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Quando a dispensa precisa de prova de infração grave

Ensaio fotográfico

Juiz busca soluções para o maior aterro
da América Latina 

Caros leitores,

Esta é a nossa terceira edição da revista #Lide e traz 
como tema central o uso das novas tecnologias e como 
elas podem ser usadas com  criatividade para ajudar a 
agilizar os trâmites processuais. A partir deste número, a 
revista só poderá ser lida no site do nosso Tribunal e não 
mais impressa como nos números anteriores.

No Tocantins, por exemplo, a experiência tecnológica 
está sendo feita por meio do aplicativo WhatsApp. A 2ª 
Vara de Palmas criou um canal de comunicação com os 
advogados. Por esse meio, os advogados podem receber 
informações sobre processos em tramitação na Vara.

Outro destaque é a atuação dos juízes trabalhistas na 
busca de soluções para o problema do trabalho infantil, 
como foco no chamado Lixão da Estrutural. Uma nova 
postura adotada pelos nossos magistrados diante dessa 
dura e triste realidade. Para isso, audiências públicas es-
tão sendo realizadas entre entidades públicas, como  o 
Judiciário trabalhista, Ministério do Trabalho, Ministério 

Público do Trabalho e Defensoria Pública e a socieda-
de para a realização de um projeto que possa solucionar 
essa questão.

Ainda, uma reflexão sobre a maneira como muitas em-
presas vêm tratando os empregados na hora em que eles 
precisam usar o banheiro. De fato, há um controle abusivo 
por parte das empresas na hora em que o empregado 
precisa se ausentar.

Uma entrevista com o juiz Rubens Curado Silveira so-
bre o Pje. Na opinião dele, o Pje acabou com as distân-
cias no Judiciário.

E, finalmente, um ensaio fotográfico sobre as ativida-
des exercidas pelos terceirizados do nosso Tribunal. Um 
belo trabalho da servidora Kátia Monteiro.

Boa leitura!

Pedro Luís Vicentin Foltran
Desembargador presidente do TRT10
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Entrevista com o juiz Rubens Curado Silveira

.........................................................................................................
Por Bianca Nascimento e Mauro Burlamaqui

C

“O PJe acabou com as
distâncias no Judiciário”

inco anos se passaram desde o lançamento ofi-
cial do Processo Judicial Eletrônico (PJe) pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em meio 
a novos avanços tecnológicos e ao advento de 

novas redes sociais, o sistema de tramitação processual virtual 
foi o que de fato concretizou o conceito de eficiência no Judiciá-
rio brasileiro. É o que acredita o juiz do trabalho Rubens Curado 
Silveira, que já foi coordenador do Comitê Gestor Nacional do 
PJe. 

Nesta entrevista, o magistrado avalia a consolidação do uso 
da ferramenta entre magistrados, servidores e advogados. Se-
gundo ele, embora se tenha avançado, há ainda muito o que 
ser feito para aperfeiçoar o sistema, principalmente, no que diz 
respeito à fase de execução. A tecnologia, para o juiz, se for 
utilizada de forma inteligente, pela Justiça pode simplificar e 
racionalizar ainda mais os fluxos de trabalho. 

O PJe é principal ferramenta, hoje, para tentar enfrentar 
o problema do grande número de processos que chega à 
Justiça do Trabalho todos os dias?

O PJe é, sem dúvida, a principal ferramenta para o enfren-
tamento da litigiosidade atual, pois reduz a burocracia proces-
sual, facilita o acesso à justiça e às informações do processo, 
incrementa a transparência e, sobretudo, otimiza e torna mais 
eficiente o processo de trabalho de magistrados e servidores. 
Em outras palavras, concretiza no Judiciário o conceito de efi-
ciência, vista como a possibilidade de "fazer mais com menos". 

Ainda ouvimos críticas ao sistema, apesar dele já estar 
implantando e em uso pelo Judiciário. O que mais precisa 
ser feito?

O sistema já representa uma enorme (re)evolução no Judici-
ário, notadamente se comparado com o modelo tradicional, de 
tramitação dos processos em papel. Mas, como toda obra hu-
mana, não há dúvidas de que é passível de muitas e variadas 
melhorias, tanto para usuários internos (magistrados e servido-

res) quanto para os externos (advogados privados e públicos, 
peritos etc). 

Por exemplo, os resultados do PJe, embora muito satisfa-
tórios na fase de conhecimento, tendem a não aparecer na 
mesma proporção na fase de execução, na qual reside o maior 
problema da Justiça do Trabalho. O sucesso da execução de-
pende sobretudo de se encontrar e vender bens do devedor, 
problema estranho à finalidade primeira de qualquer sistema de 
processo eletrônico. É chegada a hora, portanto, de desenvol-
ver no PJe ferramentas para incremento também da fase de 
execução. 

Nesse sentido, o PJe também pode e deve ser aperfeiçoado 
para se tornar, no futuro, uma plataforma única e centralizada 
de acesso e recepção das informações atualmente disponibili-
zadas pelas ferramentas eletrônicas de investigação e constri-
ção patrimonial. Ou seja, tudo poderá ser feito "de dentro" do 
PJe, mediante troca de arquivos eletrônico (webservice), sem a 
necessidade de acessar diversas plataformas diferentes, nem 
de importar para o PJe as informações recebidas de outros 
sistemas. 

Também menciono uma outra melhoria que discutimos no 
período em que coordenei, no CNJ, o Comitê Gestor Nacional 
do PJe, de fácil implementação técnica, qual seja, dotar o PJe 
de um sistema de busca que permita localizar com facilidade 
as decisões/sentenças já proferidas sobre determinado tema, 
transformando-o também em uma ferramenta de gestão do co-
nhecimento e repositório unificado de decisões, uma espécie de 
“Google” de decisões judiciais. 

Como advogados e seus representados têm reagido ao 
processo eletrônico? 

Em maio de 2016 completamos seis meses de utilização do 
PJe nas Varas de Brasília e, na minha percepção, a maioria 
dos advogados está devidamente adaptada e reagindo muito 
bem ao sistema, inclusive percebendo as suas várias vanta-

gens. As reclamações, portanto, têm chegado em menor núme-
ro e intensidade. Nas localidades em que o sistema funciona há 
mais tempo, as reclamações são próximas de zero. No estado 
do Tocantins, onde as distâncias são maiores, lembro-me de 
ouvir advogados comentarem maravilhados que antes tinham 
que andar 300 quilômetros ou mais apenas para buscar um 
processo para manifestação. O PJe acabou com as distâncias 
no Judiciário. 

E essas outras experiências com tecnologia, como uso 
de aplicativos como o WhatsApp por juízes do trabalho, re-
dação de atas de audiências por meio de programas de re-
conhecimento de voz?

Todas essas experiências são muito bem vindas. Em um 
país com uma das maiores litigiosidades do mundo e com os 
nossos recursos (humanos, materiais e orçamentários) cada 
vez mais escassos, não há outro caminho. O Judiciário precisa, 
cada vez mais, utilizar a tecnologia de forma inteligente e em 
prol da simplificação, da racionalização dos trabalhos, da celeri-
dade e da efetividade do processo. 

