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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE MAFRA – SANTA 

CATARINA. 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA – SINPROESC, entidade sindical de 1º Grau, inscrito no CNPJ sob o nº 

83.932.574/0001-25, com sede na Rua Cardeal Câmara, nº 146, Barreiros, São 

Jose/SC, CEP 88.110-070, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Prof. 

Carlos Magno da Silva Bernardo, através de seu procurador que a esta subscreve, 

com escritório profissional na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 200, centro, 

Mafra/SC, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para, com fulcro 

no art. 7°, XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB, propor a 

presente:  

 

 

 AÇÃO COLETIVA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, contra:  

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUnC, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.395.921/0001-28, com sede na Av. 

Presidente Nereu Ramos, nº 1.071, Jardim Moinho, Mafra/SC, CEP 89.300-000, pelos 

motivos fáticos e jurídicos aduzidos nesta exordial. 
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1. DOS FATOS E DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Conforme amplamente noticiado por este Sindicato na imprensa 

local (doc. Anexo), e denunciado perante o Ministério Público do Trabalho, nos 

últimos dois anos a Reclamada vem adotando política institucional baseada em   

condutas abusivas, configurando a administração por estresse as quais serão 

enumeradas a seguir.  

 

As condutas são sistemáticas e visam obter engajamento dos 

professores, que passam a aceitar as regras sem contestar, pois todos passam a 

temer pela demissão.  

 

A administração arbitrária visa não só a obtenção de maior lucro 

para implementar novos projetos absurdos como a implantação de novos cursos 

sem nenhuma estrutura, como o curso de medicina, como também, concretizar um 

projeto de poder de grupo específico, interessados em eliminar todos que possam 

concorrer ao cargo de reitor, e que por consequência culminará na promoção 

pessoal da reitora, que notoriamente possui pretensões políticas.  

 

O autoritarismo da atual gestão não aceita contestações. Os 

trabalhadores são vítimas de uma estratégia cruel que tem por objetivo levá-los a 

acreditar que todo aquele que reclama e expõe as transgressões está agindo contra 

a Reclamada, nas palavras dos superiores hierárquicos “cuspindo no prato que 

comeu”.  

 

Os professores identificados como ingratos e subversivos são o 

assunto das reuniões de coordenadores de curso (cargos de confiança), que ficam 
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com a incumbência de repassar aos demais professores o agir “pernicioso” dos 

colegas “problemáticos”. Na sequência esses professores são isolados, passando a 

temer a aproximação devido às perseguições.  

 

A perseguição importará na diminuição da carga horária, na ameaça 

de demissão ou demissão efetiva. A ameaça contínua - de demissão, leva ao 

conformismo, obtido pela opressão persistente.   

 

No início do segundo semestre de 2016 promoveu-se verdadeira 

fraude para fixar regras para o processo eleitoral para compor o Conselho 

Universitário, órgão que elegerá o reitor em 2018. Para tanto se restringiu a 

participação de professores tanto na condição de candidatos como na condição de 

eleitores. Em Mafra havia 270 eleitores, mas somente 73 conseguiram exercer o 

direito. Ressalta-se que a abstenção foi programada pela própria Reclamada que 

restringiu a publicidade do edital que fixou a abertura do pleito, restringiu o prazo 

para busca de votos (quinta-feira foi publicado o edital, sexta-feira o prazo para 

registro de candidaturas, segunda-feira eleições), restringiu o horário de votação das 

13h às 16h, quando, inclusive, não existia atividade acadêmica.  

 

Notadamente, não é competência desta Justiça Especializada, mas 

corrobora o caráter ofensivo e intolerável da atual gestão, e atinge ambiente de 

trabalho, vez que esta eleição é o único momento democrático na instituição.  

 

O ambiente de trabalhou se tornou tóxico, contribuindo para 

degradação psicológica dos trabalhadores, em decorrência do agir daqueles que 

exercem cargos administrativos, em todo o seu escalonamento. Assim, o ambiente 



                                                                              
                                                                               

                                                                                             ADVOGADO LUCAS FERRARI   

                                                                                                                                    OAB/SC  48.178 

    

 

lucasferrari.adv@outlook.com   |   celular (47) 9 9665-9643   |    telefone (47) 3642-2655 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 200, 1º andar - Centro - Mafra – SC – CEP  89.300-000 

 

acadêmico que deveria prezar pelo diálogo e transparência, se submete aos 

desígnios da inaceitável politicagem administrativa.  

 

1.1. DAS DEMISSÕES  

 

Assim que a atual administração da Reclamada tomou posse iniciou-

se o processo de demissão sem justa causa, mas indiretamente motivadas. A 

motivação indireta esteve vinculada à participação de trabalhadores na 

administração anterior, à idade dos trabalhadores, ao agir ditatorial dos gestores 

“eliminando” vozes dissonantes e contrarias ao agir obtuso, e por fim, se demitiu 

trabalhadores que representavam perigo à continuidade da atual administração no 

poder, pois havia possibilidade de concorrerem diretamente para o cargo de reitor, 

ou congregar pessoas para se opor a futuras candidaturas.  

 

Nos locais onde a Reclamada está situada, em regra, se apresenta 

como única empregadora do ensino superior. Assim, os professores universitários 

têm a Reclamada como único local de trabalho. A maioria dos professores obtém, 

através deste emprego, a única fonte de subsistência, inclusive, comumente vários 

membros de uma mesma família laboram para Reclamada.  

 

Logo, as demissões incutiram nos demais trabalhadores o medo de 

futuras demissões. O medo fez com que grande parte dos professores aceitasse os 

absurdos, ou, mesmo não aceitando, escolheram calar-se para preservar seus 

empregos. 

