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EMENTA

DANO MORAL. UTILIZAÇÃO DE
SANITÁRIOS PÚBLICOS COM GRANDE
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. Embora as
testemunhas ouvidas tenham confirmado
que as condições de limpeza dos banheiros
existentes no local, tanto o exclusivo de
funcionários como o aberto ao público, não
eram ideais, reputo não ser cabível a
indenização por danos morais, sob pena de
ser necessária a extensão da verba a todo e
qualquer trabalhador que preste serviços
em locais de grande circulação de pessoas
e completa banalização do instituto.

RELATÓRIO



Adoto o relatório da sentença de ID nº

7047fa2, proferida pela 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, que julgou

PROCEDENTE EM PARTE a reclamação. Embargos de declaração

opostos pela reclamante (ID nº e899743), os quais foram julgados

conforme ID nº 9bf6b72.

Recurso ordinário interposto pelas

reclamadas (ID nº 0900941), em que postula a reforma da r. sentença

quanto . Aditamento ao recurso ordinário apresentados pelas rés

conforme ID nº 1864c3d.

Recurso ordinário interposto pela

reclamante (ID nº aa51c12), em que pretende seja aplicada a pena de

confissão às reclamadas que se fizeram representar por preposto único.

Insurge-se contra o indeferimento da contradita

Contrarrazões apresentadas pela

reclamante (ID nº 554ef3b e 6285ee4) e pelas reclamadas (ID nº

bdfa77c).

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos recursos ordinários

interpostos, por presentes os pressupostos processuais de

admissibilidade. Para melhor disposição do voto, inverto a ordem de

apreciação dos apelos.

MÉRITO

DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE



Da revelia das rés

Aduz a recorrente que a r. sentença restou

omissa quanto ao pedido de aplicada da pena de revelia às rés, não

tendo sido a questão devidamente apreciada por ocasião dos embargos

de declaração. Afirma que, tendo sido as rés representadas por

preposto único, sem comprovação de vínculo empregatício com uma

das reclamadas, devem ser consideradas confessas quanto à matéria

fática.

Inicialmente, há que se ressaltar que as

nulidades, no processo do trabalho, devem ser arguidas na primeira

oportunidade que a tiver que falar, sendo certo que a reclamante não se

manifestou sobre a irregularidade de representação das rés em

audiência. Necessário, portanto, reconhecer que se operou a preclusão.

Ainda que assim não fosse, é certo que as

reclamadas constam do pólo passivo justamente por constituírem grupo

econômico, que configura empregador único, de modo que inexiste

qualquer irregularidade a ensejar a aplicação da pena de confissão

quanto à matéria fática.

Rejeito.

Da contradita da testemunha

Insurge-se a recorrente contra a rejeição da

contradita, afirmando que as testemunhas trazidas pela reclamada



ocupam o cargo de gerente geral de agência, com poderes de

representação do banco, o que prejudica sua imparcialidade.

Sem razão a recorrente na medida em que

o exercício de função de confiança, por si só, não configura suspeição

ou impedimento da testemunha, cabendo a contradita apenas nas

hipóteses em que a testemunha possua poderes equivalentes ao do

empregador.

Não é esta, contudo, a situação no presente

feito na medida em que a reclamante e as testemunhas laboraram

juntamente em agências pequenas, que contavam com apenas 3

empregados, dentre eles a testemunha e a reclamante (fls. 848).

Nesse sentido a jurisprudência do C. TST:

"I - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO

SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/14 - CERCEAMENTO DE DEFESA.

CONTRADITA DE TESTEMUNHA QUE EXERCE CARGO DE

CONFIANÇA COM PODERES DE GESTÃO EQUIPARÁVEIS AOS DO

EMPREGADOR. SUSPEIÇÃO. A jurisprudência desta Corte firmou-se

no sentido de que o mero exercício de cargo de confiança por

testemunha arrolada pelo reclamado não configura sua suspeição.

Todavia, cabe a contradita quando presentes poderes de mando

equiparáveis aos do próprio empregador. Julgados. Recurso de revista

não conhecido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE

REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/14 -

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA 6, III, E, VIII, DO TST - HORAS



EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. SÚMULA 126 DO TST - HORAS

EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. ÔNUS DA PROVA.

CARTÕES DE PONTO. VALIDADE. SÚMULA 126 DO TST. ART. 896,

"C", DA CLT - INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. NORMA DE

PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. SÚMULA 333 DO TST E

ART. 896, § 7°, DA CLT. Nega-se provimento ao agravo de instrumento

que não logra desconstituir os fundamentos da decisão que denegou

seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega

provimento."(ARR - 1084-91.2014.5.03.0113 , Relator Ministro: Márcio

Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 26/06/2018, 8ª Turma, Data

de Publicação: DEJT 29/06/2018)

Rejeita-se.

