
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE MAFRA
RTOrd 0000970-95.2017.5.12.0017
RECLAMANTE: CLAYTON GOMES DE MEDEIROS
RECLAMADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUNC

SENTENÇA

RELATÓRIO

CLAYTON GOMES DE MEDEIROS invocou a tutela jurisdicional em face de

FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  DO  CONTESTADO  -  FUNC,  postulando  pagamento  das

parcelas  especificadas  às  fls.  171-178  e  fls.  16-17  da  RTOrd  0000740-53.2017.5.12.0017.

Requereu também a concessão da gratuidade da justiça e o deferimento de honorários de

advogado. Atribuiu a ambas às causas o valor de R$40.000,00.

A ré apresentou defesa em ambas as ações, arguindo preliminares de inépcia

da inicial.  No mérito, invocou prescrição total,  bem como pugnou pela rejeição integral  dos

pedidos, a aplicação da pena por litigância de má-fé à parte contrária e a condenação do autor

em honorários de sucumbência, tudo pelas razões de fato e de direito de fls. 2115-2193 e fls.

95-135 da RTOrd 0000740-53.2017.5.12.0017.

O  autor  se  manifestou  sobre  as  defesas  e  os  documentos  trazidos  pela

reclamada.

Ambos os Ex.mos Srs. Juízes do Trabalho desta unidade judiciária declaram-se

suspeitos para processar e julgar a ação.

O  Juízo  determinou  a  reunião  ao  presente  processo  da  RTOrd

0000740-53.2017.5.12.0017 (fl. 2263).

A suspeição outrora declarada foi reconsiderada, diante da desistência da oitiva

da testemunha Tânia Bauer.

Foram colhidos  os  depoimentos  do  autor,  do  preposto  da  reclamada  e  de

quatro testemunhas (fls. 2264-2269).

Sem mais provas, foi encerrada a instrução.

Razões finais remissivas pelas partes, com renovação de protestos pela ré.

Propostas conciliatórias infrutíferas.

FUNDAMENTAÇÃO
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I. PRELIMINAR

Inépcia - Horas extras e intervalares - Rescisão indireta

Os pedidos  foram apresentados  de  forma clara,  coerente,  fundamentada  e

específica, em nada dificultando o exercício do direito de defesa.

Portanto, foram atendidas as exigências contidas no artigo 840, § 1º, da CLT,

com redação anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017.

Rejeito a preliminar.

II. MÉRITO

1. RTOrd 0000970-95.2017.5.12.0017

1.1. Prescrição total - Alterações contratuais lesivas

A redução salarial decorrente da supressão das horas-aulas teve como marco

inicial o mês de janeiro de 2016, conforme alegado pelo autor. Logo, dentro do prazo de dois

anos contados do ajuizamento da ação.

De todo modo, prescrição bienal no curso do contrato (a partir da configuração

do ilícito) trata-se de hipótese que já não existe há mais de trinta anos, diante do que prevê a

Constituição Federal (artigo 7º, inciso XXIX).

Rejeito.

1.2. Redução salarial ilícita - Pagamento de diferenças salariais

O autor alega que, desde janeiro de 2016, vem sofrendo redução de salário,

em decorrência da supressão gradativa pela ré do número de horas-aulas. Complementa que,

em janeiro de 2017, passou a auferir menos da metade do salário recebido em 2016 e menos

de 20% do salário recebido em 2015.

Com tais fundamentos, postula: a) o reconhecimento da alteração contratual

lesiva e redução salarial ilícita por este Juízo, declarando-se a nulidade da mesma e o direito

do autor  a perceber a mesma remuneração recebida no segundo semestre de 2015 até a

extinção do contrato de trabalho; b) o pagamento das diferenças devidas, correspondentes ao

volume de horas-aulas e  outras atividades  em sala  de aula  (regimes especiais,  cursos  de

pós-graduação  etc.)  que  tinha  o  autor  no  segundo  semestre  de  2015  e  a  remuneração

efetivamente recebida a partir do primeiro semestre de 2016 até a extinção do contrato de

trabalho, com reflexos em repouso semanal remunerado e, com estes, em aviso prévio, férias

acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, diferenças salariais, horas extras,

FGTS e multa de 40%.

A  reclamada  confirma  a  redução  do  número  de  horas-aulas,  mas  nega  a
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ilicitude do ato. Justifica que "o reclamante deixou de participar da recomposição da carga

horária, porque desde 2014 possui vínculo com outra instituição de ensino superior, a Unibrasil,

além de ser empregado com 40 horas semanais da FIEPr em Curitiba- PR, desde o ano de

2015 (como demonstra seu currículo lattes)." Complementa que "o processo de recomposição

de carga horária  é  de livre  participação pelo  docente...",  "que poderá aumentar  sua carga

horária desde que atendido os critérios e requisitos dos referidos editais."