 

Em época de crise econômica e flexibilização de direitos trabalhistas 

decorrente da proposta de reforma da CLT, a manutenção do posto de trabalho é 



                                                                              
                                                                               

                                                                                             ADVOGADO LUCAS FERRARI   

                                                                                                                                    OAB/SC  48.178 

    

 

lucasferrari.adv@outlook.com   |   celular (47) 9 9665-9643   |    telefone (47) 3642-2655 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 200, 1º andar - Centro - Mafra – SC – CEP  89.300-000 

 

imperativo para todos os trabalhadores, e muito mais àqueles que não encontrarão 

outro posto de trabalho, em caso de demissão.  

 

Portanto, notório que a insegurança passou a fazer parte da vida de 

todo os professores, causando, por consequência, a desestruturação do equilíbrio 

emocional, afetando a vida profissional e pessoal. O desequilíbrio da estrutura física 

e psicológica reduz a autoestima, afeta a execução das atividades acadêmicas 

suprimindo a motivação e a adequada transmissão do valioso conhecimento.  

 

Certo que a politicagem é uma decisão do administrador, contudo 

não pode atingir os trabalhadores. No presente caso, a politicagem administrativa 

macula o ambiente de trabalho, atingindo o trabalhador, configurando abuso do 

poder diretivo. 

 

Assim, resta caracterizada a degradação do ambiente de trabalho. 

Neste caso, importa em ofensa a um direito coletivo, visto que o meio ambiente de 

trabalho saudável é direito de toda a categoria de trabalhadores envolvida. O direito 

do trabalhador ao ambiente do trabalho saudável e equilibrado é dotado de caráter 

transindividual e fundamental, pois é mero corolário do direito à saúde e à vida, sem 

ignorar ainda a dignidade da pessoa humana.  

 

A conduta ilícita da requerida mediante a instituição de 

administração baseada no terror psicológico, o caráter reiterado das atitudes 

opressivas, desumanas, humilhantes e degradantes deve ser repelida por toda 

sociedade que, de forma indireta, é responsável por arcar pelas consequências de 

uma política precária que fora adotada pela empresa demandada na redução de 

riscos inerentes ao trabalho, porquanto presentes os pressupostos 
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consubstanciados nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sem ignorar ainda o disposto 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988.  

 

De outra parte, a demissão baseada na idade dos trabalhadores viola 

os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do 

trabalho, bem como um dos objetivos fundamentais da República, que visa a 

"promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação" (artigo 3º, IV, da Constituição), 

consubstanciando exercício abusivo do poder diretivo.  

 

1.2. DA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS 

 

Em meados de 2016 a Ré instalou câmeras no campus Mafra. Todas 

as câmeras estão instaladas em pontos estratégicos visando fiscalizar, 

exclusivamente, os professores empregados da Reclamada. Só há câmeras nos locais 

de maior circulação de professores como entrada/saída de estacionamento 

exclusivo e sala dos professores. Não há câmeras, por exemplo, próximo à reitoria 

local que durante o horário noturno é consideravelmente ermo, e com menos 

iluminação. No estacionamento e entradas dos alunos, locais com pouca iluminação 

e no qual deve a Reclamada assegurar a integridade dos consumidores, não há 

câmeras.  

 

Nesse compasso, as câmeras não possuem o condão de promover à 

segurança do local de trabalho, vez que não se destinam a asseguram a integridade 

dos trabalhadores, ou dos alunos, seu intuito único é fiscalizar os professores 

(identificando quem conversa com quem) sobrelevando a conduta opressiva, 

degradando mais uma vez o ambiente de trabalho criando-se verdadeiro 
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PANOPTISMO, onde o poder fiscalizador do empregador se torna onipotente, 

onipresente, onividente. 

 

1.3. DA VIOLAÇÃO DAS NORMAS DO TRABALHO 

 

A Reclamada é adepta a gestão do risco trabalhista, pois prefere 

violar os direitos trabalhistas dos professores, acreditando que quando ocorrer a 

demissão nem todo professor ajuizará reclamatória trabalhista na busca da 

efetivação dos direitos e garantias legalmente asseguradas. Afirmação esta, 

inclusive, feita pela atual reitora, em reunião com professores, quando questionada 

sobre o corte no pagamento de verbas destinadas a remunerar o deslocamento, 

alimentação e estadia. Circunstância que resultou no ajuizamento de ações coletivas. 

 

A Reclamada, igualmente, se nega a pagar horas extraclasse paras os 

professores. Todos os professores são contratados como horistas, sem dedicação 

exclusivamente. Logo, a remuneração da hora-aula é a contraprestação mínima 

referente à atividade docente em sala de aula, exclusivamente. Não estando incluso 

horas de preparação de aulas, preparação e correção de trabalhos e provas, 

participação em atividade extraclasse, prova de fases, preparação de Seminários e 

Semanas Científicas, participação em Bancas de Conclusão de Curso, Reuniões de 

Colegiados, reuniões pedagógicas, Semana Pedagógica, participação em grupo de 

pesquisa, reuniões de núcleo docente estruturante, registro de frequência, notas e 

conteúdo em sistema eletrônico, entre outros.  

 

As atividades acima descritas perfazem em média 20/30 horas-

aulas semanais para cada professor. 
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Rumando por este diapasão, disparate sem igual extrai-se da fala dos 

coordenadores, os quais afirmam sem que suas faces fiquem vermelhas que os 

professores devem executar a pesquisa científica por amor à mesma, sem pensar na 

retribuição pecuniária. Ressalta-se que dentro da estrutura organizacional (doc. 

anexo) foi criado o cargo de pró-reitor de pesquisa e diretoria de pesquisa. Os 

integrantes recebem salário de 40h acrescido de gratificação de função equivalente 

a 60% do salário mensal. A Reclamada se vale do trabalho de pesquisa dos 

professores, para cumprir exigência do Ministério da Educação. A pesquisa é item 

de avaliação para recredenciamento dos Cursos oferecidos pelas Instituições de 

Ensino Superior. Portanto, é atividade docente, é trabalho. Ressalta-se que a 

Reclamada se nega a criar a figura do contrato com dedicação exclusiva. 

