
3ª VARA DO TRABALHO DE GUARULHOS/SP
Autos n. 1000576-40.2014.5.02.0313
Reclamante: SERGIO MESSIAS DOS SANTOS
Reclamada: ABB LTDA.

Submetido o feito a julgamento, foi proferida a seguinte:

S E N T E N Ç A
SERGIO MESSIAS DOS SANTOS ajuizou a��o em face de ABB LTDA.,

aduzindo les�es aos seus direitos trabalhistas e postulando as verbas decorrentes, conforme pedidos
descritos na exordial. Atribuiu o valor de R$ 40.000,00. Juntou documentos.

Indeferida a antecipa��o da tutela requerida na exordial (ID 4391752).

Em primeira audi�ncia (ID 27e8560), a reclamada tomou ci�ncia da m�dia
(CD) juntada pelo reclamante.

Na audi�ncia seguinte (ID e227918), foi recebida a defesa e documentos da
reclamada, contestando os pedidos deduzidos e postulando a improced�ncia destes, com as cautelas de
praxe.

Em seguida,  foram colhidos os  depoimentos pessoais, encerrando-se a
instru��o processual e facultando-se o oferecimento de raz�es finais por memoriais.

Tentativas de concilia��o infrut�feras.

Eis o relat�rio.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Da Preliminar de Inépcia

A exordial � inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, ou contiver
pedido  juridicamente  imposs�vel,  ou  pedidos  incompat�veis,  ou  quando  dos  fatos  n�o  decorrer
logicamente o pedido (art. 295, CPC). Por�m, n�o se verifica qualquer desses v�cios na pe�a de ingresso,
a qual se faz plenamente intelig�vel, atendendo os requisitos da peti��o inicial trabalhista e propiciando a
ampla defesa ao(s) r�u(s), que ofereceu(ram) pe�a(s) contestat�ria(s) na(s) qual(is) refutou(ram) de forma
espec�fica todos os pedidos deduzidos.

Por tais motivos, rejeito a preliminar.

II. Do Mérito
O reclamante laborou para a reclamada desde 18.04.2011 at� a dispensa

imotivada em 21.11.2013, com �ltimo sal�rio de R$ 4.651,02 mensais, na fun��o de analista de log�stica
PL.  Alega,  em  suma,  que  sofreu  persegui��o  e  discrimina��o  por  ser  portador  da  doen�a  grave
denominada “hepatite-C”, o que culminou com a dispensa discriminat�ria. Em consequ�ncia, pretende a
declara��o de nulidade da demiss�o, bem como a reintegra��o no emprego com reinser��o dentre os
benefici�rios do plano de sa�de corporativo e pagamento retroativo das remunera��es desde a dispensa
at� efetiva reintegra��o, bem como pagamento de indeniza��o pelos danos morais da� decorrentes e
indeniza��o pela dispensa discriminat�ria. Alternativamente, n�o sendo deferida a reintegra��o, postula o
pagamento de indeniza��o em montante n�o inferior � remunera��o devida ao reclamante no per�odo
compreendido entre sua demiss�o arbitr�ria e a prola��o da senten�a condenat�ria, nos termos do art.
4�, II, da Lei n� 9.029/95.

Vejamos.

A  responsabilidade  do  empregador  por  danos  somente  �  devida  se
comprovada a exist�ncia simult�nea do dano, da culpa do empregador e do nexo causal entre o evento
danoso  e o  ato  culposo,  como  exige o  art.  186 do  C�digo  Civil.  Ademais, em se tratando  de fato
constitutivo  do  direito  postulado  em Ju�zo,  incumbe  �  parte  autora  o  �nus  de  provar  o  tratamento
humilhante e vexat�rio supostamente sofrido, a teor do artigo 818 da Consolida��o das Leis do Trabalho
c/c o artigo 333, inciso I, do CPC.
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Ainda, segundo  preleciona o  artigo  818 da CLT,  a prova das alega��es
incumbe � parte que as fizer, o que � complementado pelo disposto no diploma processual civil a respeito
do �nus da prova, ou seja, o �nus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e,
ao r�u, quanto � exist�ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333/CPC),
sendo que, consoante artigo 334 do CPC, n�o dependem de prova os fatos not�rios (I); afirmados por
uma parte e confessados pela parte contr�ria (II); admitidos, no processo, como incontroversos (III); ou,
em cujo favor milita presun��o legal de exist�ncia ou de veracidade (IV).

