;  inquirido "se os editais têm a finalidade de distribuir a titularidadeforam instalados 11.
das disciplinas", respondeu "não porque nosso PCCS não prevê a figura da titularidade

";  foram feitas instalações de câmeras em todos osdas disciplinas, conforme artigo 33 12.
campi por segurança; [...]

- Sra. CELINA DITTRICH VIEIRA (1ª testemunha do autor):  é professora da1.
Universidade desde 1988;  2. houve aumento do número de despedida de professores nos

;  ;  esclarece que últimos anos 3. isso começou a ocorrer a partir de 2014 4. após as
; [...]  rescisões foram contratados outros professores 5. ultimamente está se tornando

;  cohábito da Universidade que estão sendo despedidos com o semestre em andamento 6.
nsultando uma lista que trouxe por escrito, a testemunha cita professor Luís (área
administrativa, que tinha mais de vinte e cinco anos de Universidade); professora Jamaica
(Pedagogia, que estava com câncer quando foi despedida), professor Alceu (Matemática,
com mais de vinte e cinco anos de casa); professor Antonio Koschinski (Direito, no meio
do semestre, com mais de vinte e cinco anos de casa); professor Giovani (Contábeis ou
administrativo, mais de vinte e cinco anos de casa); professor Carlos Eduardo
(ex-vice-reitor da gestão atual); professor Carlos Moreira (Biologia, com muitos anos de
Universidade e responsável pelo laboratório de anatomia e perdeu todos os dados de sua
pesquisa); professor Cleverson (Direito); Meri (psicologia);  7. não se recorda se todos os

;  Inquirida "se tem medo de sercitados foram despedidos no meio do semestre 8.
despedida", respondeu "o que a gente percebe na Universidade é um clima de

" e que "perseguição bastante grande os critérios de demissão a gente não
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, compreende como professor com certeza não é pela competência, porque são
professores com muitos anos de casa, doutores, então o que se comenta é que o critério é
a idade do professor, ter participado da administração anterior, ter discordado de
posicionamentos da administração e objetivamente posso dizer que nós do Colegiado de
Direito temos receio sim porque começamos a levantar as questão de corte de pagamento
das despesas de deslocamento de professores, não pagamento de hora atividade,

;  participação em banca de monografia e pesquisa 9. acrescenta que essas reclamações
;  a partirconstam das atas do tempo em que o Coordenador era o professor Marcelo 10.

dessas reclamações, ocorreu uma greve de alunos, uma vez que nessas reuniões havia
participação de representantes discentes;  complementa que os 11. componentes do
colegiado de Direito ficaram sofrendo a ameaça, com menção de que "seu nome está na

;  inquirida ", respondeulista" 12. se houve perseguição específica a representante sindical
" , que está como preposta", explicando que "os professoresé o caso da professora Tânia
resolveram reativar o sindicato, fazendo reuniões com professores de vários cursos e
foram eleitos os representantes, a professora Tânia e o professor Marcelo (que ainda

;  acrescenta que, depois disso, a professora Tânia foi eleitatrabalha na Universidade) 13.
para o sindicato Estadual; [...]  inquirida "quem elaborou a lista de demissionáveis e14.
quem mencionou a ameaça de despedida", respondeu "não há lista, há boatos recorrentes
de professores que estão envolvidos em sindicato, reivindicações, que supostamente

";  acrescenta que, para se garantir, muitos professoresteriam apoiado a greve 15.
passaram a se candidatar a CIPA, para ter alguma garantia de emprego;  16. acrescenta
que tem alguns nomes de professores que estariam na lista de despedidos, mas prefere

;  a lista que trouxe para a audiência foi a próprianão citar para não os prejudicar 16.
depoente que elaborou, para se lembrar;  inquirida "17. como soube da motivação da

 das pessoas que mencionou", respondeu " ,despedidas não soube, porque ninguém sabe
o que referi era que eram professores de muitos anos, competentes e que de uma hora

" e que "para outra eram despedidos pelas circunstâncias, são professores mais velhos, que
participaram da administração anterior e que se colocarem em situação de confronto com

, mas nenhuma satisfação nos é dada";  inquirida se alguns delesa administração atual 18.
demitiu-se, consultou novamente a lista e respondeu que todos teriam sido despedidos

;  O citado Giovane não estava lecionando nos últimossem justa causa "até onde sabe" 19.
anos;  Não sabe se o curso de Pedagogia foi extinto; . A depoente integra o Consun20. 21
(Conselho Universitário); . Inquirida se observou melhorias na estrutura da22
Universidade, respondeu que "a partir da greve, foi remodelado o curso de prática
jurídica, foi colocado ar condicionado em algumas salas, foi criado o curso de
Engenharia, mas não pode afirmar quando exatamente, e o curso de Medicina foi criado,
acredita que no ano passado; [...]

