
FOI ASSIM...

 O pedreiro que fez a pista de dança da 
mais conhecida casa de show do estado, por 
onde bailaram inúmeros casais apaixonados, os 
anotadores de apostas que tiveram coragem de 
desafiar o temido bicheiro, o empregado que 
denegriu na internet os produtos da empresa 
para a qual trabalhava e a babá que, em licença 
médica, viajou para a praia de onde postou fotos, 
no Facebook, ironizando com a legenda 
#perguntasetobem.

 Essas e muitas outras histórias 
esquecidas nos milhares de processos que 
tramitaram na Justiça do Trabalho em Mato 
Grosso desde a década de 1940 ganham vida 
nesta obra, que se destaca pelo lirismo 
próprio dos contos e crônicas, acompanhada 
de uma diagramação leve, com primorosas 
ilustrações. 

 Um livro para se ler em cadeiras de 
balanço na varanda em noites de brisas, em 
confortáveis poltronas nos dias chuvosos ou 
mesmo para abstrair do burburinho das 
salas de embarques... 

 São 145 histórias, escritas a partir 
dos processos guardados no Arquivo Geral 
do TRT de Mato Grosso. A seleção desses 
casos foi um capítulo à parte. Foram meses 
debruçados sobre processos judiciais, a 
começar dos mais antigos, hoje já digitaliza-
dos, passando pelos volumosos processos 
em papel, incluindo os milhares de proces-
sos atuais na plataforma eletrônica, via 

sistema PJe. Escolhas feitas com base no 
olhar jornalístico dos profissionais da 
Comunicação Social do TRT/MT.  

 Esse mesmo rigor se deu na hora de 
contar as histórias contidas nos autos, no 
qual a linguagem descontraída caminhou 
lado a lado com o cuidado de se ater aos 
fatos reais relatados nos processos. Daí o 
nome do livro: “Foi Assim...”.

SÓ SEI QUE FOI ASSIM ...

 Já as muitas histórias ocorridas nas 
salas de audiências e no dia a dia dos oficiais 
de justiça, mas que na maioria das vezes não 
ganham registro formal nas folhas processu-
ais, essas foram narradas na seção “Só sei 
que foi assim...” 

 São narrativas pitorescas e emocio-
nantes narradas com base na memória de 
magistrados, oficiais de justiça, secretários 
de audiências e advogados que construíram 
a trajetória do judiciário trabalhista em Mato 
Grosso desde sua instalação, em 1941, até 
meados de 2017. 

 A audiência que teve de ser realizada em uma enfermaria 
do Pronto Socorro, o atendente de balcão da acanhada Junta de 
Conciliação da Justiça do Trabalho que se tornaria um dos mais 
renomados poetas mato-grossenses e a saga empreendida pela 
Justiça por 18 anos para encontrar o trabalhador que não apareceu 
para buscar o dinheiro ao final da ação trabalhista.  
 
 Essas e muitas outras histórias esquecidas nos milhares de 
processos que tramitaram na Justiça do Trabalho de Mato Grosso 
ganham vida nesta obra com 145 casos, publicados em comemora-
ção aos 25 anos de criação do Tribunal Regional do Trabalho de 
Mato Grosso.
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PREFÁCIO
 Esta publicação comemora os 25 anos de criação do Tribunal 
Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT), ao mesmo tempo 
em que presta uma homenagem a todos que, ao longo da história 
desse órgão, contribuíram para consolidá-lo como referência na 
garantia dos direitos e na pacificação social.

 Com esta obra, busca-se dar vida a acontecimentos muitas 
vezes esquecidos nos arquivos judiciais, deixando, assim, um registro 
histórico da trajetória da Justiça do Trabalho mato-grossense com 
relatos que servem de aprendizagem e motivação para as novas 
gerações.  

 Para tanto, não obstante o Tribunal ter sido criado em 1992, 
a presente publicação traz a história da participação da Justiça do 
Trabalho no Estado desde seus primórdios, em 1941, data da instalação 
de sua primeira unidade, a Junta de Conciliação e Julgamento de 
Cuiabá. 

 Aproveitando-se do rico material existente nos arquivos 
do TRT/MT, são contados os fatos contidos nos processos judiciais 
desde a década de 1940, revelando as mudanças sociais e econômicas 
vividas ao longo dos últimos 80 anos.

