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PARECER

 

 

 

I - RELATÓRIO

 

Interpõem as Partes Recursos Ordinários (Id.: 7ff7afb, págs. 01/14 e 0c9afa5, págs.

01/11) postulando a reforma da Sentença (Id.: 6ecfcd8, págs. 01/09), por meio da

qual o Juízo Monocrático julgou parcialmente procedentes os pedidos Autorais.

 

 

Apresentadas Contrarrazões (Id.: 4d0aa24, págs. 01/06 e 7bdc9fc, págs. 01/22).

 

 

É o relatório.

 

II - CONHECIMENTO

 

Pelo conhecimento, por atendidos os pressupostos subjetivos e objetivos de
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admissibilidade recursal (Id.: 08fbd82, pág. 01).

 

 

 

III – FUNDAMENTAÇÃO

 

Recurso Autoral. Licitude das Gravações Ambientais. Unilateralidade da

Produção da Prova. Jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal.

Possibilidade de Admissão.

 

As Autoras postulam a reforma da Sentença (Id.: 6ecfcd8, págs. 01/09) no que tange

a declaração de ilicitude da gravação ambiental procedida pelas demandantes.

 

A Ré sustenta o argumento de ilicitude da prova, aduzindo a ausência de

conhecimento da gravação.

 

 

De longa data a Jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal permite que

gravações ambientais sejam realizadas e utilizadas como meio de prova, desde que

produzida por um dos interlocutores do diálogo, na condição de vítima de ato

violador de seu direito, independentemente de autorização judicial.

 

O entendimento foi recentemente sedimentado na Tese de Repercussão Geral

reconhecida no RE nº. 583937/RJ, na qual definiu a controvérsia, o E. Supremo

Tribunal Federal, conforme a seguinte ementa:

 

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental.

Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do

outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão

geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação

do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em

gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem

conhecimento do outro.”.

 

A partir da ementa do julgado, supracitada, restou definido o Tema nº. 0237, no qual

o E. STF fixou a seguinte Tese:

 

“É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada

por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.”.

 

Ressalta-se, que no mencionado julgado foram citados inúmeros outros

precedentes da E. Corte, nos quais restaram fixadas idêntica tese, como na AP nº

447, no Inq. nº. 657, HC nº. 75338, HC nº. 87341, RE nº. 212081, RE nº. 402035
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(AgR), RE nº. 402717, AI nº. 503617 (AgR), AI nº. 578858 (AgR), RE nº. 591068

(QO-RG), AI nº. 666459 (AgR).

 

Já o C. Tribunal Superior do Trabalho tem fixado entendimento orientado com base

na jurisprudência dominante do E. STF, considerando lícitas gravações ambientais

produzidas unilateralmente, desde que por um dos interlocutores.

 

Nesse sentido, cumpre destacar os Arestos trazidos pelas Autoras que sedimentam

a Tese adotada pelo C. Tribunal Superior do Trabalho:

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA

INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº13.015/2014.

GRAVAÇÃO DE CONVERSA REALIZADA POR UM DOS

INTERLOCUTORES. MEIO DE PROVA. LICITUDE. A

jurisprudência desta Corte Superior, na mesma linha de

raciocínio do STF, entende que a gravação clandestina,

aquela realizada por um dos interlocutores sem o

conhecimento do outro, destinada a comprovação de fatos,

não constitui prova ilícita. Precedentes. [...]. Agravo de

instrumento a que se nega provimento”. (Grifo Aposto).

 

(AIRR-344-87.2015.5.02.0029, 2ª Turma, Relatora Ministra

Maria Helena Mallmann, DEJT 04/05/2018).

 

“RECURSO DE REVISTA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL.

DESCONHECIMENTO DE UM DOS INTERLOCUTORES.

PROVA LÍCITA. A gravação de conversa feita por um dos

interlocutores sem o conhecimento do outro para fins de

comprovação de direito não possui a mácula da ilicitude.

Hipótese em que a decisão recorrida alinha-se com a

jurisprudência do TST e do excelso STF que no RE- 583937,

DJe 18/12/2009, reafirmou a validade desse meio de prova.

Recurso de revista não conhecido. [...]. Precedentes do TST.

Recurso de revista conhecido e provido”. (Grifo Aposto).

 

(Recurso de Revista n. 162600-35.2006.5.06.0011, 3ª Turma,

Relator Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires, DEJT

18/02/2011).