- Sr. WALTER MARCOS KNAESEL BIRKNER (2ª testemunha do autor): - que01
trabalhou por 21 anos;  ; que 02- que após 2014 o ambiente mudou mudou a relação entre

; que a reitoria e os professores houve ambiente de crescente hostilidade para com aqueles
; - que em todos os campi não sabe; que sabe queque se manifestaram de forma crítica 03

pessoas ; que foram demitidas no campi de Mafra, onde ficava a sede da reitoria foi
; - que ; quedemitido o ex reitor 04 não sabe o numero de professores que foram demitidos

sabe que o ex reitor foi demitido; que sabe de um outro professor que estava envolvido
com candidatura para reitoria e que foi demitido; - que a priori não; que 05 se lembra de

; que um caso de uma pessoa que trabalhou mais de 20 anos e foi demitida desconhece a
; que razão nos primeiros anos da nova gestão, isso aconteceu de forma assustadora;

que sempre promoveu críticas à reitoria, mas sempre em respeito a autoridade e
; que nunca havia acontecido retaliação impressionou, inclusive, a demissão da ex

;  sim; que reitora 06- após ter sido demitido pessoas o abordaram e o congratularam por
ter dito pessoalmente à reitora da universidade as observações que achava pertinente, sem

a; que ;  que qualquer ofens foi demitido meses depois 07- há perseguição dos que
; que f ; quepromovem crítica oi demitido por uma causa injusta, mas não declarada

conhece professores demitidos nesta circunstancia, como por exemplo o ex reitor José
Alceu Valerio e o Luciano Murado; que uma pessoa o disse que o depoente foi demitido
pelos seus posicionamentos; que foi demitido sem justa causa mas não houve motivo; que
não era institucionalizada.  que desconhece isso; 08- que foi demitido alguns meses depois

; que ; que de ter se manifestado publicamente não foi avisado previamente alguns diziam
;  que em salapara o depoente tomar cuidado, pois a reitoria não tinha tolerância 09-

de aula não sabe dizer; que sabe que as pessoas se sentem intimidadas a expressar sua
; que ; opinião sabe, por meio de comentários, que as pessoas se sentiam fragilizadas 1

 que ; que 0- pode dizer que havia o medo enquanto trabalhava lá ouviu isso de
; que pessoas que foram demitidas depois que foi demitido ouviu de outras pessoas

r;  que que o ambiente era hostil e as pessoas tinham medo de se manifesta 11- não tem
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;  que se lembra do professor José Alceu Valerio, ex reitor; quecomo comprovar isso 12-
acompanhou a trajetória até ele se tornar reitor; que o perfil era de uma pessoa adequada
aos cargos que exerceu; que se lembra do outro professor mencionado, Luciano Murado;
que sabe de demissões nos campis de Canoeinhas, de Mafra e Curitibano; que o perfil
dessas pessoas é de bem formadas, honestas e que tinham o respeito da comunidade
interna e externa pelo envolvimento dentro da instituição e comunitário;  que não tem13-
conhecimento;  que ouviu falar, mas não tem conhecimento;  que não tem14- 15-
conhecimento; que essa foi mais uma das razoes pela qual foi demitido, pois manifestou
vontade em fazer parte de um grupo; [...] que sabe que houve outras demissões, mas não

; que consegue mencionar os nomes foi constrangido pelo fato de ter se manifestado
publicamente, mesmo tendo sido posteriormente alertado que seria demitido por

; que a reitora perguntou o que estava acontecendo, entre outras coisas do tipoconta disso
"a pro reitora já esta sabendo o que tu disseste"; que inclusive um professor o disse que

; que foi indagado se o depoente tinha intenção de ser reitor no dia a dia as relações já
não eram tão cordiais, não com a reitora pessoalmente, mas com as pessoas mais

; que próximas não gostaria de mencionar o nome da professora que disse que ele tinha
sido demitido por improdutividade pois não sabe se ela ainda trabalha na Universidade e

; que não gostaria de comprometê-la não foi a reitora que o alertou que seria demitido por
; que  que apenas deduziu que a reitora soubesseconta da sua postura isso ocorreu depois;

da ordem de cancelamento do evento pois o recurso não havia vindo a tempo; que como
se trata de uma entidade governamental conhecida, não tinha duvida que pagamento viria;
que desconhece se o José Alceu tinha expectativa de ter um cargo na reitoria; que o Jose
Alceu foi testemunha nos processos do depoente; que a data de extinção do seu contrato
de trabalho foi em 05/02/2016; que prestava sérvio (sic) do campi de Canoinhas; que
desconhece instalação de câmeras em Canoinhas; que não presenciou instalação de ar
condicionado mas sabe que as salas tem ventiladores e uma ou outra tem ar condicionado;
que se recorda do fechamento de alguns cursos e sabe que posterior a sua demissão, no
campus de Mafra surgiu o curso de medicina; que o curso de farmácia foi transferido do
campus de Canoinhas para Mafra; que quanto a biblioteca não pode dizer nada; que os
recibos de salário eram por folha de pagamento; que além das folhas de pagamento podia
acessar os recibos através do sistema; que demissão de professor no decurso do semestre,

