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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
Segunda Turma de Julgamento

Recursos Ordinários nº 0001772-20.2016.5.21.0004 e n.º 0000098-16.2018.5.21.0043

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Recorrente: Caixa Econômica Federal

Advogada: Anna Carolina de Brito Fernandes

Recorrido: Juary Luis Chagas

Advogados: Manoel Batista Dantas Neto e outro

Origem: 4ª Vara do Trabalho de Natal

DIRIGENTE SINDICAL. AUSÊNCIAS AO SERVIÇO. JUSTA
CAUSA. GRADAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. NÃO
PROVIDO.

Conquanto as ausências temporárias do empregado ao ambiente de
trabalho estejam comprovadas mediante registros visuais, assim como a
matrícula em curso superior na UFRN, inexiste prova de que as ausências
parciais se dessem para frequência às aulas, pois atuava também como
dirigente sindical, o que justificaria suas ausências ao posto de trabalho,
de modo que se reputa insuficiente para autorizar a dispensa por justa
causa do dirigente sindical a dedução obtida pelo banco autor,
especialmente quando inexiste a necessária gradação da pena disciplinar.

PEDIDO DE DEMISSÃO. DENEGAÇÃO. MOTIVAÇÃO
INSUBSISTENTE. PREVALÊNCIA. NÃO PROVIDO.

Sendo a alegada dispensa por justa causa em data anterior à única
motivação da negativa ao pedido de demissão apresentado pelo
empregado suspenso para apuração de falta grave, a verificação da
insubsistência da acusação faz prevalecer o pedido de demissão com a
data indicada, posto que ausente qualquer outra justificativa válida para
sua denegação, resultando a manutenção do contrato de trabalho entre a
data da suspensão e o pedido de demissão.

DANOS MORAIS. CONDUTA ANTISSINDICAL. ATO ILÍCITO.
INDENIZAÇÃO. NÃO PROVIDO.

Estando patente o notável esforço empreendido pela empresa na busca da
dispensa por justa causa do empregado dirigente sindical, instalando
câmeras de vigilância no local de trabalho e acompanhando
silenciosamente os deslocamentos do trabalhador, sem aplicar qualquer
advertência disciplinar em face das ausências parciais ao posto de
trabalho, evidencia-se a conduta antissindical dos prepostos do banco
empregador, pois tão somente pretendiam a intimidação do dirigente
mediante sua dispensa por justa causa, prejudicando, assim, a liberdade da
atuação sindical e caracterizando a conduta ilícita e o dano moral
indenizável.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "QUANTUM".
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "QUANTUM".
PROPORCIONALIDADE. EXCESSO. ADEQUAÇÃO.
PROVIMENTO.

Conquanto tenha o dirigente sindical permanecido suspenso do emprego
ao longo do inquérito para apuração da falta grave, prejudicando a
representação sindical, o montante de R$ 100.000,00 arbitrado a título de
indenização por dano moral se mostra desproporcional à condição
particular do empregado, implicando indevido enriquecimento sem causa,
de modo que a decisão merece reforma para se reduzir o "quantum"
indenizatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES.
RECOLHIMENTO. CABIMENTO. NÃO PROVIDO.

Diante do grau de incompatibilidade entre as partes, justifica-se a
determinação expressa de recolhimento das contribuições à previdência
complementar fechada, como forma de prevenir posteriores escusas,
inexistindo efetiva condenação no pagamento das parcelas devidas pelo
empregado.

Recursos Ordinários conhecidos e parcialmente providos.

I - RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Recursos Ordinários interpostos por CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Natal nos autos do

Inquérito para Apuração de Falta Grave ajuizado em face de JUARY LUIS CHAGAS e, também, do

julgado prolatado na Reclamação Trabalhista promovida pelo ora recorrido em desfavor da ora recorrente.

A Reclamação Trabalhista n.º 0000098-16.2018.5.21.0043 foi reunida ao

IAFG nº 0001772-20.2016.5.21.0004 em face da conexão verificada pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho

de Natal, que reconheceu a prevenção do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Natal, nos termos do artigo

286, inciso III, do CPC.