É possível destacar outras experiências semelhantes?

As comunicações processuais por e-mail e WhatsApp tem 
se tornado cada vez mais comuns, assim como a oitiva de par-
tes e testemunhas por videoconferência e outras ferramentas 
análogas, como Skype e Facetime. Os membros dos tribunais 
superiores também vêm aderindo paulatinamente às inovações 
tecnológicas e alguns ministros já concedem audiências a ad-
vogados por videoconferência, evitando os custos de tempo e 
de deslocamento, iniciativa que também precisa ser expandida 
para as sustentações orais. 

Uma outra novidade muito bem vinda é o julgamento colegia-
do eletrônico, o chamado “Plenário Virtual”, instituído pelo CNJ 
e por alguns outros tribunais como forma de agilizar as decisões 
colegiadas nas hipóteses em que não haja sustentação oral. 

A minha percepção, portanto, é de que ocorreram alguns 
avanços, embora pareçam tímidos diante das possibilidades. O 
importante é que a legislação brasileira permite, há anos, a prá-
tica dos atos processuais por todo e qualquer meio eletrônico ou 
recurso tecnológico, desde que alcance a sua finalidade. Nesse 
tema, é essencial dar segurança aos atores, pois o receio de 
eventual nulidade pode inibir a criatividade e as inovações. 

O uso dessas tecnologias pode desempenhar um papel 
importante na efetividade e na eficácia da prestação jurisdi-
cional? Será possível um dia igualar o número de processos 
que entram com o número de decisões prolatadas?

Precisamos ir além. As últimas edições do relatório “Justiça 
em Números” mostram que há alguns anos já temos um “empa-
te técnico” entre processos iniciados e processos solucionados. 
De acordo com o último relatório, este número esteve na faixa 
dos 28 milhões de processos. O problema é o nosso estoque, 
de aproximadamente 70 milhões de processos. O desafio do 
Judiciário, portanto, é ultrapassar o número de processos ini-
ciados e passar a reduzir ano a ano o seu estoque. Para tanto, 
não há outro caminho a não ser investir massivamente no uso 
de todas as tecnologias disponíveis a nosso favor. 
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Tecnologia e criatividade
agilizam audiências trabalhistas

Por Mauro Burlamaqui  e Bianca Nascimento
.........................................................................................................

iante do crescente aumento da demanda pro-
cessual, magistrados da Justiça do Trabalho têm 
buscado apoio na tecnologia e na criatividade 
para racionalizar e otimizar os trabalhos e con-

tinuar atendendo, com a maior qualidade possível, as demandas 
dos jurisdicionados. Seguindo essa tendência, juízes do trabalho 
da Décima Região passaram, recentemente, a usar aplicativos 
para redação das atas das audiências por meio de reconhecimen-
to de voz. O objetivo da medida em uso é agilizar os trabalhos 
na sala de audiências, principalmente aqueles desenvolvidos na 
fase de instrução, que exigem muito do juiz e do secretário de 
audiência.

De acordo com a juíza Tamara Gil, titular da Vara do Trabalho 
do Gama, o uso dessa e de outras tecnologias, inclusive o próprio 
PJe, é essencial para auxiliar na racionalização dos processos e 
facilitar a comunicação com as partes e seus procuradores. Sem 
elas, a magistrada acredita que seria quase impossível evitar um 
colapso no Judiciário. Ela diz que além de agilizar as sessões, a 
redução da necessidade de digitação por parte dos secretários 
de audiência minimiza problemas de saúde relacionados ao es-
forço repetitivo, já que antes esses servidores tinham que digitar 
todo conteúdo da ata. O juiz Denilson Bandeira Coelho, titular 
da 4ª Vara do Trabalho de Brasília, concorda com sua colega. 
Segundo ele,  além de tornar mais rápidas as audiências, o uso 
da tecnologia traz um ganho brutal de produtividade e qualidade 
de vida para os secretários de audiência. “Esta é uma função que 
apavora muitos servidores, não só pelo contato direto com partes, 
advogados e juiz, a tensão natural do ambiente, mas, sobretudo, 
porque traz consigo uma exposição constante a situações que po-
dem trazer lesões físicas ao secretário, até mesmo permanentes. 
Sempre dizemos que esta função de secretário de audiência tem 
prazo de validade, mas agora, com esta simples solução, arrisco 
afirmar que nossos secretários de audiência terão maior satisfa-
ção no desempenho de suas funções, sabendo do baixo risco que 
estarão expostos”.

Já o juiz Claudinei da Silva Campos, que também atua na 
Vara do Trabalho do Gama, avalia que a iniciativa é um avanço 

tecnológico natural em direção ao aprimoramento do processo 
judicial eletrônico. “No estágio tecnológico atual, até mesmo nos 
videogames há comandos reconhecíveis por voz. E o processo 
não pode ficar de fora dessa realidade. É a evolução natural 
das coisas”. Ele diz esperar que a ferramenta seja incorpora-
da pelo PJe-JT de forma definitiva, devido aos benefícios que 
proporciona.

A receptividade por parte de advogados e jurisdicionados, 
segundo os magistrados, tem sido ótima. “Os advogados inicial-
mente ficam surpresos com a agilidade e quase não acreditam 
na transcrição, elogiam bastante e ainda tem um papel essen-
cial, que é o de divulgar a ferramenta para outros juízes, quando 
participam de audiências em outras Varas e Juízos”, revela o 
juiz Denilson. Os advogados ficam encantados com a maior ce-
leridade impressa ao ato processual.  Alguns gostam tanto, en-
fatiza a juíza Tamara, que chegam a mencionar que vão passar 
a usar a ferramenta na elaboração de suas peças processuais. 

Como funciona

O juiz Denilson diz que usa, na sala de audiências, uma 
extensão do navegador Google Chrome chamado Voice Note II. 
Basicamente, ele explica, é um aplicativo que transcreve para o 
editor de textos do aplicativo tudo que é ditado no microfone do 
computador. A precisão da transcrição, segundo o magistrado, 
é superior a 90%. A juíza Tamara, por acreditar na superiori-
dade da tecnologia da Apple no quesito detecção de voz, usa 
o aparelho celular iPhone ou o tablet iPad (cedidos pelo Tribu-
nal) para, no Google Docs, criar arquivos de textos diretamente 
em nuvem e automaticamente compartilhados com os demais 
presentes à sessão. Segundo ela, o arquivo  aparece na tela 
do computador do secretário de audiências e dos advogados 
das partes, em tempo real. O juiz Claudinei da Silva Campos, 
que também usa o iPhone e o iPad cedidos pelo Tribunal e o 
Google Docs, concorda que o uso conjunto dessas tecnologias 
permite que o texto falado seja convertido em texto escrito e, de 
imediato, visualizado no editor, simultaneamente no aparelho e 
no computador, durante a audiência.

