
TERMO DE AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO

RECLAMANTE: OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA

RECLAMADO: BANCO DO BRASIL

PROCESSO: 0001639-49.2013.5.07.0011

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA ajuizou reclamação trabalhista em face do
BANCO DO BRASIL, ambos devidamente qualificados nos autos, pleiteando a
condenação do reclamado no pagamento em dobro dos dias úteis laborados,
pagamento em dobro das férias não gozadas dos períodos de 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, a restituição integral das despesas
com hospedagem e alimentação pagas pelo reclamante durante o período em
que se encontrava fora do domicílio, indenização por danos morais e
honorários advocatícios. Requereu os benefícios da justiça gratuita.
Atribuiu à causa o valor de R$50.000,00.

Regularmente notificado, o reclamado compareceu à audiência inaugural e,
após ser recusada a primeira proposta de conciliação, apresentou defesa
escrita, invocando a prescrição quinquenal e, no mérito, requereu a
improcedência dos pedidos.

Foram colhidos os depoimentos das partes e de quatro testemunhas.

Sem mais provas, encerrou-se a instrução.
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Razões finais na forma de memoriais por ambas as partes.

Infrutífera a segunda tentativa de conciliação.

É o relatório.

Decide-se.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Nesta oportunidade incumbe a este Juízo, à luz do artigo 7o, inciso XXIX
da Constituição Federal, pronunciar a prescrição da pretensão do
reclamante relativamente aos créditos pleiteados e anteriores a
25/10/2008, uma vez que a presente reclamação foi ajuizada em
25/10/2013, ficando extinto o feito, no particular, com resolução do
mérito, ressalvadas as pretensões ligadas à verba fundiária e aquelas de
cunho meramente declaratório.

Saliente-se que embora o autor tenha pugnado pelo reconhecimento da
interrupção do curso prescricional em razão da submissão de seus pleitos
perante a Comissão de Conciliação Prévia - CCP, é de se observar que não
restou juntado aos autos a correspondente prova de tal fato (carta de
malogro), de forma à impossibilitar a análise acerca da suspensão (e não
interrupção) do aludido prazo, à luz do que dispõe o art. 625-G da CLT.

Portanto, ante à ausência de prova quanto à submissão e malogro dos
presentes pedidos perante a respectiva CCP, não há como se considerar a
ocorrência da causa suspensiva prevista no referido art. 625-G da CLT,
devendo ser considerado íntegro o prazo quinquenal imediatamente
anterior ao ajuizamento da presente reclamatória, na forma acima
mencionada.

2. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DO ASSÉDIO MORAL
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Em sua exordial, o autor afirma ter sido vítima de assédio moral no
âmbito da reclamada através de condutas praticadas pelo seu superior
hierárquico imediato, Sr. Elói Medeiros (Gerente Estadual),
consubstanciadas em cobranças de metas exorbitantes, ameaças de punições
(e.g. Rebaixamento funcional), perseguição em decorrência da idade e
tempo de serviço através da criação de "lista negra", além de tratamento
humilhante perante demais empregados da instituição, tudo de forma a
forçar o autor requerer a ruptura contratual.

O banco reclamado, por sua vez, negou a prática ilícita do assédio
através da cobrança de metas pelo mencionado superior hierárquico do
autor, uma vez que o referido Gerente Estadual (Sr. Elói Medeiros) não
era o responsável pela estipulação das referidas metas, mas sim a
Diretoria de Distribuição.

Acrescentou que não havia utilização de "lista negra" no âmbito da
Instituição, sendo o documento juntado aos autos elaborado apenas como
"instrumento de administração que contém informações estratégicas
relativas às agências de uma jurisdição, com o código dos prefixos,
nomes e informações dos seus gerentes, utilizados para diversos fins",
sendo tais dados "direcionados à verificação do tempo máximo que o
administrador deve permanecer na agência onde lotado, considerando a
necessidade dos rodízios dos administradores, política adotada no Banco,
com objetivos de reciclagem e ascensão profissional dos detentores dos
cargos de gerência".

Sustentou que nenhum dos documentos carreados ao processo "expressa
qualquer tipo de tratamento degradante, desrespeitoso, humilhante ou
análogo a tais situações", mas ao revés, "apenas comprovam condutas com
um forte apelo motivacional tomadas pelos administradores do Banco
reclamado para incentivar os funcionários ao atingimento de metas"
(destaques do original).

Por fim, afirmou que não houve qualquer tipo de tratamento desumano ou
degradante por parte do superior hierárquico do autor, tampouco qualquer
conduta arbitrária, agressiva ou injuriosa por parte do referido
Superintendente Estadual.

Pois bem.