 

“[...] PROVA ILÍCITA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE

TRABALHO. PROVA ILÍCITA. PAGAMENTOS POR FORA.

É pacífico o entendimento de que a divulgação da troca de

missivas eletrônicas não constitui afronta constitucional por
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pretensa violação à intimidade, ou às comunicações, quando

utilizada como meio de prova por um dos interlocutores das

mensagens. Idêntico raciocínio vige para a gravação de

conversas entre as partes, sendo elas pessoais ou

telefônicas. Ademais, o acórdão não se fundamenta

exclusivamente nas mensagens eletrônicas e gravações de

conversas, baseando-se também na prova oral produzida

nos autos. Precedentes. [...]. Agravo de instrumento

desprovido”. (Grifo Aposto).

 

(AIRR-628-03.2012.5.04.0011, 2ª Turma, Relator

Desembargador Convocado Gilmar Cavalieri, DEJT

16/10/2015).

 

 

Além disso, frisa-se outros precedentes do C. TST, no mesmo sentido:

 

“2. FORMA DE DISSOLUÇÃO CONTRATUAL. JUSTA

CAUSA. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA.

MEIO DE PROVA. LICITUDE. A gravação de conversa

telefônica destinada a comprovação de fatos em juízo, desde

que ausente causa legal de sigilo ou de reserva da

conversação, não se confunde com interceptação telefônica,

despindo-se de qualquer mácula de ilicitude. Precedentes

desta Corte e do Eg. STF”. (Grifo Aposto).

 

 

(AIRR - 551-67.2014.5.09.0016, Relator Ministro: Alberto Luiz

Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento:

19/04/2017, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT

28/04/2017).

 

“1. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE

REVISTA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA DE CONVERSA

REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. PROVA

LÍCITA. VIOLAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL NÃO

CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. O entendimento

desta corte é que a gravação de conversa realizada por um

dos interlocutores, constitui prova lícita. Desse modo não

merece provimento o agravo de instrumento quando a

decisão proferida está em sintonia com a iterativa, notória e

atual jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência do

artigo 896, § 4º, da CLT, de forma a inviabilizar o
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processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento

desprovido”. (Grifo Aposto).

 

(AIRR - 387-39.2011.5.04.0601, Relator Desembargador

Convocado: Cláudio Armando Couce de Menezes, 2ª Turma,

Data de Publicação: DEJT 28/08/2015).

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE

REVISTA. GRAVAÇÃO DE CONVERSA REALIZADA POR

UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE DA PROVA.

RESCISÃO INDIRETA. Relativamente à gravação de

conversa realizada por um dos interlocutores, o

entendimento desta Corte caminha no sentido da licitude da

prova. Assim, não é possível divisar violação do dispositivo

constitucional invocado, ante o óbice do art. 896, § 4º, da CLT

e da Súmula nº 333 do TST. Quanto à alegação de violação

do art. 483 da CLT, o recurso de revista esbarra no óbice da

Súmula nº 126 do TST, pois o Regional consignou que restou

comprovado que a empresa alterou o local de labor do

reclamante com a intenção de induzi-lo à demissão

voluntária, falta empresarial grave apta a inviabilizar a

continuidade da prestação de serviços. Agravo de

instrumento conhecido e não provido”. (Grifo Aposto).

(AIRR - 1682-63.2011.5.03.0044, Relatora Ministra: Dora

Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT

03/05/2013).

 

“2 - GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA POR UM

DOS INTERLOCUTORES, SEM O CONHECIMENTO DO

OUTRO. LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES DO STF.

2.1. À luz da jurisprudência do STF, esta Corte tem firmado

entendimento no sentido de que as gravações de conversas

realizadas por um dos interlocutores, sem o conhecimento

do outro, não é considerada interceptação telefônica, sendo

lícita como meio de obtenção de prova no processo do

trabalho. 2.2. Na hipótese dos autos, depreende-se da leitura

do acórdão regional que a conversa foi gravada por um dos

interlocutores, no caso, o próprio reclamante, que buscava,

através dessa medida, obter prova acerca da prática

discriminatória das reclamadas, consistente na

disseminação de informações desabonadoras de ex-

empregados que acionam seus ex-patrões na Justiça do

Trabalho, a chamada -lista negra-. Recurso de revista
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conhecido e não provido”. (Grifo Aposto).