D
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Provas expostas

As redes sociais como o Facebook já são usados pe-
los magistrados como elemento de prova em processos 
judiciais. Em março deste ano, a juíza Júnia Marise Lana 
Martinelli, titular da 20ª Vara do Trabalho de Brasília, ne-
gou pedido de ressarcimento com despesas médicas para 
um trabalhador depois de confirmar que suas publicações 
eram totalmente incompatíveis com o quadro de pessoa 
acometida por doença psicológica. “O autor participa ativa-
mente da referida rede social, possui quase quatrocentos 
amigos virtuais, publica fotos suas em festas, viagens (na-
cionais e internacionais), manifestação popular, sozinho e 
acompanhado de familiares, assim como mensagens com 
conteúdo humorístico e de superação”, observou. “Nesse 
contexto, não há como concluir que o autor está incapa-
citado para o trabalho”, frisou a magistrada em sua sen-
tença.

Para o juiz Rubens Curado Silveira, é legítima a utiliza-
ção de conversas por meio de aplicativos de mensagens 
e comentários e fotos em redes sociais como provas em 
processos trabalhistas. “Uma conversa ou comentário em 
aplicativo de mensagem não difere, na essência, de um 
diálogo telefônico ou presencial, assim como uma foto pu-
blicada na rede social é apenas uma imagem da realidade. 
O que muda é apenas o meio da sua divulgação. Nesse 
sentido, são meios de prova perfeitamente válidos, tanto 
que já se tornaram comuns no nosso dia a dia”, lembra. 

Ofensas por meio de redes sociais também geram di-
reito a indenização. Exemplo disso foi a decisão do juiz 
Alcir Kenupp Cunha, em exercício na 6ª Vara do Trabalho 
de Brasília, que garantiu a a uma manicure ofendida por 
meio de conversas no Facebook o direito de receber R$ 
12,8 mil, a título de indenização por danos morais. Depois 
de se ausentar ao trabalho por um dia por conta de uma 
greve nos transportes públicos, a trabalhadora  teve aces-

so a conversa entre a proprietária da empresa e a gerente, via 
Facebook, onde a dona xingava a manicure e afirmava que iria 
descontar o dia não trabalhado. Diz que se sentiu ridicularizada 
diante do fato de que as demais funcionárias tiveram acesso a 
essa conversa.  Não bastasse o já mencionado conteúdo degra-
dante e humilhante do diálogo que ocorreu entre a proprietária e 
a gerente, na rede social, a prova produzida demonstrou que o 
conteúdo do diálogo na rede social se difundiu para outras pes-
soas na empresa, concluiu o magistrado ao deferir a indenização.

com material humano necessário na atividade-fim do tribunal”.

WhatsApp

Juízes da Décima Região também usam outra ferramenta 
tecnológica para agilizar os trabalhos da Vara. Em Tocantins, 
o juiz Francisco Rodrigues de Barros, da 2ª Vara do Trabalho 
de Palmas, criou este ano um canal de comunicação com os 
advogados por meio do aplicativo para celular WhatsApp. Por 
esse meio, advogados trabalhistas podem obter informações 
sobre processos em tramitação naquela Vara, fazer questio-
namentos, requerimentos, solicitar cópias de despachos ou 

O trabalho do juiz em audiência continua sendo o mesmo, 
conta o juiz Denilson. Fazer perguntas às partes e testemunhas, 
ditando as afirmações para que integrem a ata, nas audiências de 
instrução. “O diferencial agora é que o secretário de audiências 
não faz mais a digitação. As respostas são ditadas no microfone 
e o aplicativo transcreve para o computador, possibilitando a in-
serção na ata sem qualquer dificuldade, usando o famoso copia e 
cola. As audiências ficam também mais rápidas, pois diminuímos 
o tempo do trabalho de digitação, exclusivamente manual”.

Quaisquer erros de compreensão do programa, que resultem 
em alteração do que devia constar na ata, vão sendo corrigidos 
imediatamente pelo secretário de audiência, com ajuda do próprio 
juiz e até mesmo dos advogados presentes ao ato, frisa a juíza 
Tamara. O juiz Claudinei explica que a tecnologia ainda não é 
perfeita, o que torna necessária a edição continua do texto, frase 
a frase, para correção eventual de termos não compreendidos. A 
atividade do secretário de audiências não desaparece, mas trans-
muda, passando ele a corrigir o texto e a verificar a exatidão da 
ata de acordo com o que foi dito, revela. Ao final da audiência, 
completa o juiz Denilson, o magistrado pode e deve revisar inte-
gralmente o conteúdo da ata, antes de assiná-la. 

Ao auxiliar o trabalho de digitação do secretário de audiências, 
o uso do aplicativo permite ao servidor ficar mais atento a diversas 
outras tarefas necessárias durante a sessão, atuando de forma 
mais proativa na obtenção da melhor prestação jurisdicional, diz 
a juíza Tamara.  Para o juiz Denilson, mesmo com o uso da 
tecnologia, o secretário continua sendo peça indispensável dentro 
da audiência. “Ele faz as correções necessárias instantaneamen-
te a pedido do juiz, acompanha a audiência e ainda pode fazer 
o controle das edições de áudio. Além do que, as atas não se 
resumem aos depoimentos e testemunhos, muitas outras informa-
ções são inseridas com a necessária participação do secretário de 
audiência. Não vejo esta ferramenta substituindo o Secretário de 
audiência”, ressaltou.

Recursos humanos

“Precisamos que quaisquer ferramentas tecnológicas que 
sejam úteis ao andamento processual não apenas tenham o 
seu uso institucionalizado, mas sejam aprimoradas com vistas 
à manutenção de um ritmo satisfatório de entrega da presta-
ção jurisdicional, sem que isso implique no adoecimento mas-
sivo de servidores e magistrados”, analisa a juíza Tamara. Ao 
concordar com as palavras da colega, o juiz Denilson lembra 
que a tecnologia é importante, mas é preciso não esquecer 
que a jurisdição é sempre realizada por pessoas, falíveis e 
fisicamente limitadas, pois cada um tem um limite de extenua-
ção que pode saturar, pelo cansaço e o excesso de trabalho. 
Mesmo com o uso das tecnologias, não podemos nos esque-
cer que “Para um verdadeiro avanço temos de sempre contar 

outros expedientes,  sem necessidade de comparecer ao 
Foro.