Do cargo de confiança (recurso mútuo)

Sustenta a reclamante que o MM. Juízo a

quo não se atentou para a prova oral produzida, que comprovou que o

reclamante, como supervisor administrativo, tinha atribuições

essencialmente burocráticas e administrativas, sem maior

responsabilidade. Afirma que não detinha poder de mando, gestão ou

fiscalização, nem possuía autonomia para liberação de numerário.

Postula seja reconhecimento seu enquadramento perante o caput do

art. 224 da CLT.

Em aditamento ao recurso ordinário,

pretendem as recorrentes a reforma quanto à condenação ao

pagamento de horas extras excedentes da 6ª diária e 30ª semanal.



Afirmam que refutaram a tese da inicial quanto ao cargo de "monitor de

canais digitais", período em que a reclamante ocupou cargo de

confiança nos moldes do art. 224, § 2º da CLT. Caso não seja o

entendimento, pleiteiam a compensação dos valores pagos a título de

gratificação com as horas extras.

Restou incontroverso que a reclamante

laborou inicialmente como "monitor canais digitais", passando em

outubro de 2011 a exercer a função de "supervisor administrativo I".

O artigo 224, parágrafo segundo, dispõe

sobre cargo de confiança bancária de forma mais ampla da preceituada

no artigo 62, ambos da CLT. É necessário se auferir com cautela quais

trabalhadores realmente preenchem os requisitos, independentemente

da denominação da função ou do recebimento de gratificação especial.

Neste cenário há de se discernir os

empregados investidos em cargo de gestão, responsáveis pela gerência

geral da agência, unidades descentralizadas ou de grandes

departamentos, cuja maior hierarquia e confiança imediata do

empregador os qualificam no artigo 62, inciso II da CLT (Súmula 287 do

TST).

Com o mesmo diapasão distinguem-se os

empregados com poder de direção, gerência, fiscalização e chefia,

enquadrando-se na exceção do artigo 224, § 2º da CLT. Para esses,

mister verificar a existência dos poderes para modificar o modus



operandi, para comandar subordinados, admitir ou demitir empregados,

assim como a assinatura autorizada.

Igualmente encontram-se além da regra

geral os empregados que "desempenhem outros cargos de confiança" e

cujas atribuições demandam fidúcia especial em decorrência da

responsabilidade de suas funções, cujas decisões inadequadas no

exercício das atividades ou compromisso mal celebrado podem impor

ao empregador, e aos clientes da instituição bancária, contundentes

prejuízos. Para estes, portanto, não se exige o poder administrativo e

gerencial inerentes aos cargos discriminados na primeira parte do § 2º

do artigo 224 da CLT.

A análise histórica e teleológica da redução

da jornada de trabalho da categoria dos bancários não permite concluir

de outra forma.

Com a tarefa de gerir grandes somas,

recebendo, compensando e efetuando pagamentos, os trabalhadores

das instituições bancárias desde cedo sentiram o desgaste físico e

mental, inclusive com reflexos na saúde dos empregados. Após intenso

movimento dos trabalhadores, a categoria obteve a redução da jornada

por meio do Decreto 23.322 de 1933.

Com as inovações tecnológicas, porém,

contundentes modificações advieram nas tarefas desenvolvidas pela

categoria tornando-as menos hostis, tendo o Decreto-Lei nº 754/69

dado a redação final ao § 2º e sedimentando a exclusão da jornada



reduzida aqueles "que exercem funções de direção, gerência,

fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos

de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3

(um terço) do salário do cargo efetivo".

Necessário, portanto, apurar se o

trabalhador se enquadra em um dos três graus de confiança atribuído

ao bancário.

No caso em tela, a ré detinha o ônus de

provar o aventado desempenho de cargo de confiança pela reclamante

nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II do CPC e dele se

desvencilhou parcialmente no decorrer da instrução processual.

Com efeito, no período em que a

reclamante laborou como supervisora administrativa, embora não

possuísse subordinados, tinha valor de alçada de cerca de R$

20.000,00, podia assinar cheques administrativos e seu cartão era de

nível superior ao dos caixas.

No período anterior, contudo, não produziu

a reclamada qualquer prova de que a reclamante exercesse cargo que

exigisse maior fidúcia, sendo certo que nenhuma das testemunhas

ouvidas teve contato com a reclamante nesse período (maio a setembro

de 2011).