 

(RR - 60800-64.2005.5.17.0181, Relatora Ministra: Delaíde

Miranda Arantes, Data de Julgamento: 28/11/2012, 7ª Turma,

Data de Publicação: DEJT 19/12/2012)

 

“RECURSO DE REVISTA - NULIDADE - GRAVAÇÃO

AMBIENTAL - PROVA - LICITUDE. Esta Eg. Corte já

manifestou seu entendimento acerca da licitude de gravação

ambiental feita por um dos interlocutores. Precedentes.

Recurso de Revista não conhecido”. (Grifo Aposto).

 

(RR-1700-39.2009.5.03.0114, Ac. 8ª Turma, Relator Ministro

Carlos Alberto Reis de Paula, DEJT 25.3.2011).

 

 

Nesse cenário, em linha harmônica a jurisprudência dominante dos E. Tribunais

Superiores, não se pode negar a validade da prova trazida aos autos, nem mesmo

da idoneidade do meio de prova utilizado para fins de eventual defesa em face de

violação de direito subjetivo, por parte da Ré/Empregadora.

 

Salienta-se, ainda, que não restou comprovado que as Autoras induziram os

argumentos esboçados pelos Prepostos da Ré, conduzindo o diálogo de forma

imoral e antiética (critério subjetivo).

 

Assim, não prevalece o argumento da Privacidade, utilizado pelo D. Juízo A Quo,

até porque se houve o pronunciamento por um dos interlocutores ao outro, nenhuma

das informações podem ser consideradas como de caráter privado ou íntimo com

relação ao destinatário da conversa, exceto havendo alguma previsão legal nesse

sentido (causa legal de reserva de sigilo ou comunicação).

 

Convém ponderar, ademais, que o postulado Constitucional da Privacidade,

assegurado no artigo 5º, da CRFB/88, não pode ser utilizado como objeto ou “arma”

para chancela de violação de direito de outrem, como intenta a Ré, sem que tal

direito Constitucional pudesse ser relativizado para se punir o violador.

 

Por isso, legítima a gravação ambiental produzida pelas Autoras para fins de

comprovação da prática de ato antissindical pela Ré, devendo ser reformada a

Sentença, para que seja considerado válido o meio de prova utilizada pelas Autoras.

 

Pelo provimento do Recurso Autoral, no particular.
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Recurso da Ré. Existência de Prática Antissindical. Ato Atentatório à

Liberdade Sindical. Dos Argumentos Incontroversos nos Autos.

 

 

 

Objetiva a Ré, ora Recorrente, a reforma da Sentença proferida no que tange ao

julgamento de procedência do pleito Autoral, na qual foi declarada a nulidade das

destituições das Autoras, e condenada a Ré na obrigação de restituir as Autoras aos

respectivos cargos de consultoras, com o pagamento das gratificações devidas,

vencidas e vincendas.

 

Nos autos, restou incontroverso que a Ré destituiu as Autoras dos respectivos

cargos de “Consultoras” em razão do exercício, por ambas, de cargo de dirigente

sindical.

 

As Autoras foram eleitas para o exercício do cargo de Dirigente Sindical para o

triênio de 2017-2020, tomando posse em 01/06/2017, passando a integrar, a partir

dessa data, a Diretoria do SINDIPETRO/RJ.

 

Ambas as Autoras foram destituídas do cargo de “Consultoria” no mês de fevereiro

de 2019, após reunião organizada pela gerência a qual estava vinculada.

 

A Ré, na sua Contestação (Id.: db266d3, págs. 01/11), bem como em suas razões

de Recurso Ordinário (Id.: 7ff7afb, págs. 01/14), aludiu que entendeu por bem expor

as Autoras o motivo da destituição das atribuições de Especialista, exercidas

através de Consultoria.

 

Aduziu a Ré, que a destituição de ambas Empregadas se deu em virtude do

exercício do cargo de Dirigente Sindical, perante o SINDIPETRO/RJ, para o qual

foram eleitas em 2017. Expôs a Ré que havia conflito de interesses entre o exercício

do cargo de “Consultoras” e o exercício do cargo de Dirigente Sindical.

 

Contudo, a motivação dada pela Ré para destituição das Autoras, dos respectivos

cargos de Especialista, caracteriza a prática de ato antissindical.

 

Os Atos Antissindicais caracterizam-se por práticas sistemáticas de desestímulo e

desgaste à atuação dos Sindicatos, que entram em claro choque com o Princípio da

Liberdade Sindical, constitucionalmente assegurado no artigo 8º, da CRFB/88.