O dano moral é o prejuízo não patrimonial, que tem como origem o
sofrimento, o constrangimento ou a humilhação suportados pela vítima, em
decorrência de ato ilícito do ofensor. Instituto de natureza civil,
encontra respaldo no texto constitucional (art. 5º, inc. V e X, CF/88) e
no Código Civil (art. 186, CC/02).
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O tratamento único ou reiterado do empregado com ofensas pessoais,
cobranças excessivas, bem como, ameaças explícitas e/ou veladas não se
enquadra dentre as permissões outorgadas ao empregador pela legislação
trabalhista no comando e direção de sua empresa, vez que tal situação,
por não ter qualquer ligação ao desempenho da atividade econômica,
extrapola a subordinação que detém em relação aos seus empregados,
evidenciando verdadeiro ilícito.

O Assédio Moral, também conhecido como "Mobbing", "terror psicológico",
"ostracismo social", "coação moral" ou "psicoterrorismo", caracteriza-se
pelo abuso emocional no local de trabalho, de forma perversa, com o fim
de castigar o empregado ou afastá-lo das relações profissionais e
sociais, através de boatos, intimidações, humilhações, descrédito e atos
de isolamento.

A molesta laboral pode manifestar-se das mais diversas maneiras, como
por exemplo, a comunicação hostil explícita, com críticas e ameaças
públicas, adjetivações pejorativas reiteradas à pessoa do empregado,
atribuição de tarefas inferiores à qualificação ou possibilidade física
da vítima, ridicularizações ao seu trabalho, isolamento social, ataques
à vida privada, advertências rotineiras despropositadas ou
desproporcionais, dentre outros.

Nestes moldes, para que fizesse jus à indenização por danos morais
decorrentes de assédio no ambiente de trabalho, a teor do art. 818 da
CLT, deveria o obreiro comprovar que o Superintendente Estadual da
reclamada (Sr. Elói Medeiros) lhe tratava de forma indevida, com rigor
excessivo, cobranças de metas de difícil atingimento, ameaças veladas de
descomissionamento/rebaixamento, discriminação em razão de idade/tempo
de serviço e práticas humilhantes em desfavor do autor na presença de
seus colegas de trabalho, como forma de ridicularização de sua pessoa e
imposição de temor aos demais trabalhadores da instituição, extrapolando
dos poderes diretivos decorrentes da subordinação jurídica que mantém em
relação aos seus subordinados.

Analisando os autos, observa-se que o reclamante se desincumbiu a
contento de seu ônus de prova, seja em razão dos documentos carreados
aos autos (e.g. listagem com nome e idade de empregados vítimas de
assédio em potencial), ou ainda, por força daquilo que restou
explicitado através dos depoimentos das testemunhas interrogadas, que se
mostraram bastante convincentes ao juízo.
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Com efeito, todas as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em
confirmar que o autor fora vítima de assédio por parte do
Superintendente Estadual, Sr. Elói Medeiros, inclusive, através de
humilhações públicas, como na ocasião em que foi informado de seu
rebaixamento funcional durante reunião com aproximadamente 80 (oitenta)
empregados do Banco.

A primeira testemunha ouvida a convite do reclamante, Sr. Ricardo César
Xavier Nogueira Santiago, foi capaz de descrever com robustez o
sentimento de isolamento social e abalo psicológico pelo qual passou o
reclamante durante os últimos tempos do contrato de trabalho, sendo esta
uma das características mais marcantes da vítima de assédio. Vejamos:

"que nos últimos meses ficou evidente que o reclamante estava sofrendo
algum tipo de pressão, em razão de seu desequilíbrio psicológico e tendo
em vista que em uma reunião o reclamante chegou até a chorar; que o
reclamante não chegou a conversar com o depoente sobre o assunto, mas
tanto o depoente como os demais colegas percebiam que o autor estava
sofrendo algum tipo de pressão, pois era nítido;" (destaques
acrescidos).

A referida testemunha também se mostrou bastante convincente ao
mencionar acerca do verdadeiro objetivo da "lista negra" elaborada pelo
Banco reclamado, bem como, no que tange ao tratamento vexatório dado ao
reclamante por seu superior hierárquico durante reunião com diversos
outros colegas de trabalho, valendo destacar os seguintes trechos do
referido depoimento:

"que após ter tomado conhecimento da 'lista negra', percebeu que os
integrantes daquela lista tinham um perfil com mais de 50 anos de idade
e aproximadamente 30 anos de banco e foi quando começou a fazer uma
ligação de que os integrantes daquela lista sofriam uma maior cobrança,

com o intuito de forçar com que os mesmos requeressem seu desligamento;
que a 'lista negra' é dinâmica e a última vez que viu referida lista,
50% dos integrantes tinham pedido desligamento do banco; que alguns
integrantes da "lista negra" foram rebaixados de função; que em 33 anos
de banco, a única vez que viu o Superintendente Estadual informando

acerca do rebaixamento de um empregado na frente de outros funcionários

em uma reunião, foi no caso ocorrido com o reclamante;" (destaques
acrescidos).
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A segunda testemunha do autor, Sr. José Lívio Rocha Araújo também
atestou o ocorrido quanto à comunicação de descomissionamento do autor
perante seus colegas realizada pelo Superintendente Estadual, como forma
de humilhação e, possivelmente, imposição de temor ao demais empregados.
Tais fatos, inclusive, chegaram a ser confirmados pela primeira
testemunha do próprio Banco Reclamado, Sr. Glay Jones Alves de
Figueredo, embora tenha se utilizado de linguagem mais tênue ao
descrever o ocorrido, como é natural ocorrer com testemunhas que temem
pelos seus próprios empregos.

