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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO
15ª Vara do Trabalho de Brasília - DF

SEPN 513 BLOCO B, LOTE 2/3, FORO TRABALHISTA DE BRASÍLIA, ASA NORTE, BRASILIA - DF - CEP: 
70760-522

tel: (61) 33481544  -  e.mail: svt15.brasilia@trt10.jus.br

PROCESSO: 0000464-48.2018.5.10.0015 
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

DECISÃO PJe-JT

 

Não reconheço dependência, prejudicialidade ou qualquer outra relação deste processo com o de n. 1197-
2017-015. O presente feito discute precipuamente a rescisão contratual, ao passo que o processo 1197-
2017-015 discutia a transferência do autor de unidade da empresa, sendo que já foi inclusive objeto de
sentença.

Não se configurando quaisquer das hipóteses previstas no art. 286 do Código de Processo Civil, que
justifique a distribuição dirigida, por dependência, a este órgão julgador, em face do(s) processos(s)
0001197-48.2017.5.10.0015, determino seja redistribuído o presente feito aleatoriamente.

 

          BRASILIA , 21 de Maio de 2018

 

AUDREY CHOUCAIR VAZ

Juiz(a) do Trabalho

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 18052108370153000000009327599

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18052108370153000000009327599
Assinado eletronicamente por: AUDREY CHOUCAIR VAZ - 21/05/2018 08:38:19 - ef5b4b2



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO
11ª Vara do Trabalho de Brasília - DF

SEPN 513 BLOCO B, LOTE 2/3, FORO TRABALHISTA DE BRASILIA, ASA NORTE, BRASILIA - DF - CEP: 
70760-522

tel: (61) 33481532  -  e.mail: svt11.brasilia@trt10.jus.br

PROCESSO: 0000464-48.2018.5.10.0015 
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

DECISÃO PJe-JT

 

Não se configurando quaisquer das hipóteses previstas no art. 286 do Código de Processo Civil, que
justifique a distribuição dirigida, por dependência, a este órgão julgador, em face do(s) processos(s)
0001508-39.2017.5.10.0015, que tem causa de pedir e pedidos diversos, determino seja redistribuído o
presente feito aleatoriamente.

 

          BRASILIA , 21 de Maio de 2018

 

CRISTIANO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA

Juiz(a) de Vara do Trabalho

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 18052116194047600000009327542
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
RTOrd 0000464-48.2018.5.10.0015
RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Vistos os autos.

VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA apresentou

Reclamação Trabalhista em desfavor de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA

AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada,

em caráter liminar, com vistas à reintegração aos quadros da reclamada.

A suma da narrativa vestibular apresenta quadro de demissão por

justa causa, em 11/04/2018, sem a instauração de processo administrativo, durante a fruição

de licença médica e em período de estabilidade sindical, referente a chapa cuja legitimidade

está sendo discutida judicialmente.

Analiso.

O Novo Código de Processo Civil adotou como gênero o termo

tutela provisória, a fim de conferir melhor sistematização ao instituto, prevendo duas

espécies, nos termos do artigo 294.

A primeira, tutela provisória de urgência, destina-se a eliminar o

perigo de dano grave e de difícil reparação, afigurando-se necessária a demonstração da

probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, unindo

as antigas figuras da tutela cautelar e da tutela antecipada, conforme previsão no artigo 300

do aludido Diploma.

Já a segunda espécie, tutela provisória da evidência, disciplinada

no artigo 311 do novel Código, tem por fundamento a existência de determinada situação,

que autoriza a imediata e provisória proteção do suposto direito afirmado na petição inicial,

requerendo a demonstração da plausibilidade do direito alegado, sem a necessidade da

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, observa-se que a temática exige detida incursão

meritória. Assim, impossível o juízo em caráter liminar.

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 18052217462382800000009327553
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Decerto, somente quando oportunizado às partes o contraditório e

a ampla defesa, amparados em pertinente acervo probatório, é que se poderá examinar a

situação apresentada.

Não vislumbro, por ora, os requisitos autorizadores da

antecipação de tutela. Desse modo, .indefiro

Aguarde-se audiência inaugural já designada para  12/06/2018, às

 a ser realizada no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - 14h30,

 no Foro Trabalhista de Brasília, localizado na Avenida W3 Norte, Quadra 513,CEJUSC,

Lotes 2/3, .sala 405 (4º andar)

Haverá o fracionamento da audiência, com designação específica

de pauta para instrução e julgamento, não havendo, pois, necessidade de comparecimento de

testemunha na audiência inicial acima designada; na impossibilidade de comparecimento

espontâneo de testemunhas para a audiência de instrução, o respectivo rol deverá ser

apresentado na audiência inicial, sob pena de preclusão.

Intimem-se o reclamante.

Notifique-se a reclamada para, querendo, apresentarem defesa, no

prazo da lei, considerando-se as disposições do artigo 844 da CLT.

 

BRASILIA, 23 de Maio de 2018

ERICA DE OLIVEIRA ANGOTI
Juiz do Trabalho Substituto

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 18052217462382800000009327553
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
RTOrd 0000464-48.2018.5.10.0015
RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

TERMO DE CONCLUSÃO

Conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feita pelo(a) servidor(a) CLAUDIO BITTENCOURT DE
PINHO, em 29 de Maio de 2018.

DESPACHO

Defiro o adiamernto da audiência.

Assim, a audiência designada para o dia 12/06/2018 fica adiada para o dia 03/07/2018, às 15:
, a qual será realizada pelo CEJUSC, na sala 405 (4º andar) do Foro Trabalhista de15 horas

Brasília (Av. W-3 Norte, Quadra 513, Lotes 02 e 03), sob as cominações dos artigos 843 e 844
da CLT.

Haverá o fracionamento da audiência, com designação específica de pauta para instrução e julgamento,
não havendo, pois, necessidade de comparecimento de testemunha na audiência inicial acima designada;
na impossibilidade de comparecimento espontâneo de testemunhas para a audiência de instrução, o
respectivo rol deverá ser apresentado na audiência inicial, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes, para ciência deste despacho.

 

BRASILIA, 5 de Junho de 2018

ERICA DE OLIVEIRA ANGOTI
Juiz do Trabalho Substituto

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 18052914211411600000009327558
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Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSC-JT/TRT 10ª Região

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000464-48.2018.5.10.0015

 

 

Em 03 , na sala de sessões do CEJUSC TRT-10, sob a direção do Exmo(a).de julho de 2018
Juíza ROBERTA DE MELO CARVALHO, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em
epígrafe, ajuizada por VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA em face de EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA.

Às 15h16min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho,
apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). ULISSES BORGES DE
RESENDE, OAB nº 4595/DF.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Mercia Alves Borges , acompanhado(a) do(a)
advogado(a), Dr(a). BRUNO ALVES DE FREITAS, OAB nº 34380/DF.

Considerando que a documentação juntada pelo autor não está de acordo com os normativos
que regem o Processo Eletrônico, concedo o prazo de 05 dias, a contar de 9/7/2018, para reordenamento
e adequação com a nomenclatura correta de todos os documentos juntados como "documentos diversos",
sob pena de indeferimento da petição inicial.

Retornem-se os autos à origem, de acordo com o  art. 6º da Portaria PRESInº 67/2018.
 Decorrido o prazo do autor e observada a determinação deste juízo, inclua-se o processo em nova

 pauta de audiências inaugurais. Transcorrido in albis, o prazo concedido, façam-se os autos
conclusos para análise.

Audiência  às 15h31min.encerrada

 

 

ROBERTA DE MELO CARVALHO

Juíza do Trabalho

 

 

 

Ata redigida por JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS, Secretário(a) de Audiência.

As partes, seus patronos e testemunhas estão dispensadas de assinar a ata.

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 18070317163861000000009327540
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
RTOrd 0000464-48.2018.5.10.0015
RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

TERMO DE CONCLUSÃO

Conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feita pelo(a) servidor(a) DARLON BATISTA DE
OLIVEIRA, em 15 de Julho de 2018.

DESPACHO

Fica designada audiência inaugural para o dia 09/08/2018, às 14h30min., a qual será realizada
pelo CEJUSC, na sala 405 (4º andar) do Foro Trabalhista de Brasília (Av. W-3 Norte, Quadra
513, Lotes 02 e 03), sob as cominações dos artigos 843 e 844 da CLT.

Haverá o fracionamento da audiência, com designação específica de pauta para instrução e julgamento,
não havendo, pois, necessidade de comparecimento de testemunha na audiência inicial acima designada;
na impossibilidade de comparecimento espontâneo de testemunhas para a audiência de instrução, o
respectivo rol deverá ser apresentado na audiência inicial, sob pena de preclusão.

Notifique-se o(a) reclamado(a), bem como intime-se o(a) Reclamante, por seu procurador.

 

BRASILIA, 16 de Julho de 2018

MARGARETE DANTAS PEREIRA DUQUE
Juiz do Trabalho Substituto

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 18071511133329600000009327597
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CEJUSC-JT 1º GRAU

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000464-48.2018.5.10.0015

 

 

Em 09 de agosto de 2018, na sala de sessões da CEJUSC-JT 1º GRAU/DF, sob a direção da
Exmo(a). Juíza LARISSA LIZITA LOBO SILVEIRA, realizou-se audiência relativa a AÇÃO
TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0000464-48.2018.5.10.0015 ajuizada por VICENTE
EDUARDO SOARES DE ALMEIDA em face de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUARIA.

Às 14h29min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho,
apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). PABLO DE ABREU
CORREA , OAB nº 53611/DF.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). MERCIA ALVES BORGES, acompanhado(a) do(a)
advogado(a), Dr(a). BRUNO ALVES DE FREITAS, OAB nº 34380/DF.