O sistema de recomposição de carga horária adotado pela ré ignora o princípio

da estabilidade salarial, com consequências que geram, de um mês para o outro, uma drástica

redução  de  salários,  a  exemplo  do  que  ocorreu  nos  autos  (fls.  214-215  da  RTOrd

0000740-53.2017.5.12.0017).

A medida não se enquadra nas hipóteses de redução lícita dos salários (OJ

244 da SDI-1 do E. TST, por exemplo).

A  cl.  9ª  da  CCT  2015/2017  assegura  a  irredutibilidade  dos  ganhos  dos

professores, salvo na hipótese de solicitação por escrito do empregado (fl. 889). Não houve,

contudo, a produção desse documento pelo autor.

Portanto, a medida que implicou a supressão das horas-aulas, é ilícita (artigo

468,  caput,  da  CLT),  especialmente  porque,  conforme  será  melhor  abordado  no  tópico

destinado  ao  assédio  moral,  as  peculiaridades  do  caso  indicam que  as  motivações  foram

outras.

De qualquer  forma,  a  CLT  tem dispositivo  legal  específico  disciplinando  as

consequências jurídicas do ilícito praticado pela ré, dentre as quais não se inclui a possibilidade

de pagamento das horas-aulas suprimidas (artigo 483, alínea "g").

Sendo  assim,  embora  ilícita  a  redução  salarial,  indefiro  o  pagamento  de

diferenças e seus respectivos reflexos.

1.3. Duração do trabalho

1.3.1. Fixação da jornada

É incontroverso que o autor lecionou: 1) à noite, durante o período das 19h às

22h35min  (resposta  1,  depoimento  pessoal  do  reclamante);  2)  em  projetos  de  pesquisa

(resposta 6, depoimento do preposto); 3) em um semestre de regime especial  (resposta 9,

depoimento do preposto; resposta 19 de fl.  2266, depoimento testemunha do autor);  4) em

duas disciplinas de pós-graduação (resposta 12, depoimento do preposto); 5) em um evento

para elaboração do currículo lattes (resposta 38 de fl. 2266, depoimento testemunha do autor).

Portanto, sob essas premissas e a fim de viabilizar a liquidação, associadas às

alegações da inicial (fls. 135-136), mas considerando também a impossibilidade de cumulação

entre si das aulas dadas (no mesmo turno), fixo que o autor ministrou:
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a)  desde  o  início  do  contrato  até  dezembro  de  2015:  a1)  quatro

horas-aulas por dia (de segunda a quinta-feira), em período noturno; a2)

quatro horas horas-aulas na primeira segunda-feira de junho de cada ano

e quatro horas-aulas na primeira segunda-feira de novembro de cada ano,

ambas no período matutino (projetos de pesquisa); a3) quatro horas-aulas

às sextas-feiras de noite,  quatro horas-aulas aos sábados de manhã e

quatro  horas-aulas  aos  sábados  de  tarde  (pós-graduação);  a4)  quatro

horas-aulas por dia, sendo de terça a quarta-feira na parte da manhã e

quinta a sexta-feira na parte da tarde, limitadas ao primeiro semestre de

2015,  janeiro  a  junho  (regimes  especiais);  a5)  quatro  horas-aulas  na

primeira segunda-feira de julho de 2015 (currículo lattes);

b)  de  janeiro  a  dezembro  de  2016:  b1)  quatro  horas-aulas  por  dia  (de

segunda a terça-feira), em período noturno; b2) quatro horas horas-aulas

na  primeira  segunda-feira  de  junho  e  quatro  horas-aulas  na  primeira

segunda-feira  de  novembro,  ambas  no  período  matutino  (projetos  de

pesquisa);  b3)  quatro  horas-aulas  às  sextas-feiras  de  noite

(pós-graduação);

c) a partir de janeiro de 2017: quatro horas-aulas nas segundas-feiras, em

período noturno.

Por fim, reconheço que, em cada módulo de quatro horas-aulas ministradas, o

reclamante  usufruiu  do intervalo  mínimo de  quinze  minutos  (resposta  10  de  fl.  2268,

depoimento  testemunha  Ursulla),  suficientemente  comprovado por  meio  do  depoimento  da

testemunha ouvida por iniciativa do autor (respostas 50 e 51 - fl. 2266).

Da jornada arbitrada, deverão ser excluídos os períodos de afastamento, como

férias, recessos escolares e licenças, desde que comprovados nos autos.

1.3.2. Horas extras - Jornada em sala de aula

De acordo  com a  jornada arbitrada  (subitens  "a"  e  "b"  do  item anterior),  a

jornada do reclamante extrapolou o limite diário de quatro aulas consecutivas, uma vez que, em

alguns dias,  houve prestação de serviços em mais de um turno de trabalho (sendo quatro

horas-aulas em cada um dos turnos).