O dispositivo sentencial foi proferido nos seguintes termos (fls. 2308):

"Isto posto e, por tudo mais que dos autos consta, decido: 1. Julgar IMPROCEDENTE o
Inquérito para Apuração de Falta Grave ajuizado por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
em desfavor de JUARY LUIS CHAGAS.

2. Julgar PROCEDENTES os pedidos contidos na Reclamação Trabalhista movida por
JUARY LUIS CHAGAS em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no processo de
nº 0000098-16.2018.5.21.0043 para:

a) Confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, determinar que a Secretaria
desta Vara proceda à imediata baixa do contrato de trabalho do autor com data de saída
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em 22/01/2018, cabendo à reclamada proceder às devidas anotações da baixa do contrato
de trabalho em todos os assentamentos funcionais do reclamante, sob pena de multa a ser
arbitrada, tudo no prazo de 48 horas;

b) Condenar a reclamada/requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15%
sobre o valor da condenação.

Tudo em fiel observância à fundamentação supra que integra o presente dispositivo
como se nele estivesse expressa. Custas do Inquérito para Apuração de Falta Grave, a
cargo da requerente, no valor de R$ 620,00, calculadas sobre R$ 31.000,00, valor
atribuído à causa. Custas da Reclamação Trabalhista pela reclamada, no valor de R$
400,00, calculadas sobre R$ 20.000,00, valor arbitrado para tal fim."

Foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, suscitando a

ocorrência de omissões e contradições no julgado, os quais foram acolhidos em parte (fls. 2362/2372),

conforme retrata a parte dispositiva da sentença (fls. 2372/2373), "in verbis":

"POSTO ISSO, decido:

1. CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, ACOLHENDO-OS EM PARTE, na forma da
Fundamentação supra que integra o presente dispositivo para todos os fins.

2. CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JUARY LUIS
CHAGAS, ACOLHENDO-OS DE MODO PARCIAL, em conformidade com a
Fundamentação, parte que passa a se inserir na presente conclusão para todos os fins.

Ao setor de liquidação para os devidos ajustes na conta oficial."

Nas razões de recurso apresentadas no Proc. n.º 0001772-

20.2016.5.21.0004, às fls. 2399/2422, a reclamada sustenta a existência de justa causa para a dispensa do

empregado, alegando ter demonstrado nos autos a sua conduta faltosa nos termos do artigo 482 da CLT,

pelo que restaria indevido qualquer pagamento do período da suspensão do contrato, assim como a

indenização por danos morais e as contribuições à FUNCEF. Nesse desiderato, tece amplas

considerações, reportando-se à prova colhida nos autos. Ao final, requer o provimento do recurso, para se

reformar a sentença e julgado integralmente procedente a pretensão deduzida no Inquérito para Apuração

de Falta Grave.

Nas razões colacionadas no Proc. n.º 0000098-16.2018.5.21.0043, às fls.

291/325, a reclamada suscita, inicialmente, a perda de objeto da Reclamação Trabalhista, pois foi

determinada a anotação de baixa na CTPS do reclamante, sustentando, no mérito, ser incabível a dispensa

a pedido com data de 22/01/2018, haja vista a existência de justa causa para a dispensa decretada em 18

/11/2016. Reitera argumentação quanto à existência de prova da conduta faltosa do empregado, a teor do

artigo 482, alínea "a", da CLT, aduzindo restar indevido qualquer pagamento do período da suspensão do

contrato, assim como a indenização por danos morais e as contribuições à FUNCEF. Ao final, requer o

provimento do recurso, para   reforma da sentença, julgando totalmente improcedente os pleitos da

Reclamação Trabalhista.
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Contrarrazões em ambos os feitos (fls. 2432/2475 e 335/380), suscitando

o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, a teor da Súmula nº 422 do TST, e, no

mérito, com insurgência às alegações recursais, pretendendo, em suma, seja negado provimento aos

recursos.

Sem manifestação prévia do Ministério Público do Trabalho.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1 - Admissibilidade

Ciente da decisão dos Embargos de Declaração em 22/03/2019 e 28/03

/2019, a reclamada apresentou seus recursos em 03/04/2019 e 09/04/2019, respectivamente, dentro do

prazo legal.