Presente os acadêmicos de Direito, Luana Amancio, RG 2701591 e Rony Valverde de
Oliveira, RG 3063343.

Não houve apresentação de proposta por parte da reclamada.

CONCILIAÇÃO REJEITADA.

Defesa escrita e reconvenção com documentos.

Vista ao reclamante por 5 dias, a contar de 13/08/2018, para se manifestar sobre a defesa e
ainda para contestar a reconvenção.

Após, vista ao reclamado por 5 dias, contados de 20/08/2018, para manifestação quanto à
defesa à reconvenção.

A reclamada, por meio da petição de Id d74b510 alega a juntada extemporânea de
documentos por parte do autor.

Considerando que ainda não encerrada a instrução processual e não vislumbrando nenhum
prejuízo à reclamada, que, inclusive já se manifestou à respeito dos referidos documentos na petição retro
mencionada, admito a juntada de novos documentos pela parte autora.

Protestos da reclamada.

As partes pretendem produzir provas orais.

Retornem-se os autos à vara de origem, de acordo com o art. 6º da Portaria PRESI nº 67
/2018, para marcação de audiência de instrução.

As partes serão intimadas.

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 18080917412628300000009327602
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Audiência encerrada às 14h44min.

 

 

LARISSA LIZITA LOBO SILVEIRA

Juíza do Trabalho

 

 

 

 

 

Ata redigida por Flavia Rivera, Secretário(a) de Audiência.

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 18080917412628300000009327602
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
RTOrd 0000464-48.2018.5.10.0015
RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

TERMO DE CONCLUSÃO

Conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feita em 29 de Novembro de 2018.

DESPACHO

Vistos os autos.

Fica a audiência de instrução designada para o dia , devendo as06/11/2019 às 09:30
partes comparecer para prestar depoimento pessoal sob pena de confissão.

Intimem-se as partes, pessoalmente.

As testemunhas deverão comparecer espontaneamente ou serem intimadas nos termos
do artigo 455 do CPC.

Publique-se.

BRASILIA, 29 de Novembro de 2018

ERICA DE OLIVEIRA ANGOTI
Juiz do Trabalho Substituto

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 18082610115756900000009327578
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
RTOrd 0000464-48.2018.5.10.0015
RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

TERMO  DE  CONCLUSÃO 

 Conclusão ao Exmo. Juiz(a) do Trabalho feita pelo servidor   MARCELO RODRIGUES DE
CARVALHO,  no dia 08/04/2019.

DESPACHO

Vistos.

Intime-se a Reclamada para vista e manifestação, no prazo de 05 dias, dos
documentos juntados pelo reclamante (IDs. 2487785 e f7bd002).

Após, aguarde-se a realização da audiência.

 

 

BRASILIA, 9 de Abril de 2019

MONICA RAMOS EMERY
Juiz do Trabalho Titular

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 19040810174804200000009327595
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
RTOrd 0000464-48.2018.5.10.0015
RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

TERMO DE CONCLUSÃO

Conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feita pelo(a) servidor(a) DARLON BATISTA DE
OLIVEIRA, em 18 de Abril de 2019.

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se a Reclamante para vista e manifestação, no prazo de 05 dias,

dos documentos juntados pela reclamada (IDs. a7da5af e ac16943).

Após, aguarde-se a realização da audiência.

 

 

BRASILIA, 18 de Abril de 2019

MONICA RAMOS EMERY
Juiz do Trabalho Titular

Número do processo: 0000464-48.2018.5.10.0015
Número do documento: 19041800290589200000009327550
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7ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000464-48.2018.5.10.0015

 

 

Em 06 de novembro de 2019, na sala de sessões da 7ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA
- DF/DF, sob a direção da Exmo(a). Juíza MONICA RAMOS EMERY, realizou-se audiência relativa a
Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0000464-48.2018.5.10.0015 ajuizada por VICENTE
EDUARDO SOARES DE ALMEIDA em face de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUARIA.

Às 09h30min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho,
apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). MATHEUS BANDEIRA
RAMOS COELHO, OAB nº 22898/DF.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Mercia Alves Borges, acompanhado(a) do(a)
advogado(a), Dr(a). HORACIO EDUARDO GOMES VALE, OAB nº 18092/DF.

Presente(s) o(s) aluno(s) do curso de Direito MARIANA ALVES DE ANDRADE, DEBORA
MONALISA SIMAO COELHO, LETÍCIA SILVA SOARES.

Depoimento pessoal do reclamante: "O empregado necessita de autorização prévia da
chefia para fazer registros de seus projetos no SEG (Sistema de Gestão Estratégica da Embrapa); por
várias vezes o depoente solicitou autorização para fazer tais lançamentos e não obteve resposta da chefia;
o depoente não foi liberado pelo empregador para participar do evento indicado na mensagem eletrônica
de folha 1929 do PDF; o depoente não compareceu a esse evento; o depoente não trabalhou no período
de duração desse evento, uma vez que na época fazia fisioterapia e apresentou o respectivo atestado."
Nada mais.

Dispensado o depoimento da preposta da reclamada.

Primeira testemunha do reclamante: MIRANE DOS SANTOS COSTA, identidade nº
000107047 SSP MS, divorciado(a), nascido em 26/03/1963, FUNCIONÁRIA PUBLICA, residente e
domiciliado(a) na RUA 31 SUL, RESIDENCIAL SEDGWICK, AP. 403-A, AGUAS CLARAS/DF.
Advertida e compromissada.  "A depoente é empregada da Embrapa no cargo de técnicaDepoimento:
desde 1989, estando atualmente lotada na Secretaria de Inovação e Negócios, ligada à sede da reclamada;
a depoente foi diretora sindical no período em que o reclamante foi presidente do sindicato, entre 2010 e
2013; por força de decisão judicial, a reclamada foi obrigada a instituir em seu âmbito interno uma
comissão formada por empregados eleitos para apuração de narrativas de assédio moral na empresa,
sendo a depoente membro dessa comissão desde março de 2019; a comissão é formada por sete
empregados eleitos, sendo seis titulares e um suplente; a comissão, após sua formação, já recebeu uma
denúncia formulada pelo reclamante na qual são narrados os fatos vivenciados pelo reclamante que os
caracteriza como assédio; parece depoente que o papel dessa comissão não é somente corretivo no caso
de constatação de existência de assédio moral, mas também de propor medidas preventivas; a depoente,
além do caso do reclamante, não tem conhecimento de nenhum outro dirigente sindical que tenha sido
desligado da reclamada; é comum na reclamada haver casos de dirigentes sindicais que, atualmente,
ocupam cargos de gestão na empresa; em relação às denúncias ofertadas pelo reclamante de situações
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possivelmente irregulares na empresa, a depoente não tem conhecimento da existência de repercussões
para a imagem da empresa, como por exemplo perda de parcerias, sabendo dizer apenas que a reclamada
tem muita preocupação com sua imagem em empresarial" Nada mais.

O reclamante não apresentou outras testemunhas a serem ouvidas.

Primeira testemunha da reclamada: ALEXANDRE FURTADO SILVEIRA MELLO ,
identidade nº 1549975 SSP DF, casado(a), nascido em 26/07/1976, ENGENHEIRO AGRÔNOMO,
residente e domiciliado(a) na SQS 212, BLOCO B, AP. 404, BRASILIA/DF. O reclamante argui a
suspeição da testemunha, argumentando que o autor formulou denúncia em relação à pessoa do
comparecente que está sendo objeto de investigação interna e análise pela comissão de ética da

 Inquirido, o depoente informa desconhecer a existência de qualquer procedimento interno emempresa.
seu desfavor motivado por qualquer tipo de denúncia do reclamante. O único fato que se recorda de
divergência entre o depoente e o reclamante é oriundo de uma solicitação de afastamento para viagem
formulada pelo reclamante, que foi negada pelo depoente, seguindo-se mensagem eletrônica do
reclamante em que, sem mencionar especificamente o nome do depoente, o reclamante faz considerações
sobre eventuais interesses particulares de pessoas da Embrapa com empresas privadas, sugerindo que o
depoente pudesse ter tais condições. Das declarações do comparecente, não se extrai nenhum tipo de
suspensão ou impedimento para depor, tendo o depoente ressaltado que não possui nenhum sentimento
de animosidade, raiva, mágoa ou inimizade que o impeça de prestar depoimento. Contradita rejeitada,
sobre protestos do reclamante. Advertida e compromissada.  "A área de pesquisa daDepoimento:
reclamada contempla uma agenda que é formulada de acordo com os projetos em que os pesquisadores
podem indicar ou podem ser envolver, contendo datas, prazos, resultados prometidos e entregues, sendo
certo que um pesquisador pode se alinhar a projetos já iniciados ou de participação de outros
pesquisadores; essa agenda elaborada com base no projeto estratégico da empresa, a Embrapa sede tem
ciência de todo o andamento desses projetos na medida em que pode entregar os resultados a outras
entidades como cooperativas, instituições, ministérios etc; o depoente é empregado da Embrapa desde
2014, no cargo de pesquisador, mas assumiu a chefia de pesquisa em 1º de abril de 2017; a partir desse
momento, o depoente passou a ter uma visão mais aprofundada do que estava sendo desenvolvido em
termos de pesquisa pelos demais pesquisadores; o depoente supervisionou a produção do reclamante por,
aproximadamente um ano, entre 2017/2018 e detectou que o reclamante se fez presente à instituição por
somente dois dias e meio; desde 2011, não havia nenhum projeto em nome do reclamante; desde 2013,
não havia nenhuma atividade de pesquisa vinculada ao nome do reclamante, sendo que a média entre os
pesquisadores da reclamada é de 10 a 12 atividades em andamento; todos esses fatos foram analisados
em uma auditoria interna; o depoente detectou que houve várias solicitações, por parte da chefia anterior,
para que o reclamante participasse de projetos da empresa; a participação em projetos e atividades é
analisada para fins de autorização ao empregado para participação em eventos, serviço externo e até
mesmo para fins de promoção; não tem conhecimento de que alguma denúncia formulada pelo
reclamante em desfavor da empresa tenha tido qualquer tipo de repercussão interna ou externa; não tem
conhecimento de outro caso, além do reclamante, de dirigente sindical que tenha sido desligado da
reclamada; de acordo com a agenda institucional da unidade da Embrapa, os pesquisadores com
características técnicas específicas, são convidados a participar de determinadas linhas de pesquisa,
havendo uma análise prévia do chefe da pesquisa junto com um comitê técnico interno para indicar quais
seriam as áreas de atendimento necessários ao desenvolvimento do projeto; também é missão do chefe de
pesquisa fazer uma análise global para não sobrecarregar determinados pesquisadores e não deixar outros
sem atuação institucional; exibido ao depoente o documento de folha 43 do PDF, relativamente às
promoções recebidas pelo reclamante, esclarece o depoente, primeiramente, que a progressão pode se dar
por critério de antiguidade ou merecimento, esclarecendo, ainda, que a forma de progressão pode ter
critérios específicos definidos por uma comissão formada com essa finalidade; relativamente aos últimos
três anos de trabalho, o reclamante recebeu apenas uma promoção em 2016, por antiguidade, sendo que
nos últimos dois anos não recebeu promoções em virtude de não ter cumprido os critérios específicos de
inexistência de ausências ao trabalho e resultados suficientes de acordo com as normas da empresa."
Nada mais.