; que ; [...] que nãosó lembra do seu caso sua dispensa ocorreu no inicio de uma disciplina
havia metas para professores; que havia uma convenção para que produzissem resultados
de pesquisa e publicasse na forma de artigos, capítulos de livros e livros para programa de
mestrado; que essa convenção era entre os professores de mestrado; que havia cobrança
da universidade mas não se recorda que o descumprimento de alguma meta pudesse

; que a principio sabe que a seleção de professor, para oocasionar algum prejuízo maior
cargo de reitor, é um processo aberto; que qualquer pessoa poderia se candidatar; que não

 ; que presenciou movimento hostil por parte da reitora, apenas ouviu falar o assustou
o fato do ex reitor, o próprio depoente e outras pessoas que foram demitidas, pois isso não

; que tem precedentes seguramente o numero de dispensado foi maior do que qualquer
. [...]outra gestão

- Sr. GABRIEL BONETTO BAMPI (1ª testemunha da ré):  trabalha na ré faz 9 anos,1.
não se recordando precisamente da data de admissão;  nunca trabalhou no campus de2.
Mafra;  leciona disciplinas na área de Nutrição e Farmácia, em Concórdia, além de3.
atualmente ser Pró-reitor de ensino (desde 2016). [...]  sua atividade de Pró-reitor4.
abrange todos os campi;  o PCCS é comum a todos; [...]  vem a Mafra5. 11.
semanalmente; 12. nunca presenciou nenhuma ameaça a professores pela

;  esclarece queUniversidade, apenas por parte dos professores contra a reitora 13.
houve uma manifestação, "um movimento", na praça de alimentação da universidade e o
professor Clayton falou à reitora Solange "algumas inverdades sobre o procedimento de
contratação, horas aula, sobre pesquisa";   14. não houve aumento de dispensa de

;  houve as seguintes melhorias: manutençãoprofessores no período de 2014 para cá 15.
dos prédios, compra de materiais, ar condicionado e livros, além da organização em
relação ao ensino;  foram instaladas câmeras para segurança. [...]  o depoente 16. 19. partic

; . a ;  inquiridoipa das decisões sobre despedidas de professores 20 decisão é colegiada 21.
" ",se os professores despedidos no meio do semestre ocorrem por reclamação dos alunos
respondeu que ;  sim em relação aos que dependem da pró-reitoria de ensino 22. existe
m atas "intermediárias" que relatam a análise dos casos de professores avaliados para

;  ;  a procuradora da requer oeventual despedida 23. essas atas ficam no campus 24.
registro de que a testemunha também mencionou que há primeiramente um entendimento
diretamente com o professor, durante esse processo. [...]
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- Sra. CLARICE GALDÊNCIO (2ª testemunha da ré):  trabalha na ré desde maio de1.
1997;  atualmente leciona nos cursos de licenciatura e também integra a "equipe2.
acadêmica". [...]  p ;  3. resenciou uma manifestação dos alunos na praça de alimentação 4. h

;  ;  Inquiridaavia alunos e professores 5. foram proferidas palavras ofensivas à Reitora 5.
pelo Juízo quem e quais foram as palavras ofensivas proferidas à reitora, respondeu "o

, que pediam para a Reitora sair da Universidade". [...]  a depoente égrupo de alunos 13.
filiada do sindicato;  foi chamada para uma reunião do sindicato há três ou quatro14.
anos;  inquirida "se observou alguma mudança na estrutura da universidade a partir da15.
nova gestão", respondeu "na questão acadêmica (organização da distribuição de horas por
meio de editais para que todos professores possam participar), houve reestruturação dos
ambientes acadêmicos, laboratórios, núcleos que atendem o público, ampliação dos
cursos ofertados e atualmente está ocorrente a ampliação do prédio";  inquirida "se 16. há

", respondeu "algum ambiente de hostilidade em relação à Reitora com algumas pessoas
";  a gente percebe, hoje bem menos, mas em outros tempos mais 17. foi utilizado

; caminhão de som "falando mal da universidade e da reitora" 18.falavam que a
universidade estava mal tratando os professores, que os professores estavam

; . nenhum professor se queixoudescontentes, mas eu, pessoalmente, não fui consultada 19
diretamente à depoente. [...]