Em dezembro de 2015, a juíza Tamara Gil conseguiu 
antecipar a homologação de um acordo entre as partes de 
um processo trabalhista também por meio de negociação 
realizada pelo WhatsApp. A magistrada criou um grupo de 
mensagens incluindo as partes no processo e, nele, con-
versaram à distância sobre as propostas, até alcançar o 
acordo, que foi homologado em audiência antecipada para 
o dia seguinte. 
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Infância no lixo
Por Mauro Burlamaqui

.........................................................................................................

lém de ter domínio sobre as leis e a juris-
prudência, um juiz precisa conhecer a re-
alidade dos fatos que envolvem os litígios 
que chegam ao seu gabinete para serem 

decididos. Foi com esse pensamento que o juiz Gustavo 
Carvalho Chehab, relator da Ação Civil Pública por meio 
do qual o Ministério Público do Trabalho (MPT) busca 
viabilizar a erradicação do trabalho infantil no Lixão da 
Estrutural, resolveu realizar diversas visitas judiciais ao 
maior aterro a céu aberto da América Latina e suas 
redondezas.

No processo, distribuído à Vara da Infância e do 
Adolescente, o MPT pede à Justiça do Trabalho uma 
solução para resolver o problema do trabalho infantil 
no Lixão da Estrutural, além de discutir as responsabi-
lidades do governo do Distrito Federal, do Serviço de 
Limpeza Urbana (SLU) e das empresas e cooperativas 
de catadores que atuam no Lixão.

Durante a audiência pública, realizada no início de 
junho na sede do Foro de Brasília, para discutir o tema, 
o magistrado disse que o Judiciário precisa conversar 
com a sociedade para buscar a melhor solução para o 
problema. "Seria fácil simplesmente pegar um pedaço 
de papel e lavrar uma sentença. Mas qual o resultado 
prático que se teria?", questionou o magistrado. “Por 
isso é tão necessário ouvir a sociedade, para que a 
decisão judicial não fique completamente alheia à re-
alidade social, e não seja inexequível, uma bela peça 
jurídica, mas que não muda qualquer realidade social”.

No decorrer daquele evento, o juiz soube que uma 
das dificuldades do combate ao trabalho infantil no lo-
cal é exatamente a falta de informações. Diante dessa 
constatação, o magistrado deu ciência aos participantes 
do encontro que faria incursões surpresas à área. Foi 
assim que, dos dias 11 a 24 de junho, o juiz Gustavo 

Trabalho Infantil

Juiz busca soluções para o
maior aterro da América Latina

Chehab realizou 13 visitas à Estrutural, onde buscou 
conhecer um pouco mais sobre a realidade local, as 
obras sociais instaladas na Estrutural que buscam auxi-
liar o trabalho de prevenção e erradicação do trabalho 
infantil, desenvolvidas por igrejas, associações, entida-
des particulares de assistência e outras organizações 
não governamentais.

As visitas foram registradas em termos lavrados pelo 
magistrado, com as principais observações e contatos 
mantidos com lideranças comunitárias, religiosos, man-
tenedores de creches, professores e jovens da Estru-
tural.

Falta de planejamento

Uma das primeiras constatações do magistrado é 
a visível falta de planejamento urbano e a ocupação 
desordenada do solo. A divisa do Lixão com a cidade 
Estrutural, de acordo com o juiz, é feita por uma cerca 
de arame de arame farpado de aproximadamente 1,5 
metro de altura. Em diversos trechos, relata, há folga 
entre os fios inferiores do arame, indicando que a per-
da de tensionamento não decorre de dilatação térmica, 
mas de constantes manobras que forçam a ampliação 
do distanciamento entre eles.

Invasão

Ciceroneado pelo padre católico responsável pela 
Área Pastoral Jesus Bom Pastor e pelo Centro Social 
Santa Clara, o magistrado conheceu a invasão de San-
ta Luzia, próxima ao setor leste da Estrutural e que se 
estende até a divisa com o Parque Nacional de Brasília. 
A região possui muitos barracos de madeirite, poucas 
construções de alvenaria e ruas de terra, sem calçadas, 
esgoto ou drenagem pluvial, com muito lixo espalha-
do pelas ruas e pelos terrenos. “Seus moradores estão 
visivelmente abaixo da linha da pobreza, vivendo em 
grande estado de miserabilidade e abandono”, relatou o 
juiz Gustavo Chehab.

O padre revelou que a área é dominada pelo tráfico 
de drogas, e que é muito comum os moradores da inva-
são serem ameaçados e expulsos pelos traficantes e por 
grileiros, disse o magistrado, salientando que durante a 
visita não foi avistada nenhuma viatura da Polícia Militar.

Ainda de acordo com o padre, não existe coleta de 
lixo pelo SLU no local. Assim, principalmente nos perí-
odos de chuva, há um grande acúmulo de água, com 
proliferação de doenças causadas por insetos e roedo-
res. As crianças da localidade têm dificuldade em serem 
vacinadas por conta da falta de posto de saúde no local.

A invasão faz parte da rota dos cerca de 1,8 mil ca-
minhões que, diariamente, entram e saem do Lixão da 
Estrutural. Dali, disse o padre, é possível ver a colina de 
resíduos que fica dentro do Lixão.

O padre contou ao magistrado que a Área Pastoral 
dispõe de diversos profissionais — médicos, dentistas, 
psicólogos e advogados — que atuam de forma volun-
tária atendendo à população carente. São oferecidas 
aulas de judô e está em estudo o oferecimento de cur-

sos de culinária e nutrição. Já o Centro Santa Clara está 
erguendo, com ajuda de doações externas, uma creche 
que pretende atender, em tempo integral, cerca de 200 
crianças, de 2 a 5 anos, filhos de catadores.

Bombeiros mirins

Em um de seus relatos, o magistrado contou que a 
administração regional da Estrutural mantém um Centro 
de Múltiplas Funções, que é usado para a realização de 
eventos locais, cursos e atividades comunitárias.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF usa as instala-
ções do Centro de Múltiplas Funções para desenvolver 
um programa voltado para crianças de 5 a 13 anos, 
chamado “corpo de bombeiros mirim”. O programa, que 
segundo relatos é bastante apreciado pelas crianças, 
tem como objetivo desenvolver atividades físicas e obter 
senso de disciplina e responsabilidade. Também são 
realizados no galpão do Centro cursos para catadores 
de lixo.

O magistrado visitou também o Centro Educacional 
nº 1 da Estrutural, pertencente à rede pública de ensino 
do DF. De acordo com ele, a escola atende, aparente-
mente, alunos do 4º ao 6º ano do ensino fundamental, 
além de educar jovens e adultos. No momento da visita, 
cerca de 100 crianças estavam na escola.

Diálogos

Durante as visitas, o magistrado participou, anonima-
mente, de um evento intitulado “Diálogo sobre trabalho 
infantil na Estrutural”, realizado na sede da Associação 
Viver, instituição fundada em 1990 pela 1ª Igreja Pres-
biteriana do Cruzeiro, e que hoje atende cerca de 300 
crianças de 6 a 15 anos, no chamado contraturno es-
colar, pela manhã e pela tarde. No local, são realizadas 
atividades como aulas de futebol, violão e música, jiu-
jitsu, informática e balé.