 

Assim, com sua pesquisa, o professor sustenta a estrutura 

organizacional, mas não recebe a contraprestação pelo serviço prestado.  

 

 Igualmente a Reclamada sonega pagamento de adicionais de 

insalubridade/periculosidade para os professores que exercem atividades em 

hospitais, clínicas, laboratórios vinculados aos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, 

Farmácia, Veterinária, Engenharias, entre outros.  

 

Em 08 de setembro de 2016 a Reclamada publicou (doc. anexo) no 

Jornal “Tribuna da Fronteira” notícia promocional informando que alcançou um 

“superávit na ordem de 3 milhões em 2015, em decorrência do planejamento 

estratégico da atual gestão 2014/2018, (...) com foco em manter a qualidade nas 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão (...)”. Ainda, de acordo com a publicidade, 

a Reclamada investiu mais de 2 milhões em 2016 em seus cursos; extrai-se também, 
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que possui 35 (trinta e cinco) grupos de pesquisas. Em todos os grupos os 

professores trabalham por amor à pesquisa.  

 

A Reclamada só não investe na remuneração dos seus 

professores! 

 

Não podemos esquecer que a Reclamada é uma Fundação sem fins 

lucrativos, a única fonte de custeio são as mensalidades. Para alunos são necessários 

professores. Logo, todos os milhões acima enaltecidos advêm do trabalho dos 

professores empregados da Reclamada. Do trabalho não remunerado! Lucro? 

Não, exploração de professores!!! Projeto de Poder da gestão 2014/2018. 

 

A Reclamada, também, descumpre os ditames da NR-17, pois não 

propicia conforto térmico para os professores. As salas de aulas não são equipadas 

com aparelhos de ar condicionado. Facilmente a temperatura interna ultrapassa 

28°C. O meio adequado para amenizar o calor são ventiladores barulhentos, 2 (dois) 

por sala, que atrapalham o aluno, e obrigam o professor a “gritar” em sala para 

transmitir o conteúdo. Ao final da noite os professores estão transpirando, 

completamente esgotados e estressados.   

 

A Constituição da República, no art. 7º, inciso XXII, elenca entre os 

direitos dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança. A Consolidação das Leis do Trabalho, contém 

disciplina expressa acerca da matéria, nos arts. 155 e 200, atribuindo, ainda, ao 

Ministério do Trabalho e Emprego competência para fazê-lo estabelecer 

regulamentação quanto ao ambiente de trabalho, o que inclui a NR-17 que 

estabelece as especificações da ergonomia no trabalho.  
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Nos termos do art. 157 da CLT, incumbe à empregadora cumprir as 

normas de segurança. Reforçam a obrigação patronal o art. 7º, XXII, da CRFB, o art. 

19, § 1º, da Lei nº 8.213/91, as disposições da Convenção nº 155 da OIT e toda a 

regulamentação prevista da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, especialmente a NR-17. 

 

A ergonomia em um caráter aplicado possui a perspectiva de adaptar 

o trabalho ao homem, correspondendo à demanda específica e sofrendo 

transformações de acordo as atividades humanas. A ergonomia precisa ser 

observada para instituir o ambiente de trabalho saudável mediante a elaboração de 

estratégias que, no caso específico da atividade universitária, contemplem um 

ambiente com conforto térmico, sonoro e mobiliário escolar adequado, visando 

evitar impactos para professores e estudantes.  

 

O mobiliário escolar é de extrema importância para o conforto físico 

e psicológico do aluno, pois, não terá motivação para desenvolver a atividade escolar 

e acarretará em outros distúrbios. Esse ambiente de trabalho é solo fértil para o que 

ciência chama de ESTRESSE. Depois de certo tempo o estresse provoca nos 

trabalhadores traumas e doenças de difícil cura. Consertar as consequências 

danosas implica na necessidade de terapias, tratamentos, frustrações e muitas vezes 

o resultado não plenamente eficaz, pois muitas lesões psicológicas são irreversíveis. 

Além, é claro, de ser um tratamento ser excessivamente caro, não estando ao alcance 

de todos. 

 

Outra violação trabalhista praticada pela Reclamada está vinculada 

ao pagamento de salários, pois sonega os recibos mensais de salários para todos os 

trabalhadores, deliberadamente descumprindo outra norma trabalhista.   
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1.4. DA MAJORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – DA DISCRIMINAÇÃO 

 

Em maio de 2014 a atual reitora visando aumentar a própria 

remuneração solicitou ao presidente da Fundação modificações no plano de cargos 

e salários. As modificações alteram o percentual das gratificações recebidas pelo 

reitor que passou para 150% e Vice-reitor 120%. Originariamente a gratificação 

para reitor era de 100% e vice 85%. Assim, a reitora teve aumento de 50% e o vice 

de 41,5%. A alteração foi significativa e exclusiva para estes dois cargos. 

 

Em maio de 2017 a Reclamada concedeu, “magnanimamente”, 

aos trabalhadores, entre eles os professores, um AUMENTO SALARIAL REAL 

DE 0,5%. 