A  concessão  do  intervalo  de  apenas  quinze  minutos  dentro  do  módulo  de

quatro  horas-aulas  não  implica  interrupção  da  jornada,  de  modo  que  nada  justifica  o

pagamento como extra apenas da sexta hora-aula intercalada, conforme já decidiu o E. TST:

RECURSO DE REVISTA PATRONAL.  PROFESSOR.  LIMITE DIÁRIO DE AULAS NUM

MESMO ESTABELECIMENTO. AULAS CONSECUTIVAS. INTERVALO PARA RECREIO.

ART. 318 DA CLT. O intervalo relativo ao recreio não importa em interrupção da jornada de

trabalho do professor. Por ser bem limitado, não permite ao profissional, sequer, deixar o
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seu local  de trabalho, entregando-se a tarefas outras que não aquelas de interesse do

próprio empregador. Para fins de aplicação do art.  318 da CLT, consideram-se as duas

aulas ministradas - antes e depois daquele intervalo - como sendo consecutivas. Revista

conhecida,  por  divergência  jurisprudencial,  e  desprovida."  (RR  -

1698200-51.2004.5.09.0004 Data de Julgamento: 30/03/2011, Relatora Ministra: Maria de

Assis Calsing, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/04/2011).

Nesse contexto  e diante  do período de realização de serviço extraordinário

(anterior  a Lei  nº  13.415/2017),  o autor faz jus ao pagamento como extra das horas-aulas

excedentes à quarta consecutiva (artigo 318 da CLT e OJ 206 da SDI-1 do E. TST).

De qualquer forma, o reclamante já recebeu valor da hora-aula, sendo devido

apenas o respectivo adicional.

Em razão do exposto, CONDENO a ré ao pagamento do adicional  de horas

extras (50%) para as excedentes da quarta aula diária, desde o início do contrato de trabalho

até dezembro de 2016, observadas as premissas jurídicas acima.

No período abrangido pela condenação, não há amparo legal para deferimento

das horas extras excedentes da 44ª hora semanal (fl. 138).

Base de cálculo formada pelas verbas de natureza salarial fixas (Súmula 264

do E. TST aplicada por analogia), obedecida a jornada arbitrada (item 1.3.1).

O adicional de horas extras deferidas repercutem em repousos remunerados,

aviso-prévio, férias e o terço constitucional, gratificação natalina e FGTS (8%), acrescido da

indenização de 40% pela rescisão indireta (conforme será decidido em tópico próprio).

Na apuração dos reflexos em repousos remunerados, deverá ser observada a

Orientação Jurisprudencial 394 da SDI-I/TST.

Diante dos fundamentos da condenação e da defesa, não há valores a abater.

1.3.3. Intervalos entre aulas (janelas) - Súmula 118 do Egrégio TST

A jornada do autor em sala era preenchida integralmente com a realização das

aulas, conforme já definido.

Não  há  prova  da  existência  de  outros  intervalos  (além daquele  de  quinze

minutos), a teor do artigo 818, inciso I, da CLT.

Rejeito, portanto.

1.3.4. Intervalo intrajornada

O número de aulas ministradas diariamente, ainda que realizadas em todos os

turnos de trabalho,  não implicava violação do intervalo intrajornada, uma vez que entre os
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módulos  de  quatro  aulas  diárias  houve  tempo  suficiente  para  o  empregado  desfrutar  do

repouso de uma hora (artigo 71, caput, da CLT).

Incumbia ao autor o ônus da prova. E desse encargo não se desincumbiu.

Rejeito.

1.3.5. Intervalo entre jornadas

O autor alega que deixou de usufruir do intervalo de onze horas.

O Egrégio TST tem firme posicionamento já pacificado pela aplicabilidade do

artigo 66 da CLT à categoria dos professores, conforme ementa a seguir reproduzida:

É  firme  a  jurisprudência  deste  Tribunal  Superior  acerca  da  aplicabilidade  do  intervalo

interjornada, previsto no art. 66 da CLT, à categoria dos professores, à falta de previsão

específica nos preceitos legais que disciplinam o exercício do magistério. (Processo: RR -

120640-33.2006.5.20.0004, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma, publicado

no DEJT 30/08/2013).

À falta de outros elementos, reconheço que as aulas ministradas no período

noturno  encerravam-se  às  22h35min  (fl.  970),  com  início  no  dia  seguinte  (período

matutino) às 8h (resposta 9, depoimento do autor).

Sob essas premissas, constato que, de acordo com a jornada arbitrada (item

1.3.1), houve violação do intervalo, durante o período compreendido entre o início do contrato

de trabalho até dezembro de 2015 (subitem "a" do item 1.3.1).

Em decorrência de todo o exposto, CONDENO a ré ao pagamento como extra

do período faltante para completar o intervalo mínimo de onze horas entre jornadas (artigo 66

da CLT), com adicional de 50%, até dezembro de 2015.

Observem-se os mesmos critérios e reflexos definidos no tópico 1.3.2.