Os debates apontaram como causas do trabalho in-
fantil a pobreza, a falta de vontade política e a falta de 
educação. Um dos palestrantes disse que ouviu relatos 
de crianças dizendo que a escola atrapalha seu trabalho 
no lixão. Ressaltou, ainda, a dificuldade para abordar as 
crianças, que costumam fugir dos agentes sociais. Ou-
tro falou da falta de opção de trabalho e renda para as 
famílias, e da dependência do programa “Bolsa Famí-
lia”, do governo federal. Um catador, que disse trabalhar 
no Lixão desde sua adolescência, revelou que quando 
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chegou a Brasília teve dificuldade para conseguir empre-
go e que o Lixão o ajudou a aumentar sua renda. Falou que 
é preciso ajudar o jovem dentro e fora do Lixão, uma vez que 
muitas crianças que trabalham no local sofrem bullying nas 
escolas que frequentam.

Há mais de 300 crianças e adolescentes, entre 8 e 17 
anos, trabalhando no Lixão da Estrutural, contou uma edu-
cadora social que também falou no evento. A maioria delas, 
filhos de catadores. Ela falou que os catadores, muitas vezes, 
ficam sem opção: ou levam os filhos para trabalhar no Lixão, 
ou os deixam em casa, sob risco de ficarem à mercê da ação 
do tráfico de drogas. Segundo ela, existe um certo ciclo de 
ingresso no trabalho infantil: primeiro, as crianças vão para lá 
só para brincar. Depois, vão procurar por brinquedos abando-
nados. Finalmente, começam o trabalho de catar lixo.

Representante do governo presente ao diálogo falou da 
participação da Secretaria de Promoção de Políticas para 
Crianças e Adolescentes do DF, falou que uma das priorida-
des do GDF, no caso da desativação do Lixão da Estrutural, 
é a erradicação do trabalho infantil. Também esteve no diálo-
go a presidente do SLU, que falou, entre outras coisas, que 
o aterro de Samambaia está 80% concluído, devendo ficar 
pronto em julho de 2017. Disse, ainda, que o processo de 
desativação do Lixão da Estrutural será lento e gradual.

O trabalho infantil pode levar à exposição ao tráfico de 
drogas e à prostituição infantil, revelou a representante do 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho In-
fantil. Para ela, é preciso sensibilidade para o fato de que a 
complementação da renda familiar e mesmo o sustento não 
são atribuições dos menores.

Conselho Tutelar

Em visita ao Conselho Tutelar da Estrutural, o magistrado 
ficou sabendo que, atualmente, cerca de 800 famílias aguar-
dam vagas em creches na Estrutural. Soube que a Escola 
Classe nº 1 da Estrutural está fechada há seis anos, aguar-
dando reformas, sendo que não há qualquer obra em anda-
mento no local, e que não existem escolas de ensino médio 
no local. Os jovens precisam procurar escolas no Guará, 
onde seriam alvos de discriminação, revelou um dos conse-
lheiros, que salientou, ainda, o problema da falta de transporte 
escolar, por conta de corte feito pela Secretaria de Educação 
do DF, o que estaria causando problema de evasão escolar.

Outros locais visitado pelo juiz Gustavo Chehab foi o Cole-
tivo da Cidade, entidade associativa que dispõe de quadra de 
esporte, área de convivência e salas de atividades. Uma das 
coordenadoras pedagógicas narrou que o local chega a aten-

der até 200 jovens por dia, com aulas e atividades lúdicas, e 
a Creche Renascer, instituição privada que atende cerca de 
88 crianças de 3 a 5 anos, em período integral.

A última visita, no dia 24 de junho, foi à creche Esperança, 
que funciona na Invasão Santa Luzia. Em instalações sim-
ples, com cadeiras e mesinhas, quarto de brinquedos e uma 
sala, a proprietária do estabelecimento atende 30 crianças de 
1 a 5 anos.

Problema estrutural

Atualmente, trabalham no Lixão da Estrutural cerca de 3 
mil catadores, inclusive crianças, que enfrentam condições 
desumanas, buscando seu sustento entre as cerca de nove 
mil toneladas de lixo que chegam ao Lixão todos os dias. 
Juntam-se a eles centenas de motoristas de caminhão que 
trazem o lixo diário, e outros que vão ao local comprar o 
lixo dos catadores. Seguranças e fiscais do governo esta-
dual completam a estrutura social do lixão, que ocupa uma 
área com aproximadamente 200 hectares, com quase 50 
anos de uso e a colocação de resíduos sólidos sem a devida 
impermeabilização do terreno. Estima-se que o local tenha, 
atualmente, cerca de 30 milhões de toneladas de lixo, com 
montanhas de dejetos que chegam a 50 metros de altura.

Tribunal em ação

O combate ao trabalho infantil foi alvo de campanha re-
alizada pelo TRT10 nas redes sociais, durante todo o mês 
de junho, por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Tra-
balho Infantil, 12 de junho. As postagens do Facebook e do 
Instagram utilizavam a hastag #DigaNãoaoTrabalhoInfantil. 
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#Em foco

Por Katia Monteiro

Cotidiano terceirizado

O

#lide

.........................................................................................................

funcionamen-
to de órgãos 

públicos brasileiros de-
pende essencialmente 
da força de trabalho de 
prestadores de serviço 
de limpeza, segurança, 
recepção, telefonia, infor-
mática, copa e manuten-
ção. O Brasil hoje conta 
com mais de 10 milhões 
de trabalhadores tercei-
rizados, sendo a maior 
parte deles profissionais 
imersos na rotina diária 
de repartições e gabi-
netes. Neste ensaio, as 
lentes da fotógrafa Kátia 
Monteiro aproximam o 
olhar do leitor para o dia 
a dia desses trabalhado-
res.
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Repeito é
necessidade básica

O
Por Mauro Burlamaqui
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desrespeito a uma das necessidades mais 
básicas do cidadão ainda é motivo de mui-
tas ações na Justiça do Trabalho, e de mui-
tas condenações a empresas no Distrito 
Federal e no Tocantins. Nos últimos meses, 

juízes no âmbito da Décima Região julgaram diversos ca-
sos de empresas que controlavam o uso do banheiro ou 
não ofereciam instalações sanitárias adequadas. Entre os 
casos, o de uma trabalhadora que chegou a desenvolver 
infecção urinária.

Porém, não se pode alegar falta de regulamentação 
da matéria. A Norma Regulamentadora 24, do Ministério 
do Trabalho e Emprego,  trata das condições sanitárias 
e de conforto nos locais de trabalho. Entre outras, a nor-
ma prevê que instalações sanitárias devem ter tamanho 
que garante um mínimo de conforto exigível, que sejam 
separadas por sexo e que sejam submetidos a processo 
permanente de higienização. Vasos sanitários devem ser 
sifonados e possuir caixa de descarga. Mictórios devem 
ser de porcelana vitrificada ou material semelhante.

Contudo, mesmo existindo regulamentação na área 
e um entendimento pacífico de que não são mais tole-
radas práticas que possam levar o ser humano a situ-
ações vexatórias, incluindo falta de condições mínimas 
para satisfação das necessidades básicas, muitos casos 
continuam chegando à Justiça do Trabalho e levando ju-
ízes e desembargadores a condenar as empresas que 
desrespeitam a dignidade do trabalhador ao não atender 
a essa necessidade básica do ser humano.