- Sra. CARLOS OTÁVIO SENFF (3ª testemunha da ré):  trabalha na ré desde 1999; 1. 2
 trabalha em Mafra, lecionando na área de administração, entre outras,  desde de. 3.

outubro de 2017, é coordenador do programa  de Mestrado emstricto sensu
Administração, como também foi Diretor do campus em 2014/2015. [...]  na gestão4.
anterior era coordenador do curso de Administração;  foi destituído dessa função em5.
julho de 2016;  Inquirido "s ", respondeu6. e foi assediado ou sofreu algum tipo de pressão
" ";  de forma alguma 7. presenciou um movimento na praça de alimentação, dos alunos,

;  ;  os alunoscom alguns professores 8. houve tumultos com alunos em alguns corredores 9.
gritavam "reitora, você vai ver, nosso dinheiro vai ter que devolver ou algo nesses

;  houve as seguintes melhorias a partir de 2014: houve normatização determos" 10.
processos, foram comprados muitos livros, revitalização de todos os campi, não de
imediato, mas de acordo com o reequilibrio orçamentário;  observou isso também em10.
outros campi. [...]  inquirido "qual a mudança houve na titularização dos professores11.
com a nova reitora", "não houve mudança, quem é titular continuou titular, mas não
houve mais titularização porque o Plano deixou de prever"; [...] (destaques adicionados)

Conquanto a Sra. CELINA DITTRICH VIEIRA e o Sr. WALTER

MARCOS KNAESEL BIRKNER relatem: aumento no número de professores dispensados nos últimos

anos, inclusive durante o semestre letivo, alegando que decorrem de retaliações a manifestações e críticas

em face da atual reitora; lista de professores perseguidos; e ambiente de hostilidade, extrai-se que tais

assertivas são ilações tiradas a partir de impressões individuais, boatos ou informações prestadas por

terceiros que não desejam identificar, enfraquecendo por demais a força probatória dos seus depoimentos.

Com efeito, o Sr. WALTER MARCOS KNAESEL BIRKNER ainda

afirma que "[...] que  movimento hostil por parte da reitora,  [...]"não presenciou apenas ouviu falar

(destaquei).

Já o Sr. GABRIEL BONETTO BAMPI, pontua que "[...]não houve

aumento de dispensa de professores no período de 2014 para cá [...]", bem como que "[...] nunca

presenciou nenhuma ameaça a professores pela Universidade, apenas por parte dos professores contra a

reitora [...]". Na mesma senda vai a Sra. CLARICE GALDÊNCIO, que menciona movimento de alunos e

professores descontentes com a reitora, inclusive com utilização de caminhão de som "[...] 'falando mal da

universidade e da reitora' [...]".
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De mais a mais, o Sr. CARLOS OTÁVIO SENFF assere não ter sofrido

assédio ou pressão, além de também comentar o movimento de alunos e professores em face da reitora.

Portanto, a prova oral não comprova o assédio moral supostamente

efetivado pela atual diretoria da ré nem o aumento do número de dispensas.

De outra banda, folheando por amostragem os registros do CAGED, dos

anos de 2012 a 2017, juntados pela ré (fls. 208-589) não se verifica uma alteração substancial no número

de dispensas sem justa causa efetivadas pela demandada. Ressalva-se o mês de agosto/2014 (ID. f110641

- Pág. 1), quando ocorreram 121 desligamentos (sem especificação da modalidade de extinção contratual)

e 157 admissões. De todo modo, esse dado isolado não revela qualquer ilicitude por parte da ré.

Não há falar em incidência do art. 400, inc. I, do CPC no caso, uma vez

que inexistiu determinação do Juízo de origem para que a ré efetivasse a juntada da documentação em

tela.

Nesse diapasão, dessume-se que o demandante não se desvencilhou do seu

ônus probatório a contento no particular.

Por oportuno, salienta-se que a d. representante do  se posicionouParquet

no mesmo norte, senão vejamos (ID. 91a0957 - Págs. 10-13):

[...]

Conforme já ressaltado, o Magistrado de piso deixou de se pronunciar sobre o
, formulado pelo autor à fl. 3572, requerimento de juntada de novos documentos pela ré be

m como não se manifestou acerca do pedido do MPT de aplicação da disposição contida
, segundo o qual:no art. 400 do CPC

[...]

Assim, não tendo havido o pronunciamento expresso do Juízo sobre os requerimentos de
juntada de novos documentos pela ré, cabia ao sindicato autor, por meio de petição ou na
audiência de encerramento (cuja presença foi dispensada), renovar o requerimento de
intimação da ré para apresentar os aludidos documentos, sob pena de a recusa ser havia

.como ilegítima e, sob pena, também, de restar preclusa a matéria

Contudo, . Veja-se,como o sindicato assim não procedeu, deixou precluir a discussão
também, que no recurso também não foi alegado cerceamento do direito de produção de
provas, e a declaração de nulidade da sentença e, via de consequência, o retorno dos autos
à origem, para a reabertura da instrução processual, a fim de que, na instância a quo, fosse
determinada a juntada da documentação referida pela ré, com a cominação do art. 400 do
CPC.