Nesse sentido, resulta da defesa da reclamada que a empregadora tinha
conhecimento da doen�a do reclamante desde a admiss�o, assim como houve confiss�o no depoimento
do preposto no que se refere � ci�ncia da r� quanto �s altera��es comportamentais do obreiro em fun��o
da medica��o que passou a utilizar no in�cio de 2013 (“... no in�cio de 2013 o reclamante informou que a
medica��o  que  come�aria  a  tomar  provocaria  altera��es  de  comportamento;  que  a  avalia��o  do
reclamante foi feita antes dessa �poca; que os problemas de relacionamento constaram no PDA, mas
n�o  os  medicamentos,  porque  n�o  alteravam  o  andamento  dos  trabalhos;  (...)  que  os  problemas
comportamentais influenciavam na produtividade do reclamante, que n�o atingia o esperado; que os
problemas comportamentais do reclamante n�o diminuiram significativamente em 2013...”),  revelando
que a empresa considerou tal aspecto para resilir o contrato de trabalho mesmo sabendo que decorria do
tratamento da doen�a que o acometia, e n�o do desempenho pessoal do reclamante propriamente dito,
conforme  se  depreende  do  depoimento  do  preposto  a  respeito  (“...  tinha  conhecimento  de  que  o
reclamante  passava  por  tratamento  mais  agressivo  em  maio  de  2013  e  isso  foi  considerado  na
demiss�o; que o reclamante manifestou interesse em mudar de setor em 01/04/2013, quando comunicou
o depoente e passou a se inscrever para tanto; que o depoente n�o deu prazo ao reclamante para tanto;
que a reclamada ent�o passou a procurar substituto para a fun��o do reclamante; que n�o sabe precisar
quando foi contratado os substituto, mas foi logo ap�s a demiss�o do reclamante; que o reclamante n�o
teve rebaixamento de fun��o ap�s o afastamento; que o reclamante n�o foi realocado na mesma fun��o
anterior porque j� havia outra pessoa a exercendo, mas foi inserido numa fun��o igualmente importante
para a reclamada; que o reclamante foi readaptado na fun��o de analista de log�stica; que a fun��o exige
as mesmas atribui��es da fun��o anteriormente exercida pelo reclamante e se refere � mesma �rea; que
o reclamante anteriormente fazia a parte de log�stica e compra de materiais e na fun��o similar trabalhou
com a transfer�ncia de estoques entre as unidades de Osasco e Sorocaba; que o reclamante n�o teve
problemas de relacionamento com o pessoal de tais unidades; que a decis�o quanto a demiss�o foi
mantida mesmo assim  em raz�o do hist�rico de problemas comportamentais  do reclamante”).  Al�m
disso, admite a defesa que o processo de demiss�o do reclamante se iniciou em 2012 (“... imperioso
reassaltar que o processo de demiss�o do Reclamante j� havia se iniciado em 2012, em virtude de
diversos fatores...”), revelando que a empregadora n�o tinha inten��o de possibilitar o  acesso a outra
fun��o ao reclamante, tanto assim que passou a buscar substituto para sua fun��o desde quando este se
inscreveu para outras vagas no quadro funcional da empresa e antes da sua aprova��o em alguma delas.

Logo, o contexto dos autos se insere nas hip�teses dos incisos II e III do
artigo 334 do CPC e, assim, resta confirmada a tese obreira a respeito da dispensa discriminat�ria em
raz�o de doen�a grave, o que ora se reconhece.

E, por �bvio, cabe ao empregador responder pelos atos de seus prepostos,
especialmente em se tratando de hip�tese em que estes atos extrapolam o poder diretivo e fiscalizador
do empregador e atingem a dignidade do trabalhador.

Assim,  imp�e-se  a  responsabilidade  do  ex-empregador  pelo  dever  de
indenizar, nos termos dos artigos 186/187 e 927 do C�digo Civil, raz�es pelas quais acolho o pleito de
indeniza��o fixando �nico valor a t�tulo de danos morais pelo tratamento discriminat�rio dispensado ao
obreiro e pela injusta dispensa. Logo, com base no par�grafo  �nico do artigo 944 do C�digo Civil de
2.002, que autoriza o julgador a dosar o quantum indenizat�rio ponderando as especificidades do caso
concreto,  defiro  em  favor  do  autor  o  pagamento  de  indeniza��o  por  danos  morais  ora  arbitrada,
considerando-se a  gravidade da les�o  sofrida pela  v�tima,  o  car�ter educativo,  punitivo  e social do
ressarcimento e o porte econ�mico do ofensor, no valor equivalente a 50 vezes o �ltimo sal�rio recebido
pelo reclamante (R$ 4.651,02), o que resulta em R$ 232.551,00.

Ademais,  declaro  a  nulidade  da  demiss�o  por  se  tratar  de  dispensa
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arbitrária e discriminatória, além de obstativa de direitos, na esteira da Súmula 396 do C. TST e por
aplicação analógica da Lei n. 9.029/95, sendo de se salientar ainda que o Brasil está adstrito a normas
internacionais  que proíbem tal  discriminação  (Convenção  Interamericana  contra  todas  as  formas  de
Discriminação  e  Intolerância  -  2013,  Convenção  nº  111  da  OIT  e  Declaração  Universal de  Direitos
Humanos - art. 2º. e 26). Por tais razões, determino o  retorno do reclamante ao emprego em função
adaptada à doença que o acomete, com imediata reinserção dentre os beneficiários do plano de saúde
corporativo, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação da presente decisão, sob pena de multa
diária  no  valor  de R$100,00 em favor do  reclamante (limitada ao  importe de R$ 100.000,00) e, em
decorrência, condeno a reclamada ao pagamento dos salários vencidos desde a dispensa até a efetiva
reintegração no emprego. Ante a natureza alimentar da qual se revestem os salários, reputo presentes os
requisitos dos artigos 273 e 461, § 3º, do CPC, justificando a antecipação da tutela requerida, a qual ora
resta deferida para fins de imediato retorno ao trabalho e imediata reinserção dentre os beneficiários do
plano de saúde corporativo, consoante acima exposto.