Vigilante sem banheiro

Em abril desse ano, o juiz Renato Vieira de Faria, em 
exercício na 9ª Vara do Trabalho de Brasília, condenou 
uma empresa pública do DF a pagar R$ 30 mil de inde-
nização, por danos morais, a um vigilante que prestava 
serviço em guaritas itinerantes, que além de condições 

degradantes, não possuía instalações sanitárias. Após a 
perícia técnica confirmar as condições do ambiente de 
trabalho a que era exposto o vigilante, o magistrado sa-
lientou que não se tolera a exploração de mão de obra 
por sociedade empresarial, muito menos tratando-se de 
empresa estatal integrante da administração pública indi-
reta do DF. A situação desrespeitosa, frisou o juiz, não 
oferecia um local para o trabalhador satisfazer suas ne-
cessidades, “restando-lhe, para tanto, somente o campo 
aberto do canteiro de obras e de suas proximidades”.

Controle de tempo

Em fevereiro, a 3ª Turma do TRT-10 manteve decisão 
da 2ª Vara do Trabalho de Palmas que condenou uma 
empresa de telemarketing a pagar indenização por danos 
morais, no valor de R$ 15 mil, a uma empregada que 
adquiriu infecção urinária devido ao controle abusivo do 
tempo de uso do banheiro durante a jornada de trabalho. 
Conforme informações dos autos, a empregada revelou 
em sua ação judicial que, além de estabelecer a quanti-
dade de vezes que o trabalhador podia ir ao banheiro, a 
empresa também controlava o tempo, o qual não pode-
ria ultrapassar cinco minutos. Em sua defesa, a empre-
sa alegou que o controle de ida ao banheiro ocorria por 
motivos operacionais, porém de forma razoável, já que 
empreende atividade contínua de atendimento telefônico.

O relator do caso no TRT10, desembargador José Le-
one Cordeiro Leite, identificou como inadequada a con-
duta da empresa em supervisionar o tempo e as idas ao 
banheiro dos empregados. No entendimento dele, ficou 
evidente o tratamento indigno e desrespeitoso, que ul-
trapassou os limites do poder diretivo do empregador e 
acarretou ofensa à honra, à intimidade e à dignidade do 
trabalhador.

Banheiro sem condições

Em novembro de 2015, uma empresa pública do Dis-

trito Federal  foi condenada a pagar  indenização por 
danos morais, no valor de R$ 9,3 mil, a um trabalhador 
que era obrigado a usar instalações sanitárias, no local 
de trabalho, em péssimas condições. A sujeição do re-
clamante a um ambiente de trabalho adverso, por anos 
a fio, justificava plenamente a indenização, frisou o juiz 
Fernando Gabriele Bernardes, em exercício na 9ª Vara 
do Trabalho de Brasília. 

O trabalhador 
disse nos autos 
que, durante os 
16 anos em que 
trabalhou para 
a empresa, foi 
forçado a utilizar 
banheiro em si-
tuação extrema-
mente precária, 
enquanto traba-
lhadores da dire-
toria tinham aces-
so a instalações 
muito melhores. 
O simples fato de 
existir diferencia-
ção de acesso a 
sanitários cole-
tivos com base 
no nível funcional 
dos empregados 
reflete tratamento 
degradante para 
com os integran-
tes dos estratos 
inferiores da hierarquia empresarial, salientou o magis-
trado. 

As fotografias juntadas aos autos falam por si só, 
revelou o magistrado. As péssimas condições de con-
servação e limpeza não apenas chocam, mas deixam 
patente a inobservância de vários dispositivos da Norma 
Regulamentadora (NR) 24, que trata das condições sani-
tárias e de conforto nos locais de trabalho. As fotografias 
mostram falta de higienização, com a presença de man-
chas encardidas no pavimento, possivelmente de mofo, 
ausência de portas na área dos chuveiros, e a presença 
de vasos sanitários ao estilo turco, contrariando a exigên-
cia legal de utilização de vasos sifonados, e uma cuba 
em deplorável estado de conservação. “Encontrar, nas 
fotografias, um centímetro quadrado de área limpa é um 

verdadeiro desafio”, ressaltou o juiz.

Infecção

Em agosto do mesmo ano, a 1ª Turma do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) manteve deci-
são que condenou o Consórcio Brasília 2014 por restringir 
o uso do banheiro e do bebedouro a uma empregada que 
trabalhava como ajudante nas obras do Estádio Nacional 

Mané Garrincha e acabou 
desenvolvendo infecção 
urinária. O consórcio foi 
obrigado a pagar R$ 10 
mil de indenização por 
danos morais à trabalha-
dora.

A trabalhadora relatou 
que, desde sua admis-
são em 13 de novembro 
de 2012, sofreu com si-
tuações vexatórias, inclu-
sive com a restrição para 
o uso de banheiros e ao 
acesso a bebedouros. 
Por causa disso, a auto-
ra afirmou que sua saúde 
foi prejudicada, pois de-
senvolveu infecção uriná-
ria grave e foi acometida 
por desidratação e des-
maios constantes. Em 
sua defesa, o Consórcio 
Brasília 2014 negou to-
das as acusações.

Para o relator do caso, desembargador Grijalbo Fer-
nandes Coutinho, não são mais toleradas práticas que 
possam levar o ser humano a situações vexatórias. “Ora, 
ir ao banheiro e beber água são necessidades fisiológicas 
básicas e vitais. Nesse sentido, a garantia a um meio am-
biente de trabalho saudável e digno é direito fundamental 
da personalidade humana, na verdade, compõe o núcleo 
mínimo existencial da dignidade de todo o ser humano”, 
lembrou.

O magistrado destacou ainda em seu voto que, nesse 
contexto, é inadmissível a imposição de quaisquer res-
trições a tal direito, cuja violação, por si só, já enseja o 
dano ao patrimônio imaterial do trabalhador.
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Quando a dispensa precisa 
de prova de infração grave
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#Justa causa

A
Por Mauro Burlamaqui
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dispensa por justa causa é a mais grave 
penalidade que pode ser imposta a um 
trabalhador no âmbito da relação de em-
prego, uma vez que implica a dissolução 

do vínculo entre as partes, sem o direito a parcelas 
rescisórias asseguradas nas demais modalidades de 
extinção contratual. Assim, para que se chegue a esse 
patamar de punição, o empregador precisar comprovar, 
de forma robusta e induvidosa, que o empregado prati-
cou infração grave.

O artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) lista os atos que podem acarretar a aplicação 
da justa causa para a rescisão do contrato de trabalho 
por culpa exclusiva do trabalhador. Entre eles, a práti-
ca de ato de improbidade, incontinência de conduta ou 
mau procedimento, negociação habitual por conta pró-
pria ou alheia sem permissão do empregador e desídia 
no desempenho de suas funções. Outras motivações 
são a condenação criminal do empregado, com trânsito 
em julgado, embriaguez habitual no serviço, violação 
de segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubor-
dinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra 
ou ofensas físicas contra o empregador e superiores 
hierárquicos, prática de jogos de azar e, por fim, atos 
atentatórios à segurança nacional.

A Justiça do Trabalho tem entre suas funções promo-
ver o equilíbrio entre as forças do capital e do trabalho. 
O grosso da demanda do Poder Judiciário trabalhista 
pede que a Justiça intervenha para solucionar litígios 
em que o trabalhador, tido como parte mais fraca da 
relação de emprego, sofre violações em seus direitos. 
Mas ainda existem muitos casos em que as decisões 
judiciais dão razão ao empregador, principalmente em 
casos que envolvem a dispensa por justa causa. Com-
provado nos autos que o trabalhador praticou alguma 
das ações previstas no artigo 482 da CLT, a Justiça 

do Trabalho mantém decisões dos empregadores que 
afastam empregados que se portam em desconformi-
dade com a lei. 

Bolsa Família

Em um caso julgado em abril deste ano, o juiz Renato 
Vieira de Faria, em exercício na 22ª Vara do Trabalho de 
Brasília, reconheceu a validade da demissão por justa 
causa de empregado de uma empresa de tecnologia, que 
orientou a falsificação das informações no cadastro de 
uma beneficiária do programa Bolsa Família, do Governo 
Federal, de modo a adequar a renda da família aos limi-
tes do programa para o restabelecimento do benefício. 

Para o magistrado, a desonestidade percebida na prática 
ilícita emprestou sua pequena contribuição à corrupção 
endêmica em nosso país.

Para o magistrado, os fatos narrados nos autos dei-
xam claro que o empregado descumpriu as normas em-
presariais do seu empregador. “Sua desonestidade na 
orientação da prática ilícita emprestou sua pequena con-
tribuição, dado o reduzido poder, à corrupção endêmica 
em nosso país”, frisou. Além de provocar dano à imagem 
da reclamada e do tomador dos serviços — o Ministério 
do Desenvolvimento Social —, ressaltou o juiz Renato 
Vieira de Faria, a conduta do trabalhador concorreu para 
prejuízos ao erário e, em última análise, também aos va-
lores extrapatrimoniais de toda a sociedade brasileira.

Desídia

Outro caso em que foi mantida a dispensa por justa 
causa foi de um vigilante que se afastou de seu posto de 
serviço, na Administração do Riacho Fundo (DF), durante 
o expediente, momentos antes de acontecer um roubo 
no local. Para o juiz Denilson Bandeira Coêlho, titular 
da 4ª Vara do Trabalho de Brasília, ficou comprovado o 
cometimento de falta grave por parte do trabalhador, a 
atrair a possibilidade de dispensa por justa causa, com 
base no artigo 482 (alínea 'e') da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). 

De acordo com o juiz, o próprio autor da reclamação, 
em depoimento pessoal, confessou que no momento 
do roubo estava sem uniforme e arma, confirmando 
as imagens trazidas aos autos pela empresa na mídia 
eletrônica juntada aos autos. Como vigilante armado, 
frisou o magistrado, o reclamante deveria estar em seu 
posto de serviço até mesmo para evitar a aproximação 
de bandidos, ou mesmo pronto para enfrentá-los, se 
fosse o caso. Mas, ao contrário, salientou o juiz, o vigi-
lante, antes mesmo de seu horário de saída, desfez-se 
de seu uniforme e arma, em nítida posição desidiosa 
no desempenho de suas funções de vigilância. “Neste 
caso, fica claro que a desídia precisou de apenas um 
único ato, suficiente a demonstrar a falta grave come-
tida pelo autor”.

Direção x Álcool

Em fevereiro, o juiz Fernando Gonçalves Fontes 
Lima, em atuação na 17ª Vara do Trabalho de Brasília, 
manteve a dispensa por justa causa aplicada a um mo-
torista de ônibus que, ao chegar ao trabalho, teve cons-
tatada a presença de álcool em seu organismo. Para o 
magistrado, o empregador não pode tolerar motorista 
profissional que se apresenta para trabalhar após inge-
rir bebida alcoólica. 

A empresa afirmou que o motorista foi dispensado 
porque, ao se apresentar para trabalhar, teve constata-
da a presença de álcool em seu organismo – 0,22mg/L, 
quantidade correspondente a duas tulipas de chope ou 
uma taça de vinho. De acordo com o juiz, a conduta 
da empresa foi irrepreensível. O reclamante é motorista 
profissional e, no seu trabalho, deve se preocupar com a 
sua segurança, com a dos passageiros e de todos que 
circulam pelas rodovias. “Se apresentar após ter consu-
mido bebida alcoólica, em quantidade bastante razoável, 
é extremamente grave e reprovável, não podendo ser 
tolerado pelo empregador ou minimizado pela Justiça do 
Trabalho”, salientou.

Ao se manifestar no sentido de que não há como afas-
tar a justa causa para a dispensa do motorista, o magis-
trado salientou que, nesse caso, não há necessidade de 
se observar qualquer gradação nas penas impostas ao 
trabalhador. “Pode ter sido a primeira, a segunda ou a 
terceira vez, não importa: a mensagem tem que ser clara, 
objetiva e rigorosa no sentido de que nenhum motorista 
profissional pode se apresentar para trabalhar após inge-
rir álcool. Do contrário, se abriria margem para motoristas 
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'sortudos' não serem pegos pelo etilômetro e arriscar a 
vida de terceiros”.

Vendas fraudulentas

No mesmo mês, um ex-empregado de uma empre-
sa de turismo que praticava irregularidades na venda de 
pacotes turísticos por meio de financiamentos fraudulen-
tos teve sua dispensa por justa causa mantida pela juí-
za Débora Heringer Megiorin, em atuação na 21ª Vara 
do Trabalho de Brasília. De acordo com a magistrada, 
ficou comprovada a materialidade dos fatos apontados 
pela empresa bem como a culpa do trabalhador nos atos 
ilícitos.

A empresa revelou, nos autos, que dispensou o ven-
dedor por justa causa, com base no artigo 482 (alíneas 
'a' e 'b') da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
alegando que ele vendia pacotes turísticos por meio de 
financiamentos fraudulentos, gerando diversos créditos 
indevidos nos sistemas informatizados da franqueadora 
CVC e da própria empresa, com a utilização de nomes 
de terceiros, parentes e amigos, visando a apropriação 
de valores da empresa.

O vendedor admitiu, em juízo, a prática do ato, mas ale-
gou que o procedimento era realizado com a anuência e a 
pedido dos proprietários da empresa. Mas, de acordo com 
a magistrada, essa situação não foi comprovada nos autos. 
Conforme depoimento de uma testemunha, revelou a juí-
za, somente após algum tempo a proprietária da empresa 
descobriu as fraudes, quando então decidiu dispensar o 
vendedor por justa causa.