 As narrativas demonstram a atuação e posicionamento da 
Justiça do Trabalho frente aos desafios ao longo de sua existência, 
como a consolidação de direitos, a ampliação da competência, os casos 
de trabalho em condições análogas às de escravo e os julgamentos de 
milhares de casos de acidentes de trabalho.

 São demonstrados, também, os reflexos das mudanças 
tecnológicas que impactaram a vida em sociedade, como a chegada 
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da internet e suas consequências nas relações de trabalho, os conflitos 
trabalhistas envolvendo uso de redes sociais e a utilização dessas 
tecnologias na celeridade processual, principalmente com o advento 
do Processo Judicial Eletrônico -PJe.

 Assim, além de fornecer um testemunho histórico, econômico 
e social dos últimos 25 anos, sintetizados no trajeto percorrido pelo 
TRT da 23ª Região ao longo de sua de existência, este livro resulta em 
uma homenagem aos atores envolvidos nessa edificante narrativa, 
bem como em uma fonte de inspiração para as gerações vindouras. 

Maria Beatriz Theodoro Gomes
Presidente do TRT/MT
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PORTUGUÊS BOÊMIO 
 Enquanto a Europa amargava os efeitos da Segunda Guerra 
Mundial, um de seus cidadãos aproveitava a vida no Brasil. José Mar-
tins, solteiro, 35 anos, veio de Portugal para Cuiabá em 1940 a fim de 
trabalhar em uma construtora. No entanto, amante da vida boêmia, 
não demorou a se envolver em confusão com os colegas brasileiros, 
entrando para a história da justiça trabalhista de Mato Grosso ao pro-
tagonizar um dos seus primeiros processos.

 Na empresa Coimbra e Cia. o português, conhecido por 
chegar sempre embriagado, depois de passar noites regadas a 
álcool com direito a visitas aos bordéis da cidade, teve sua má fama 
piorada quando, de acordo com os empregadores, armou uma grande 
confusão por ter batido no engenheiro da empresa, fato que resultou 
em sua dispensa sem aviso prévio.

 Ele ficou indignado com o empregador por ter sido mandado 
embora daquela forma. Afinal, tinha vindo de Portugal e foi 
primeiramente para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, onde 
fixou residência, e a pedido da própria empresa mudou-se para 
Cuiabá, na época considerada fim de mundo.

 Então, surpreendido com a demissão e sem dinheiro para 
voltar ao Rio, buscou na Justiça do Trabalho uma indenização. 
Compareceu à Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá assistido 
por um rábula, profissional sem formação em direito, mas autorizado 
pelo órgão competente do Judiciário ou entidade de classe a exercer a 
função de advogado.

 Ali, José Martins viu seu direito reconhecido e a empresa 
condenada a pagar o valor referente a um mês de salário como 
indenização por ter sido dispensado sem justa causa. Insatisfeita, 
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recorreu da decisão, alegando que o português tinha várias passagens 
pela Polícia. Para isso, juntou documento assinado pelo delegado 
da cidade comprovando as detenções do português por andar 
embriagado pelas ruas, dirigir pilhéria a uma senhorita e quebrar 
com um taco a mesa de bilhar de um bar.

 A decisão inicial foi revertida em 4 de março de 1942 
pelo Conselho Regional do Trabalho de São Paulo. No acórdão, os 
julgadores consideraram que não houve ilegalidade na dispensa, já 
que o trabalhador não gozava de estabilidade no emprego. Por fim, o 
português foi condenado a pagar as custas do processo.

 Não se sabe ao certo o que aconteceu com o trabalhador 
depois da conclusão do processo. Talvez tenha conseguido dinheiro 
para voltar ao Rio de Janeiro, talvez tenha preferido ficar em Mato 
Grosso. É possível que muitos de seus descendentes, já brasileiros 
natos, trabalhem e estudem no Brasil, sem ao menos saberem das 
andanças e confusões em que o português José Martins se meteu 
assim que chegou por aqui.
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 Essa ação trabalhista é um dos documentos guardados até 
hoje nos arquivos do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, 
que possui apenas três processos datados da década de 40. As páginas, 
amareladas pelo tempo, são reveladoras de uma época em que não 
havia computador nem, por isso mesmo, a possibilidade de apertar o 
back space para apagar erros de escrita, palavras repetidas e outros. 