Segunda testemunha da reclamada: JADIR BORGES PINHEIRO, identidade nº 12023130
SSP MG, solteiro(a), nascido em 08/10/1973, AGRONOMO, residente e domiciliado(a) na QNC 01,
SETOR C NORTE, AREA ESPECIAL 21, ED. PARADISO UNO, AP. 301, TAGUATINGA NORTE
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/DF. Advertida e compromissada.  "O depoente é empregado da reclamada desde 2008, noDepoimento:
cargo de pesquisador, trabalhando na unidade Embrapa Hortaliças; a reclamada disponibiliza projetos e
também atividades dentro de projetos, após análise e seleção por um comitê técnico interno, o que gera
editais internos e externos, nesse caso com as fontes de fomento dos projetos; é atribuição do pesquisador
procurar, dentre os projetos e atividades oferecidas pela empresa, aquilo que estiver dentro de sua área de
conhecimento, candidatando-se a esse trabalho; é feito uma seleção para avaliar a qualidade técnica com
o intuito de destinar os pesquisadores nos projetos e atividades específicas; o comitê técnico interno
avalia, ainda, a existência de eventual sobrecarga de determinados pesquisadores em detrimento de
outros com menos projetos, sendo certo que o depoente estima que, atualmente, um pesquisador atua em,
aproximadamente, 6 a 8 projetos simultaneamente; existe eleição dos membros desse comitê técnico
interno, que tem gestão durante 2 ou 3 anos, composto por 11 membros empregados da reclamada; o
pesquisador pode liderar determinados projetos e participar de atividades de outros projetos; o depoente
atuou, e atualmente também atua, como secretário executivo do Comitê Técnico Interno; no período, o
depoente atuou no comitê no período compreendido entre 2015 e 2017 e retornou em setembro de 2019;
nesse período, o reclamante não tinha projetos nem atividades registradas no sistema da reclamada; o
depoente se recorda que, no segundo semestre de 2016, o reclamante fez solicitação de registro de dois
projetos que foram encaminhados ao comitê para análise; relativamente ao primeiro, não era
propriamente um projeto e sim um grupo de pesquisa, tendo o comitê encaminhado ao reclamante
solicitando a emissão de um termo de concessão; relativamente à segunda solicitação, que era
efetivamente um projeto, foi feito pelo comitê um parecer com orientações a serem cumpridas pelo
reclamante, solicitando as providências cabíveis; ambas as solicitações foram restituídas ao empregado
para as providências necessárias que não foram tomadas pelo reclamante; o depoente se recorda ainda
que, no mês de outubro do mesmo ano, o reclamante encaminhou ao comitê diversos questionamentos,
contestando a própria regularidade da Norma Interna, que prevê requisitos para análise das solicitações
de projeto, tendo o depoente respondido naquilo que era sua atribuição e dado seguimento ao
requerimento do autor; em relação a esse período, tampouco o reclamante tinha registros, no sistema da
Embrapa, de desenvolvimento de atividades vinculadas aos diversos projetos; ressalta o depoente que é
cobrado de todo pesquisador que faça o registro formal dos projetos e atividades em que participa, uma
vez que a liberação para participação em eventos e reuniões, representação da empresa em outros órgãos,
trabalho externo, viagens, necessariamente pressupõe que o pesquisador esteja vinculado a um projeto ou
atividade; relativamente às denúncias formuladas pelo reclamante, o depoente percebeu, em relação
aquilo que saiu na mídia, que repercutiu no ambiente interno um clima organizacional muito ruim,
desmotivando aqueles pesquisadores que desenvolvem um trabalho árduo com o objetivo de ver os
projetos aprovados; desconhece outras repercussões das denúncias partidas do reclamante; o depoente
desconhece se houve na empresa outros casos de desligamento de pessoas que ocuparam cargos no
sindicato; o depoente desconhece se houve casos na empresa de ex-dirigentes sindicais que passaram a
ocupar cargos de gestão." Nada mais.

A reclamada não apresentou outras testemunhas.

Faculto às partes a apresentação de razões finais escritas, no prazo comum de 10 dias.

Designa-se para  da instrução e renovação da proposta conciliatória aENCERRAMENTO
data de 13/02/2020, às 09h14min, dispensadas as presenças de partes e procuradores.

Audiência encerrada às 11h03min.

 

 

MONICA RAMOS EMERY

Juíza do Trabalho
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Ata redigida por CLAUDIO BITTENCOURT DE PINHO, Secretário(a) de Audiência.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
ATOrd 0000464-48.2018.5.10.0015
RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

TERMO  DE  CONCLUSÃO 

 Conclusão ao Exmo. Juiz(a) do Trabalho feita pelo servidor   MARCELO RODRIGUES DE
CARVALHO,  no dia 29/11/2019.

 

DESPACHO

Vistos.

Por ora, nada a deferir.

Aguarde-se a realização da audiência já designada.

 

 

BRASILIA, 3 de Dezembro de 2019

ERICA DE OLIVEIRA ANGOTI
Juiz do Trabalho Substituto
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7ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000464-48.2018.5.10.0015

 

 

Em 13 de fevereiro de 2020, na sala de sessões da 7ª VARA DO TRABALHO DE
BRASÍLIA - DF/DF, sob a direção da Exmo(a). Juíza MONICA RAMOS EMERY, realizou-se
audiência relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0000464-48.2018.5.10.0015
ajuizada por VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA em face de EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA.

Às 09h18min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho,
apregoadas as partes.

Ausente o reclamante e seu advogado.

Ausente o reclamado. Presente o(a) advogado(a), Dr(a). BRUNO ALVES DE
FREITAS, OAB nº 34380/DF.

Sem mais provas encerrou-se a instrução processual.

Razões finais orais remissivas.

Prejudicada a proposta de conciliação.

Fica a audiência de julgamento adiada "sine die".

As partes serão intimadas da decisão.

Audiência encerrada às 9h19min.

 

 

 

MONICA RAMOS EMERY

Juíza do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF 

ATOrd 0000464-48.2018.5.10.0015 

RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA 

RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Processo nº: ATOrd 0000464-48.2018.5.10.0015

Reclamante: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA

Advogado: Ulisses Borges de Resende OAB/DF 4595

Reclamado: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

Advogado: Horácio Eduardo Gomes Vale OAB/DF 18092

 

SENTENÇA

 

RELATÓRIO

 

VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA ajuíza reclamação trabalhista em

desfavor de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, ambos

qualificados, sustentando que foi admitido na reclamada em 6/6/2005 e no período compreendido

entre 2007 e 2016, atuou como dirigente sindical, fato que ensejou obstáculos em sua vida

funcional e situações de dano moral; em 11/4/2018 foi demitido por justa causa, sob alegação de

desídia, insubordinação, indisciplina e mau procedimento; a dispensa é nula pois ocorreu sem

que houvesse processo administrativo disciplinar com ampla defesa e contraditório, além de ter

sido aplicada em período de licença médica do autor, de estabilidade provisória e sem qualquer

cometimento de falta grave; a irregularidade ultrapassa a esfera individual do reclamante,

atingindo, também, direitos e interesses da coletividade, o que ensejou o ajuizamento de ação

cautelar pelo MPT; por se tratar de empregado público concursado, o autor não pode ser

demitido sem motivação; o procedimento administrativo movido contra o reclamante é nulo pois

não foi deferido interrogatório pessoal do empregado tampouco analisadas as diligências
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probatórias requeridas pelo autor; uma das denúncias ofertadas pelo autor está em apuração no

TCU e em obediência ao art. 55 § 2º da Lei nº 8.443/1992, o autor não pode ser demitido; a

dispensa do empregado em razão de sua atuação sindical é também vedada, nos termos da