Pelo exposto, correto o enquadramento da

reclamante no caput do art. 224 da CLT no período em que laborou

como "monitor de canais digitais" e seu enquadramento perante o § 2º



do art. 224 da CLT a partir do exercício das funções de "supervisor

administrativo".

Quanto à compensação da gratificação de

função, melhor sorte não assiste às reclamadas.

Referida verba tinha por condão remunerar

o exercício de atividades específicas, não havendo que se falar em

compensação pelo labor que excedeu à sexta hora da jornada.

Conquanto a demandante não exercesse as funções de caixa bancário,

aplicável ao caso o entendimento da Súmula de nº 102, item VI do

C.TST, que dita:

"VI - O caixa bancário, ainda que caixa

executivo, não exerce cargo de confiança. Se perceber gratificação igual

ou superior a um terço do salário do posto efetivo, essa remunera

apenas a maior responsabilidade do cargo e não as duas horas

extraordinárias além da sexta. (ex-Súmula nº 102 - RA 66/1980, DJ

18.06.1980 e republicada DJ 14.07.1980)"

Nego provimento a ambos os apelos neste

aspecto.

Dos controles de ponto

Afirma a recorrente que os controles de

ponto não refletem a jornada efetivamente cumprida, sendo apócrifos e,

portanto, foram produzidos unilateralmente. Postula o reconhecimento

da jornada declinada em inicial.



Em depoimento pessoal, a reclamante

afirmou que "somente registrava o horário contratual, sendo as horas

extras passadas por meio de acerto manual diretamente na folha de

ponto entregue ao gerente administrativo; que este inseria os horários

corretamente no sistema informatizado e após, estes eram

apresentados à depoente para subscrevê-los; que os espelhos de ponto

subscritos continham os horários efetivamente trabalhados" (fls. 845).

Acrescente-se que a recorrente, em razões

recursais, reconhece a validade aos controles de jornada assinados,

impugnando apenas os que não contem assinatura. Contudo, do cotejo

entre os controles assinados e os sem assinatura verifica-se que os

horários são exatamente os mesmos, bastando comparar, a título de

exemplo, os documentos de fls. 597 e 648, relativos ao mês de fevereiro

de 2014.

Ademais, vale mencionar que inexiste no

ordenamento jurídico obrigatoriedade quanto à assinatura dos cartões

de ponto, não sendo este um requisito de validade. Nesse sentido a

Súmula nº 50 deste Regional:

"50 - Horas extras. Cartões de ponto.

Ausência de assinatura do empregado. Validade. (Res. TP nº 01/2016 -

DOEletrônico 02/02/2016)

A ausência de assinatura do empregado

nos cartões de ponto, por si só, não os invalida como meio de prova,

pois a lei não exige tal formalidade."



Nada a reformar, portanto.

Dos cursos treinet

Aduz a recorrente que os cursos treinet

eram obrigatórios, havendo prazo pré-estabelecido para que fossem

concluídos e serviam como requisito para as promoções. Afirma que se

trata de tempo à disposição do empregador, fazendo jus ao pagamento

de horas extras e reflexos.

O conjunto probatório revelou que a

realização dos cursos treinet não era obrigatória, sendo contudo

condição para a promoção do empregado. Tem-se, portanto, que

inexistia obrigatoriedade quanto à realização, dependendo do

empregado a iniciativa de realizá-los e, assim, obter melhoria do cargo e

função ocupados.

Ressalte-se, por fim, que se a reclamada

não oferecesse tais cursos, com a possibilidade de melhoria da

qualificação de seus funcionários, seria necessário que eles buscassem

tais aprendizados junto a instituições de ensino, de forma que não há

como acolher a pretensão do autor.

Nada a deferir.

Do dano moral pelo risco de vida

Pretende a reclamante a condenação da

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais pelo risco

de vida, argumentando que, nos termos da Lei 7.102/83, as instituições



financeiras são obrigadas a possuir sistema de segurança com

vigilantes. Afirma que, mesmo diante do descumprimento pelo banco, foi

indeferido o pedido no período em que trabalhou na agência Terminal

Rodoviária Tietê.

O conjunto probatório revelou que a agência

da reclamada no Terminal Rodoviário Tietê era de pequeno porte, tanto

que eram designados apenas três funcionários para o local.

No mais, é fato público e notório que há, no

terminal rodoviário, vigilantes, de forma que havia segurança no local,

ao contrário do que alega a recorrente.

Mantenho a improcedência do pedido.