 

Quando da instituição do Plano de Cargos e Salários em 2011 foi 

fixado o valor de todos os salários e das gratificações. Assim, a vantagem salarial 

auferida somente pelos gestores, e beneficiando somente duas pessoas (cargos) 

representa verdadeira discriminação. Nesse compasso, a vantagem salarial deve ser 

estendida a todos os professores para aumentar o valor real da hora-aula em igual 

percentual.  

 

1.5. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 

 

Em 2008 a Reclamada celebrou Termo de Ajuste de Conduta com o 

Ministério Público que resultou na instituição do plano de cargos e salários, na 

distribuição de disciplinas e titularidades e na contratação de novos empregados 

para o setor administrativo e acadêmico somente através de teste seletivo. 
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Com a distribuição de titularidades os professores que exerciam 

cargos de confiança disponibilizavam as disciplinas, sendo estas destinadas à 

escolha interna. O professor que ministrasse a disciplina o fazia na condição de 

substituto. Também ficaram na condição de substituto os professores não 

contemplados com titularidade, por não ter atingindo os requisitos regimentais.  

 

 A despeito do TAC, a gestão 2014/2018, ao assumir, determinou a 

suspensão de distribuição de titularidade, quando existe vaga em decorrência de 

extinção do contrato de emprego do titular, ou diante da renúncia da titularidade. A 

renúncia pode te sido tácita, diante do afastamento sem remuneração por mais de 2 

(dois) anos, ou muitas vezes coagida. Em certos casos proibiu-se a distribuição 

interna de disciplinas, mesmo na condição de substituição. Para suprir a vacância 

criou-se a contratação mediante “banco de currículos”, permitindo com isso que a 

administração direcione a vaga existente.  

 

Ressalta-se que a cada semestre há alguma mudança nas regras de 

escolha de aulas, muitas vezes não documentadas. O coordenador apenas recebe 

uma ligação que informa que certa disciplina sem titular será encaminha para 

escolha externa, quando então fazem uso do “banco de currículos”. Algumas vezes a 

justificativa é necessidade de “oxigenar o colegiado”. Leia-se: perseguição ao 

professor que por ventura tenha interesse na disciplina e prática da famigerada 

“higienização administrativa”, permissa venia Excelência, ações típicas da 

administração ditatorial.  

 

As constantes alterações das regras para escolha de disciplinas 

geram grave insegurança salarial aos trabalhadores, sendo que a cada semestre 

regras novas colocam em dúvida se o professor terá a mesma carga horária ou 
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sofrerá redução na jornada de trabalho, quando o plano de cargos prevê que os 

professores sejam de dedicação parcial ou exclusiva, fato não implementado pela 

gestão. Resta evidenciado que o Princípio da Boa-Fé Objetiva, balizador das 

condutas na relação de emprego, é mitigado diuturnamente pela gestão 2014/2018.  

 

Diante do quadro fático resta evidente a concretização das lesões 

que o Ministério Público do Trabalho pretendia evitar com celebração do TAC em 

2008.  

 

Imperioso analisar que todas as condutas narradas convergem para 

implementação do projeto de poder, almejado pelo grupo que tomou de assalto a 

instituição. Sendo público e notório que a atual reitora é vinculada a partido político 

(o mesmo do atual governador) e possui pretensões eleitorais visando exercício de 

cargos eletivos. Para propagar as ações da reitora e dar publicidade a figura 

institucional, pela primeira, foi contratado uma jornalista que responde pela 

Assessoria de Comunicação. Conforme se extraí da página eletrônica, o Setor de 

Comunicação está vinculado ao Gabinete da Reitora, respondendo pelo 

desenvolvimento de processos, ações e canais de relacionamento, destinados à 

interação entre a Universidade e os seus públicos estratégicos. Como público 

estratégico leia-se “futuros eleitores”. 

 

Diante dos fatos narrados se fez necessário a intimação do MPT para 

acompanhar a lide, para que tome as medidas jurídicas necessárias contra a 

Reclamada. 

 

Com relação às substituições acima narradas a Reclamada jamais 

efetuou o pagamento do salário do substituído para os substitutos, conforme 
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reconhece a Súmula 159, I, do TST. Todavia este ponto será objeto de ação própria 

ante a complexidade documental.  

 

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

A presente Ação Coletiva visa pleitear os direitos dos professores 

empregados da Reclamada, vez que esta sistematicamente menospreza a legislação, 

sendo adepta da gestão administrativa totalitária, perseguidora, higienista (atuando 

na seleção de trabalhadores que se amoldam à administração totalitária na busca da 

total subserviência), tóxica e perversa fundamentada no terror psicológico, que 

culmina na degradação do ambiente de trabalho e na devastação da vida do 

trabalhador. 

 

Quanto à legitimidade do sindicato, nossas Cortes têm decidido que 

os direitos por ele pretendidos em nome de seus substituídos são homogêneos, ante 

sua origem comum, o que configura a legitimidade ativa do sindicato profissional, 

nos termos do art. 8º, III, da Constituição da República.  

 

 Os interesses individuais homogêneos são aqueles que pertencem 

ao grupo de pessoas, ultrapassando o mero interesse individual e possuem uma 

origem comum, isto é, procedem de conduta omissiva ou comissiva da parte 

contrária, ou das mesmas questões de direito ou de fato. Para a admissibilidade da 

tutela coletiva desses direitos ou interesses individuais de procedência comum é 

imprescindível a caracterização da sua homogeneidade, o que quer dizer que a sua 

dimensão coletiva deve prevalecer sobre a individual. 
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 É da própria natureza dos direitos individuais homogêneos a sua 

divisibilidade entre os lesionados, razão pela qual a decisão da causa que os envolva 

não levará em consideração as peculiaridades dos direitos individuais, que somente 

deverão ser atendidas em liquidação de sentença, na apuração dos valores devidos 

a cada empregado.  