Convenção nº 158 da OIT; a dispensa também se reveste de caráter discriminatório, ferindo a Lei

nº 9.029/1995; a dispensa também é nula em razão de estar o empregado em gozo de licença

médica desde 28/3/2018, antes da dispensa promovida em 11/4/2018; em 27/4/2016 o autor foi

eleito vice-presidente do SINPAF-DF, tendo sido protocolado ofício no dia seguinte, comunicando

o fato ao empregador, fazendo jus o empregado à estabilidade provisória do dirigente sindical; a

reclamada deveria ter ajuizado inquérito judicial para apuração de falta grave, mesmo havendo

discussão judicial acerca do resultado da eleição sindical, processo que ainda não transitou em

julgado; a reclamada alega que o autor não submeteu suas pesquisas e produções científicas

nos sistemas internos, infringindo normas empresariais, mas tais sistemas envolvem

manifestações recíprocas entre superior e empregado, em intensa rede de informação e

cooperação; no ano de 2016, o autor foi intensamente prejudicado em sua negociação, seja em

razão de aplicação de penalidade insubsistente (faltas injustificadas), seja em razão da mudança

de regras no meio do processo, seja por ter sido avaliado pelas pessoas a quem acusou de

assediadores; o autor incluiu dezenas de atividades realizadas no ano de 2016, mas não obteve

o aval de seus superiores no sistema; entre 2013 e 2016 o reclamado não utilizou seu poder

potestativo de punir o empregado, ao contrário, aplicou-lhe promoções por mérito, incorrendo tal

omissão em falta de imediatidade na aplicação da justa causa.

Requer a concessão de liminar para reintegração do dirigente sindical eleito,

portador de estabilidade provisória, não tendo a reclamada promovido o manejo de ação de

inquérito judicial e não tendo transitada em julgado a ação que trata da regularidade da eleição.

Postula seja reconhecida a ilegalidade da demissão, em razão da não

observância de processo administrativo com ampla defesa e contraditório, em período de licença

médica do empregado e sem a constatação dos elementos caracterizadores da justa causa, com

imediata reintegração e pagamento de salários vencidos e vincendos, além de outros créditos

trabalhistas. Atribui à causa o valor de R$ 70.000,00, colacionando documentos.

O feito tramitou segundo o rito ordinário.

Indeferida a tutela de urgência postulada (id ecfe9c7).

Defendendo-se, a reclamada alega, em síntese: o empregado público não é

detentor de estabilidade no serviço público, sendo que a dispensa do autor foi promovida através

de ato administrativo devidamente motivado; o controle realizado pelo Judiciário deve ser

somente da legalidade do ato e não de mérito, por se tratar o desligamento de ato de gestão da

empresa; a demissão do reclamante foi precedida do exercício do devido processo legal,

contraditório e ampla defesa, tendo o procedimento tramitado exclusivamente via SEI, com total

acesso ao empregado mediante simples “login”; o desligamento do reclamante não teve qualquer

relação com as denúncias ofertadas em face da reclamada; a demissão deu-se por justa causa,
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em razão de atos de desídia, insubordinação, indisciplina e mau procedimento, deixando de

cumprir os normativos da empresa e seus deveres funcionais; o reclamante, de forma reiterada,

valeu-se de mecanismos externos para fazer denúncias infundadas em relação ao empregador,

deixando de utilizar as vias internas cabíveis, o que implicou em quebra do dever de lealdade; o

autor teve baixíssima produção no trabalho, sem que se possa atribuir tal fato a qualquer tipo de

retaliação, eis que o autor não especifica um único projeto ou tratativa que algum superior

hierárquico teria freado por se tratar de algo de iniciativa do reclamante; a existência de atestado

médico não dá ensejo a nenhum tipo de estabilidade, sendo que o reclamante não cumpriu a

norma empresarial que determina a apresentação de atestado médico diretamente ao superior

hierárquico e no prazo estabelecido; o autor foi considerado apto para o trabalho pelo INSS; o

Juízo da MMª 9ª Vara do Trabalho de Brasília deferiu antecipação de tutela para suspender os

efeitos do pleito em que a chapa do autor foi considerada vencedora e sustou a posse dos

integrantes da referida chapa, inexistindo, assim, estabilidade pela condição de dirigente sindical.

A reclamada oferta reconvenção (id 5247edf - Pág. 31 e seguintes), postulando

seja o autor/reconvinte condenado ao pagamento da diferença negativa apurada na rescisão

contratual, no importe de R$ 16.292,41, em razão da necessidade de devolução de diversas

parcelas recebidas antecipadamente (vale refeição, adiantamento de 13º salário e férias,

adicional de titularidade). Postula, ainda, seja o autor condenado a pagar-lhe indenização por

assédio e dano moral, em virtude de ter promovido danos à imagem, reputação e honra objetiva

do empregador e de colegas de trabalho, bem como da perturbação do meio ambiente de

trabalho.

Impugna todos os fatos e pedidos deduzidos na inicial. Requer a improcedência

dos pedidos. Colaciona documentos.

Manifestação acerca da defesa e documentos id 8a78012.

Defesa à reconvenção id a2eb3bf.

Manifestação da reconvinte id 06a1883.

Na audiência em prosseguimento, foram colhidos os depoimentos do reclamante

e de três testemunhas e, sem outras provas, foi encerrada a instrução processual.

As partes juntaram documentos, dando-se vista à parte contrária em cada

ocasião de juntada.

As partes apresentaram razões finais escritas (id 1b4540c e 0fda690,

respectivamente).

Infrutíferas as propostas conciliatórias.

É o que de essencial contém a lide.
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FUNDAMENTAÇÃO

 

DEMISSÃO DE EMPREGADO PÚBLICO – EXAME DA EXISTÊNCIA DE

ESTABILIDADE OU IMPEDIMENTO À DISPENSA - EXAME DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO

RECLAMANTE – ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO AUTOR À LUZ DAS

NORMAS EMPRESARIAIS E DA CLT

Relata o autor que foi admitido na reclamada, empresa pública, por meio de

concurso público, no ano de 2005, sendo que entre 2007 e 2016, aproximadamente, atuou como

dirigente sindical. Afirma que sua atuação sindical, notadamente a grande oferta de denúncias

em desfavor da reclamada, causou inúmeros problemas na empresa, tendo sofrido

perseguições, incompreensões e até mesmo assédio moral, o que veio, ao cabo, ensejar sua

dispensa sob falsas alegações de justa causa. Alega que como empregado público não pode ser

demitido sem motivação, sendo que o procedimento administrativo conduzido pela reclamada,

que concluiu pela dispensa, não observou os mínimos requisitos de ampla defesa e contraditório,

sendo impedido de praticar atos como ser submetido a interrogatório e indicar testemunhas a

serem ouvidas. Narra, ainda, que em 2016 foi eleito vice-presidente da comissão Embrapa-

Hortaliças, em seu sindicato profissional, o SINPAF, e mesmo a posterior decisão judicial que

veio a suspender a eleição não lhe retirou o direito a ser demitido somente após inquérito judicial

para apuração de falta grave, providência que não foi tomada pela reclamada. Esclarece,

também, que na data do desligamento estava acobertado por licença médica de 30 dias em

pleno vigor, em razão de sofrer depressão moderada. Por fim, entende que os motivos

apresentados para demissão por justa causa são todos insubsistentes, pois derivados, na

realidade, de mera perseguição e retaliação. Insiste que os critérios indicados pela reclamada

para avaliação de sua produção intelectual e funcional foram interpretados de maneira a lhe

desfavorecer. Por isso, postula o provimento jurisdicional para que seja declarada a

insubsistência das alegadas irregularidades e à imputação da justa causa ao empregado.

Pretende, ainda, a reintegração ao emprego, por ostentar a condição de dirigente sindical eleito,

portador de estabilidade provisória, e ainda por ter sido o desligamento veiculado em período de

licença médica do empregado e sem a constatação dos elementos caracterizadores da justa

causa.

A reclamada, por sua vez, contrapõe-se ao pedido, sustentando que o

reclamante, como empregado público concursado, não faz jus a estabilidade no emprego e seu

desligamento está dentro do poder diretivo do empregador. Alega que, não obstante inexistir

formalidade legal que obrigue o manejo de procedimento administrativo, para apurar eventuais

irregularidades de conduta do reclamante, o rito foi regularmente observado, tendo sido
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constatada a prática de atos de desídia, insubordinação, indisciplina e mau procedimento.

Entende que o procedimento administrativo, todo conduzido no sistema SEI, foi todo de livre

acesso ao reclamante, mediante simples “login”, e tal se extrai da defesa longa e exaustiva que o

empregado logrou apresentar. Alega que o autor não apontou precisamente onde estariam os

prejuízos que alega ter sofrido, em restrição aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Entende que não houve perseguição ou retaliação em razão da atuação sindical do reclamante,

que efetivamente praticou todas as irregularidades noticiadas no relatório da comissão de

sindicância, conforme extensa apuração promovida, persistindo todos os motivos para a

aplicação da justa causa. Defende que as condutas imputadas ao reclamante implicam em

quebra do dever de lealdade e do princípio da confiança. Nega existir estabilidade provisória em

favor do autor, já que o resultado da eleição e a posse da chapa à qual pertencia o reclamante

foram suspensos por decisão judicial. Afirma que o atestado médico de 30 dias noticiado na

inicial não foi entregue na forma prevista nas normas internas da instituição e não tem o condão

de gerar qualquer tipo de nulidade ao desligamento. 

À análise.