1.3.6. Intervalo após a terceira aula consecutiva

A referida cláusula convencional tem como destinatários professores do Ensino

Fundamental (6ª ao 9ª ano), Ensino Médio e em modalidades de ensino que sejam ministrados

com intervalos repetitivos, conforme referido na inicial (fl. 141).

O reclamante, por sua vez, era docente do ensino superior e não preenchia

nenhum dos requisitos previstos na norma coletiva.

De todo modo,  o  empregado desfrutou de um intervalo  de quinze minutos,

conforme jornada arbitrada (dentro do módulo de 4 aulas diárias).

Rejeito.
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1.3.7. Adicional noturno

Não foi comprovada ou demonstrada especificamente a prestação de trabalho

noturno sem a correspondente remuneração.

Rejeito.

1.3.8. Supressão das horas extras - Súmula 291 do E. TST

Os critérios para pagamento da parcela devem observar a "média das horas

suplementares dos 12 meses anteriores à supressão", conforme postulado (fl. 143).

Sob essa premissa e conforme jornada arbitrada, as horas-aulas suprimidas

(ano de 2016 - subitem "b" do item 1.3.1) não alcançaram habitualidade suficiente capaz de

justificar a aplicação do enunciado, razão por que rejeito.

1.4. Atividades extracontratuais exercidas fora da sala de aula

O autor  alega que, ao ser  contratado como professor,  o valor  da hora-aula

pactuado com a ré não englobava as atividades exercidas fora da sala de aula. Complementa

que  realizou  21  tipos  de  atividades  extraclasse,  pelas  quais  não  recebeu  a  devida

contraprestação (fls. 146-152).

A remuneração recebida pelo professor tem como parâmetro, exclusivamente,

o número de aulas semanais para as quais foi contratado (artigo 320 da CLT), em consonância

com o entendimento já pacificado pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho:

A jurisprudência desta Corte é a de que a remuneração dos professores será fixada pelo

número  de  aulas  semanais,  a  teor  do  artigo  320  da  CLT,  sendo  indevidas  as  horas

extraclasse do professor, pois não há em tal dispositivo nenhuma distinção entre trabalhos

internos  e  extraclasse.  Recurso  de  revista  conhecido  e  provido.  (TST-RR-

11102-29.2015.5.03.0149. Data da publicação: 17/2/2017).

Ademais,  o  engajamento  do  autor  nas  diversas  tarefas  pelas  quais  busca

remuneração como hora extra decorria da sua condição de professor,  cujas peculiaridades

motivam  o  profissional  a  participar  da  vida  acadêmica  para  além  da  sala  de  aula,  sem

configurar, com isso, tempo à disposição em caráter obrigatório (artigo 4º da CLT).

Por outro lado, o reclamante busca o pagamento de horas realizadas em seu

próprio  interesse  e  no  intuito  de  incrementar  o  currículo  pessoal  (como  a  divulgação  de

trabalhos acadêmicos produzidos pelo próprio empregado - item "3" de fl. 146), de modo que

tais  atividades  não  transferem  para  a  ré  o  ônus  de  suportar  o  correspondente  custo  da

remuneração.

Sob tais premissas, é inviável a aplicação da Cl. 6ª da CCT 2013/2015 (fl. 859).

De qualquer forma, o autor também não comprovou a prestação de serviços,
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sem a  correspondente  remuneração,  considerando  o  pagamento  de  diversas  parcelas  sob

rubricas  semelhantes  àquelas  postuladas,  conforme  demonstrativos  juntados  na  RTOrd

0000740-53.2017.5.12.0017 (rubricas "1913", "1968", "2359" e "3759" de fl. 214, por exemplo).

Portanto,  rejeito  todas  as  pretensões,  inclusive  o  pedido  sucessivo  de

diferenças por acúmulo de funções (fl. 156).

1.5. Horas trabalhadas em reunião da CIPA

A participação do autor nas reuniões da CIPA não possibilita que seja exigida

da  ré  o  pagamento  dessa  atividade  como  hora  extra,  ante  a  falta  de  amparo  legal  ou

convencional.

Rejeito.

1.6. Salários atrasados - Horas-aulas

O pedido tem como fundamento o pagamento de horas-aulas decorrentes do

tempo  despendido  em  "CURSOS  DE  ELABORAÇÃO  DE  CURRÍCULO  LATTES  E

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA".

O autor  recebeu o  pagamento  de  horas-aulas  voltadas  à  pesquisa  (rubrica

"3759" de fl. 214 da RTOrd 0000740-53.2017.5.12.0017, por exemplo).

Não houve matematicamente o apontamento de algum prejuízo.

Competia ao autor o ônus da prova. E desse encargo não se desincumbiu.

Rejeito.

1.7. Diferenças salariais - Horas-aulas

1.7.1.  Pós-graduação  em  Direito  Tributário  e  Metodologia  da  Pesquisa

Científica

O autor alega de forma genérica que recebia R$120,00 por aula ministrada, em

vez do valor contratualmente pactuado com a ré (R$200,00). Com tais fundamentos, postula o

pagamento de diferenças.