Quanto às provas documentais, vale destacar o documento de id. 1231623,
que é capaz de demonstrar a prática de elaboração de verdadeira "lista
negra" no âmbito da reclamada, através do qual estariam os empregados
com idade mais avançada incluídos dentre aqueles que passariam a sofrer
assédio moral no intuito de serem forçados a requerer sua saída dos
quadros da instituição por não mais suportarem o tratamento que lhes era
imposto.

Com efeito, não há como prevalecer o argumento do Banco no sentido de
que a referida lista servia-lhe como mero instrumento de gestão para
"verificação do tempo máximo que o administrador deve permanecer na
agência onde lotado, considerando a necessidade dos rodízios dos
administradores", uma vez que para tanto inexistiriam quaisquer razões
de ordem lógico-administrativa para fazer-se constar a idade e tempo de
serviço na instituição (e não o tempo de lotação em uma unidade) de cada
um dos empregados integrantes da aludida tabela.

Não bastasse isso, a testemunha do próprio Banco, Sr. Glay Jones Alves
de Figueredo foi explícito ao atestar que "o rodízio de administradores
é realizado baseado no tempo em que um administrador passou na mesma
unidade", ou seja, sendo inservível para tanto qualquer dado estatístico
baseado em idade do empregado ou tempo de serviço na instituição.

Neste exato sentido, observe-se que a referida "lista negra" foi
elaborada considerando apenas os empregados com mais de 50 (cinquenta
anos de idade), com escalonamento baseado no tempo de serviço de cada um
destes na Instituição, ocupando a primeira posição o empregado mais
"antigo" e na última o mais recente.

Portanto, resta evidente que os dados importantes à referida tabela
dizem respeito ao "tempo de serviços na instituição" e a "idade igual ou
superior a 50 anos" dos empregados lá listados, demonstrando, por si só,
a inutilidade da aludida listagem para as pretensões mencionadas na peça
de defesa, razão pela qual deve prevalecer a alegação de que a referida
listagem servia como meio de individualização dos empregados que
passariam a ser assediados pelo Banco, na tentativa de expurgá-los do
quadro funcional "espontaneamente".
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Afora ter restado robustamente comprovado o assédio através da
elaboração de lista negra e humilhação do reclamante perante seus demais
colegas de trabalho, na forma acima descrita, não é demais destacar que
a forma de cobrança de metas pela reclamada, atrelada a uma política de
penalização no caso de não atingimento destas também evidencia prática
assediosa, tal qual descrito na exordial.

Com efeito, embora a estipulação de metas aos empregados perfaça conduta
lícita e decorra diretamente do poder diretivo ínsito ao empregador, tal
qual previsto no art. 2º da CLT, há que se ter em mente que tal direito
deve ser exercido dentro dos limites estabelecidos pelo seu fim
econômico, social, pela boa-fé e bons costumes, sob pena de,
ultrapassados tais limites, caracterizar-se a prática ilícita do abuso
de direito (art. 187 do CC).

No caso dos autos, restou demonstrado através dos depoimentos colhidos
em juízo (inclusive das testemunhas da reclamada) que as metas
estipuladas eram de difícil alcance e, ainda quando eram atingidas,
poderiam ser majoradas como forma de forçar os empregados a elevar ainda
mais suas já exacerbadas cargas de trabalho, ante ao receio de sofrer
penalizações funcionais.

Ademais, ao contrário do que afirmou a reclamada em sua contestação,
embora as metas não fossem estipuladas diretamente pelo Superintendente
Estadual, este também poderia alterá-las, conforme afirmado pela segunda
testemunha da reclamada, o que demonstra que o Sr. Elói Medeiros, de
fato, foi o responsável pelo excesso na forma de cobrança destas,
materializando o assédio moral já mencionado.

Tem-se, portanto, como robustamente comprovada a prática de assédio
moral por parte da reclamada, através de seu preposto, Sr. Elói
Medeiros, em desfavor do reclamante, razão pela qual deve arcar com o
pagamento de indenização por danos morais, na forma do que estabelece o
caput do art. 927 do CC.