Da doença ocupacional

Alega a recorrente que, em razão dos riscos

ocupacionais a que estava exposta, desenvolveu síndrome do túnel do

carpo bilateral e tenossinovite, devendo ser reconhecido o nexo causal

com o trabalho. Postula seja reconhecida a garantia provisória de

emprego e determinada sua reintegração, bem como a condenação das

rés ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

Determinada a realização de perícia

médica, o laudo apresentado concluiu que a reclamante foi acometida

de quadro de dor em membros superiores ocasionada pela inflamação

de tendões e estruturas adjacentes, estando tal processo relacionado ao



labor na reclamada (movimentos com mouse). A Sra. Perita verificou,

contudo, que não há, no momento, incapacidade laborativa (fls. 903).

Em resposta aos quesitos informou que as

lesões de tendinopatias são iniciais e não atingiram o estágio

irreversível, sendo certo que em esclarecimentos, a Sra. Perita disse

que não há documentação médica que permita afirmar que a

reclamante padeceu de alguma patologia durante o vínculo com a

reclamada.

Relatou que a reclamante não comprovou

ter se submetido a tratamento médico para a síndrome do túnel do

carpo, que no exame pericial não teve alterações no exame físico, bem

como que se pode apenas afirmar que "padeceu de quadro álgico

envolvendo tendões flexores do punho direito durante o período

laborado na empresa ré" (fls. 934).

Em depoimento pessoal a reclamante

afirmou que "teve alguns atestados médicos por problemas de saúde,

mas nunca recebeu benefício previdenciário; que no período contratual,

não obteve qualquer declaração médica de que a reclamada deveria

alterar sua função, pois esta estaria contribuindo para a piora de seu

quadro médico; que igualmente não solicitou alteração de suas funções

em face dos problemas desenvolvidos" (fls. 845).

Não comprovada a existência de efetivo

dano à reclamante, não há que se falar no reconhecimento de garantia



provisória de emprego ou na condenação das rés ao pagamento de

indenização por danos morais ou materiais.

Nada a modificar.

 

DO RECURSO ORDINÁRIO DAS RÉS

Das comissões

Aduzem as recorrentes que, com exceção

do produto capitalização, não fazia parte das atribuições da reclamante

a venda dos produtos indicados (consórcio, plano de previdência e

seguros), pelo que são indevidas comissões a tal título. Acrescentam

que não pactuaram o pagamento de comissões e que a mera venda de

produto não implica comissionamento, dependendo do que for pactuado

entre as partes.

Alegam que a reclamante não detinha

registro na Susep, indispensável para a corretagem de seguros, e que

apenas indicava corretores parceiros. Afirmam que não há como

prosperar a determinação de juntada de documentos eis que as metas

são da agência e não individualizadas.

Em que pesem as alegações das

reclamadas, é certo que o conjunto probatório evidenciou que a

reclamante efetuava a venda de diversos produtos bancários.



O preposto da quinta reclamada confirmou

que a venda de consórcios normalmente é realizada por corretores mas

que, na ausência destes, pode ser realizada por funcionários da

primeira reclamada, que tem como inserir dados do cliente no sistema

conectado ao do Banco (fls. 846).

A primeira testemunha da reclamada, por

sua vez, relatou que na agência não havia um corretor presencial, que o

corretor comparecia uma vez por semana para digitalizar os produtos

negociados e que eram estabelecidas metas para a agência para a

venda de tais produtos (fls. 848).

A segunda testemunha, Sra. Edilene, disse

que algumas vezes ocorria da venda ser realizada no estabelecimento

sem a presença do corretor e que, neste caso, era realizado o débito da

1ª parcela e posteriormente o documento era inserido no sistema pelo

corretor, bem como confirmou a existência de metas para a agência (fls.

848/849).

Exigindo a reclamada, portanto, que a

reclamante efetuasse a venda de seguros, consórcios e outros produtos

bancários, e revelando o conjunto probatório que eram vendidos

diretamente pela reclamante, faz jus às diferenças de comissão

postuladas, nos moldes da Súmula 93 do C. TST:

"93 - Bancário (RA 121/1979, DJ

27.11.1979) Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária

por ele auferida na colocação ou na venda de papéis ou valores



mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se

exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o

consentimento, tácito ou expresso, do banco empregador."

Quanto à apresentação de documentos,

melhor sorte não assiste às rés na medida em que foi determinada a

juntada dos demonstrativos mensais do montante de todos os produtos

comercializados nas agências em que a reclamante laborou, relatórios

de vendas da autora com cópias de vendas efetuadas e, ainda, tabelas

de percentuais práticos à época, sob pena de se considerar os

percentuais indicados na inicial.

Nada a modificar.