Representação regular. (fls. 31 e 118).

Preparo recursal recolhido (fls. 2423/2426 e 326/329).

Em contrarrazões o recorrido suscita o não conhecimento do recurso, por

ausência de dialeticidade, incidindo o óbice da Súmula 422 do TST.

Todavia, depreende-se das razões recursais a insatisfação com a decisão

recorrida, havendo que se considerar, ainda, que o disposto no item III da referida Súmula do TST limita

a inadmissibilidade apenas aos recursos inteiramente dissociados dos fundamentos da sentença, o que não

é o caso, de modo que se rejeita a questão preliminar.

Conheço de ambos os Recursos Ordinários interpostos pela CEF.

2 - Perda de objeto da reclamação trabalhista. Extinção. Incabível
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Inicialmente, a recorrente suscita a extinção da Reclamação Trabalhista

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, argumentando que a pretensão de

anotação da extinção contratual na CTPS foi atendida em sede de liminar, operando-se a perda do objeto

da presente demanda.

Sem razão.

Como relatado pela recorrente, a decisão foi proferida em caráter precário,

visando possibilitar a posse do requerido em cargo público inacumulável, tendo o magistrado

determinado a anotação de baixa na CTPS, consignando expressamente (fls. 129):

"Sendo assim, a fim de não prejudicar o autor e tampouco afastar a
pretensão da reclamada, defiro a tutela de urgência pretendida para que a
Secretaria proceda, de imediato, à baixa do contrato de trabalho na CTPS
do autor, constando como saída a data de 22.01.2018, ressaltando, no
entanto, uma vez mais, que tal registro ficará sob condição em razão do
que for decidido nos autos do processo 0001772-20.2016.5.21.0004."

Portanto, verifica-se que a determinação de anotação da CTPS restou

condicionada ao julgamento final da demanda, cujo resultado pode implicar a modificação do provimento

cautelar, fazendo-se necessário para a confirmação da medida liminar o trânsito em julgado da sentença.

Assim, a despeito da natureza satisfativa da decisão liminar, não se pode

falar em perda de objeto da Reclamação Trabalhista.

Afasto a questão prejudicial.

3 - Mérito

3.1 - Justa causa do empregado

A CAIXA insurge-se contra a rejeição da falta grave que teria sido

cometida pelo requerido, sustentando haver prova cabal da conduta faltosa do empregado, não sendo

demonstrado, ao contrário, o assédio moral alegado pelo empregado, aduzindo ser a eventual ocorrência

de assédio, ademais, insuficiente para afastar a falta grave justificadora da dispensa por justa causa, a teor

do artigo 482, alíneas "a" e "b", da CLT.

Analisa-se.

A controvérsia se refere ao inquérito judicial para apuração de falta grave

que seria decorrente das ausências injustificadas do empregado beneficiado por estabilidade provisória

nos termos do artigo 543, § 3º, da CLT, o qual registraria o ponto eletrônico e abandonaria seu posto de
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trabalho por minutos ou horas, defendendo-se o requerido sob a tese de assédio moral e conduta

antissindical por parte do banco empregador, alegação que foi acolhida pelo julgador, rejeitando assim a

justa causa alegada.

Ao resolver a questão inicial, concluiu o douto Juízo de primeiro grau, em

sentença da lavra da magistrada Luíza Eugência Pereira Arraes:

"De se notar, ainda, que eventuais ausências do requerido do seu posto de trabalho para o
exercício de atividades sindicais são acobertadas por lei. Não há ilicitude no ato,
sobretudo quando há autorização e ciência da chefia. Os e-mails anexados aos autos
reforçam que as ausências do requerido ligadas à atuação sindical eram de conhecimento
da empresa e sempre informadas e justificadas (ID. 0680721 - Pág. 1, ID. 0680721 - Pág.
2 e ID. 8321dd3 - Pág. 1). A empresa requerente tinha total ciência das ausências do
obreiro, não havendo que se levantar a hipótese de ilegalidade nos atos (ID. 4bd348b -
Pág. 1). Assim, diante de todo o exposto, reconheço o assédio e perseguição operados em
desfavor do requerido, pelo que deve ser afastada a pretensão à aplicação de justa causa.