Primeiramente, há que se observar se o autor é de fato detentor de algum tipo de

estabilidade no emprego.

Incontroverso que o autor é empregado concursado e, sobre o tema da demissão

de empregado público celetista, assim dispõe a OJ 247 da SDI-1 do c. TST:

 

“247. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONCURSADO. DESPEDIDA

IMOTIVADA. EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE

(alterada – Res. nº 143/2007) - DJ 13.11.2007

I - A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia

mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade;

II - A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo

tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por

precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais.”

 

Em recentes decisões, o E. STF apreciou o tema, havendo Repercussão Geral

reconhecida com mérito julgado, que inicialmente assim estabeleceu:
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“Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Demissão imotivada de

seus empregados. Impossibilidade. Necessidade de motivação da dispensa. (...) Os empregados

públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em

período anterior ao advento da EC 19/1998. (...) Em atenção, no entanto, aos princípios da

impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, a dispensa do

empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços

públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento

daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. A motivação do ato de

dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da

impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. Recurso extraordinário

parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto,

a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho.” [RE 589.998, rel. min.

Ricardo Lewandowski, j. 20-3-2013, P, DJE de 12-9-2013, Tema 131.]

 

Alguns anos depois, acolhendo embargos declaratórios ofertados pela ré, alguns

pontos restaram esclarecidos acerca do exato alcance da repercussão geral, para restringir os

efeitos da declaração de necessidade de motivação aos empregados da ECT, como se vê da

ementa ora transcrita:

 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DE

EMPREGADOS DA ECT. ESCLARECIMENTOS ACERCA DO ALCANCE DA REPERCUSSÃO

GERAL. ADERÊNCIA AOS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO EXAMINADO. 

1. No julgamento do RE 589998, realizado sob o regime da repercussão geral,

esta Corte estabeleceu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever de

motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. Não houve, todavia, a fixação

expressa da tese jurídica extraída do caso, o que justifica o cabimento dos embargos.

2. O regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, § 7º, do CPC/1973

(e do art. 1.035, § 11, do CPC/2015), exige a fixação de uma tese de julgamento. Na linha da

orientação que foi firmada pelo Plenário, a tese referida deve guardar conexão direta com a

hipótese objeto de julgamento.
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3. A questão constitucional versada no presente recurso envolvia a ECT,

empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade

tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a tese de julgamento deve

estar adstrita a esta hipótese.

4. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime

essencialmente público reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe nada além da exposição,

por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Não se pode exigir, em

especial, instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório.

5. Embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de

julgamento: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar,

em ato formal, a demissão de seus empregados.” Brasília, 10 de outubro de 2018. (Vide RE

589.998 ED, rel. min. Roberto Barroso, j. 10-10-2018, P, DJE de 5-12-2018, Tema 131)

 

Assim, temos que somente a ECT tem o dever jurídico de motivar a demissão de

seus empregados, decisão que não se estende às demais empresas públicas. Não há, pois,

nulidade na dispensa, sob tal ótica, nem direito a estabilidade no emprego público.

Prosseguimos na análise da existência de estabilidade ao dirigente sindical.

Assim dispõe o art. 8º, III da CF/88:

 

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[…] 

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da

candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um

ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.”

 

No mesmo sentido, o art. 543, § 3º da CLT:
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Art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou

representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser

impedido do exercício de suas funções, nem transferido ferido para lugar ou mister que lhe

dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. (Redação dada pelo

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

[…] 

§ 3º - Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir

do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade

sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja

eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos

desta Consolidação.” (Redação dada pela Lei nº 7.543, de 2.10.1986)

 

Sobre o tema necessário relembrar, também, o entendimento jurisprudencial

consolidado na súmula 369 do c. TST.

A comissão eleitoral do SINPAF comunicou à direção da reclamada em 27/4

/2016 (com recebimento no dia seguinte) a eleição da Chapa 1, para a Diretoria e Conselho

Fiscal da Seção Sindical EMBRAPA HORTALIÇAS, na qual o autor figura como Vice-Presidente

(id e6dee57), com posse prevista para 1º/5/2016. Assim, numa primeira leitura, o reclamante,

como 2º dirigente sindical eleito na ordem noticiada no comunicado, faria jus a estabilidade

sindical.

Entretanto, o candidato que encabeçou a chapa cujo registro foi cancelado, Sr.

Marcos Varela da Costa, ingressou com ação trabalhista (Processo 0000538-

52.2016.5.10.0022), na qual obteve a seguinte decisão em sede de tutela de urgência (id fff450):

 

“1. A divulgação, pelo reclamante, de carta do presidente do SINPAF (fls. 26), na

qual se alude à suposta inelegibilidade do Sr. VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA,

candidato a vice-presidente da chapa opoente, não encerra aparente desvio de conduta, pois

não há notícia de questionamento da veracidade do teor daquele documento, mas mera dúvida a

este respeito por parte da comissão eleitoral.

2. Segundo o art. 43º, inciso III, do regimento interno da Seção Sindical

HORTALIÇAS, a inelegibilidade configura-se quando o filiado, "após análise, não tiver legal e

definitivamente aprovada[s] suas contas em função de administração sindical" (fls. 36). Portanto,

para caracterizar a inelegibilidade, não há necessidade de comprovar a rejeição das contas, mas

Assinado eletronicamente por: MONICA RAMOS EMERY - Juntado em: 16/04/2020 17:54:20 - e679a71



apenas a ausência de sua aprovação, fato implicitamente admitido pela comissão eleitoral, ao

indeferir a impugnação do reclamante.

3. Outrossim, o fato de a comissão eleitoral haver rejeitado a impugnação do

reclamante, por ausência de prova de deficiência na prestação de contas da administração do

oponente, não impede que o reclamante dê publicidade ao mesmo documento. Em se tratando

de pronunciamento oficial do presidente do sindicato, a atribuir conduta criminosa ao ex-

presidente Sr. VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA - fraude e lesões ao patrimônio do

sindicato - somente se poderia atribuir responsabilidade ao reclamante caso comprovada

possível insimulação. A divulgação de fato criminoso não constitui ilegalidade, pois o próprio

Código Penal, ao tipificar a calúnia, permite a exceção da verdade.

4. Neste contexto, , atétorna-se prudente suspender os efeitos das eleições
que as partes possam comprovar os fatos relevantes à determinação das responsabilidades do

reclamante e de seu oponente, ante a possibilidade de dano ou risco ao resultado útil do

processo, caso a diretoria do sindicato seja assumida por membros regimentalmente impedidos

de participar do processo eleitoral ou de tomar posse.

5. Ante tais considerações, decide este juízo conceder parcialmente a tutela
, determinando que os atos deantecipada, para sustar a posse dos integrantes da Chapa 1

administração urgentes sejam praticados pelo Diretório Nacional do sindicato reclamado. […]”

(grifei)

 

Considerando que a decisão proferida em 29/4/2016 desde logo produziu efeitos,

ante sua própria natureza de tutela de urgência, a estabilidade que o autor possuía a partir do

registro da candidatura cessou imediatamente naquela data.

Posteriormente, por meio de sentença proferida em 13/3/2019, o Exmo. Sr. Juiz

do Trabalho Fernando Gabriele Bernardes ratificou a tutela concedida, transcrevendo-se o

dispositivo:

 

“Por tais fundamentos, decide a 9ª Vara do Trabalho de Brasília-DF julgar

PARCIALMENTE PROCEDENTES, declarar como vencedora das eleições da Seção
Sindical Hortaliças do SINPAF a Chapa 02, tornando sem efeito a deliberação da comissão

 (ID. ddd6ca0 - Pág. 5, grifei).”eleitoral que empossou a Chapa 01
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Não se pode, pois, dizer, que o reclamante era detentor de estabilidade

provisória a partir de então e, pelo mesmo motivo, não há exigência de que seu desligamento por

justa causa fosse precedido do ajuizamento de inquérito judicial para apuração de falta grave, já

que o manejo de tal ação é prerrogativa do empregado estável por ser detentor da condição de

dirigente sindical.

Assim sendo, não reconheço ilegalidade na dispensa, sob tal ótica.

Prosseguimos com relação à questão do atestado médico.

Em 28/3/2018 foi concedido ao reclamante atestado médico de 30 dias (id

2f2cba7).

Há um carimbo de protocolo do referido documento na reclamada, na mesma

data (id 3f268b5).

A data de rescisão contratual que consta do TRCT é 31/3/2018 (id dde079e).

No documento id 0de9353 constata-se que a decisão de aplicação de penalidade

de justa causa ao reclamante foi tomada em , sendo certo que o reclamante ofertou26/2/2018

pedido de revisão em .7/3/2018

No mesmo documento, no item 1.7 (pág. 3) consta que o autor requereu fosse

dado efeito suspensivo ao pedido de revisão, tendo a reclamada mencionado que “a seção 9.4

da Norma n. 037.009.006.005 já atribui efeito suspensivo ao presente recurso ao prever que a

data da demissão será a da decisão proferida no recurso, ou, caso não tenha sido interposto, da

data da notificação da decisão.”

A decisão acerca do pedido de reexame foi proferida em  (id 4f24125 -23/3/2018

Pág. 1). Assim, segundo a norma citada, essa é a data da demissão, embora outra conste do

TRCT.

O atestado médico só sobreveio em 28/3/2018, quando já analisado o pedido de

revisão do reclamante, havendo decisão (administrativa) definitiva sobre o desligamento.

Assim, assiste razão à reclamada quando menciona que, ao promover a entrega

do referido atestado, já havia se aperfeiçoado o ato do desligamento. 