Contudo, o reclamante não comprovou e não apontou matematicamente, de

forma pormenorizada, eventuais diferenças devidas, ônus que lhe competia (artigo 818, inciso

I, da CLT).

Rejeito.

1.7.2. Parcela referente à remuneração das aulas ministradas em regimes

especiais
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O pedido tem como fundamento a seguinte causa de pedir:

"As horas trabalhadas pelo Autor nos regimes especiais foram devidamente remuneradas

pela  Ré,  com  exceção  das  relacionadas  ao  último  regime  especial  no  qual  o  Autor

trabalhou, cujo tema era Direito Tributário e no qual o Autor trabalhou em 76 horas-aula,

tendo a Ré pago apenas 40 horas-aula."

Incumbia ao reclamante o ônus probatório, consoante artigo 818, inciso I, da

CLT. E desse encargo não se desincumbiu.

Rejeito.

1.7.3. Remuneração de mestre

O autor postula o pagamento de diferenças salariais, em virtude da conclusão

do mestrado.

A ré alega que a mera conclusão do curso não conferia ao autor o direito ao

acréscimo  salarial.  Complementa  que  o  reclamante  não  atendeu  aos  demais  requisitos

previstos no Plano de Cargos e Salários (PCS).

Em ratificação à tese da defesa, a própria testemunha do autor confirmou que a

simples obtenção do diploma de mestrado não gera automaticamente o direito ao acréscimo

salarial (respostas 46 e 47 - fl. 2266).

Nesse contexto e diante do ônus da prova (artigo 818, inciso I, da CLT), rejeito.

1.8. Promessa não cumprida - Concessão de bolsa de estudo

Incumbia ao reclamante produzir prova da alegada promessa feita pela ré para

custear as despesas com o curso de mestrado. E desse encargo não se desincumbiu.

Ademais, o próprio autor acabou admitindo que houve concessão de bolsa de

estudo, arcada pela própria instituição em que realizou o mestrado (Unibrasil - fl. 2267).

Rejeito.

1.9.  FGTS da  contratualidade  -  Incidência  sobre  as  verbas  salariais  já

pagas

O empregado tem acesso ao saldo de sua conta vinculada e não chega sequer

a alegar, de forma específica, alguma irregularidade nos depósitos (ressalvados os reflexos das

demais verbas postuladas, que já foram ou serão ainda apreciados).

Rejeito o pedido.

1.10. Despesas realizadas a serviço da ré - Participação em congressos e

eventos acadêmicos - Pedágio e combustível
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A ré alega que "o reclamante jamais foi  obrigado a participar  dos alegados

eventos e palestras e se o fez e quando fez (o que sequer declina: qual evento? Quando? Em

que local? Quem obrigou?) foi por seu único critério e visando a ampliação de sua qualificação

profissional  em  seu  evidente  proveito".  Complementa  que  as  despesas  com  pedágio  e

combustível eram ressarcidas por meio da rubrica "0663" lançada em folha de pagamento.

Os  demonstrativos  de  salários  confirmam  o  pagamento,  em  inúmeras

oportunidades,  das  despesas  realizadas  pelo  autor  com  pedágio  e  combustível  ("Diárias

Viagens" - fls. 176 e 188, por exemplo), uma das quais em valor significativo (R$1.320,96 - fl.

213 da RTOrd 0000740-53.2017.5.12.0017).

O autor não se desincumbiu do ônus probatório. E não comprovou a existência

de algum prejuízo suportado por ele em decorrência dos deslocamentos realizados em serviço.

Rejeito.

1.11. Multa convencional

O autor postula o pagamento de multa convencional com fundamento na cl. 68ª

da CCT 2015/2017.

Contudo, no período de vigência da referida cláusula (1º/3/2015 a 29/2/2016 -

fl. 909), não houve supressão salarial. A efetiva e gradual redução começou a ocorrer a partir

de maio de 2016 (fls. 215 e seguintes - RTOrd 0000740-53.2017.5.12.0017).

Rejeito.

1.12. Assédio moral

O autor alega que "em meados de 2015 houve uma grande manifestação dos

alunos  contra  medidas  tomadas  pela  reitoria  da  universidade,  tendo  o  autor  e  outros

professores  se  posicionado  a  favor  dos  alunos  e  tentado  interceder  em  prol  destes".

Complementa  que,  em  razão  desse  fato,  foi  perseguido  pela  ré,  que  passou  a  tratar  o

reclamante com "rigor  excessivo"  e  a  submetê-lo a  situação vexatória,  a  exemplo de uma

reunião,  realizada com os alunos mas sem a participação do autor, para "'apurar'  eventual

conduta  irregular  do reclamante".  Ao  final,  acrescenta  que  os  atos  de  retaliação  atingiram

também a remuneração do demandante,  uma vez  que a  ré  de  forma unilateral  e  abusiva

reduziu a "carga de aulas para menos de 20%". Com tais fundamentos e sobretudo porque

integrava  a  Comissão  Interna  de  Prevenção  de  Acidentes  de  Trabalho  (CIPA),  reputa

configurada a prática de assédio moral.