Diante de todo o exposto, considerando a prática ilícita da reclamada em
desfavor do autor, bem como, a gravidade do ato, o porte econômico da
Instituição Financeira e a necessidade de se imprimir efeito pedagógico
à presente decisão, no intuito de reprimir possíveis reiterações da
referida conduta ilícita, arbitra-se o valor da indenização em R$
300.000,00 (trezentos mil reais), a fim de que não haja enriquecimento
indevido da parte autora.
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3. DO PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS DOS PERÍODOS DE 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012

As férias possuem previsão constitucional (art. 7º, XVII) e na
Consolidação das Leis do Trabalho (art. 129 e ss.), perfazendo espécie
de interrupção contratual com objetivo de propiciar descanso ao
trabalhador que, após certo tempo de trabalho, muitas vezes acaba
contraindo moléstias decorrentes do cansaço e estresse diário, razão
pela qual não podem as folgas anuais ser consideradas como espécie de
premiação, mas de verdadeiro direito irrenunciável da classe
trabalhadora.

Neste sentido, assegura o art. 134 da CLT que o empregador pagará em
dobro pelas férias, sempre que estas forem concedidas após o prazo
legal, ao que se equipara a situação de, durante as férias, permanecer o
empregado conectado, ainda que virtualmente ou por telefone, aos seus
afazeres ordinários do trabalho.

No caso específico dos presentes autos, afirma o autor que, na função de
Superintendente Regional não possuía substituto legal e, desta forma,
durante todos os seus períodos de férias, permanecia trabalhando através
da rede mundial de computadores ou em contato com seus subordinados
através de telefone celular, situação esta que teria lhe prejudicado o
efetivo gozo de descanso e, consequentemente, deturpado o objetivo dos
períodos de interrupção contratual anual.

A reclamada, por seu turno, asseverou que embora inexista em seus
quadros a figura do substituto para o cargo de Superintendente Regional,
por força dos normativos internos da instituição (IN 291-1), sempre que
o reclamante entrava em gozo de férias seu mister passava a ser exercido
cumulativamente por outro funcionário de idêntico cargo, vinculado a
outra região, ao que chamava-se de "Lateralidade" (Item 5.2.1.2 da IN
291-1).

Desta feita, a teor do que prescreve o art. 818 da CLT c/c art. 333, I
do CPC, tem-se que cabia ao autor o ônus de prova no tocante ao fato de
permanecer prestando serviços durante seus períodos de férias, ainda que
através de notebook conectado à internet ou telefone celular.

Analisando os autos, especialmente o teor empregado aos depoimentos das
testemunhas, entende-se que o autor logrou êxito em comprovar a
prestação de serviços durante seus períodos de férias, bem como, que não
havia substituição de sua pessoa nestas ocasiões, com assunção de suas
atribuições por colega de idêntico cargo (lateralidade).
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Neste sentido, vale transcrever os trechos dos depoimentos das
testemunhas que vem a comprovar a prestação de serviços pelo obreiro
durante seus períodos de férias, bem como, a inoperabilidade do sistema
de "lateralidade" previsto nos normativos internos da reclamada:

"que mesmo de férias, o reclamante continuava monitorando à distância o
que ocorria nas agências, através de um notebook fornecido pelo banco,

bem como do celular corporativo; que não havia substituto quando o
reclamante entrava de férias; (…) que no passado o banco tinha a figura
do substituto do Superintendente Regional, o qual foi substituído pela
figura do Lateral, no entanto, na prática não havia substituição efetiva
pelo Lateral; que até a data de saída do depoente ainda existia a figura
do Lateral; que o Lateral da Regional de Juazeiro do Norte era o
Superintendente da Regional de Fortaleza e o depoente, como Gerente
Geral, jamais recebeu qualquer ligação ou visita do Lateral;"
(depoimento da primeira testemunha do reclamante, Sr. Ricardo César
Xavier Nogueira Santiago, destaques acrescidos).

"que recebia emails do reclamante, realizando cobranças de metas e
outras pendências da agência em que o depoente era Gerente Geral, mesmo
quando o reclamante estava de férias; que sabia o período em que o
reclamante estaria de férias, pois o autor enviada emails informando os
períodos de férias, bem como o cronograma das cidades em que estaria
realizando as reuniões de redes;" (depoimento da segunda testemunha do
reclamante, Sr. José Livio Rocha Araújo, destacou-se).

Vale observar que ambas as testemunhas da reclamada confirmaram a
possibilidade do autor prestar seus serviços de forma remota, através
dos diversos sistemas tecnológicos disponibilizados pela reclamada
(internet, celular, videoconferência, etc), o que vem a corroborar com
as informações prestadas pelas testemunhas do autor de que este
permanecia "conectado" ao trabalho durante seus períodos de férias,
inexistindo substituição de sua pessoa pela figura do "Lateral".

Vejamos os trechos dos referidos depoimentos das testemunhas da
reclamada:

"que os superintendentes regionais não são obrigados a realizar visitas
à agências vinculadas à Regional, já que o contato poderia ser realizado
por outros meios, como por exemplo, por telefone" (Primeira testemunha
da reclamada, Sr. Glay Jones Alves Figueredo, destaques acrescidos).
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"que não há necessidade que o Superintendente Regional realize visitas
em todas as agências, já que hoje a tecnologia permite o acompanhamento
através de emails, áudio, tefone, videoconferência;" (Segunda testemunha
da reclamada, Sr. Carlos Eduardo Santos Lima, destacou-se).