No máximo, poderia haver deslocamento da data da demissão para a do término

do atestado: 26/4/2018.

Feitas tais considerações, rejeito a alegação de que o atestado médico

suspenderia os efeitos da demissão.
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O reclamante alega, ainda, que o procedimento administrativo não observou

integralmente os princípios da ampla defesa e do contraditório. Afirma que não lhe foi dada a

oportunidade de um interrogatório pessoal, não tendo tampouco sido apreciado o seu

requerimento de oitiva de testemunhas.

A alegação do empregado não merece guarida.

Não apontou o autor, precisamente, qual prejuízo teve em decorrência das

omissões apontadas.

Não indicou qual normativo da empresa, a tratar de procedimento administrativo

disciplinar, restou violado, com o indeferimento de seus pedidos.

Certo é que o autor teve acesso ao procedimento de forma integral – haja vista

correr no sistema SEI – tendo logrado apresentar defesa, que foi elaborada com bastante

profundidade.

Teve, também, oportunidade de ofertar pedido de revisão à decisão

administrativa proferida, o qual foi, da mesma forma, analisado de maneira minuciosa.

Não vislumbro, assim, falta de observância dos princípios da ampla defesa e do

contraditório, no procedimento administrativo que deliberou pelo desligamento do demandante.

Antes de se prosseguir na análise da justa causa propriamente dita, há que se

observar que, neste momento, o autor já está reintegrado ao emprego, por força da decisão

proferida em 2ª Instância na Ação Cautelar ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho –

processo nº 0000274-15.2018.5.10.0006.

A decisão é de 4/9/2019, sendo que a Eg. 2ª Turma deciciu converter a medida

cautelar em tutela provisória de urgência cautelar incidental e deu provimento ao apelo, nos

termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Convocado Gilberto Augusto Leitão Martins, nos

seguintes termos:

 

“dou provimento ao apelo para declarar a legitimidade ativa do Ministério Público

do Trabalho, bem como determinar sejam suspensos os efeitos da decisão emitida pela

autoridade administrativa da requerida, no processo SEI nº 21182.000728/2017-77, afastando-

se, por conseguinte, a resolução contratual por justa causa. Em decorrência, determina-se a

reintegração obreira aos quadros da requerida, cinco dias após a publicação desta decisão, no

cargo anteriormente ocupado, com o pagamento das parcelas salariais, vantagens e reajustes de
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todo o período de afastamento, sob pena de multa diária correspondente ao dobro do salário-dia

do cargo do empregado. A eficácia da tutela concedida nestes autos observará a pendência do

 (ID. af92714 - Pág. 17)processo 000464-48.2018.5.10.0015 - art. 296 do CPC.”

 

Analisemos, agora, a questão da justa causa e se as faltas imputadas ao

reclamante – que a reclamada caracteriza como desídia, indisciplina, insubordinação e mau

procedimento - revestem-se de gravidade o suficiente para motivar a rescisão por justa causa.

Aponta fundamentos legais em normativos internos e no art. 482 da CLT.

Trata-se de empregado público, concursado, que ocupa o emprego de

Pesquisador, numa das mais relevantes empresas públicas nacionais, que exerce trabalho de

ponta, na área de pesquisa agropecuária, reconhecida internacionalmente. Tal empregado

trabalhou na empresa pouco menos de um ano e já foi afastado para atuação sindical.

Permaneceu quase dez anos afastado e, nesse período, atuou intensamente como dirigente

sindical: formulou inúmeras denúncias em face da instituição, chamando a atenção do público

interno, externo e até mesmo internacional, para fatos como trabalho em condições análogas à

de escravo, acidentes de trabalho, insalubridade, assédio moral no ambiente de trabalho,

extravio de patrimônio, atos de corrupção. Tais denúncias tiveram caminhos diversos, ensejaram

ações judiciais, inquéritos policiais e até mesmo questionamentos junto à administração da

empresa por parceiros internacionais que temiam a identidade de suas entidades com empresa

eventualmente violadora de leis. O autor foi beneficiário de diversas notas de desagravo em

relação a possíveis retaliações praticadas pela reclamada, emitidas por personalidades e

entidades diversas (vide documentos id d39ac0d e seguintes). Teve, assim, atuação sindical

realmente intensa e, ao que se pode depreender dos documentos dos autos, que em muito

beneficiou a categoria.

No âmbito individual, o próprio reclamante vindicou direitos trabalhistas diversos

ao longo do tempo, nesta Justiça Laboral. Ajuizou (ou de alguma maneira foi partícipe) pelo

menos seis processos, com temas distintos: assédio moral pessoalmente sofrido, assédio moral

na instituição, regularidade de eleições sindicais, transferência de local de trabalho, doença

adquirida no trabalho, reintegração. Quando, após a última eleição da qual participou, viu-se

destituído da garantia de emprego, deveria ter retornado às suas atribuições funcionais na

empresa, momento em que passou a sofrer cobranças diversas, notadamente em relação à

produtividade (participação em pesquisas) e assiduidade. 

No período questionado, chegou a receber progressão salarial por “mérito” (id

037b793). A reclamada esclarece que, não tendo a comissão responsável pela avaliação

funcional tido condições de concluir seu trabalho relativamente ao ano de 2015, optou por

conceder a todos os empregados tal progressão. Não há provas cabais dessa alegação.
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Pelos relatórios de frequência do autor – que passou a ser submetido a registro

diário de ponto a partir de 16/11/2015, conforme documentos id 64ecadc - Pág. 1 e seguintes -

os dias efetivamente trabalhados foram escassos. A verdade é que o autor, após o retorno da

licença sindical, pouco trabalhou. Analisando os boletins de frequência, vimos que a maior parte

das ausências, entretanto, é justificada pela chefia. 

A reclamada trouxe aos autos os registros de frequência, sendo que desses

documentos se extrai que o autor trabalhou, efetivamente, poucos dias. Assim relata a reclamada

no PAD:

“o Empregado Vicente Almeida tem apresentado baixa frequência na unidade

desde a implantação do sistema eletrônico de registro de ponto. Esse sistema iniciou-se no dia

16 de novembro de 2015, e desse período até o dia 1° de abril de 2017, quando se encerrou a

gestão do Sr. ítalo Guedes, o empregado Vicente Eduardo Almeida compareceu à unidade ou

trabalhou externamente com autorização da chefia 86,5 dias de 345 dias úteis do período (Anexo

7). Suas ausências, aliadas ao aparente desinteresse em participar das atividades da unidade

tem resultado em baixa produtividade do empregado, o que tem trazido impactos diretos em sua

avaliação de desempenho no Sistema de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de

 (id ID. a3538ec - Pág. 3)Resultados do Trabalho Individual (SAAD) nos últimos anos”

 

Chamam a atenção dois fatos. O primeiro é que, segundo o documento id

255d18c - Pág. 27, produzido pela própria reclamada, em junho/2016 o autor teve 12 faltas

injustificadas ao trabalho, sem que se tenha notícia de aplicação de penalidade. Teve também,

mensalmente, grande número de abonos de faltas por meio de “atestados de comparecimento”,

os quais, por definição, somente servem para justificar algumas horas de ausência ao serviço

para comparecimento a consultas ou tratamentos. No caso do autor, porém, depreende-se da

prova documental de que deixava de comparecer durante todo o dia ao serviço, tendo suas faltas

integralmente abonadas pela chefia (v. boletins de frequência, com imensa quantidade de

registros de “atestados de comparecimento”, durante o dia inteiro. Essa realidade foi frequente

ao longo de mais de dois anos.

Até mesmo a notificação para o processo administrativo instaurado via SEI teve

que ser realizada via SEDEX, pois o reclamante há tempos não comparecia ao serviço. Para se

ter uma ideia, num período de 120 dias (1º/4 a 31/8/2017), trabalhou apenas por um dia e meio

(relato no ID. bac2232 - Pág. 56).

As regras internas sobre ausências ao trabalho, justificativas e abonos estão

explicitadas na Norma n° 037.009.006.004, intitulada Duração do Trabalho e Comparecimento ao

 (id da7dd6e), mas foram sistematicamente ignoradas pelo empregador.Serviço
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O fato é que a grande quantidade de ausências, é claro, impactou negativamente

na produção do reclamante. O autor apresentou poucos projetos, internamente, segundo as

normas de registro de projetos da reclamada, não se envolvendo em pesquisas próprias nem de

terceiros. 

O procedimento administrativo que culminou no desligamento do reclamante,

basicamente, analisou duas situações diferentes: o mal estar empresarial com a conduta pessoal

do reclamante que, inserido ou não na atuação como líder sindical, passava seus dias imbuído

do espírito de disseminar informações negativas sobre a empresa, verdadeiras ou nem tanto, de

maneira a tumultuar e causar transtornos no ambiente de trabalho. A segunda vertente diz

respeito à falta de produção intelectual, consubstanciada pela ausência de registros de projetos

no sistema informatizado (“Alinhamento DIR e SAAD com o INTEGRO”, id 2acf8dc) e grande

número de ausências ao trabalho. No bojo dessas ocorrências, a sistemática insubordinação do

reclamante em relação aos rotineiros questionamentos da chefia imediata, sempre através de

mensagens de correio eletrônico, de fácil documentação (v. mensagens de id 6D8fed1 e

seguintes).