Ao deixar de renovar o pedido de intimação da ré para a juntada de novos documentos, o
sindicato permitiu que a instrução processual fosse encerrada sem a apresentação de
protesto antipreclusivo, inviabilizando a rediscussão.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

[...]
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Portanto, no caso, a ausência de documentos não se presta para levar à procedência do
.pedido em análise, como pretende o sindicato demandante

Cabe destacar que, tendo sido o pedido julgado improcedente por insuficiência de provas,
incide, na hipótese, o disposto no art. 103, I, do CDC - Lei n. 8.078, de 11 de setembro de
1990 -, de acordo com o qual:

[...]

Forte nesses fundamentos, o MPT opina pela reforma da sentença tão somente quanto ao
seu fundamento, julgando-se improcedente o pedido, por insuficiência de prova, a fim de
se resguardar aos substituídos que se sentirem prejudicados, o direito de proporem ações
trabalhistas individuais com fundamento idêntico ao desta demanda coletiva, nos termos

.do art. 103, I, do CDC

[...] (destacou-se)

Dessarte,  ao recurso.nego provimento

2. HORAS EXTRAS. ATIVIDADES EXTRACLASSE

O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido por horas extras oriundas

de atividades extraclasse supostamente não consideradas pela ré, fundamentando que o tempo despendido

com as atividades de preparação das aulas e correção de provas, dentre outras, já estão incluídas no

conceito e valor da hora-aula, sendo descabido seu pagamento como serviço extraordinário, com esteio no

art. 320 da CLT. Ainda registrou que o autor não demonstrou matematicamente nenhum prejuízo

específico.

O ente sindical demandante busca a condenação da ré ao pagamento de

horas extras pela execução de atividades extraclasse destinadas a pesquisas, participação em bancas ou

trabalho de conclusão de curso, participação em reuniões do NDE e do colegiado, além dos reflexos.

Assevera que a ré não trouxe aos autos nenhum controle de jornada ou comprovante de pagamento de

salários, o que inviabilizou a demonstração matemática de diferenças devidas, devendo incidir o disposto

na Súmula 338, item I, do TST. Acrescenta que o preposto da ré confessou que a atuação do membro da

banca que não é orientador não era remunerada como horas extras, pois esta atividade já estaria inserida

na carga horária ordinária deste profissional. Ainda argumenta que a remuneração dos professores

abrange apenas as horas-aula (art. 320 da CLT), devendo perceber toda atividade não vinculada a sua

disciplina como serviço extraordinário, por ser tempo à disposição do empregador (art. 4º da CLT), e que

entender de forma diversa configura salário complessivo (Súmula 91 do TST). Ademais, salienta que o

ônus probatório é da ré, pois alega fato extintivo do direito dos substituídos - o correto pagamento. Por

fim, pontua que as normas coletivas estabelecem duração para as atividades extraclasse (festas, gincanas,

viagens, etc.) e reuniões pedagógicas.

Inicialmente, registra-se que a ré defende que todas as atividades

extraclasse já foram devidamente remuneradas, por integrarem o horário ordinário dos professores. Por
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certo, ao alegar fato obstativo ao direito dos empregados substituídos, a demandada atraiu para si o ônus

probatório (art. 818 da CLT; art. 373, inc. II, do CPC).

Com efeito, a ré não trouxe ao caderno processual eletrônico qualquer

holerite ou controle de jornada de seus empregados no cargo de professores, impossibilitando o estudo,

ainda que por amostragem, do escorreito adimplemento da remuneração dos empregados.

Assim, , poder-se-ia ventilar a incidência da Súmula 338, item I,a priori

do TST ao caso - máxime ser notório que a ré detém mais de 10 empregados. Todavia, o demandante não

apresentou jornada laboral para se tomar como base, restringindo-se a afirmar que a realização das

diversas atividades extraclasse "[...] perfazem em média 20/30 horas-aulas semanais para cada professor

[...]" (ID. 2601e64 - Pág. 7), inexistindo jornada a ser presumida como verdadeira.

Assim, faz-se necessário o estudo da prova dos autos. Eis o conteúdo da

prova oral acerca da temática sob lume (IDs. 20acd96 e ID. 41ba996 - Págs. 3-5):

-Preposto da Ré: [...]  ; [...]  9. todos os professores são contratados como horistas 13. h
á remuneração por algumas atividades extraclasse como, por exemplo, orientação de
monografia e estágio, atividades de pesquisa e extensão (desde que aprovados em editais

;  a forma deespecíficos), realização de provas em segunda chamada, entre outras 14.
apuração para pagamento dessas atividades está prevista em resolução específica da
universidade;  na orientação de monografia, por exemplo, é atribuído um número de15.
horas por orientando;  16. a participação em bancas não são remuneradas especificamente

;  inquirido porque fazem parte da atividade do orientador 17. "e quem está na banca e não
[...]é orientador, como é remunerado", respondeu "está na carga horária dele de docente"

- Sra. CELINA DITTRICH VIEIRA (1ª testemunha do autor): [...]  A depoente21.
integra o Consun (Conselho Universitário); [...]  as  23. bancas não ocorrem em horário