 A solução era usar uma caneta. De lá para cá muita coisa 
mudou. A própria leitura, por exemplo, causa estranhamento por 
causa da grafia bem diferente das palavras lembrando aqui que a 
Língua Portuguesa já passou por duas reformas ortográficas desde 
então.

 Na época em que o processo tramitou não existia a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criada por decreto em 1º de 
maio de 1943 e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas durante o 
Estado Novo. Mato Grosso contava com duas juntas de conciliação e 
julgamento, uma em Cuiabá e outra em Corumbá, ambas criadas em 
1941 também por Getúlio e tendo se tornado as primeiras unidades da 
Justiça do Trabalho, como órgão do Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio.
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CONCRETO ARMADO
 Pacata, provinciana, ladeiras, ruas, becos e vielas. Assim 
era Cuiabá no início da década 40, antes de ganhar obras que 
começaram a desenhar os contornos da atual Capital. Quinze das 
mais importantes delas foram construídas por uma firma do Rio de 
Janeiro, a Coimbra Bueno e Cia, que deu vida prédios até hoje em 
funcionamento e símbolos da cuiabania.
 
 Mesmo na metade do século XX, anos depois da sua criação, 
datada de 1719, ainda conservava os traços de suas origens, até que 
se tornou palco de obras grandiosas, fruto da decisão do Governo 
Federal que, sob o comando do presidente Getúlio Vargas, decidiu 
“modernizar” as cidades com esse perfil. 

 Nesse período surgiram 15 grandes construções: Avenida 
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Getúlio Vargas, Residência dos Governadores, Grande Hotel, 
Secretaria Geral, Estação de Tratamento de Água, Palácio da Justiça, 
Cine Teatro Cuiabá, Ponte Júlio Muller, Maternidade, Colégio 
Estadual Liceu Cuiabano, Estação Elevatória de Água, Usina de 
Pasteurização do Leite, Hotel das Águas Quentes e Pavilhão de 
Exposição Agropecuária.

 O processo de transformação de Cuiabá foi comandado 
pelo então interventor Júlio Müller, durante o Estado Novo, e teve à 
frente das obras o engenheiro Cássio Veiga de Sá, responsável pela 
construtora, e cujo nome, no entanto, além de figurar na assinatura 
dos projetos de edificação e hoje denominar a rodoviária da cidade foi 
citado em diversos processos judiciais da época, nos quais operários 
reivindicaram na Justiça do Trabalho o cumprimento de direitos 
trabalhistas.

 Acontece que, depois de o concreto armado tomar forma 
de escola, avenidas, hotéis, prédios públicos e pontes, diversos 
trabalhadores contratados foram demitidos sem justa causa, 
acionando o Judiciário.

 Em uma dessas reclamações feita à Junta de Conciliação e 
Julgamento de Cuiabá, a empresa foi condenada a pagar a passagem 
de volta à cidade natal a um servente graniteiro, com isso se 
encerrando o processo. Em outras, trabalhadores cobraram férias 
vencidas e pagamento do último salário. Em todos os casos, a firma 
carioca quitou as dívidas, seja em cumprimento a sentenças, seja por 
acordos judiciais.

 As edificações, sólidas e de ótima qualidade, representam um 
legado, a maior parte delas até hoje com as mesmas funções, sempre 
de uso público, para as quais foram planejadas e executadas.
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Grandes obras

 De 1939 a 1940 foi construída a Casa dos Governadores. Em 
1941 foi a vez do Grande Hotel e, em seguida, do Cine Teatro, todas 
essas grandes obras estabelecidas na região da Praça Alencastro, 
localizada bem no coração da cidade, onde também fica a Prefeitura. 
Por fim, foi aberta a Avenida Getúlio Vargas, uma das artérias pela 
qual flui a vida da Capital ainda nos dias atuais.

 A modernização da Cidade Verde estendeu-se até o então 
3º Distrito, como era conhecida Várzea Grande, separadas pelo rio 
Cuiabá, cuja travessia se dava usando-se pequenos barcos ou a barca-
pêndulo, meio de transporte que conduzia pessoas, mercadorias e até 
animais.
 
 Com o passar do tempo, foi necessário construir uma ponte 
de cimento armado, batizada de Ponte Júlio Müller, ligando uma 
localidade a outra. E isso as deixou tão próximas, que, durante um 
passeio, um desavisado não percebe ter trocado de município.