O empregador, ao longo desses dois anos, teve inúmeras oportunidades de

aplicar sanções ao empregado, ainda que fossem de pequena monta – por exemplo, a imediata

aplicação de advertências já nas primeiras faltas, ou já nos primeiros meses após o retorno ao

trabalho sem o registro de qualquer produção intelectual nos sistemas informatizados. A

aplicação de penalidades, como se sabe, tem também o intuito pedagógico, de orientar o

empregado a não mais cometer tais faltas. Entretanto, foi omissa, relapsa. Deixou o tempo

passar sem aplicar qualquer sanção, limitando-se a mandar mensagens eletrônicas ao

empregado que, em geral, respondia com insubordinação a seu chefe imediato, ou até mesmo

com ameaças. Por exemplo, quando o reclamante pretendeu o abono de faltas ao trabalho por

ter ido levar sua filha de 5 meses a um posto de vacinação, entendendo que a comprovação de

comparecimento ao posto de saúde serviria para abonar todo o dia em que não trabalhou (v.

mensagens id 9e58060 e seguintes). Ao ser admoestado pelo superior hierárquico, prometeu

denunciá-lo ao Conselho Tutelar, tudo registrado nas mensagens eletrônicas.

Alie-se a isso o fato de o regulamento interno da reclamada sobre ausências ao

serviço ser extremamente benevolente: permite ausências para comparecimento a sessões de

psicologia, fisioterapia, até mesmo aulas de Pilates. O reclamante, com amparo em indicações

médicas para todos esses tratamentos, utilizou dessa prerrogativa para, efetivamente, não

trabalhar. Causa espécie uma ausência para comparecimento a psicoterapia justificar a ausência

de um dia inteiro no trabalho, o mesmo ocorrendo em relação a sessões de fisioterapia. Quantos

de nós não frequentamos tais terapias, mas continuamos trabalhando normalmente, até mesmo

compensando as horas de ausência? Por óbvio, tantos afastamentos voluntários ou não

impactaram na produção intelectual do reclamante – que foi quase nenhuma. Não se pode

olvidar que o autor é empregado público e como tal deve ser cobrado rigorosamente acerca do

cumprimento de suas atribuições funcionais.
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Causa espécie, assim, que a reclamada tenha deixado passar todo esse tempo e

todas essas intercorrências para, através do único PAD aberto em desfavor do reclamante,

analisar o que coloquialmente chamamos de “o conjunto da obra” para só então tentar penalizar

o empregado. Com o perdão da expressão, é isso que se revela dos autos. 

Ocorre que ao juízo cabe o exame não do mérito, por ser ato de gestão do

empregador, mas da legalidade da justa causa aplicada. E neste caso aflora, assim, a total falta

de imediatidade, além da irregularidade de se considerar, para fins de análise da produção de

pesquisa do autor desde 2005, englobando período em que  o obreiro estavasabidamente

afastado para atuação sindical ou para concorrer a cargo eletivo (aproximadamente de 2006 a

2016). Digo, aproximadamente, pois, nem uma parte, nem outra, consegue especificar os

períodos exatos em que o autor trabalhou. 

Eis os equívocos da reclamada, que me levam a afastar a justa causa

perpetrada. Não foi diligente, não atuou pontualmente, não enfrentou os problemas logo assim

que surgiram, perdeu-se em discussões intermináveis, deixou que as regras normativas fossem

mal interpretadas. Não observou a imediatidade, nem o efeito pedagógico das penalidades

disponíveis. 

Considerando que não há qualquer fundamento legal para reintegração ou

readmissão do autor, já que não verificada nenhuma garantia de emprego, emerge a conclusão

de que a dispensa deve, mesmo, ser efetivada. Não há como se obrigar o empregador, nem

mesmo o público, a permanecer em seus quadros com um empregado displicente, que

demonstra pouco interesse em se inteirar e seguir as regras para o cumprimento de suas

obrigações funcionais, limitando-se a se queixar dos sistemas e normativos vigentes, gastando

energia sua e de seus superiores. Trata-se de empregado que, com sua conduta negativa,

julgando-se eternamente perseguido e retaliado, contamina o ambiente de trabalho, desprestigia

os demais profissionais que se desdobram para seguir as regras institucionais, não atua como

liderança positiva para os empregados ocupantes de cargos menos hierarquizados, embora

ocupe um cargo que deveria ser um dos mais valorizados neste País – o de Pesquisador.

A dispensa a ser promovida, entretanto, será sem justa causa, fazendo jus o

autor a todas as verbas rescisórias de direito.

O autor, neste feito, não postula verbas rescisórias: somente salários do período

referente à reintegração. Assim, este juízo não analisará tais verbas, pois pode se caracterizar

julgamento ultra petita.

Considerando a decisão de tutela de urgência que garantiu ao autor permanecer

no emprego até a sentença a ser proferida neste processo, entendo que todo o tempo de labor

até a publicação desta sentença há de ser reconhecido como de efetivo labor, inclusive para o

cálculo das rescisórias.
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Não há notícia nos autos acerca do cumprimento de tal decisão. De qualquer

sorte, ao proferi-la, a Eg. Turma tinha elementos suficientes para considerar temerário o

desligamento do autor por justa causa. Durante todo o período de vigência da tutela de urgência,

o empregador, sendo obrigado a pagar os salários e demais benefícios ao reclamante, também

tinha resguardado o direito de, em contrapartida, exigir-lhe o labor, não havendo, assim, razão

para que não o fizesse. Se dispensou o autor de fazê-lo, não há como se recuperar a

contrapartida dispendida, que é o pagamento de salários, que há de ser realizado, sem dedução,

durante todo o período compreendido entre o desligamento em 31/3/2018 e a publicação desta

sentença.

Como a rescisão apurada restou negativa, o autor tampouco recebeu o salário

de março/2018.

Defiro, pois, ao reclamante, o pagamento de salários do período compreendido

entre março de 2018 até a publicação da presente sentença.

Fica desde já autorizada a compensação dos salários porventura pagos pela

reclamada, no período de vigência da tutela de urgência, mediante comprovação por ocasião da

liquidação do feito.

 

RECONVENÇÃO

 

Postula a reclamada, em ação reconvencional, o pagamento da diferença

apurada no TRCT, considerando que o autor recebeu, em fevereiro/2018, antecipação de férias, 1

/3 e 13º salários, além de indenização por danos morais, haja vista a conduta do reclamante em

denegrir injustificadamente a imagem da empresa.

Neste feito, não reconheci a existência de justo motivo para a rescisão, ao

contrário, entendi que o autor faria jus ao pagamento de todas as rescisórias, abrangendo o

período entre o desligamento até a publicação da presente sentença, tendo em mente a

concessão de tutela de urgência pela Eg. 2ª Turma do Regional, que determinou a manutenção

do emprego ao reclamante, com pagamento de salários e todos os direitos inerentes ao contrato

de trabalho.

Assim sendo, não há como se deferir o pedido reconvencional de restituição de

parcelas contratuais que lhe foram adiantadas, cabendo somente, por ocasião da apuração das

verbas decorrentes da dispensa sem justa causa, a dedução daquilo que lhe foi adiantado,

compensando-se as parcelas de idêntico título.
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Quanto ao pedido de indenização por dano moral, a reclamada não logrou

demonstrar, de forma clara e objetiva, um prejuízo sequer que tenha enfrentado em decorrência

da conduta do reclamante, em propagar informações negativas à imagem empresarial. 

Não estando presentes os requisitos da indenização postulada, indefiro o pedido.

Improcedem todos os pleitos formulados na ação reconvencional.

 

JUSTIÇA GRATUITA 

A Lei nº 13.467/2017 alterou a disciplina da gratuidade de justiça no processo do

trabalho, sendo que os parágrafos 3º e 4º do artigo 790 da CLT passaram a ter a seguinte

redação:

"§ 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do

trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça

gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou

inferior a 40%(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de

Previdência Social.

§ 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar

insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo."

A parte autora formulou declaração acerca de sua situação econômica.

Para fins comprobatórios, basta a declaração da parte reclamante de que não

possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua

família, o que torna presumível sua condição de pobreza, por força dos artigos 1º da Lei nº 7.115

/1983 e 99, § 3º, do CPC.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao reclamante (arts. 790, §§ 3º e 4º

da CLT, 1º da Lei nº 7.115/1983 e 99, § 3º, do CPC).

 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ajuizada a presente ação após o início da vigência da reforma trabalhista (Lei nº

13.467/2017), aplicam-se os termos do novo dispositivo legal:
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"Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos

honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15%

(quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

[...]

§ 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de

sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.

§ 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em

juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que

as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações

do beneficiário."

As partes requereram honorários de sucumbência.

No caso concreto, trata-se de procedência do pedido, embora tenham sido

rejeitados fundamentos expostos pelo autor, quanto à existência de estabilidade, o que não

implica em sucumbência da parte autora em relação à ré.

A sucumbência define-se pela substância do pedido e não pelo valor ou

quantidade.

Logo, em relação à parte autora, a reclamada pagará honorários de

sucumbência, ao Advogado da parte autora, fixados em 15% sobre o valor da causa (R$

10.500,00).

Na ação reconvencional, a reconvinte foi sucumbente. Assim sendo, a reconvinte

pagará ao Advogado do reconvindo honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor

atribuído à reconvenção (R$ 4.629,24).

Os percentuais foram arbitrados em observância à complexidade da lide.

Dispositivo

DISPOSITIVO
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Ante o exposto, na reclamação trabalhista que VICENTE EDUARDO SOARES

DE ALMEIDA ajuíza em desfavor de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

- EMBRAPA, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos consignados na petição inicial, para

afastar a justa causa e deferir ao reclamante o pagamento de salários de 1º/3/2018 até a data da

publicação desta sentença, autorizada a compensação dos salários comprovadamente pagos.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação de reconvenção.