Assim, por entender comprovada a materialidade do de-
lito e a culpa do vendedor nos atos ilícitos, e lembrando que 
“a improbidade nada mais é do que essa falta de retidão, 
falta de caráter, revelando-se pela prática de ato lesivo ao 
patrimônio da empresa ou de terceiro”, a juíza julgou im-
procedente o pedido de nulidade da rescisão contratual por 
justa causa.

Cartão de crédito

Outra demissão por justa causa que foi mantida por de-
cisão judicial foi a imposta a uma vendedora que, ao efetu-
ar uma venda e receber R$ 99,00 em dinheiro do cliente, 
ficou com o valor e concluiu o pagamento em seu cartão 
de crédito, parcelando em seis vezes. A decisão foi toma-
da pela juíza Elisângela Smolareck, titular da 5ª Vara do 
Trabalho de Brasília. O fato de ter recebido o valor total da 
compra em dinheiro e ter efetuado no caixa o pagamento 

com cartão de crédito, e ainda parcelado em 6 vezes, torna 
impossível afastar a má-fé da funcionária, argumentou a 
juíza. “Com efeito, a reclamante se beneficiou financeira-
mente da manobra, recebendo o valor a vista e fazendo 
sua reposição de forma parcelada, em seis vezes, e no 
cartão de crédito, que sabe-se que constitui ônus para a 
empresa”.

“Por mais que o valor do prejuízo seja ínfimo sob o 
ponto de vista empresarial, não pode justificar a conduta 
errada do empregado que age, se não de má-fé, sem o 
menor zelo pela atividade do empregador, beneficiando-se 
de operação que prejudica a empresa, não importa em que 
proporção”.

Ao manter a dispensa por justa causa, a magistrada dis-
se entender que para moralizar as relações de trabalho não 
se pode ignorar condutas que deixam óbvia a deslealdade 
do empregado com o empregador, “sob o argumento de 
que aquele constitui a parte hipossuficiente da relação, ou 
de que o prejuízo seria ínfimo para o empregador, ou ain-
da, de que seria imprescindível apresentar-se um manual 
que contivesse expressamente proibições que para qual-
quer homem médio seriam óbvias”.

Cartão estudantil

Em setembro de 2015, o juiz Mauro Santos de Oliveira 
Góes confirmou a justa causa aplicada a uma cobradora 
de empresa de transporte coletivo que usava  cartões 
estudantis – manuseados pelo filho menor de um ex-na-
morado - para desviar valores pagos por passageiros dos 
ônibus onde trabalhava. Para o juiz Mauro Santos de 
Oliveira Góes, titular da 1ª Vara do Trabalho de Brasília, 
ficou confirmada a falta grave que justificou a dispensa 
motivada.

Nos autos, a empresa disse que aplicou a justa cau-
sa com base na prática de procedimento da cobradora 
tido como irregular: a empregada usava cartão estu-
dantil para registrar passageiros nos ônibus em que tra-
balhava e, com isso, ficava com o dinheiro pago pelos 
passageiros. De acordo com a empresa, esse proce-
dimento ocasionou evasão de receitas da empresa. O 
magistrado disse que a comprovação do que apontado 
pela empresa se deu por meio de filmagem das câme-
ras de segurança internas do ônibus onde a cobradora 
trabalhava, que foi exibida durante a audiência de ins-
trução. Após a exibição, salientou o juiz, a empregada 
assumiu que de fato houve a utilização indevida de car-
tões de gratuidade e que o menor que apareceu nas 
filmagens era filho de um ex-namorado.

Cartão de ponto

O juiz Mauro também manteve a justa causa aplicada 
a um auxiliar de pedreiro flagrado por câmeras de segu-
rança batendo cartões de ponto para colegas de trabalho 
quando prestava serviços em obra para no Aeroporto de 
Brasília S/A. A decisão foi tomada pelo juiz Mauro San-
tos de Oliveira Góes, titular da 1ª Vara do Trabalho de 
Brasília. Novamente por meio de imagens juntadas aos 
autos, o magistrado disse que ficou provado que o em-
pregado usou o sistema de registro de ponto por mais de 
uma vez. Com base nas provas e em depoimentos, ficou 
clara a participação do reclamante em tentativa de burlar 
o sistema de ponto, conduta que reveste-se de gravidade 
suficiente a ensejar a legítima aplicação da dispensa por 
justa causa, concluiu o magistrado.

Nos casos em que não existem nos autos comprova-
ção da falta grave cometida pelo trabalhador, a Justiça 
do Trabalho tem agido para reverter esse tipo de rescisão 
do contrato de trabalho, tão gravoso para o empregado.

Foi assim no caso de uma uma servente com deficiên-
cia física que se recusou a operar máquina enceradeira. 
A empresa determinou a dispensa por justa causa da tra-
balhadora. Mas, para o juiz Ricardo Machado Lourenço 
Filho, em exercício na 10ª Vara do Trabalho de Brasília, a 
trabalhadora nada mais fez do que exercer seu direito de 
resistência ante ordem ilícita dada por sua encarregada, 
que exigia serviços superiores à sua força. Por conta da 
gravidade de sua conduta, a empresa foi condenada a 
pagar à servente indenização de R$ 20 mil, a título de 
danos morais.

Da mesma forma, em novembro de 2015, a Justiça do 
Trabalho reverteu justa causa aplicada na dispensa de 
uma ex-empregada de um banco que foi condenada a 
cumprir pena em regime aberto pelo delito de lesão cor-
poral. De acordo com a juíza Roberta de Melo Carvalho, 
em exercício na 6ª Vara do Trabalho de Brasília, em mo-
mento algum a trabalhadora sofreu restrição de liberdade 
que a impedisse de continuar trabalhando.

O mesmo aconteceu no caso de empregado que foi 
demitido por justa causa após ser flagrado  urinando, 
uma única vez, em área comum do condomínio onde 
prestava serviço como zelador. De acordo com o juiz 
Marcos Ulhoa Dani, em exercício na 3ª Vara do Trabalho 
de Brasília, uma sanção disciplinar mais branda alcança-
ria o efeito pedagógico almejado, uma vez que o traba-
lhador cometeu apenas uma falta, praticou o ato em local 
pouco visível e revelou, em juízo, que estava sofrendo de 
infecção urinária e que estava arrependido de seu ato.

Como ficou comprovado que o local não era visível, 
pode-se concluir que o reclamante tinha discernimento 
que o procedimento não era correto e deveria ser ocul-
tado, o que afasta a incontinência de conduta, devendo 
ser registrado que o reclamante disse, em audiência, que 
tinha problemas de infecção urinária. “Apesar de ter sido 
uma falta grave, a gradação de penas indicava uma sus-
pensão e não uma dispensa com justa causa, conforme 
se verificou in casu. A aplicação de pena máxima pela 
reclamada implica ato extremo, em abuso do poder dis-
ciplinar patronal”.