A ruptura do contrato de trabalho por falta grave exige prova robusta acerca do ato
faltoso pelo trabalhador, o que não se comprovou nos autos. O procedimento
administrativo disciplinar, por conseguinte, deve ser anulado por ausência de
fundamentos e provas. Indefiro, portanto, todos os pedidos contidos no inquérito para
apuração de falta grave. O retorno do empregado ao trabalho, contudo, fica prejudicado
diante a ação para reconhecimento do pedido de demissão a seguir apreciada."

Compulsando os autos observa-se que as testemunhas ouvidas não

relatam - de fato - a prática de conduta ofensiva dirigida ao empregado requerido, não se vislumbrando o

alegado assédio moral, limitando-se os depoimentos a relatar, na verdade, ofensas sofridas pelos próprios

depoentes, e não pelo requerido. Depreende-se dos autos, também, que as agruras relatadas pelos

depoentes apresentados pelo requerido decorreram da reestruturação promovida pelo banco a partir do

ano de 2012 na atividade onde laboravam, sendo as tarefas de suporte de informática terceirizadas para

empresas externas, o que gerou dificuldades de relocação dos empregados.

Os depoimentos e os e-mails trazidos aos autos evidenciam claramente

esta conjuntura, que embora resultasse muito negativa para os empregados envolvidos, não decorreu

especialmente da alegada conduta persecutória sobre o dirigente sindical, até porque outros empregados

atingidos não se enquadravam nesta categoria.

A despeito disto,  para anão se caracteriza nos autos a justa causa

dispensa, pois, como bem pontuou o Juízo "a quo", a empresa "tinha total ciência das ausências do

", sendo necessária para aobreiro, não havendo que se levantar a hipótese de ilegalidade nos atos

extinção do contrato de trabalho por justa causa a prova robusta acerca da prática de ato faltoso e grave

pelo trabalhador, o que não se verificou nos autos.

Com efeito, ainda que as ausências temporárias ao ambiente de trabalho

estejam comprovadas mediante registros visuais, inexistindo contradita efetiva pelo empregado, assim

como sua matrícula em curso superior na UFRN, não se pode afirmar peremptória e definitivamente que
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essas ausências parciais se dessem apenas para frequência às aulas, não se podendo olvidar que o

trabalhador atuava também como dirigente sindical, o que justificaria suas ausências ao posto de

trabalho, reputando-se, assim, insuficiente a dedução obtida pelo banco autor.

A hipótese dos autos não se assemelha à improbidade e à incontinência de

conduta ou mau procedimento tipificados nas alíneas "a" e "b" do artigo 482 da CLT, pois a falta do

reclamante envolveu a inobservância pontual da norma interna, mas  não caracteriza o ato doloso que

 do empregado, nem implicou comportamento prejudicial ao ambiente deexija a imediata dispensa

trabalho ou aos objetivos do empregador.

Nesse passo, a descrição do comportamento improbo oferecida pela

requerente bem se distingue da falta cometida pelo requerido, evidenciando no caso concreto a ausência

das características negativas apontadas, como vemos no recurso:

"Destaca-se que o ato de improbidade é aquele que afeta a confiança da parte contrária, é
atitude de desonestidade (art. 482, a, da CLT). Como leciona Sérgio Pinto Martins, in
Comentários à CLT, a improbidade prevista no dispositivo citado revela o mau caráter, a
perversidade, a maldade, a ausência de honra, a malícia do empregado. É tão grave tal
tipificação que, ainda que tenha ocorrido uma única vez, dá ensejo ao imediato
desligamento do obreiro por absoluta quebra da confiança que deve existir no contrato
laboral."

Tal nocividade não se vislumbra no caso dos autos.

Há que se considerar, ainda, que, no curso dos fatos apontados, não houve

 sobre o faltoso, embora fosseaplicação de qualquer advertência, suspensão ou outra pena disciplinar

cabível na hipótese a gradação pedagógica das penas, uma vez que o comportamento obreiro era passível

de plena correção pelo empregador, pelo que resta desproporcional a aplicação imediata da pena máxima

trabalhista.