 

Portanto, tem-se que a pretensão do Substituto é relativa a direitos 

individuais homogêneos, pois os Substituídos encontram-se vinculados por uma 

mesma relação jurídica e os direitos pleiteados têm origem comum, que apontam 

para uma conduta uniforme da empresa como fonte da lesão.  

 

O direito do trabalhador ao ambiente do trabalho equilibrado é 

dotado de caráter transindividual e fundamental, pois é mero corolário do direito à 

saúde e à vida, sem ignorar ainda a dignidade da pessoa humana.  

 

De outra parte, a atual Jurisprudência do Excelso STF e do Colendo 

TST consolidou o entendimento de que o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal 

confere legitimidade extraordinária aos sindicatos, sendo a referida legitimação 

ampla e irrestrita, ou seja, confere às entidades sindicais legitimidade para defender 

os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos da respectiva categoria 

em juízo de forma franca, abrangendo associados e não associados, sendo certo que 

como direitos homogêneos entendem-se aqueles que têm origem comum, 

prevalecendo a esfera coletiva sobre a individual. Nesse compasso, resta presente a 

legitimidade do Substituto para pleitear o pagamento das verbas de natureza 

trabalhista sonegadas pela Reclamada.  
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Assim, considerando que o direito ora discutido possui origem 

comum a todos os Substituídos e sua natureza é individual homogênea, conclui ser 

perfeitamente cabível o ajuizamento da lide pela Entidade Sindical, em substituição 

dos seus representados. 

 

Não é demais salientar que a apuração individualizada do valor 

equivalente da condenação poderá ser feito, satisfatoriamente, em regular 

liquidação de sentença, sem qualquer prejuízo ao processo.  

 

3. DO ASSÉDIO MORAL COLETIVO 

 

Marie France Hirigoyen (pesquisadora francesa, psiquiatra, 

psicanalista) sobre condutas patronais abusivas leciona: 

 

Existem os procedimentos perversos assim como a vivência da vítima, a 

ofensa à sua dignidade, as consequências à sua saúde são procedimentos 

que destroem a identidade e a autoestima da pessoa. Este aspecto, torna 

difícil a autodefesa, porque começam por destruir seus meios de defesa, 

atingindo sua dignidade. A pessoa é isolada, perde a confiança em si 

própria, e não consegue mais se defender. Então, fica mais fácil destruí-la. 

A vítima é reduzida à condição de objeto que pode ser usado e depois 

descartado, e sua identidade é desprezada e aviltada. Trata-se, 

indubitavelmente, de procedimentos antiéticos que transgridem as 

normas e que são reconhecidos como totalmente inadmissíveis. 

O assédio provém na maioria das vezes do superior hierárquico, mas pode 

também, vir dos colegas e muitas vezes o assédio moral é mais difuso e 

provém, ao mesmo tempo, do superior hierárquico que, por sua vez, incita 

os colegas a proceder da mesma forma. O que é necessário saber é que se o 

assédio moral somente é possível quando a hierarquia ou a direção da 

empresa deixou isto acontecer e se omitiu. Se uma empresa é vigilante e 



                                                                              
                                                                               

                                                                                             ADVOGADO LUCAS FERRARI   

                                                                                                                                    OAB/SC  48.178 

    

 

lucasferrari.adv@outlook.com   |   celular (47) 9 9665-9643   |    telefone (47) 3642-2655 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 200, 1º andar - Centro - Mafra – SC – CEP  89.300-000 

 

severa com relação a essas práticas, o assédio moral não prospera, mesmo 

quando há um indivíduo particularmente perverso na empresa. Ele será 

sancionado e não poderá continuar a agir desta forma. Infelizmente, 

constatamos que cada vez mais, empresas e organizações são indiferentes 

ao bem-estar das pessoas. Isto não as interessa. Um ou outro trabalhador é 

"tudo a mesma coisa" e que isto não tem importância, ou então, porque as 

empresas utilizam a gestão perversa.1 

 

Sônia Mascaro Nascimento, por sua vez, adverte a doutrina pátria 

definindo assédio moral, senão, vejamos:  

 

(...) uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a 

dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o 

trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar 

ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e que tem 

por efeito excluir o empregado da sua função ou deteriorar o ambiente de 

trabalho (...).2 

 

Quando a conduta abusiva do empregador é sistemática e ataca não 

somente um trabalhador identificado, mas passa a ser uma política gerencial 

destinada a perseguir, coagir, humilhar um grupo de empregados, indistintamente, 

que se contraponha a um interesse do empregador estamos diante do assédio moral 

organizacional ou coletivo.  

 

Consoante ensinamento de Arion Sayão Romita3, a noção de dano 

moral coletivo vincula-se ao reconhecimento dos direitos de solidariedade, conceito 

atual nascido da trilogia forjada pela Revolução Francesa (liberdade, igualdade, 

                                                        
1 HIRIGOYEN, Marie France. Palestra sobre assédio moral. Disponível em: www.assediomoral.org.  
2 NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Assédio Moral e Dano Moral no Trabalho. LTr, 2015.  
3 ROMITA, Arion Sayão. Dano Moral Coletivo. Revista do TST, v. 73, 2007.  
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fraternidade). O mesmo doutrinador aponta a dupla qualidade da solidariedade em 

sua relação com o indivíduo e a sociedade, frisando: "como o indivíduo está 

ordenado à comunidade em virtude da disposição natural para a vida social, assim 

também a comunidade é ordenada aos indivíduos que lhe dão o ser, porquanto 

comunidade outra coisa não é senão o conjunto dos indivíduos encarados em sua 

vinculação social". Conclui o autor, que o dano moral coletivo decorre da violação de 

direitos ou valores de uma coletividade.  