 Ademais, seja lá ou cá, quem percorre as cidades-irmãs passa 
por ruas e prédios construídos a peso de muito suor para dar destaque 
à cidade alojada no coração do Centro-Oeste brasileiro.
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O MURO DERRETIDO E O PIPOCO TRABALHISTA
 Sabe aquelas histórias que se alguém lhe contasse você não 
acreditaria? Pois bem. O imbróglio que envolve este processo foi 
parar na Polícia, movimentou a justiça trabalhista da década de 40 e 
gerou muito “disse que me disse” entre os envolvidos.

 Tudo começou com um reboco derretido pela chuva e um 
assento de privada mal feito durante a reforma de uma casa no 
calçadão da Ricardo Franco, conhecida popularmente como a rua do 
meio, no centro histórico de Cuiabá.

 Foi seu Severino que deu início à reclamação trabalhista 
na recém-criada Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá. O 
pedreiro só queria receber seu pagamento, definido no ato de sua 
contratação, mas provavelmente se meteu na maior confusão de sua 
vida e foi parar até na cadeia por conta disso.
 
 Severino, que não sabia ler nem escrever, tinha 39 anos e 
morava no bairro na época chamado de “Corgo do Caixão”, em 
Cuiabá, entre os bairros Araés e Lixeira. A dona da casa Amelinda 
conheceu-o enquanto visitava uma outra obra e logo o contratou para 
fazer alguns reparos em sua residência: arrumar o muro da frente, 
assentar a bacia da privada, ladrilhar com mosaicos um corredor da 
casa e revestir com tijolos uma varanda.

 Pouco antes de terminar os serviços, ele recebeu um conto e 
trezentos mil réis, e os outros cem mil réis restantes seriam entregue 
depois. Só que, quando o pedreiro foi trabalhar no muro, o tempo não 
ajudou, e pouco antes de terminar o serviço caiu a maior chuvarada 
na cidade, derretendo todo o reboco. Não se sabe ao certo se a culpa 
foi da chuva ou se foi falta de habilidade do Severino, mas o fato é isso 
despertou a fúria da dona da casa. Instalou-se a confusão.
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 Na presença do juiz, dona Amelinda afirmou que até tinha 
dado uma chance para o pedreiro, mandando ele refazer o reboco 
do portão, mas não deu certo de novo. Além disso, a obra da privada 
não estava em condições de ser recebida, segundo ela. Descontente 
com o serviço, que classificou como malfeito, ela não quis nem saber 
de conversa e já foi chamando outro profissional, que seria, em sua 
avaliação, mais competente.

 Informou, pois, a seu Severino que não precisava mais dele, 
e ele, que parecia não querer nem mesmo ver a cara da sua patroa, 
mandou um amigo ir a casa dela buscar o dinheiro que lhe era devido.
Pronto! A cobrança foi o ápice da confusão. A dona de casa ficou 
indignada, afinal, como teve ele coragem de cobrar por um serviço 
malfeito? Ela foi logo dizendo que não ia pagar e chamou a Polícia, 
que levou o pedreiro à delegacia para se explicar.

 Envolver a Polícia foi um ato absurdo e totalmente 
ultrapassado, segundo o advogado do pedreiro. Uma atitude que, 
afirmou ele, costumava ser praticada na República Velha, na década 
de 30, e não tinha mais espaço naqueles dias de 1942, quando já 
se contava com a justiça trabalhista, apta a resolver esses tipos de 
problemas.

 Na audiência estavam todos agitados e ninguém se mostrava 
disposto a resolver o problema na conversa, recusando prontamente 
a proposta de conciliação apresentada pelo juiz-presidente da Junta. 
Cada um deu sua versão dos fatos, cada qual com sua razão. Cinco 
testemunhas contaram o que lembravam, mas, mesmo assim, o juiz-
presidente e os vogais não tinham como saber em quem acreditar 
para tomar a decisão justa.

 Dona Amelinda, convicta, pediu uma vistoria. A audiência 
foi suspensa e dois peritos foram nomeados, um do pedreiro e outro 
da dona da casa, para esclarecer o que havia acontecido com a obra, 
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um pedido incomum naquela época. A propósito, os especialistas 
confirmaram que o valor dos honorários era maior que aquele pago 
pelos serviços contratados. 