A ré nega os fatos. Acrescenta que "em 2015 o único evento havido foi uma

mobilização do reclamante com objetivo de manter suas horas em pesquisas e projetos de

extensão, porém, novamente, sem atender aos critérios dos editais de participação. Acrescenta

que "almejava o reclamante o recebimento de horas de pesquisa sem, no entanto, participar

dos editais como todos os demais professores".
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Diferentemente da alegação da defesa, o fato ocorrido em 2015 não teve como

objetivo a manutenção das horas-aulas ministradas pelo autor,  mas sim a reivindicação de

"melhorias na biblioteca e infraestrutura", conforme esclarecido pelo preposto (respostas 16 e

17).

A ré, como se vê, utiliza argumentos inverídicos para desacreditar a reputação

da  parte  autora,  quando  o  seu  próprio  preposto  confirmou  em  Juízo  que  as  atitudes  do

reclamante não eram motivadas por interesses pessoais, mas voltadas à melhoria do ambiente

acadêmico.

Em resumo, a linha de defesa adotada pela ré, além de pouco crível, acabou

desmentida em Juízo, de modo que, diante da fragilidade da sua argumentação, não há como

se dar outra interpretação aos fatos senão conforme alegado na inicial.

Com  efeito,  ao  que  parece,  o  reclamante,  como  professor  atuante  e

incontroverso membro integrante da CIPA, passou a cobrar, com mais ênfase, melhorias no

ambiente de trabalho, o que gerou algum incômodo para a ré.

Em  retaliação,  a  reclamada  passou  a  adotar  conduta  tendente  a  forçar  a

autodemissão do autor, uma vez que, diante da garantia de emprego (membro da CIPA), não

poderia  dispensar  imotivadamente  o  reclamante.  Aos  poucos,  foi  atingindo  a  parte  mais

sensível de uma relação de emprego, por meio da redução gradativa dos salários (diante da

desvantagem  em  ministrar  um  número  bastante  reduzido  de  horas-aulas,  conforme  já

constatado em tópico anterior).

Contudo,  a  prática  caracteriza  assédio  moral  e  gera  o  dever  de  indenizar,

agravado pela condição de empregado com garantia de emprego.

Quanto  ao  critério  de  fixação  da  indenização,  acolho  e  valho-me  dos

fundamentos  lançados  em  decisão  do  Egrégio  TST,  de  lavra  da  Exma.  Ministra  Cristina

Peduzzi:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1 - O arbitramento do dano moral, pelas próprias circunstâncias que o definem, ocorre de

maneira necessariamente subjetiva, segundo critérios de justiça e equidade, ainda que, em

cada situação específica, seja dada ao magistrado a oportunidade de fixar parâmetros à

apreciação do dano sofrido.

2  -  Assim,  não  possui  menor  veneração  o  arbitramento  do  dano  moral  se  realizado

diretamente por esta Turma ou pelo Tribunal de origem, porquanto, ao fim e ao cabo, em

ambos os casos, será emitido juízo necessariamente subjetivo, com o diferencial de que a

devolução da matéria ao exame da instância a quo ensejaria enorme perda de economia

processual.

3 - O dano moral tem o escopo de, por um lado, compensar a vítima pelo dano sofrido e,
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por outro, punir o infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia. Na fixação

desse valor, levam-se em conta as condições econômicas e sociais das partes envolvidas,

bem como a gravidade da falta cometida. (TST-RR-930/2001, Ac. 3ª. T, Rel.  Min. Maria

Cristina Irigoyen Peduzzi, DJU 19/03/2004).

Nesse amplo contexto, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por dano

moral no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), na data da presente decisão.

A correção monetária será feita a partir da data da presente decisão e os juros

serão contados do ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e Súmula n.º 439 do

Egrégio Tribunal Superior do Trabalho.

2. RTOrd 0000740-53.2017.5.12.0017

2.1. Rescisão indireta - Verbas rescisórias - Estabilidade do cipeiro

Pelos fundamentos já expostos nos itens 1.2 e 1.12, entendo configurada a

rescisão indireta (artigo 483, alíneas "d" e "g", da CLT).

Nesse contexto, é forçoso declarar a nulidade da autodemissão, de tal sorte

que o autor tem direito às mesmas verbas rescisórias decorrentes da despedida imotivada por

iniciativa da ré.

O contrato perdurou até abril de 2017, uma vez que em maio daquele ano o

reclamante deixou o emprego (fl. 2263 da RTOrd 0000970-95.2017.5.12.0017).