 

A ofensa ora apresentada configura o assédio moral coletivo. Restou 

evidenciada conduta patronal voltada à violação dos direitos e interesses 

transindividuais dos professores empregados. A característica transindividual 

resulta do fato de que tais direitos transcendem os interesses pessoais e atingem a 

coletividade.  

 

A conduta abusiva da Reclamada tendente a fragilizar os 

Substituídos mediante perseguição, coação e submissão, demissões 

discriminatórias voltadas à  fragmentação do sentido de coletividade para impedir  

a união da classe na defesa de objetivos comuns, diminuindo, entre eles, a coesão e 

a solidariedade, alterações regimentais abusivas, omissão sistemática no 

cumprimento das leis trabalhistas, atinge o ambiente de trabalho e, coloca em risco 

a saúde desses trabalhadores e configura, sim, violação dos interesses de toda a 

coletividade de trabalhadores que já lhe prestaram serviços.  

 

A transgressão denunciada atinge à dignidade da pessoa humana e 

direitos fundamentais além de valores sociais do trabalho. O artigo 225 da 

Constituição da República dispõe que: 
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

 

Desta sorte, tendo os atos ilícitos da Reclamada repercussões na 

esfera moral dos trabalhadores, há a ocorrência de responsabilidade civil, com 

fulcro no art. 927 do Código Civil e no presente caso, com muito mais razão, pois os 

Substituídos sofreram prejuízo econômico/financeiro e moral, decorrente da 

situação relatada. 

 

Sobre o dano moral, o Código Civil, em seu art. 186, preceitua aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

No caso, é patente o abuso de poder e os prejuízos que os 

trabalhadores da Reclamada vêm sofrendo. Conforme já demonstrado alhures a 

dignidade da pessoa humana é o bem jurídico de maior valor na ordem 

constitucional, e a Constituição Federal garante o valor social do trabalho, o que só 

pode ser alcançado com a garantia da dignidade dos trabalhadores. Os incisos V e X 

do Art. 5º referem-se a vários direitos personalíssimos, como a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem, que são invioláveis e asseguram o direito à indenização 

em decorrência de dano material ou moral, no caso de violação. 

 

Logo, ante o prejuízo à coletividade de professores a sociedade deve 

reagir contra esses fatos, condenando o causador do dano a efetuar o pagamento de 

indenização com intuito pedagógico para impedir que ele volte a provocar o 
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desequilíbrio social e de evitar que outras pessoas o imitem. A punição precisa ser 

adequada. A lesão atinge a uma parte especial da sociedade, pois atinge educadores.  

 

Pelas razões expostas, requer-se a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais, condenando-os no quantum 

indenizatório ao valor equivalente a 10 vezes a última remuneração de cada 

Substituído sob o caráter punitivo, e 10 vezes a última remuneração de cada 

Substituído sob o caráter compensatório causado pelos danos, respeitando a 

correção monetária, à luz do equilíbrio econômico financeiro, até a efetiva data do 

pagamento, face aos danos causados aos Substituídos, decorrentes da inobservância 

das normas convencionais e legais pela Reclamada ou, sucessivamente, requer que 

o valor da indenização seja arbitrado por esse respeitável Juízo.  

  

Requer-se, ainda, como forma de desagravo aos Professores e 

punição exemplar aos administradores, a publicação da sentença condenatória em 

jornal de grande circulação local e estadual, a expensas da Reclamada. 

 

Requer-se, ainda, seja a sentença condenatória encaminhada ao 

Ministério Público Estadual para que tome as devidas providências contra todos os 

administradores, que provocaram danos à instituição e aos professores.  

 

4. DA TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR 

 

As condutas praticadas pela Reclamada e narradas nesta peça 

processual são graves, em especial às que vinculadas a perseguições aos professores 

e demissões. A cada novo semestre a Reclamada demite mais professores. Estamos 

chegando ao final de mais um semestre letivo, significando que novas demissões de 
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professores ocorrerão. Aliás, algumas demissões foram efetivadas antes do final do 

semestre.   

 

Cita-se, a título de exemplificação, as demissão antes do fim de um 

semestre (2016/2017): ex-reitor Professor Me. Alceu Valério; procurador da 

Fundação Professor Me. Antônio Mário Kochinski; vice-reitor Professor Me. Carlos 

Eduardo Carvalho; Professor Geovani Maiorki; Professor Me. César Moreira Paes; 

Professora Me. Cláudia Buss; Professora Me. Mary Aparecida Pelegrini; Valter 

Marcos Knaesel Birkner, e em maio último, Professor Doutor Cleverson Leite Bastos, 

entre outros.  

 

É consabido que o processo, que ora se inicia, terá um longo caminho 

a ser percorrido até que decisão final venha ser proferida.  

 

A demora processual é um tema árduo quem vem sendo muito 

debatido tanto pelo legislador como pelos juristas e julgadores.  

 

O Novo Código de Processo Civil estabelece no art. 305 e seguintes, 

a possibilidade de requerimento da tutela provisória cautelar, inclusive, na mesma 

petição (inicial) que expõe o mérito (ação de conhecimento) quanto ao direito a ser 

tutelado em decisão definitiva. 

 

A tutela cautelar, contudo, continua como instrumento garantidor do 

resultado útil do processo, bastando apenas à existência do bom direito e o risco da 

demora, ineficácia do provimento principal, para concessão liminarmente da 

cautelar. 
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Resta, portanto, caracterizado o perigo de dano aos professores que 

estão sujeitos a demissões arbitrárias acompanhadas de perseguições. Com a 

demissão será suprimido a única fonte de sobrevivência. Ante a natureza alimentar, 

sentença final favorável não tem o condão de eliminar a necessidade econômica 

presente em caso de demissão. Logo, a necessidade econômica é irreversível, o que 

representa o perigo ao resultado do processo.  