Tem-se, portanto, que o autor se desincumbiu a contento de seu ônus
probatório quanto ao fato de que, mesmo durante os períodos de férias,
permanecia "conectado" ao trabalho através de ferramentas tecnológicas,
situação esta capaz de evidenciar invalidade das férias concedidas e,
consequentemente, autorizar a condenação do banco reclamado no pagamento
em dobro dos referidos períodos, acrescidos de 1/3, excluindo-se de tal
cômputo, os períodos convertidos em pecúnia, conforme documentos
carreados aos autos.

Ante o exposto, julga-se procedente o pedido, devendo o Banco reclamado
arcar com o pagamento em dobro, acrescido de 1/3, de todos os períodos
de férias não alcançados pela prescrição (2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012), excluídos de tal cômputo, para evitar
enriquecimento indevido, os interstícios comprovadamente convertidos em
pecúnia no decorrer do liame.

4. DO PAGAMENTO EM DOBRO PELOS DIAS NÃO ÚTEIS LABORADOS

Afirma o autor em sua exordial que desde que assumiu o cargo de
Superintendente Regional de Juazeiro do Norte, em Janeiro de 2007, "teve
que abdicar de sua vida pessoal em prol das atividades do Banco, que lhe
exigiam dedicação em tempo integral e realização de constantes viagens
com o propósito de atender cerca de 110 (cento e dez) agências e postos
de atendimento da Regional".

Acrescentou que realizava visitas às agências e postos sob sua
responsabilidade através de transporte terrestre (veículo locado) e que,
em razão do assoberbamento do serviço, muitas vezes tinha que agendar e
participar de reuniões nas manhãs de segunda-feira ou tardes de sexta-
feira, ocasiões em que havia prejuízo ao repouso semanal, em face do
deslocamento de ida ou retorno se dar em dias de sábado ou domingos para
viabilizar sua presença nos horários das reuniões.

Por fim, aduziu que mesmo quando laborava com prejuízo ao repouso
semanal (sábado, domingos e, inclusive, feriados) não gozava de folga
compensatória, razão pela qual pugnou pelo pagamento em dobro pelo labor
nos referidos dias.
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O Banco reclamado, por seu turno, sustentou que o autor não era
submetido a controle de jornada, estando inserido na previsão contida no
art. 62, II da CLT, por ocupar cargo de gestão em razão do qual detinha
ampla liberdade para elaborar sua agenda de trabalho cumprindo o horário
que melhor lhe aprouvesse, podendo, inclusive, planejar seu cronograma,
escolhendo os locais e dias em que realizaria viagens de serviço, razão
pela qual entende indevido qualquer valor a título de suposto labor em
finais de semana não compensados.

Acrescentou que há normativo da instituição que veda os deslocamentos à
serviço em dias não-úteis (IN 377-1, item 1.5), razão pela qual,
eventual ocorrência destes só pode ser atribuída a atividades ou
interesses particulares do autor e, portanto, não autorizam o pagamento
de qualquer retribuição pecuniária.

Por fim, admitiu que em caso de imperiosa necessidade de ocorrer
deslocamentos à serviço em dias não-úteis, a reclamada realiza a
necessária compensação mediante crédito de FOLGA para posterior gozo do
funcionário, bastando para tanto, a apresentação de requerimento pelo
interessado.

Pois bem.

A fim de comprovar que mantinha-se à disposição do empregador durante
parte dos finais de semana durante o período em que laborou na função de
Superintendente Regional, o reclamante fez juntar aos autos diversos
relatórios de viagens por si produzidos, através dos quais descreveu
para cada ano, o itinerário mensal de suas atividades.

Em que pese o referido documento ter sido elaborado de forma unilateral
pelo obreiro, conforme dito acima, observa-se que o mesmo é corroborado
pelas provas documentais carreadas aos autos pela própria reclamada, de
forma a demonstrar que, de fato, em diversas ocasiões o autor realizava
seus deslocamentos em finais de semana e, em outras, sequer havia
possibilidade de retornar à sua base, posto que no primeiro dia útil da
semana seguinte já deveria estar prestando seu mister em outro local
distante.

A mero título exemplificativo quanto à veracidade dos referidos
relatórios elaborados pelo autor, vale destacar o relatório do ano de
2008 (id. 1231784, pág.4) em comparação com as informações constantes
dos documentos de id. 9751dd6 (pág.7) e 7678f08 (págs.8/10).
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É que o referido relatório do mês de Maio de 2008, demonstra que no
período compreendido entre 12/05 a 21/05, o autor permaneceu
ininterruptamente em viagem por vários Municípios do interior do Estado
(sem retorno à origem), tendo partido em 12/05 (segunda-feira) de
Juazeiro do Norte e findando suas atividades apenas em 21/05 (quarta-
feira) na cidade de Iguatú, quando só então foi possível seu regresso à
cidade de Fortaleza.