 

A Ré propõe, com sua conduta, uma prática discriminatória entre os empregados,

passando a conferir, somente aqueles que não exercem atribuições sindicais, os

cargos gratificados e de confiança presentes em sua estrutura organizacional.
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Assim, afasta-se a conotação de acesso democrático aos cargos de confiança e

gratificados, criados pela própria Ré.

 

Ressalta-se que tudo ocorre em ofensa ao Princípio da Liberdade Sindical, visto que

o empregado que se encontra vinculado a Entidade Coletivo-Sindical é afastado do

exercício das atribuições gratificadas e de confiança, exatamente por se associar,

em fortalecimento, ao Sindicato.

 

Destaca-se, que a prática da Ré equivale ao que a doutrina enuncia como “Yellow

Dog Contracts” (expressão inglesa, que na tradução livre significa: Contrato de Cães

Amarelos).

 

Através da citada prática, o Empregador exige do Trabalhador a ausência de filiação

sindical como pressuposto para admissão e manutenção do contrato de trabalho.

 

Salienta-se, que a mencionada situação, considerando a experiência histórica do

Direito do Trabalho, passa-se de forma distinta, inclusive no Brasil. Ou seja, é

comum falar-se em “...práticas meramente informais, inviabilizando, pela pressão

surda no ambiente laborativo, a efetiva possibilidade de adesão de empregados a

seu respectivo Sindicato.” (Maurício Godinho Delgado).

 

Tal prática (ou qualquer outra de natureza congênere), sem sombra de dúvida, é

ilegítima e inválida, por violar/agredir diretamente o Princípio da Liberdade Sindical,

reitera-se, constitucionalmente assegurado no artigo 8º, da CRFB/88.

 

Nesse sentido, merece ser rechaçada a conduta da Ré, pois ao destituir as Autoras

das suas respectivas tarefas e atribuições como “Consultoras/Especialistas”

desestimula tanto as Autoras, quanto seus pares, demais Trabalhadores, de

almejarem exercer cargos de direção Sindical, em defesa dos direitos e

prerrogativas da categoria profissional.

 

Ademais, a conduta da Ré afeta a possibilidade de fortalecimento Sindical,

exatamente na atual conjuntura política nacional, em que o Direito do Trabalho e o

Sindicalismo vêm sendo fustigados pela Legislação Ordinária, sob alegação de

implementação de políticas de estímulos econômicos.

 

Por derradeiro, convém aduzir que na Convenção nº. 98, da Organização

Internacional do Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil, conforme Decreto nº.

10.088/2019, restou estabelecida a proteção aos trabalhadores e suas respectivas

associações sindicais contra atos de natureza antissindical, consoante artigos 1º e

2º, in verbis:

 

“Artigo 1º
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1. Os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada

contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em

matéria de emprego.

 

2. Tal proteção deverá, particularmente, aplicar-se a atos

destinados a:

 

a) subordinar o emprego de um trabalhador à condição de

não se filiar a um sindicato ou deixar de fazer parte de um

sindicato;

 

b) dispensar um trabalhador ou prejudicá-lo, por qualquer

modo, em virtude de sua filiação a um sindicato ou de sua

participação em atividades sindicais, fora das horas de

trabalho ou com o consentimento do empregador, durante as

mesmas horas. 

 

Artigo 2º

 

1. As organizações de trabalhadores e de empregadores

deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos

de ingerência de umas e outras, quer diretamente quer por

meio de seus agentes ou membros, em sua formação,

funcionamento e administração. [...]”.

 

(Grifo Aposto).

 

Assim, nesse cenário, deve ser tida por nula a conduta da Ré, por caracterizar-se,

reitera-se, como prática Antissindical, sendo mantida a Sentença proferida pelo D.

Juízo A Quo.

 

Pelo desprovimento do Recurso da Ré, no particular.

 

IV - CONCLUSÃO

 

Pelo exposto, pronuncia-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO pelo

conhecimento dos Recursos interpostos e pelo provimento do Recurso Ordinário

Autoral, para que seja considerada legítima a gravação ambiental, juntada nos autos,

para fins de prova das alegações Autorais e pelo desprovimento do Recurso

Ordinário da Ré, ante os termos da fundamentação supra.

 

É o parecer.
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Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020.

 

 

ANDRÉ LUIZ RIEDLINGER TEIXEIRA

Procurador do Trabalho
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