Com efeito, preferiu o banco tão somente  aacompanhar silenciosamente

conduta do empregado e deixar consolidar a falta, pretendendo motivar aplicação da pena de demissão

por justa causa.

Assim, a despeito das alegações recursais, não se vislumbra a

comprovação da falta grave justificadora da dispensa por justa causa.

Uma vez ausente a falta grave do empregado e a justa causa para a

dispensa, não há que se falar em descabimento do pagamento salarial, que resta plenamente aplicável

diante dos termos do artigo 495 da CLT, pelo que se mantém incólume a decisão recorrida, igualmente

neste aspecto.

Nego provimento.
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3.2 - Pedido de demissão

Nesse ponto a insurgência da reclamada se ampara especialmente na

suposta existência de justa causa para a dispensa efetivada em 18.11.2016, fato que tornaria incabível o

pedido de dispensa formulado posteriormente pelo reclamante com data de 22/01/2018.

Impende aqui relembrar que, no curso da suspensão do contrato de

trabalho, o requerido ajuizou Reclamação Trabalhista, requerendo o reconhecimento do pedido de

demissão apresentado em 22/01/2018 e que fora denegado pela CAIXA, sendo o feito reunido e julgado

simultaneamente nos autos do IAFG, tendo a sentença concluído pela ausência da justa causa apontada

no inquérito judicial e, consequentemente, pela manutenção do contrato de trabalho até à data do pedido

de demissão.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

"A pretensão do reclamante/requerido se justifica pelo fato de, no transcorrer do
inquérito para apuração de falta grave em trâmite desde 2016, ter sido o mesmo nomeado
a cargo de assistente social junto à UFRN, cuja posse ocorreu em 24/01/2018.

A empresa, de seu turno, se nega a proceder à baixa na CTPS na data pretendida pelo
reclamante/requerido, mas tão somente naquela em que se operou a suspensão do
contrato de trabalho em 18/11/2016 (ID. df47f5c - Pág. 1). Ocorre que, já esclarecidas as
questões relativas à falta grave no tópico anterior e afastada a justeza da empresa em
dispensar o requerido/reclamante por falta grave, dispensa-se maiores comentários
acerca da baixa do contrato no ano de 2016.

Sem delongas, portanto, vejo como descabida a versão da dissolução do pacto na versão
patronal. Tendo o reclamante/requerido formulado pedido de demissão em 22/01/2018,
conforme prova documento ID c18b4c5 - Págs. 1/2, confirmo os efeitos da tutela de
urgência e julgo procedente o pedido de demissão do reclamante/requerido para que
Secretaria proceda à baixa na CTPS do autor com data de saída em 22/01/2018."

Com efeito, observa-se que a única motivação da negativa oposta pela

CAIXA se referiu à dispensa por justa causa em data anterior, motivação que se revelou insubsistente,

prevalecendo assim o pedido de demissão, efetuado pelo reclamante em data de 22/01/2018, posto que

ausente qualquer justificativa válida para a denegação.

As alegações recursais quanto à presença de prova da falta grave se

mostraram insuficientes à pretendida confirmação da dispensa por justa causa, reputando-se mera

reiteração da argumentação deduzida no inquérito trabalhista, nada acrescentando em desfavor da decisão

recorrida.

Assim, não merece acolhida o recurso neste ponto, nada havendo para se

modificar na sentença recorrida.

Nego provimento.
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3.3 - Danos morais

Prosseguindo, a recorrente alega ser indevida a condenação por danos

morais, insistindo inexistir nos autos prova da conduta persecutória do preposto, sequer nos depoimentos

testemunhais colhidos, requerendo, em caráter sucessivo, que o montante indenizatório "seja reduzido

."proporcionalmente à eventual gravidade que seja identificada na prova produzida

Ao exame.

A condenação na indenização por danos morais restou fundamentada sob

as seguintes razões:

"Concernente ao pleito de indenização por danos morais (advindos de constrangimentos,
discriminação, assédio moral, atos anti-sindicais), também me valho do que lancei na
sentença de Id. d33b415 para reconhecer a justeza da tese autoral. Além do ali foi dito,
acresço ainda que, no Estado Democrático de Direitos, a liberdade sindical é um direito
fundamental social dos trabalhadores. Esta é a induvidosa dicção do art. 8º da
Constituição Federal em vigor. Não há como se esquecer que esse viés está também
albergado pela Convenção 98 da OIT.