Dos danos morais

Insurgem-se as rés contra a condenação ao

pagamento de indenização por danos morais, sustentando que os

depoimentos das testemunhas foram contraditórios, não servindo como

meio de prova. Alegam que a falta de higienização dos banheiros de

forma esporádica não caracteriza afronta à dignidade do trabalhador,

postulando, caso mantida a indenização, que seja reduzida para R$

2.500,00 e observada a Súmula 439 do C. TST.

A r. sentença deferiu indenização por danos

morais em razão da necessidade de utilização de banheiros no terminal

rodoviário, entendendo que a reclamada foi negligente ao permitir que

seus funcionários usassem banheiros com péssima qualidade de

limpeza.



A indenização por danos morais (art. 5º,

incisos V e X da Constituição Federal e artigos 186 e 927 do Código

Civil) depende de prova do ato ilícito provocado pelo apontado como

agressor que atinja a honra, a imagem, intimidade, dignidade ou outros

direitos da personalidade.

Preleciona Yussef Said Cahali que se pode

conceituar dano moral como "aquele resultante da violação de um bem

juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial - seja dor física, dor

sensação como a denomina Carpenter - nascida de uma lesão material,

seja a dor moral - dor sentimento", que atinge a honra, moral, dignidade,

nome, imagem.

A reclamante prestou serviços em agência

da reclamada localizada no Terminal Rodoviário do Tietê, restando

incontroversa a inexistência de banheiro próprio da agência.

Embora as testemunhas ouvidas tenham

confirmado que as condições de limpeza dos banheiros existentes no

local, tanto o exclusivo de funcionários como o aberto ao público, não

eram ideais, reputo não ser cabível a indenização por danos morais, sob

pena de ser necessária a extensão da verba a todo e qualquer

trabalhador que preste serviços em locais de grande circulação de

pessoas e completa banalização do instituto.

Mencione-se, por oportuno, que é fato

público e notório que, diante da própria estrutura do terminal rodoviário,



não havia a possibilidade de a reclamada instalar sanitários exclusivos a

seus funcionários.

Em razão do exposto, dou provimento ao

apelo para excluir da condenação a indenização por danos morais

deferida.

Do índice aplicável à correção monetária

Insurgem-se as rés quanto à determinação

de aplicação do IPCA-e para a correção monetária, postulando caso

mantida a taxa, que seja aplicada somente a partir de 25.03.2015.

Apesar de sedimentada como índice de

correção monetária, o Supremo Tribunal Federal (ADIns 4357 e 4425)

reputou indevida a utilização da TR como fator de atualização dos

débitos por não refletir as taxas inflacionárias. Em sua substituição,

determinou a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo

Especial (IPCA-e).

O Tribunal Pleno do TST caminhou no

mesmo sentido, determinando a alteração das tabelas de atualização da

Justiça do Trabalho para o fim de utilizar o IPCA-e como fator de

correção.

Suspensa a decisão do TST por liminar

concedida pelo STF, o julgamento do mérito pela 2ª Turma a cassou,

reconhecendo inexistirem óbices para o TST a alteração das tabelas a

serem aplicadas nos processos trabalhistas.



Com efeito, a modificação dos índices de

atualização monetária se justifica pelas constantes perdas impostas

quando se utiliza a taxa referencial (TR) como fator de indexação.

Cumpre consignar inexistir afronta à Tese

Jurídica Prevalecente nº 23 do TRT-SP, pois a publicação do acórdão

pelo Tribunal Pleno do TST (20/03/17), assim como a decisão do STF

(27/02/2018), foram posteriores à sua edição (19/12/16).

Em igual tom nada se modifica com a

alteração do artigo 791-B, § 7º da CLT. A Lei 13.467/17 limitou-se a

reiterar os termos do artigo 39 da Lei 8.177/91 e determinar a

atualização dos créditos trabalhistas pela Taxa Referencial (TR).

Ante sua declaração de

inconstitucionalidade, impõe-se a correção dos débitos pelo IPCA-E (a

partir de 25.3.2015). Provejo o recurso neste aspecto.

 

Ante o exposto,

ACORDAM os Magistrados da 3ª Turma do

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em conhecer dos recursos

ordinários interpostos e, no mérito, por unanimidade de votos, NEGAR

PROVIMENTO ao apelo da reclamada e, por igual votação, DAR

PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do reclamante para determinar a

utilização do IPCA-E para a atualização dos créditos trabalhistas.

Presidiu o julgamento: a Exma. Desembargadora Rosana de Almeida Buono.



Tomaram parte no julgamento: Exma. Desembargadora Rosana de Almeida
Buono, a Exma. Desembargadora Kyong Mi Lee e a Exma. Desembargadora
Margoth Giacomazzi Martins.

 
 
ROSANA DE ALMEIDA BUONO
Desembargadora Relatora 
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