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EXAME DE ORDEM 02/2000 
2ª FASE - D.P.J. DE 12.09.2000 

PROVA SUBJETIVA REALIZADA EM 24.09.2000 

DIREITO DO TRABALHO 
 

I - PEÇA PROFISSIONAL  
 
 

João Magalhães Cardoso, ajuizou reclamação trabalhista contra Pedro e Tápias 
Informática Ltda., alegando, em traços sumários, o seguinte: 

 
a) admitido, em 06.05.92, no cargo  de vendedor, mediante comissão de 3% sobre o valor 

das vendas por ele efetuadas,   foi dispensado, sem justa causa, em 14.08.2000, a despeito de ter 
a empregadora alegado falsamente justa causa para sua dispensa. Recebia de comissões, em 
média R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) mensais; 

b) cumpria, desde a admissão e até a dispensa, em média, quatro suplementares 
diárias(7 às 20h, com intervalo intra-jornada de uma hora), de segunda a sexta-feira, sem receber 
qualquer contraprestação pela sobrejornada; 

c) em razão da falsa argüição de justa causa, tem sofrido dano à sua imagem de 
trabalhador honesto e cumpridor de seus deveres; 

d) a loja onde trabalhava estava situada em logradouro  freqüentado por marginais(Rua do 
Céu, Bairro da Liberdade), a ponto de ter sido objeto de reportagem no programa de televisão 
“Fantástico”, da Rede Globo. Em razão disso, havia grande risco de vida, razão por que o trabalho 
era reconhecidamente perigoso, embora a reclamada não pagasse o respectivo adicional; 

e) o reclamante integrava a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como 
representante indicado pelo empregador, de modo que sua despedida foi nula de pleno direito; 

f) houve atraso da empregadora no pagamento  das verbas rescisórias. 
Pleiteou a condenação da empregadora a pagar-lhe: 
aviso prévio; 
- quatro horas suplementares com integração ao salário e reflexos nas férias, 13º, salário e FGTS; 
- reparação por dano moral; 
- adicional de periculosidade; 
- indenização correspondente ao período de estabilidade como integrante da CIPA 
- multa de um salário mensal pelo mora no pagamento das verbas rescisórias; 
 
Na audiência, a reclamada  não se fez acompanhar de  advogado. Designou preposto, 

que, além de representá-la, em audiência, elaborou ele próprio a defesa, alegando, em resumo, o 
seguinte: 

 
a) a dispensa operou-se, de fato, por justa causa, em razão de ato de improbidade 

praticado pelo reclamante que se apropriou de algumas mercadorias da empresa, alienando-os a 
terceiros por preço vil(R$ 5,00). 

b) embora o reclamante cumprisse a jornada declinada na petição inicial, não fazia jus ao 
pagamento de horas extras, por se tratar de empregado comissionista; 

c) a imputação de falta grave, além de ter bases verdadeiras, não causou dano a imagem 
do reclamante que, em outra empresa, já fora autor de prática semelhante; 

d) a “periculosidade” do local de trabalho  era coisa do passado. A partir dos quatro 
últimos meses de labor do reclamante, fixaram-se, no local,  significativo contingente de policiais, 
em toda a rua, inibindo a ação dos delinqüentes; 

e) o reclamante era, de fato, integrante de CIPA, mas sua dispensa operou-se por justa causa;
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f) o empregado é quem deu causa ao  atraso no pagamento das verbas rescisórias, 
recusando-se, da primeira vez em que compareceu ao sindicato, a receber as verbas sem 
integração das horas extras que reputava devidas. Somente o fez uma semana depois, quando 
resolveu receber o valor ofertado com ressalva no termo de rescisão. 

Foram inquiridas as partes que em substância ratificaram suas respectivas versões. 
Ouviram-se três testemunhas trazidas pelo reclamante que se resumiram a confirmar o horário de 
trabalho declinado  na inicial de reclamatória e revelaram desconhecer a apropriação indébita 
alegada como fundamento da dispensa, bem assim a existência de prática semelhante pelo 
empregado em emprego anterior. O Juiz indeferiu a ouvida das testemunhas da reclamada, 
alegando já ter seu juízo formado sobre a matéria controvertida. Houve pronta argüição de 
nulidade pelo preposto, reiterada em razões finais, argumentando que a produção de prova 
testemunhal destinava-se a  demonstrar a prática do ato de improbidade e que foi  do reclamante a 
recusa inicial em receber as verbas rescisórias, gerando o atraso. 

 
O juiz julgou procedente em parte o pedido, condenando a empresa a pagar ao reclamante: 
 
a) aviso prévio, porque não provada a falta grave e ínfimo o valor  do objeto da alegada apropriação; 
b) quatro horas suplementares diárias,  com os consectários pleiteados; 
c) salário correspondente ao período remanescente do mandato como integrante da CIPA 
d) adicional de periculosidade; 
e) multa de mora no pagamento das verbas rescisórias porque não provada a recusa do 

reclamante em recebê-las, na primeira oferta. 
A despeito de constar da motivação da sentença fundamentos para deferimento do pleito 

de reparação por dano moral, omitiu-se o julgador, no dispositivo, quanto a esta postulação.  
Supondo que a empresa, irresignada, o  tenha contratado como  advogado para impugnar 

tal decisão, queira elaborar o meio de impugnação cabível. 
 

II - QUESTÕES DISSERTATIVAS 
 

1) Gustavo Borges e Rodrigo Abreu são, respectivamente, Gerentes de Relações  
Públicas e de Recursos Humanos do Banco Brasil-Espanha. Ambos foram demitidos por justa 
causa. O primeiro porque comprovadamente andava habitualmente embriagado, fora do local de 
serviço. O segundo porque, embora raramente ingerisse bebidas alcóolicas, na sexta-feira em que 
foi dispensado, embriagou-se, no serviço, pela manhã e assim permaneceu durante todo o 
expediente do banco. Foi correta a atitude do empregador em relação aos dois empregados ou 
apenas no que concerne a um deles? Justifique. 

  
2) Rute Fonseca foi demandada por sua empregada doméstica Cláudia Souza, pleiteando 

o pagamento de aviso prévio. A reclamada objetou que a despedida decorreu de falta grave 
praticada pela empregada  e configuradora de mau procedimento. Indicou a empregadora como 
única testemunha seu marido Fernando Fonseca. A testemunha foi contraditada pelo advogado da 
reclamante. O Juiz Substituto da 3ª. Vara do  Trabalho rejeitou a contradita, ao argumento de que  
a que hipótese não está contemplada no art. 829 da CLT. Além disso, ainda quando estivesse, 
poderia o depoente ser ouvido como “informante”. Parece-lhe correta a decisão? Justifique. 

 
3) Ao contratar seu empregado Alfredo Araújo, a Metalúrgica Baiana Ltda., inseriu 

cláusula no contrato de trabalho, mediante a qual se obrigou a pagar-lhe todas as horas 
suplementares com o acréscimo de 100%. Nos dois primeiros anos, não houve prestação de 
jornada suplementar por parte de Alfredo, mas, a partir do terceiro e até o sétimo, quando foi 
despedido, excedia a jornada legal em quatro diárias. A empresa pretende pagar-lhe a 
sobrejornada com o adicional de 50%, por lhe parecer inconstitucional a retribuição com acréscimo 
superior àquele previsto no art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal. É correta atitude do 
empregador? Justifique.  
 