De modo que, atitudes que importem em conduta antissindical, em qualquer nível, por
mais leve, sutil ou dissimulada que seja, repercute em maltrato reprovável do arcabouço
dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Daí porque se justifica a necessária
proteção dos representantes sindicais contra toda e qualquer conduta que tenha por
desiderato imprimir ações antissindicais.

Por meio de seus empregados com cargos de gestão, a ré incorreu em abuso de direito,
caracterizando a prática de ato ilícito."

E mais adiante concluiu que:

"A prova oral foi robusta e eficiente para atestar a lesão a direito social fundamental,
com severas conseqüências de andar a empregadora ao arrepio da lei e ferir de morte a
garantia da liberdade sindical.

Na hipótese vertente, vislumbra-se, pelo exame dos elementos probantes, que o
vindicante logrou êxito em se desvencilhar de seu encargo probatório, razão pela qual
resta cabível a condenação da ré/reconvinda ao pagamento de danos morais,
compreendidos estes como 'in re ipsa'."

De fato, evidencia-se nos autos a conduta antissindical dos prepostos do

banco empregador, especialmente diante do notável esforço empreendido pela empresa buscando a

, inclusive instalando câmeras de vigilância no localdispensa por justa causa do dirigente sindical obreiro

de trabalho e acompanhando silenciosamente os deslocamentos do empregado no prédio, atitude

incomum no banco autor, o que indica que o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave

oculta, na verdade, conduta discriminatória e antissindical, tornando clara a existência do abuso de direito.
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A prática viciosa se evidencia também no fato de inexistir qualquer

 sobre as ausências do empregado, conduta mais adequada e usual nas relaçõesadvertência disciplinar

entre patrão e empregado, preferindo a CAIXA, contudo, prosseguir na vigilância silenciosa do obreiro,

pois pretendia, apenas, obter sua dispensa por justa causa.

Ora, como bem pontuou o Juízo "a quo", "atitudes que importem em

conduta antissindical, em qualquer nível, por mais leve, sutil ou dissimulada que seja, repercute em

" e merece a reprimendamaltrato reprovável do arcabouço dos direitos fundamentais dos trabalhadores

adequada, em homenagem ao "status" constitucional conferido à representação sindical, notadamente

quando se trata do hipossuficiente.

Nesse sentido, a conduta da empregadora se reveste de gravidade

suficiente para atingir a liberdade da atuação sindical, mediante a intimidação do representante sindical,

caracterizando o abuso de direito e, por conseguinte, a ocorrência de ato ilícito, à luz do artigo 187 do

Código Civil, assim como sua responsabilidade civil de reparação.

Ressalte-se que, nestes casos, o dano extrapatrimonial é presumido, "in re

ipsa", haja vista se tratar de lesão à liberdade sindical, direito social fundamental instituído na Carta

Magna, atraindo a incidência da medida reparadora a que alude o artigo 927 do Código Civil e, também,

o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Portanto, mantém-se incólume a decisão recorrida.

Nego provimento.

3.4 - "Quantum" indenizatório

Sucessivamente, requer a recorrente seja a indenização reduzida

proporcionalmente à eventual gravidade que seja identificada na prova produzida.

A indenização foi fixada em R$ 100.000,00, invocando o Juízo a natureza

subjetiva da quantificação, "se valendo o magistrado do seu conteúdo pedagógico com atenção explícita

", entendendoà condição financeira da empresa e à vedação ao enriquecimento sem causa do autor

assim estar razoável o montante arbitrado.

Contudo, com o devido respeito ao posicionamento adotado, a hipótese

dos autos não autoriza a fixação do referido montante indenizatório, havendo que se considerar que a

grande capacidade financeira do ofensor não autoriza, por si só, indenização por danos morais em valor

elevado, uma vez que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa ou desproporcional.
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Observa-se que, embora a conduta da CAIXA tenha logrado certo êxito,

pois o dirigente sindical permaneceu suspenso do emprego ao longo do inquérito para apuração da falta

grave, com apoio no Mandado de Segurança n.º 0000131-72.2017.5.21.0000, o montante arbitrado se

mostra desproporcional à condição particular do empregado, cujo salário mensal padrão atingia R$

3.365,00 à época da suspensão contratual.