;   de aula 24. as reuniões pedagógicas do colegiado ocorrem a cada três meses, não ocorre
 ;  a depoente fazno horário de aulas e duram cerca de duas horas a duas horas e meia 25.

o registro da presença dos alunos no diário físico e depois tem que lançar no sistema da
UNC em casa, nos finais de semana ou nos intervalos;  entende que é obrigatória a26.
participação dos professores no colegiado, por questão de responsabilidade, embora não
haja nenhuma sanção; . inquirida quais atividades realiza extraclasse e que não são27
remuneradas e qual o tempo estimado, respondeu "preparação das avaliações, correção,
lançamento de notas e faltas, reuniões de colegiado, eventuais reuniões pedagógicas
por outros assuntos, participação em bancas de monografia, bancas de

 aproveitamento de cursos e a questão da pesquisa, o que ocorre com alguns
professores que diziam não haver remuneração, além da participação na prova

";  quanto ao tempo estimado, integrada de fases 28. não tem como especificar, mas sabe
;  aque dá uma trabalho imenso participar, por exemplo, da prova integrada de fases 28.

depoente despende de duas horas e meia a três horas por semana em atividades
 [...]extraclasse

- Sr. WALTER MARCOS KNAESEL BIRKNER (2ª testemunha do autor): [...] que
; que sempre fez a chamada manual e fazia a inserção eletrônica posteriormente não sabe

; [...] que os dizer quanto tempo demandava a inserção eletrônica projetos de pesquisa e
; [...]extensão fazia parte da composição de 40 horas

- Sr. GABRIEL BONETTO BAMPI (1ª testemunha da ré): [...] 9. inquirido "quais os
regimes de contratação", respondeu " ";  não há contratação portodos são horistas 10.
tempo "integral ou parcial"; [...]

- Sra. CLARICE GALDÊNCIO (2ª testemunha da ré): [...]  6. é obrigatória a
 e para isso retornam às atividadesparticipação dos professores nas reuniões pedagógicas
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antes do início das aulas;  isso ocorre no período de recesso, no início de fevereiro e no7.
mês de julho durante as férias dos alunos;  ocorrem 8. em média quatro reuniões por ano,

;  ;  por uma hora e meia, em torno disso 9. as horas de pesquisa são remuneradas 10. é
possível fazer a chamada durante a aula utilizando o celular para lançamento direto no

;  sistema 11. ocorre de os integrantes de bancas participarem no seu horário de lecionar
 ; 12. quando (quando levam as turmas) e também ocorre fora desse horário o professor

  participa de banca fora de seu horário de aula não recebe remuneração específica
; [...]para isso

- Sra. CARLOS OTÁVIO SENFF (3ª testemunha da ré): [...]   14. não há remuneração
;   para participação em bancas 15. não há remuneração pela participação em grupos

 [...] (destaques adicionados)de pesquisa

Observa-se prova dividida quanto às atividades em grupos de pesquisa já

estarem inseridas na jornada dos professores. A Sra. CLARICE GALDÊNCIO e o Sr. WALTER

MARCOS KNAESEL BIRKNER apontam que o tempo envolvendo pesquisa já era remunerado, sendo

considerado na jornada ordinária dos professores. Já a Sra. CELINA DITTRICH VIEIRA e o Sr.

CARLOS OTÁVIO SENFF vão no sentido de que não havia remuneração.

Em relação ao tempo necessário para anotação da chamada no sistema

eletrônico após a aula, entende-se que isto é uma faculdade do trabalhador, uma vez que a Sra. CLARICE

GALDÊNCIO afirma ser "[...] possível fazer a chamada durante a aula utilizando o celular para

lançamento direto no sistema [...]". Logo, a esta tarefa poderia ser realizada no transcorrer da aula.

Por outro lado, no tocante às bancas, o Sr. CARLOS OTÁVIO SENFF

registra que "[...] não há remuneração para participação em bancas [...]". A Sra. CLARICE GALDÊNCIO

pontua que as bancas podem ou não ser em horário de aula e acrescenta que "[...] o professor participa de

banca fora de seu horário de aula não recebe remuneração específica para isso [...]". A Sra. CELINA

DITTRICH VIEIRA assevera que as bancas não eram em horário de aula.

No particular, sopesando os depoimentos, entende-se que a participação

em bancas de conclusão de cursos não ocorria durante o horário de aula, razão pela qual não eram

remuneradas.

Acerca das reuniões pedagógicas do colegiado, a Sra. CELINA

DITTRICH VIEIRA informa que alguns colegas lhe afirmaram não haver pagamento e que estas "[...]

ocorrem a cada três meses, não ocorre no horário de aulas e duram cerca de duas horas a duas horas e

meia [...]" (grifou-se). A Sra. CLARICE GALDÊNCIO realça a obrigatoriedade de participação nestas

reuniões e que "[...] ocorrem em média quatro reuniões por ano, por uma hora e meia, em torno disso [...]"