Tudo nos termos da fundamentação supra, que passa a fazer parte integrante do

presente dispositivo.

Incidem juros (art. 883 da CLT) e correção monetária (aplicação do IPCA-E a

partir de 25/3/2015 – TST-ED-ArgInc nº 479-60.2011.5.04.0231 – até 10/11/2017), na forma das

Súmulas 200 e 381/TST. 

No tocante aos recolhimentos fiscais, deverá a reclamada efetuar os descontos

pertinentes, na forma do Provimento CGJT nº 03/2005, autorizada a dedução relativa à autora,

sob pena de remessa de ofícios aos órgãos competentes. O cálculo do IRPF não incidirá sobre

os juros de mora, a teor do art. 46 da Lei nº 8.541/92.

Sobre salários, incidirão contribuições previdenciárias (art. 214, I, §§ 6º e 9º do

Dec. 3.048/99), promovendo-se execução de ofício pelo juízo, na forma dos arts. 114, § 3º da CF

/88 e 876, § único da CLT, observado o limite do teto mensal de contribuição.

Honorários de sucumbência, da reclamação trabalhista, pela reclamada, ao

Advogado do reclamante, fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 10.500,00).

Honorários de sucumbência, da ação reconvencional, pela reconvinte, ao

Advogado do reconvindo, fixados em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção (R$ 4.629,24).

Custas da reclamação trabalhista, pela reclamada, no importe de R$ 1.400,00,

apuradas sobre o valor atribuído à causa de R$ 70.000,00.

Custas, pela reconvinte, da reconvenção, fixadas em R$ 925,84, calculadas

sobre o valor atribuído à causa de R$ 46.292,41.

Intimem-se as partes.

Brasília, 16 de abril de 2020.

MÔNICA RAMOS EMERY

Juíza do Trabalho Titular

BRASILIA/DF, 16 de abril de 2020.
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF 

ATOrd 0000464-48.2018.5.10.0015 

RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA 

RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

TERMO DE CONCLUSÃO

 

Conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feita pelo(a) servidor(a) KATIA TEREZINHA

FERNANDES CONSTANTINO, em 27 de abril de 2020.

 

 

DESPACHO

Vistos.

Vista ao(à) reclamante, no prazo de 05 dias, dos embargos declaratórios opostos pela parte

contrária.

Intime-se.

BRASILIA/DF, 27 de abril de 2020.

MONICA RAMOS EMERY

Juiz do Trabalho Titular
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF 

ATOrd 0000464-48.2018.5.10.0015 

RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA 

RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Relatório

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela reclamada id 4501c30 e pelo reclamante id

c3622d8, em face da sentença id e679a71, através dos quais, em síntese, apontam

irregularidades no julgado. 

Contrarrazões do reclamante id fad8f1b.

É o breve relatório.

Fundamentação

Por preenchidos os pressupostos legais, inclusive quanto à adequação, admito os embargos de

declaração.

 

EMBARGOS DA RECLAMADA

Afirma a embargante que, em virtude do reconhecimento da a culpa recíproca das partes que

culminou na dispensa sem justa causa do empregado, as verbas rescisórias e as indenizações

deferidas devem ser reduzidas pela metade, conforme estabelece o art. 484 da CLT. 

Insurge-se, ainda, o embargante com a sentença condenou a reclamada ao pagamento de

salários retroativos a março/2018, afirmando que o autor somente foi reintegrado ao emprego no

dia 25/09/2019, logo a condenação só pode abranger o período efetivamente laborado pelo

obreiro.

Discorda a embargante do indeferimento do pedido de indenização por assédio moral inverso e

por perturbação do meio ambiente de trabalho, postulado na reconvenção, embora tenha sido

reconhecido na sentença o cometimento de tais infrações por ambas as partes. 

Por último, assevera a embargante que é evidente a sucumbência recíproca, na medida em que

nem a pretensão do autor (reintegração ao emprego) nem o pleito da reclamada (manutenção da

demissão por justa causa) prevaleceram. 
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Revelando todos os argumentos da embargante inconformismo com a decisão proferida, o

debate refoge aos limites dos embargos declaratórios, que não se prestam a rediscutir a matéria

meritória, tampouco servem de instrumento a combater eventual incorreção ou injustiça da

decisão.

Se a embargante pretende reformar a decisão, com base na má-apreciação do conjunto

probatório dos autos ou por eventual , deve utilizar-se do meio processualerror in judicando

adequado, endereçando seus argumentos à instância competente.

Isto posto, rejeito os declaratórios ofertados pela reclamada.

 

EMBARGOS DO RECLAMANTE

Alega o embargante que a sentença autorizou a demissão por justa causa do reclamante, com

base na OJ 247 da SDI-1 do C. TST e em julgados proferidos pelo STF, sem, contudo, se

manifestar sobre os fundamentos e disposições legais que não foram abordados nos referidos

precedentes normativos jurisprudenciais (teoria dos motivos determinantes, equivalência jurídica

da EMBRAPA e da ECT, estabilidade provisória de dirigente sindical, Estatuto da EMBRAPA,

assédio moral reconhecido judicialmente, Leis nº 9.784/1999, 9.029/1995, 8.443/1992, 13.303

/2016, Decreto nº 8.945/2016, provas e fundamentos contidos nos processos nº 0001197-

48.2017.5.10.0015, 0006152-48.2013.4.01.3200 e 0001242-54-2009-5-10-0008), cuja análise

possivelmente conduziria à conclusão diversa. 

Ao contrário do que alega o embargante, inexiste omissão a ser sanada, sendo que a discussão

dos embargos, vez mais, reflete a insurgência do embargante acerca da análise feita pelo juiz em

relação ao requerimento autoral. 

Assim, qualquer divergência acerca da matéria, desafia recurso próprio. 

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Por todo o exposto, na reclamação trabalhista em que são partes VICENTE EDUARDO SOARES

DE ALMEIDA e EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA,, decido

CONHECER dos embargos apresentados pelas partes, para, no mérito, , nos termosrejeitá-los  

da fundamentação retro que fica fazendo parte integrante do presente dispositivo.

Intimem-se as partes, via DJTE.

BRASILIA/DF, 20 de maio de 2020.
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF 

ATOrd 0000464-48.2018.5.10.0015 

RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA 

RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

TERMO DE CONCLUSÃO

Conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feita pelo(a) servidor(a) MARCELO RODRIGUES

DE CARVALHO, em 05 de junho de 2020.

 

DESPACHO

Vistos.

Vista às Partes, no prazo de 08 dias, do agravo de petição interposto pela parte contrária.

Intimem-se.

BRASILIA/DF, 05 de junho de 2020.

MONICA RAMOS EMERY

Juiz do Trabalho Titular
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF 

ATOrd 0000464-48.2018.5.10.0015 

RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA 

RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

TERMO DE CONCLUSÃO

 

Conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feita pelo(a) servidor(a) KATIA TEREZINHA

FERNANDES CONSTANTINO, em 16 de junho de 2020.

DESPACHO

 

Vistos.

Considerando a discussão tratada nos autos, ocorrência ou não de justa causa,

inclusive, tal matéria é objeto do Recurso da reclamada, indefiro a liberação de FGTS.

Retifico o despacho de ID.97a66e0.

Vista às Partes, no prazo de 08 dias, do Recurso Ordinário interposto pela parte

contrária.

Intimem-se.

BRASILIA/DF, 18 de junho de 2020.

ERICA DE OLIVEIRA ANGOTI

Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF 

ATOrd 0000464-48.2018.5.10.0015 

RECLAMANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA 

RECLAMADO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

TERMO DE CERTIDÃO E CONCLUSÃO

 

Conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feita pelo(a) servidor(a) KATIA TEREZINHA

FERNANDES CONSTANTINO, em 22 de junho de 2020.

 

DESPACHO

Vistos.

Recebo os recursos ordinários interpostos pelas partes, já que preenchidos os pressupostos

objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Subam os autos ao Eg. TRT-10ª Região.

              

 

BRASILIA/DF, 24 de junho de 2020.

ERICA DE OLIVEIRA ANGOTI

Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

Gabinete Desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior 

ROT 0000464-48.2018.5.10.0015 

RECORRENTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA, EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 

RECORRIDO: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA, EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Vistos os autos, etc.

Manifeste-se a reclamada sobre a petição constante do ID 4b17537, bem como

sobre os documentos juntados pelo autor (art. 10/CPC). Prazo de cinco dias.

Intime-se

Após, venham os autos conclusos. 

Brasília-DF, 28 de agosto de 2020.

 

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA LIMA JUNIOR

Desembargador do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 
DESEMBARGADOR JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA LIMA JÚNIOR 

 ROT 0000464-48.2018.5.10.0015
RECORRENTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA E OUTROS (2) 
RECORRIDO: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA E OUTROS (2) 

Vistos os autos, etc.

O presente feito já se encontra em condições de

encaminhamento para pauta.

Sucede, contudo, que um dos temas abordados no recurso

do autor diz respeito à possível necessidade de motivação da

dispensa de empregados de empresa pública, matéria sobre a qual

repousa, no âmbito do STF, recurso com o selo de Repercussão Geral,

tendo havido, inclusive, determinação de suspensão nacional de

processos. Trata-se do Tema 1022, que tem como Relator o Ministro

Alexandre de Moraes.

Diante dessa realidade, em cumprimento à determinação

de suspensão nacional do processos, determino o sobrestamento do

presente feito.

Intimem-se.

 

Brasília-DF, 27 de abril de 2021.

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA LIMA JUNIOR

Desembargador do Trabalho
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