Ressalte-se que o porte econômico do ofensor tem pequena relevância,

sob pena de implicar o enriquecimento sem causa do ofendido ante a desproporcionalidade de suas

condições financeiras, tampouco se mostrando lícito se considerar apenas a condição do empregado, pois

há de se obter o efeito prático da penalidade, apta a repercutir na política administrativa da empresa.

Assim, ponderando as circunstâncias evidenciadas, merece acolhida o

recurso, para se reduzir o montante indenizatório para R$ 40.000,00, cerca de 12 meses de salários, valor

que se reputa mais adequado à situação fática dos autos, preservando-se os preceitos da razoabilidade e

da proporcionalidade.

Dou provimento.

3.5 - Recolhimentos à FUNCEF

Por fim, afirma ser incabível a obrigação de pagar as contribuições

devidas pelo requerido à previdência complementar, nos termos do contrato que tenha firmado com a

FUNCEF, consoante assegurado no artigo 202 da Constituição.

Sem razão.

Da sentença proferida às fls. 2371 observa-se que a determinação se refere 

 das contribuições devidas pelo empregado à FUNCEF, ao recolhimento não se vislumbrando a

, o que esvazia a insurgência da autora recorrente.condenação no pagamento das parcelas

Anote-se que a determinação judicial se justifica, pois sendo as

contribuições à previdência complementar descontadas em contracheque do empregado para o

recolhimento à instituição fechada, necessária se faz a imposição expressa desta obrigação à CAIXA,

como forma de prevenir posteriores escusas, haja vista o grau de incompatibilidade estabelecido entre as

partes.

Portanto, incólume a decisão recorrida neste ponto.

Nego provimento.
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A hipótese é de parcial provimento ao Recurso Ordinário, apenas para se

reduzir o montante indenizatório para R$40.000,00.

"Quantum debeatur" a ser apurado em posterior fase de liquidação.

Retificação das custas processuais para o montante R$ 1.400,00,

calculadas sobre R$ 70.000,00, valor que se arbitra à condenação.

Mantidas as demais disposições sentenciais.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos ordinários interpostos pela

reclamada; rejeito a questão prejudicial; e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para reduzir o

montante da indenização por danos morais para R$ 40.000,00. "Quantum debeatur" a ser apurado em

posterior fase de liquidação. Retificação das custas processuais para R$ 1.400,00, calculadas sobre R$

70.000,00, valor que se arbitra à condenação. Mantidas as demais disposições sentenciais.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do

(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Carlos Newton Pinto, com a presença da

Excelentíssima Senhora Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s) Excelentíssimo(a)(s)

Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s) Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Luis Fabiano Pereira,

ACORDAM o(a)s Excelentíssimo(a)s Senhor(a)es Desembargador(a)es e

os Juízes Convocados da 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer de ambos os recursos ordinários interpostos pela reclamada neste feito e no de nº

0000098-16.2018.5.21.0043 a ele conexo. Por unanimidade, rejeitar a questão prejudicial. Mérito: por

unanimidade, dar parcial provimento a ambos os recursos para reduzir o montante da indenização por

danos morais para R$ 40.000,00. "Quantum debeatur" a ser apurado em posterior fase de liquidação.

Retificação das custas processuais para R$ 1.400,00, calculadas sobre R$ 70.000,00, valor que se arbitra
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à condenação. Mantidas as demais disposições sentenciais; vencido o Desembargador Ronaldo Medeiros

de Souza que negava provimento aos recursos, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Obs: O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente

votou no presente processo para compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora Juíza

Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019, levando-se em conta a vacância do cargo

de Desembargador (convocação plena). Sustentação oral pelo(a)s advogado(a)s do(a)s recorrente, o

(a) Adv(a). Francisco Frederico Felipe Marrocos, e do recorrido/reclamante o Adv. Manoel Batista

Dantas Neto.

Natal, 19 de fevereiro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI
Juíza Relatora
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