Merece realce o fato de que o documento de id. 9751dd6 informa que não
houve labor (e, portanto, pagamento) nos finais de semana inseridos no
referido período de 12 a 21/05/08, embora tal informação quanto à
ausência de retorno à base nos finais de semana conste no sistema do
próprio reclamado, conforme aludido documento de id. 7678f08,
evidenciado, portanto, que o obreiro permaneceu durante todo o período à
disposição da reclamada, inclusive nos finais de semana.

Contudo, com ainda mais veemência, o documento de id. 7678f08 (pág. 24),
juntado pela própria reclamada, é capaz, por si só, de demonstrar que o
autor, de fato, permanecia durante os finais de semana à disposição de
seu empregador, sem retorno à sua base (Fortaleza), com indiscutível
prejuízo ao repouso semanal conforme ventilado na exordial.

Com efeito, o referido documento comprova que após ter partido de
Juazeiro do Norte em 03/07/08 (quinta-feira), o autor permaneceu
ininterruptamente em viagem de serviço, à disposição de seu empregador,
ao menos até o dia 09/07/08 (quarta-feira), com prejuízo ao gozo do
repouso semanal e do convívio familiar, uma vez que passou o referido
final de semana (sábado e domingo) na cidade de Sobral.

A primeira testemunha do reclamante, em seu depoimento, veio a ratificar
tais informações ao afirmar que muitas vezes o reclamante se via
obrigado (por razões lógicas) a permanecer no interior do Estado durante
todo o final de semana ante à inviabilidade de retornar à sua base por
meio terrestre em tempo hábil para usufruir do descanso, já que na
segunda-feira pela manhã já deveria estar de volta ao interior do
Estado, muitas vezes, em cidades deveras distantes da Capital.

Vejamos o trecho do referido depoimento, in verbis:
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"que teria condições de o reclamante retornar para sua base em caso de
feriados no meio da semana, no entanto tal prática era inviável, em
razão do tempo de deslocamento; que "rede" é uma forma que o banco
utiliza para agrupar agências de determinada região; que quando
terminava as visitas a uma "rede", o que geralmente ocorria no final da

tarde das sextas-feiras, o reclamante também poderia retornar à base, no

entanto tal prática era inviável, já que teria que deslocar até a base

no sábado e retornar no domingo;" (Depoimento da primeira testemunha do
autor, Sr. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago, destacou-se).

Tem-se, portanto, como devidamente comprovado que o autor
costumeiramente sofria prejuízo no efetivo gozo do repouso nos finais de
semana e feriados sempre que estes coincidiam com o período de viagens
ao interior do Estado, restando analisar se tal fato é capaz de
autorizar o deferimento do pagamento dobrado por tais dias, tal qual
requerido na exordial.

Neste sentido, em que pese o obreiro não ser submetido a controle de
jornada, a teor do que prescreve o art. 62, II da CLT, tal fato, por si
só, não lhe retira o direito de usufruir do repouso semanal - algo
totalmente distinto, uma vez que este se constitui em direito social
assegurado a todos os trabalhadores, independentemente do cargo por si
ocupado, conforme previsão contida no inciso XV do art. 7º da
Constituição Federal de 1988, objetivando a recuperação física e mental
do empregado através da interrupção de suas atividades profissionais e
possibilitação do convívio direto com seus familiares, destacando-se
neste sentido, o princípio da unidade familiar (art. 226 da CF/88) de
forma a imprimir ainda maior importância ao efetivo gozo do repouso
hebdomadário pelo trabalhador.

Tem-se, portanto, que ainda que o autor não viesse a prestar
efetivamente qualquer serviço à reclamada durante os finais de semana em
que era obrigado a permanecer no interior do Estado, durante o referido
período o trabalhador permanecia à disposição do seu empregador e,
portanto, deve-se considerar que não usufruía do efetivo descanso,
mormente porque se via impedido de manter contato físico com seus
familiares, de forma a demonstrar que não detinha liberdade para o
efetivo gozo do descanso.

E nem se argumente que o obreiro detinha ampla liberdade para elaborar
seu cronograma de trabalho de forma a evitar a necessidade de sua
permanência "em trânsito" nos finais de semana, posto que restou
sobejamente comprovado que sua carga de trabalho não lhe permitia dar-se
ao luxo de deixar de trabalhar por um só dia útil no mês, já que detinha
sobre sua responsabilidade aproximadamente 110 (cento e dez) agências e
postos de atendimento espalhados pelo Estado, os quais deveriam ser
visitados com certa periodicidade, inclusive para que o autor lograsse
alcançar as metas estipuladas pela Instituição reclamada.

https://pje.trt7.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

13 de 19 08/01/2015 10:04



Desta forma, embora lhe coubesse certa parcela de liberdade na
elaboração de sua agenda de visitação, não se pode perder de vista que
tal liberdade acabava fortemente tolhida pela alta carga de trabalho
atribuída ao autor, de forma que não lhe pode ser atribuída qualquer
responsabilidade pelo prejuízo ao seu repouso semanal e feriados.