Quanto à garantia de emprego, é incontroverso que o autor tomou posse em

16/9/2015 para integrar a CIPA (fls. 216-217 da RTOrd 0000970-95.2017.5.12.0017).

Considerando o término do mandato em 16/9/2016 (3º parágrafo de fl. 1427), o

autor  tem garantia de emprego até 16/9/2017,  na forma do artigo 10,  II,  "a",  do ADCT da

Constituição da República.

A ré deu casa à rescisão indireta, cabendo-lhe, portanto, indenizar o autor por

todo o período da estabilidade.

A rescisão será ainda projetada pela concessão do aviso-prévio indenizado,

com término previsto para 31/10/2017.

Em decorrência de todo o exposto, DEFIRO o pagamento das seguintes verbas

ao autor, conforme postulado: a) salários a partir de 1º de maio de 2017 a 16 de setembro de

2017,  incluídos  os  repousos  remunerados;  b)  aviso-prévio  indenizado  (45  dias  -  Lei  nº

12.506/2011); c) gratificação natalina proporcional de 2017 (10/12 - já considerada a projeção

do aviso); d) férias integrais do período aquisitivo 2016/2017 e férias proporcionais do período

de 2017 pela projeção do aviso-prévio (3/12),  ambas acrescidas do terço constitucional;  e)

FGTS  (8%),  incidente  sobre  os  salários,  aviso-prévio  e  gratificação  natalina  deferidos;  f)
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indenização de 40% do FGTS; g) multa do artigo 477, § 8º, da CLT.

A indenização deferida deverá observar os reajustes salariais concedidos ao

longo do período da estabilidade, sem a incorporação de parcelas condicionadas (como horas

extras).

Indefiro o saldo salário, uma vez que o reclamante prestou serviços até abril de

2017, cuja contraprestação foi paga (fl. 228).

2.2. Sanção prevista no artigo 467 da CLT

Inaplicável,  diante  da inexistência  de condenação ao pagamento de verbas

rescisórias incontroversas.

3. Contribuições fiscais e previdenciárias

Se ultrapassada a faixa de isenção, deverão ser retidas as parcelas relativas ao

imposto de renda, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 8.541/1992, excluída a incidência sobre os

juros moratórios (Orientação Jurisprudencial n.º 400 da Colenda SDI-I/TST).

A retenção ocorrerá na forma do artigo 12-A da Lei  n.º  7.713/1988 (com a

redação dada pela Lei  n.º 13.149/2015), observado o procedimento previsto nas Instruções

Normativas da Receita Federal.

As contribuições previdenciárias, por sua vez, devem ser apuradas mês a mês,

nos termos do artigo 276, § 4º, do Decreto n.º 3.048/1999, observado o teto de contribuição

quanto à parcela devida pelo empregado. As contribuições devidas pelo autor serão deduzidas

de seu crédito, cabendo à ré o pagamento da cota patronal, na forma da lei.

Quanto  ao  parâmetro  de  incidência  de  juros  e  multa  sobre  a  contribuição

previdenciária, curvo-me ao entendimento consubstanciado na Súmula n.º 80 do TRT da 12ª

Região, editada em conformidade com a jurisprudência pacificada também no Egrégio TST:

SÚMULA  n.º  80  -  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS.  SENTENÇAS

CONDENATÓRIAS.  FATO GERADOR.  JUROS E MULTA.  Para  o  serviço  prestado  até

4-3-2009, o fato gerador é o efetivo pagamento do débito trabalhista em juízo, só havendo

incidência de juros e multa caso o executado não recolha as contribuições previdenciárias

até o dia 2 do mês seguinte ao desse pagamento. Para o serviço prestado de 5-3-2009 em

diante, o fato gerador é a prestação dos serviços pelo trabalhador, com acréscimo de juros

de mora desde então, só havendo incidência da multa caso o executado não recolha as

contribuições  previdenciárias  no  prazo  de  48  horas  da  citação  na  fase  executiva.

(Pacificação  conforme acórdão  TST-E-RR-1125-36.2010.5.06.0171,  da  lavra  do Ministro

Alexandre Agra Belmonte, publicado em 15-12-2015).

Não haverá apuração de contribuição para terceiros, uma vez que não compete

a esta Justiça especializada sua execução (art. 195, I, a, e II, da Constituição da República e
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Súmula n.º 6 do TRT da 12ª Região).

Por fim, em atendimento ao disposto no artigo 832, § 3º, da CLT, esclareço que

a  natureza  jurídica  das  parcelas  deferidas  é  aquela  determinada  no  artigo  28  da  Lei  n.º

8.212/1991 e no artigo 214 do Decreto n.º 3.048/1999.

4. Juros e correção monetária

Os juros serão de 1% ao mês, não capitalizados, conforme dispõe o artigo 39,

§ 1º, da Lei n.º 8.177/1991.

A  correção  monetária  será  pela  TR,  índice  reiterado  de  forma  expressa,

específica e recente pelo legislador (artigo 879, § 7º, da CLT, com a redação dada pela Lei n.º

13.467/2017).