 

A presente ação tem por característica inibir a ocorrência ou 

agravamento do dano ou lesão aos direitos dos Substituídos. Nessa espécie de tutela 

coletiva a concessão de liminar cautelar é medida que se impõe, dado à 

impossibilidade de se reparar integralmente a lesão perpetrada pela Reclamada 

após a efetivação das demissões.  

 

Registre-se, por fim, a importância da concessão da liminar 

impugnada, eis que poderá desde já resguardar direitos fundamentais dos 

trabalhadores se, ao final, forem comprovadas as condutas arbitrárias alegadas, não 

sendo demais lembrar que, no caso de a sentença definitiva ser desfavorável ao não 

lhe terá trazido nenhum prejuízo, porque teria sido inócuo, na medida em que 

determinou a abstenção de condutas que nunca praticou.  

 

Assim, estando presente os pressupostos de que trata a legislação 

processual, sendo a característica própria do tipo de direito defendido nesse tipo de 

tutela coletiva, em razão da ausência de prejuízo à Reclamada, requer-se a concessão 

de tutela cautelar liminarmente para que a Reclamada se abstenha de promover 

novas demissões até que seja analisado julgamento dos fatos ora narrados, com a 

determinação de reintegração dos professores demitidos após o ajuizamento da 

presente ação coletiva.  
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5. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

 

Os empregados/substituídos não têm condições de efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, especialmente caso os honorários 

periciais, razão pela qual, nos termos da Lei nº 5584/70, deve-se conceder ao 

Sindicato/Autor a isenção das custas e despesas processuais. Esse tem sido o 

entendimento pacífico do Excelso Tribunal Superior do Trabalho 

 

JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. A 

jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, ao atuar 

na condição de substituto processual, é suficiente que o sindicato 

demonstre a hipossuficiência dos substituídos - o que pode ser feito por 

meio de simples declaração da entidade, na petição inicial, tal como 

ocorreu nestes autos -para a comprovação da condição de miserabilidade, 

de acordo com a Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1 do TST. 

Precedentes. Assim, merece reforma o acórdão regional, que indeferiu a 

Justiça gratuita ao autor. (Processo nº 29641-43.2005.5.04.0221. Ministro: 

Pedro Paulo Manus, 7ª Turma. Publicação 21/10/2011). 

 

Regra geral, na Justiça do Trabalho, a concessão da justiça gratuita está 

relacionada à figura do empregado, conforme se infere dos arts. 14 da Lei 

5584/70 e 790, 3º, da CLT, sendo benefício concedido ao hipossuficiente 

que não puder demandar sem o comprometimento do sustento próprio e 

de sua família. Não obstante, esta Corte preconiza entendimento de que é 

possível a concessão da gratuidade de justice às pessoas jurídicas de direito 

privado, desde que comprovada sua hipossuficiência econômica. Na 

hipótese, o Regional deferiu a justice gratuita ao Sindicato-autor ante a 

circunstância particularizada de que, nas Varas de Camaçari, local em que 

foi ajuizada a ação pelo sindicato como substituto processual, é 

procedimento comum a determinação de desmembramento de processos, 

o que ocorreu também no caso dos autos. Esta circunstância resultou em 
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imposição de especial ônus à entidade sindical, no tocante às custas 

processuais, às quais não deu causa, já que a substituição processual pelo 

sindicato não se confunde com o litisconsórcio multitudinário, em que há 

possibilidade de limitação quanto ao número excessivo de litigantes. Na 

substituição processual, obviamente, não há limitação quanto ao número 

de substituídos. Justifica-se, portanto, na presente hipótese, a justiça 

gratuita deferida ao Sindicato-autor, comprovada a sua hipossuficiência 

em face do procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau. Recurso de 

revista não conhecido, no particular. (Processo nº 23700-

55.2005.5.05.0134. Ministro Mauricio Godinho Delgado. Publicação 

21/10/2011). 

 

Ante o exposto, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita 

ao Sindicato-Autor, amparado no que aludem os incisos XXXIV, XXXV e LXXIV do art. 

5° da Constituição Federal e art. 87 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 

8078/90), eis que o Sindicato encontrará sérias dificuldades para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, notadamente os honorários periciais. 

 

6. DOS HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS  

 

São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente 

sindical figure como substituto processual. Assim, deve-se condenar a Reclamada ao 

pagamento dos honorários assistenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre 

o valor bruto da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, na forma da 

Lei nº 5.584/70 e Art. 389 do Código Civil de 2002, sucessivamente sobre o dano 

moral, CPC.  Aplica-se, também ao presente feito a Súmula 219, III do C. TST.  
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7. DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Muitos fatos e alegados estão vinculados à provas documentais. Os 

documentos são comuns às partes e estão na posse da Reclamada. Portanto, para 

regular instrução probatória dos fatos alegados na presente exordial, requer a 

apresentação dos seguintes documentos, por parte da Reclamada, sob as 

cominações do artigo 359 do CPC, sem prejuízo da fixação de multa diária ou busca 

e apreensão: 

 

1) Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED; 

2) Relação dos Substituídos individualizados por campus; 

3) Relação dos Professores que participaram de grupos de pesquisas no período 

2012/2017, individualizados por campus; 

4) Relação dos Professores que integraram o NDE no período 2012/2017, 

individualizados por cursos e campus; 

5) Relação dos Professores que integraram avaliações em TCC e Monografia no 

período 2012/2017, individualizados por cursos e campus; 

6) Atas das reuniões de colegiados/professores nos período 2012/2017 

individualizados por cursos e campus; 

7) Atas das reuniões de NDE no período 2012/2017; 