Quanto ao direito dos ocupantes de cargo de gestão e confiança ao
efetivo gozo do repouso semanal e feriados, colhe-se o seguinte julgado
do c. TST:

"HORAS TRABALHADAS AOS DOMINGOS. EMPREGADO ENQUADRADO NO ART. 62, II, DA
CLT. REMUNERAÇÃO EM DOBRO. Mesmo não sendo abrangido pelo regime de
duração do trabalho, na forma do que dispõe o art. 62, II, da CLT, o
empregado que exerce cargo de confiança faz jus ao pagamento em dobro
pelo trabalho realizado em domingos. O descanso semanal remunerado,
preferencialmente aos domingos, constitui direito assegurado a todos os

trabalhadores, nos termos do art. 7º, XV, Constituição Federal de 1988,

sendo que a Lei nº 605/49, em seu art. 5º, mesmo antes da Constituição

Federal, não excepciona desse direito os exercentes de cargo de

confiança. Precedentes. Recurso de revista parcialmente conhecido e a
que se nega provimento." (TST, PROC. Nº TST-RR-37711/2002-900-09-00.4,
1ª Turma, Rel. Min. MINISTRO WALMIR OLIVEIRA DA COSTA, julg. 11/06/2008,
destacou-se).

Ante ao exposto, reconhecido o direito do obreiro ao efetivo gozo dos
feriados e descansos semanais (sábados e domingos), e ainda, verificado
que o reclamante efetivamente não gozava dos mesmos por permanecer à
disposição de seu empregador durante as viagens ao interior do Estado e,
por fim, não havendo quaisquer provas nos autos de que o obreiro tenha
gozado de folga compensatória (inclusive porque negado pela reclamada a
prestação de serviço), tem-se que o autor faz jus ao pagamento em dobro
pelos dias de repouso (sábados e domingos) e feriados não usufruídos
efetivamente, devendo ser considerado para tanto aqueles períodos
indicados na planilha por si juntada aos autos (id. 1231443),
excetuando-se o período prescrito.

5. DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

Uma vez reconhecido que o autor permanecia à disposição de sua
empregadora durante finais de semana e feriados, com o intuito de
viabilizar a realização de seu mister com visitações de agências e
postos de atendimento no interior do Estado, torna-se de fácil resolução
a questão acerca da responsabilidade do Banco reclamado pelo total
ressarcimento de despesas por este realizadas durante os aludidos dias.
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Com efeito, em sua defesa, o Banco reclamado assevera que efetuou o
ressarcimento de todas as despesas realizadas pelo autor durante os dias
de trabalho deste, o que equivale a afirmar que não houve ressarcimento
de quaisquer despesas realizadas durante finais de semana, já que nestes
dias o Banco sustenta que o autor não estava à sua disposição, já que
poderia livremente retornar à sua residência.

Ocorre que reconhecida a impossibilidade de retorno do obreiro à sua
residência nos fins de semana e feriados indicados na planilha juntada
aos autos e, estando este efetivamente à disposição da reclamada,
conforme reconhecido no tópico anterior, tem-se que deve a empresa arcar
com todos os gastos suportados pelo obreiro nestes dias (alimentação e
hospedagem), uma vez não ser lícito transferir o risco do
desenvolvimento da atividade econômica aos seus empregados (alteridade).

Ante ao exposto, sem maiores delongas, julga-se procedente o pedido,
para o fim de condenar a reclamada a restituir ao obreiro os valores por
si suportados com hospedagem e alimentação durante finais de semana e
feriados em que permaneceu no interior do Estado à disposição do
empregador, observando-se para tanto a planilha apresentada juntamente
com a inicial (id. 1231496), autorizada a dedução dos valores
comprovadamente já pagos à época a idêntico título pela reclamada.

6. DA JUSTIÇA GRATUITA

Deferem-se os benefícios da justiça gratuita na forma pleiteada,
porquanto declarado pelo(a) reclamante a impossibilidade de prover a
demanda sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do
que autoriza o artigo 790, § 3º, da CLT.

7. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE
ADVOGADO

O artigo 133 da Constituição Federal não revogou o jus postulandi das
partes nesta Justiça Especializada, sendo a contratação de advogado mera
opção das partes, pelo que não se pode atribuir à reclamada a culpa pela
contratação de advogado, quando o reclamante tinha a opção de litigar
sob o pálio do jus postulandi, restando ausente, portanto, um dos
requisitos da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de
indenizar, razão pela qual julga-se improcedente o pedido em tela.

8. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
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Adota-se o entendimento de que, na Justiça do Trabalho, a condenação em
honorários advocatícios não depende exclusivamente da sucumbência, mas
também da satisfação dos requisitos da Lei nº 5584/70. No caso dos
autos, não preenchidos esses pressupostos (ausência de credencial
sindical), indeferem-se honorários.

9. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA

A contribuição previdenciária incidirá sobre as obrigações integrantes
do salário de contribuição (sábados, domingos e feriados em dobro),
sendo que as demais verbas não integram a base de cálculo do referido
tributo, tudo com base nos artigos 28 e 43 da Lei 8.212 de 1991, no
Decreto n.° 3.048 de 1999 e no entendimento sumulado do E. TST. Cada
parte deverá suportar o encargo de sua responsabilidade (cota-parte),
autorizada a dedução da cota-parte do reclamante do crédito trabalhista,
cabendo à reclamada a comprovação da totalidade recolhimento
previdenciário devido.

O imposto de renda (ultrapassada a faixa de isenção) deverá incidir,
observada a legislação pertinente e a normatização administrativa
vigente, considerando as obrigações que constituem fato gerador do
referido tributo, com a exclusão dos juros moratórios, na forma da
jurisprudência consolidada do C. TST, autorizada a retenção e dedução. A
falta de comprovação do recolhimento dos tributos devidos, no prazo de
oito dias do trânsito em julgado, acarretará a execução pelo valor
bruto.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto e considerando o mais que consta dos autos da reclamação
trabalhista ajuizada pelo reclamante OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA em face

do BANCO DO BRASIL, em face de XXXXXXXXXXXX, decide o Juízo da 11a Vara
do Trabalho de Fortaleza/CE o seguinte:

a) pronunciar a prescrição da pretensão do reclamante relativamente aos
créditos pleiteados e anteriores a 25/10/2008, uma vez que a presente
reclamação foi ajuizada em 25/10/2013, ficando extinto o feito, no
particular, com resolução do mérito, ressalvadas as pretensões ligadas à
verba fundiária e aquelas de cunho meramente declaratório.

b) julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos contidos na petição inicial
para condenar o reclamado a pagar à parte reclamante os valores
correspondentes aos títulos trabalhistas a seguir elencados:
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b.1) indenização por danos morais - R$300.000,00;

b.2) férias em dobro + 1/3 dos períodos de 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012, excluídos de tal cômputo, para evitar
enriquecimento indevido, os interstícios comprovadamente convertidos em
pecúnia no decorrer do liame;

b.3) dias de repouso (sábados e domingos) e feriados não usufruídos
efetivamente, em dobro, devendo ser considerado para tanto aqueles
períodos indicados na planilha juntada aos autos (id. 1231443),
excetuando-se o período prescrito;

b.4) restituição dos valores com hospedagem e alimentação durante finais
de semana e feriados em que o reclamante permaneceu no interior do
Estado à disposição do empregador, observando-se para tanto a planilha
apresentada juntamente com a inicial (id. 1231496), autorizada a dedução
dos valores comprovadamente já pagos à época a idêntico título pela
reclamada.

Tudo nos termos constantes da fundamentação supra que integra este
decisum para todos os fins.

Improcedentes os demais pedidos.

Quantum debeatur a ser apurado em regular liquidação de sentença por
cálculos, limitado aos valores constantes na petição inicial.

Correção Monetária a partir da exigibilidade da verba (TST, súmula 381),
observando-se os índices fornecidos pelo e. TST (CSJT, Provimento
08/2005).

Correção monetária da indenização por dano moral a partir da data da
prolação da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

Juros de mora incidentes no importe de 1% (Lei 8177/1991, art. 39), pro
rata die, a partir do ajuizamento da ação (CLT, art.883), calculados
sobre o valor já corrigido monetariamente (TST, súmula 200 e OJ 300 -
SBDI-1).

Em atenção ao art. 832, § 3º , da CLT, declara-se a natureza salarial
das seguintes parcelas: sábados, domingos e feriados em dobro, sendo as
demais verbas de natureza indenizatória.
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As contribuições previdenciárias serão apuradas mês a mês (Decreto
3048/99, art. 276), ficando autorizada a retenção da cota-parte devida
pelo empregado devendo a reclamada comprovar nos autos o devido
recolhimento, inclusive o da sua parte, através das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social(GFIP) e à
transmiti-las à Previdência Social, relativamente a cada uma das GPSs,
na forma do Manual GFIP/SEFIP aprovado pela Instrução Normativa RFB nº
880, de 16/10/2008 e pela Circular CAIXA nº 451, de 13/10/2008, ou norma
previdenciária posterior que o substitua, comprovando essa transmissão
nos autos do processo trabalhista, no prazo de 8 (oito) dias após o
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de execução.

Quanto ao Imposto de Renda, deve ser aplicada a Instrução Normativa RFB

no 1127/2011.

Concede-se ao reclamante os benefícios da justiça gratuita.

Custas pela reclamada no valor de R$10.000,00, calculadas sobre
R$500.000,00, valor arbitrado provisoriamente à condenação para fins de
direito.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

E para constar foi lavrado o presente termo.

Fortaleza, 7 de Janeiro de 2014 (quarta-feira).

 

LUCIANA JEREISSATI NUNES

Juíza do Trabalho Substituta
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