5. Justiça gratuita e honorários assistenciais

Às  ações  ajuizadas  antes  da  vigência  da  Lei  n.º  13.467/2017,  reputo

inaplicável o disposto no artigo 791-A da CLT.

Portanto,  não  são  devidos  honorários  de  sucumbência  no  Processo  do

Trabalho (em litígio decorrente de relação de emprego).

Diante da existência de regra específica no Processo do Trabalho sobre as

hipóteses  de cabimento de honorários  (Lei  n.º  5.584/1970),  não há omissão que justifique

aplicação da lei civil a que se refere o artigo 8º da CLT.

Ademais, sob o ponto de vista estritamente legal, a contratação de advogado,

embora recomendável, ainda é facultativa no Processo do Trabalho, ante o disposto no artigo

791 da CLT. Entendo inaplicáveis, portanto, os dispositivos legais invocados para fundamentar

pedido de pagamento de honorários de sucumbência (artigo 389 do Código Civil, por exemplo).

Em última análise, o autor não veio a Juízo assistido pelo sindicato, na forma

da  Lei  n.º  5.584/1970  (Súmulas  nºs  219  e  329/TST),  razão  pela  qual  não  são  devidos

honorários.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita, na forma do artigo 790, § 3o, da CLT,

em face da condição de insuficiência econômica.

6. Honorários sucumbenciais postulados pela ré

Indefiro, porque incabíveis no processo do trabalho (em litígio decorrente de

relação  de  emprego)  e  em  ações  ajuizadas  antes  da  vigência  da  Lei  n.º  13.467/2017

(conforme já exposto).

7. Litigância de má-fé - Sanção requerida pela ré
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O  autor  se  valeu  regularmente  de  seu  direito  constitucional  de  defesa,

postulando  manifestação  sobre  questões  razoavelmente  controvertidas.  Logo,  não  há

fundamento para incidência da multa postulada.

CONCLUSÃO

PELO EXPOSTO, este Juízo decide, nos termos da fundamentação:

I. REJEITAR AS PRELIMINARES de inépcia da inicial;

II. ACOLHER EM PARTE os pedidos deduzidos por CLAYTON GOMES DE

MEDEIROS  para  CONDENAR  a  ré,  FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  DO

CONTESTADO - FUNC, ao pagamento de: a) adicional de horas extras (50%)

para as excedentes da quarta aula diária, desde o início do contrato de trabalho

até dezembro de 2016, bem como seus reflexos em repousos remunerados,

aviso-prévio, férias e o terço constitucional, gratificação natalina e FGTS (8%),

acrescido da indenização de 40%; b) horas faltantes para completar o intervalo

mínimo de onze horas entre jornadas, com adicional de 50%, até dezembro de

2015, e seus reflexos; c) indenização por dano moral no valor de R$30.000,00

(trinta mil reais), na data da presente decisão; d) salários a partir de 1º de maio

de 2017 a 16 de setembro de 2017, incluídos os repousos remunerados; e)

aviso-prévio indenizado (45 dias); f) gratificação natalina proporcional de 2017

(10/12);  g)  férias  integrais  do  período  aquisitivo  2016/2017  e  férias

proporcionais  do  período  de  2017  (3/12),  ambas  acrescidas  do  terço

constitucional;  h)  FGTS  (8%),  incidente  sobre  os  salários,  aviso-prévio  e

gratificação natalina deferidos;  i) indenização de 40% do FGTS; j)  multa  do

artigo 477, § 8º, da CLT;

III. DEFERIR ao autor o benefício da justiça gratuita.

Liquidação por cálculos.

Descontos fiscais e previdenciários nos termos da fundamentação.

Juros e correção monetária na forma da lei (artigo 879, § 7º, da CLT) e de

acordo com os parâmetros estabelecidos nas Súmulas 200 e 381 do Egrégio TST, observadas

as  especificações  da  fundamentação.  A  correção  monetária  sobre  diferenças  de  férias

gozadas, gratificação natalina e verbas rescisórias passará a correr do vencimento legal (arts.

145 e 477, § 6º, da CLT; Lei nº 4.749/65).

Em  relação  especificamente  à  indenização  por  dano  moral,  a  correção

monetária  será  feita  a  partir  da  data  da  presente  decisão  e  os  juros  serão  contados  do

ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e Súmula n.º 439 do Egrégio Tribunal

Superior do Trabalho.
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Custas de R$1.200,00, pela ré, sobre o valor da condenação, provisoriamente

arbitrado em R$60.000,00.

Intimem-se as partes e a União, nos termos do Ofício Circular n.º 4 da

Corregedoria da 12ª Região.

Cumprido, arquivem-se os autos.

Nada mais.

MAFRA, 9 de Outubro de 2018

JOSE EDUARDO ALCANTARA
Juiz(a) do Trabalho Titular
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