Por tais motivos, acolho parcialmente respectivos pedidos, nestes termos.

- Descontos Previdenciários e Fiscais
A contribuição previdenciária incidirá sobre as verbas de natureza salarial

(art. 832, § 3º, CLT), assim consideradas apenas as parcelas integrantes do salário de contribuição (art.
28, Lei 8.212/91). Isto posto, autorizo os descontos fiscais e previdenciários incidentes, mês a mês (S.
368/TST), com responsabilidade de cada parte pela sua respectiva cota (art. 43/44, Lei 8.212/91). Quanto
à base de cálculo,  saliento  que o  Imposto  de Renda deve ser calculado  sobre o  principal tributável,
corrigido monetariamente, observando o art. 12-A da Lei 7.713/988 (Lei n. 12.350/2010; IN 1127/2011 e
IN 1145/2011 da SRF/MF), sendo que referidos descontos não incidem sobre verbas indenizatórias e
previdenciárias, nem sobre FGTS e juros de mora (art. 46, § 2º, Lei 8541/92; art. 6º, V, Lei 7713/88,
Provimento 01/96 da CGJT; OJ 400 SDI-I/TST).
- Juros e Correção Monetária

Para efeito de correção monetária, quanto aos salários, deve ser aplicado o
índice do mês subsequente ao trabalhado (art. 459, CLT; S. 381, TST); porém, por possuírem épocas de
exigibilidade  distintas,  excepcionam  a  regra  as  parcelas  relativas  a  FGTS,  férias,  aviso-prévio  e
gratificação natalina, as quais devem ser observadas (Leis 8.036/90, 4.090/62 e 4749/65, 477/CLT). Juros
de mora devidos a partir do ajuizamento da ação (art. 833, CLT, Súmula 200/TST), à razão de 1% ao
mês, não capitalizados, pro rata die, consoante art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91.

- Compensação/Dedução
No  caso  dos  autos,  não  há  parcelas  pagas  sob  os  mesmos  títulos

deferidos na condenação, razão pela qual rejeito referido requerimento da reclamada.

- Honorários - Justiça Gratuita 
No processo trabalhista, os honorários advocatícios não decorrem da mera

sucumbência (S. 219 e 329/TST), eis que este se sujeita aos ditames da Lei 5584/1970 e do artigo 790 da
CLT, aos quais não se atribui interpretação extensiva, razões pelas quais a(o) reclamante não faz jus ao
reembolso  dos gastos com a contratação de advogado, bem como indevidos os honorários por não
preenchidos os requisitos legais, especialmente a assistência sindical. Todavia, diante da hipossuficiência
econômica declarada, defiro a(o) reclamante a Justiça Gratuita, conforme § 3º do artigo 790 da CLT.

D I S P O S I T I V O
Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, que ora passa a fazer

parte  deste decisum para  todos  os  efeitos,  julgo  PARCIALMENTE PROCEDENTES as  pretensões
deduzidas por SERGIO MESSIAS DOS SANTOS em face da ABB LTDA para condená-la nas seguintes
obrigações, observados os exatos parâmetros da fundamentação da presente, inclusive juros e correção
monetária:
a) reintegração do reclamante ao emprego em função adaptada à doença que o acomete, com imediata
reinserção dentre os beneficiários do plano de saúde corporativo, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da
publicação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 em favor do reclamante
(limitada ao importe de R$ 100.000,00);
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b) pagamento dos salários vencidos desde a dispensa até efetiva reintegração no emprego; e,
c) pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 232.551,00.

Ante a natureza alimentar da qual se revestem os salários, reputo presentes
os requisitos dos artigos 273 e 461, § 3º, do CPC, justificando a antecipação da tutela requerida, a qual
ora resta deferida para fins de imediato retorno ao trabalho e imediata reinserção dentre os beneficiários
do plano de saúde corporativo, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação da presente decisão
(independentemente do trânsito em julgado), sob pena de multa diária no valor de R$100,00 em favor do
reclamante (limitada ao importe de R$ 100.000,00).

Deverá  ser  comprovado  nos  autos  o  recolhimento  dos  descontos
previdenciários,  sob pena de execução (art.  114, inc.  VIII,  CF/88),  bem como as deduções a título de
Imposto de Renda, sob pena de ofício à Receita Federal.

Defiro ao reclamante os benefícios da Justiça Gratuita.

Custas no importe de R$ 6.000,00, pela reclamada, sobre R$300.000,00,
valor provisoriamente arbitrado à condenação. Intimem-se. Nada mais.

Guarulhos/SP, 05/12/2014. 

JOSIANE GROSSL
Juíza Titular do Trabalho

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[JOSIANE GROSSL]
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