(sublinhou-se). Aqui também se conclui que não eram remuneradas.
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Nesse diapasão, entende-se que os professores que participavam de

bancas, de grupos de pesquisas e das reuniões pedagógicas do colegiado não percebiam a remuneração

pertinente e estas atividades não ocorriam rotineiramente no seu horário de lecionar, tendo a ré se

desvencilhado apenas parcialmente do seu ônus probatório.

Logo, aos professores que comprovantemente atuarem nestas atividades

extraclasse, são devidas como serviço extraordinário, observada a duração de cada uma.

Inclusive, a posição do membro do  é no mesmo sentido (ID.Parquet

91a0957 - Págs. 13-18):

[...]

4.3. HORAS EXTRAS

[...]

Infere-se da prova testemunhal, portanto, que não foram remuneradas as atividades
extraclasse de preparação das avaliações, correção, lançamento de notas e faltas, reuniões
de colegiado, eventuais reuniões pedagógicas por outros assuntos, participação em bancas
de monografia e bancas de aproveitamento de cursos, bem como a participação em

.grupos de pesquisa

Por sua vez, na contestação, a ré afirmou que as atividades extraclasse estavam inseridas
na carga de trabalho regular do professor e eram remuneradas dentro dos valores pagos
pelas horas-aulas semanais. Vejamos os pertinentes trechos da defesa:

[...]

A s s i m , está inserido na carga de trabalho regular do professor o tempo destinado às
atividades extraclasses, sendo que tais serviços encontram-se remunerados dentro dos
valores pagos pelas horas-aulas semanais.

[...]

Todas as atividades mencionadas pelo sindicato são realizadas em horário de aula.

[...]

Na espécie, ao sustentar, em defesa, que as atividades extraclasse eram devidamente
remuneradas, a ré atraiu, para si, o ônus de comprovar tais pagamentos, nos termos do art.

.818, II, da CLT, por se tratar de fato extintivo do direito do autor

De tal ônus, contudo, não logrou se desincumbir, porquanto não juntou aos autos provas -
tais como: registros de controle de horários e recibos de pagamento - aptas a demonstrar
que, efetivamente, procedia ao pagamento das horas extraclasse em favor dos professores,
conforme alegado na peça contestatória.

[...]

Destarte, o MPT oficia pelo provimento da pretensão recursal, para que a ré seja
condenada a pagar, em favor dos substituídos, horas extras pela execução de atividades
extraclasse destinadas a pesquisas, participação em bancas ou trabalho de conclusão de
curso, participação em reuniões do NDE e do colegiado, com adicional de 50% e reflexos
.

[...] (destaques adicionados)
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Isso posto, há reflexos no 13º salário; nas férias acrescidas do terço

constitucional; nos depósitos do FGTS; no descanso semanal remunerado; e, conforme o caso, no

aviso-prévio.

Não há falar em reflexos em adicional noturno, pois, na realidade, este

compõe a base de cálculo das horas extras, nos termos da OJ 97 da SBDI-I do TST. Também não há falar

em reflexos em triênios, pois estes possuem natureza salarial e compõem a base de cálculo das horas

extras e não o inverso, nos termos da Súmula 264 do TST.

Em arremate, os seguintes parâmetros devem ser observados: adicional de

50%; evolução salarial; Súmula 264 do TST; e dedução dos valores, comprovadamente, pagos sob mesmo

título, não limitado ao mês de apuração, conforme OJ 415 da SBDI-I do TST e Súmula 77 deste Regional.

Dessarte,  ao recurso, para condenar a ré a pagar,dou parcial provimento

como serviço extraordinário, as atividades extraclasse de participação em bancas de conclusão de curso,

em grupos de pesquisa e nas reuniões pedagógicas do NDE ou do colegiado aos professores que

comprovadamente participaram destas, observados os reflexos e demais parâmetros fixados na

fundamentação.

3.  JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Como já dito, o ente demandante pleiteia as benesses da justiça gratuita em

seu favor, isentando-o do pagamento de custas processuais e preparo recursal, com esteio no art. 18 da Lei

nº 7.347/1985 e no art. 87 do CDC, mormente estar atuando em juízo na condição de substituto

processual.

Entendo que o caso merece solução diversa da inicialmente adotada, no

particular.

Trata-se a presente ação de demanda de natureza coletiva, na qual o

sindicato-autor atua na condição de substituto processual, na defesa de direitos metaindividuais dos

integrantes da categoria que representa.

Tal circunstância atrai a aplicação dos dispositivos que compõem o

microssistema processual de jurisdição coletiva delineado pela Lei da Ação Civil Pública e pelo Código

de Defesa do Consumidor, complementados, no que diz respeito às relações de trabalho, pela CLT e pelo

CPC.
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A respeito das custas e honorários advocatícios dispõe expressamente o

art. 87, do CDC que "[n]as ações coletivas de que trata este Código não haverá adiantamento de custas,

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora,

salvo comprovada má-fé, em honorário de advogados, custas e despesas processuais."