8) Relação dos professores que executam atividade em laboratório, clínicas, 

hospitais, etc, no período 2012/2017; 

9) Relação dos professores que participaram da elaboração e correção das provas 

de fases no período 2012/2017 individualizado por cursos e campus; 
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10) Relação dos professores que participaram da elaboração e execução de 

seminários acadêmicos, semanas acadêmicas EVINCE e outros, no período 

2012/2017, individualizados por cursos e campus; 

 11) Controles de Frequência referente do período 2012/2017 individualizados por 

campus; 

12) Fichas Financeiras individualizadas por cursos e campus; 

13) Fichas de Registro individualizadas por curso e campus; 

14) Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho referente ao período 2012/2017; 

15) Calendário Acadêmico referente ao período 2012/2017; 

16) Plano de Cargos e Salários e alterações no período 2012/2017; 

17) Editais de abertura de eleições para o Conselho Universitário no período 

2010/2017; 

18) Relação das disciplinas e da distribuição de aula no período 2012 a 2017; 

19) Relação de Professores titulares individualizados por cursos e campus; 

20) Relação de Professores substitutos individualizados por curso e campus. 

 

Desde já protesta pela exibição de outros documentos, caso 

necessários à comprovação dos fatos alegados. 

 

8. DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS 

 

Frente às irregularidades noticiadas nesta peça vestibular 

necessária se torna a expedição de ofícios ao Instituto Nacional de Seguro Social, a 

Delegacia da Receita Federal, a Superintendência Regional do Trabalho, a 

Procuradoria do Trabalho, Procuradoria-Geral da República e o Departamento da 

Polícia Federal, Ministério Público Estadual para que, à luz dos indícios de ilícitos 

ora noticiados, tomem, querendo, as providências de praxe. 
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9. DOS REQUERIMENTOS 

 

Diante do exposto requer-se:  

 

9.1) A concessão de liminar para determinar que a Reclamada se abstenha de 

promover novas demissões até sentença de mérito; 

 

9.2) A procedência dos pedidos para condenar a Reclamada nos seguintes termos: 

 

a) A declaração de nulidade das demissões efetivadas no período de 2012 a 

2017 e reintegração dos trabalhadores com pagamento dos salários a contar 

da extinção do contrato; 

 

b) A  condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

coletivos, condenando-os no quantum indenizatório ao valor equivalente a 10 

vezes a última remuneração de cada Substituído sob o caráter punitivo, e 10 

vezes a última remuneração de cada Substituído sob o caráter compensatório 

causado pelos danos, respeitando a correção monetária, à luz do equilíbrio 

econômico financeiro, até a efetiva data do pagamento, face aos danos 

causados aos Substituídos, decorrentes da inobservância das normas 

convencionais e legais pela Reclamada ou, sucessivamente, requer que o valor 

da indenização seja arbitrado por esse respeitável Juízo; 

 
 

c) A condenação da Reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade e 

periculosidade com reflexo em férias, 13º salários, FGTS, aviso prévio, DSR, 

Triênio adicional noturno, horas extras e demais verbas de caráter salarial; 
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d) A condenação da Reclamada ao pagamento de horas extras pela execução de 

atividades extraclasse (item 1.3), com adicional de 50% e reflexos  em férias, 

13º salários, FGTS, aviso prévio, DSR, Triênio adicional noturno, e demais 

verbas de caráter salarial, ou sucessivamente,  a condenação da Reclamada ao 

pagamento de horas  pela execução de atividades extraclasse (acima 

enumeradas), com reflexo em com reflexo em férias, 13º salários, FGTS, aviso 

prévio, DSR, Triênio adicional noturno, horas extras e demais verbas de 

caráter salarial; 

 
 

e) Condenação ao pagamento de aumento salarial para, todos os substituídos, 

equivalente a 50% da hora-aula, a partir de 2014, por ocasião da alteração do 

plano de cargos e salários; 

 

f) A condenação da Reclamada, em obrigação de fazer, para que proceda a 

retirada de todas as câmeras fixadas com intuito de fiscalizar os professores, 

sob pena de multa diária; 

 

g) A condenação da Reclamada, em obrigação de fazer, para que forneça aos 

substituídos recibos de pagamento mensais, sob pena de multa diária; 

 
 

h) A intimação do Ministério Público do Trabalho para tome ciência dos fatos e 

participe na condição de amicus curiae; 

 

i) A expedição de ofícios aos entes enumerados no item 8; 



                                                                              
                                                                               

                                                                                             ADVOGADO LUCAS FERRARI   

                                                                                                                                    OAB/SC  48.178 

    

 

lucasferrari.adv@outlook.com   |   celular (47) 9 9665-9643   |    telefone (47) 3642-2655 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 200, 1º andar - Centro - Mafra – SC – CEP  89.300-000 

 

j) A intimação da Reclamada para que proceda a juntada dos documentos 

elencados no item 7 sob as cominações legais sem prejuízo da fixação de 

multa diária ou busca e apreensão; 

 

k) A publicação da sentença condenatória em jornal de grande circulação local e 

estadual condenando a Reclamada ao pagamento das custas referente as 

publicações; 

 
l) A condenação ao pagamento dos honorários assistenciais no importe de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor bruto da condenação, nos termos do Código 

de Processo Civil e Súmula 219, do Tribunal Superior do Trabalho; 

 

m)  A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para isentar o 

Substituto/Substituídos do pagamento de custas processuais. 

 
 

Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito 

admitidas.  

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) para fins de rito. 

 

Termos em que 

Pede deferimento. 

 

Mafra, 20 de junho de 2017. 

 

LUCAS EDUARDO FERRARI 

OAB/SC 48.178 