A hipótese, portanto, se subsume aos termos do art. 87 do CDC, antes

transcrito.

Neste sentido já decidiu esta 3ª Câmara:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO. SUBSTITUTO
PROCESSUAL.Postulando o sindicato direitos de terceiros, em nome próprio, em razão
de legitimação extraordinária prevista constitucionalmente, faz jus ao pedido de
assistência judiciária (isenção de custas processuais), diante do disposto no art. 87 do
Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). (TRT12 - RO -
0001715-26.2017.5.12.0001, Rel. AMARILDO CARLOS DE LIMA, 3ª Câmara, Data de
Assinatura: 09/07/2019)

Portanto,  ao recurso do sindicato-autor, para isentá-lo dodou provimento

pagamento das custas processuais.

4. DIRETRIZES DE LIQUIDAÇÃO

Tratando-se de condenação originária, faz-se necessário traçar os

parâmetros de liquidação do .decisum

Os valores serão apurados em liquidação, por simples cálculos.

Os descontos fiscais deverão ser retidos na fonte, observado o disposto no

art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 13.149, de 2015, e o disposto na Instrução

Normativa RFB nº 1.500, de 29-10-2014.

As contribuições previdenciárias devidas pelo empregado e pelo

empregador sobre as verbas de natureza salarial, obedecerão ao disposto no art. 22, § 2º, art. 28, § 9º, e

art. 43, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.212/1991, e no § 4º do art. 276 do Decreto nº 3.048/1999, com dedução das

parcelas ao encargo do trabalhador: para proceder à dedução dos encargos previdenciários - cota

empregado -, esses devem ser atualizados monetariamente pelos mesmos índices de atualização dos

débitos trabalhistas, sendo o valor encontrado deduzido dos créditos do trabalhador, mantendo-se, assim,

o poder de compra da moeda (Súmula 368, item II, do TST) e quanto ao montante a ser suportado pelo

demandado, será composto pelos valores nominais encontrados, observado entendimento jurisprudencial

presente na Súmula 80 do TRT da 12ª Região.

ID. b6c1408 - Pág. 14

Assinado eletronicamente por: QUEZIA DE ARAUJO DUARTE NIEVES GONZALEZ - 05/08/2020 09:42 - b6c1408
https://pje.trt12.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20032518261699600000013456137
Número do processo: ROT 0000789-94.2017.5.12.0017
Número do documento: 20032518261699600000013456137

Documento assinado pelo Shodo



Segundo o disposto no art. 395 do CC, a parte ré deverá responder pelos

juros, correção monetária e multa incidentes sobre a contribuição previdenciária, ao passo que a

responsabilidade da parte autora limitar-se-á ao valor nominal da obrigação.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, em vista da publicação

da Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019, que alterou os arts. 879 e 883 da CLT e art. 39

da Lei nº 8.177/1991, e considerando que não é possível assegurar que o instrumento legal permaneça

vigente e produzindo efeitos quando da liquidação da sentença, este Colegiado adotou o entendimento de

que a melhor solução é  a discussão sobre o percentual de juros depostergar para a fase de liquidação

mora e o índice de atualização monetária aplicáveis nas respectivas épocas próprias.

Inverto o ônus da sucumbência pelas custas processuais, fixando-as ao

encargo da ré, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), sobre o valor provisoriamente arbitrado à

condenação, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Pelo que,

 

 

ACORDAM os membros da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho

da 12ª Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar de deserção, arguida pela ré em contrarrazões, e CO

. No mérito, por maioria, vencido parcialmente o Desembargador NivaldoNHECER DO RECURSO

Stankiewicz,  para:  condenar a ré a pagar, como serviçoDAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a)

extraordinário, as atividades extraclasse de participação em bancas de conclusão de curso, em grupos de

pesquisa e nas reuniões pedagógicas do NDE ou do colegiado aos professores que comprovadamente

participaram destas, observados os reflexos e demais parâmetros fixados na fundamentação; e  parab)
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isentar o autor do pagamento das custas processuais. Alterar o valor da condenação para R$ 40.000,00.

Custas no importe de R$ 800,00, pela ré. Intimem-se.

Participaram do julgamento realizado na sessão do dia 29 de julho de

2020, sob a Presidência do Desembargador do Trabalho José Ernesto Manzi, os Desembargadores do

Trabalho Quézia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez e Nivaldo Stankiewicz. Presente a Procuradora

Regional do Trabalho Silvia Maria Zimmermann. Sustentou oralmente a advogada Tatiana Kahlhofer,

procuradora da parte ré.

 

QUEZIA DE ARAUJO DUARTE NIEVES GONZALEZ
Relatora
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