 Para chegar a sua decisão, o juiz-presidente ponderou que a 
divergência residia apenas na recusa do pagamento dos 100 mil réis 
devidos ao empregado e que dona Amelinda não tinha estabelecido as 
condições para a realização do serviço, além de ter se preocupado só 
em contratá-lo pelo menor preço possível. E concluiu que o pedreiro, 
por sua vez, em nenhum momento escondeu que era inexperiente e 
não especializado, de sorte que ela sabia muito bem que estava sujeita 
a qualquer problema.
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 Assim, o magistrado deu ganho de causa a Severino e a dona 
da casa, insatisfeita, ainda apresentou recurso para ser julgado pela 
própria Junta (embargos), o qual, porém, sequer foi recebido pelos 
magistrados.

 Depois de tanta confusão, dona Amelinda foi condenada a 
pagar o que devia e o caso foi encerrado. Talvez ela tenha encontrado 
outro pedreiro para terminar a obra, e ele, encontrado outros serviços 
para executar. Severino com certeza ganhou experiência e deve ter 
respirado aliviado quando a justiça trabalhista decidiu a seu favor.
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 “Devia ser proibido debochar de quem se aventura em língua 
estrangeira.” A frase é uma reminiscência do narrador do livro Budapeste, 
de Chico Buarque, explicando como aprendeu a falar Húngaro, a “[...] única 
língua do mundo, segundo as más línguas, que o diabo respeita.”

 A surpresa diante da complexidade do idioma provavelmente foi 
a mesma encontrada para o aprendizado do português por um construtor 
húngaro que morava em Cuiabá na década de 40.

 Pouco se sabe da vida de Werderitz, mas o fato é que em 1942 ele 
tinha 44 anos e trabalhava na Capital como construtor de uma casa noturna 
e que os pedreiros, carpinteiros e serventes que possibilitaram tirar aquele 
projeto do papel, a maioria cuiabanos, rapidamente ficaram insatisfeitos 
com o chefe estrangeiro, que ganhou entre os funcionários ressentidos a má 
fama de caloteiro.

 O descontentamento com o patrão nascido em um lugar que 
provavelmente os empregados não saberiam nem mesmo apontar no mapa 
repercutiu na recém-criada Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Apenas 
em 1942 foram pelo menos três processos contra o húngaro, que não havia 
pagado aos empregados o combinado, e estes, revoltados, não viram 
alternativa senão procurar o Judiciário para conseguirem a contraprestação 
merecida.

 As intimações enviadas pela Junta de Conciliação e Julgamento 
de Cuiabá surtiram pouco ou nenhum efeito sobre Werderitz, que não 
compareceu a nenhuma das audiências para as quais fora intimado, tendo 
se preocupado em nomear um advogado para representá-lo em apenas 
uma delas.

 Entre os trabalhadores que cobravam seus salários estava o 
carpinteiro Apolônio, que precisava receber, ainda, 848 mil réis pelos 

EXECUTE-ME SE FOR CAPAZ
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serviços prestados na construção de uma casa de entretenimento. Na 
primeira audiência do caso, o advogado do húngaro confirmou o pendente, 
mas disse que não poderia pagar porque o dono da obra não tinha repassado 
o dinheiro.

 Diante dessa informação, a Junta de Conciliação e Julgamento 
condenou o patrão a quitar o que devia, pois o pagamento do empregado 
não podia depender das negociações entre o dono da obra e o empreiteiro.

 O advogado do húngaro argumentou, ainda, que a justiça 
trabalhista não era competente para julgar o processo, uma vez que Apolônio 
não era um mero trabalhador e sim empreiteiro, com subordinados. A tese, 
no entanto, foi rapidamente refutada pelo juiz-presidente e o vogal.

 Nas três ações, mesmo com a decisão da justiça trabalhista 
determinando o pagamento, os empregados continuaram sem receber, e 
o processo precisou entrar em fase de execução, quando é feita a cobrança 
forçada a devedores para garantir que os direitos sejam pagos.

 Nos últimos documentos registrados no arquivo da Justiça do 
Trabalho, os bens do húngaro não foram encontrados para pagar os ex-
funcionários. Se fosse hoje, a justiça trabalhista teria diversos instrumentos 
para obter os recursos e assim garantir a quitação da dívida, como penhora 
de imóveis nos cartórios; bloqueio de valores nas contas correntes em nome 
do devedor, via sistema do Banco Central; rastreamento de veículos em todo 
o país; e acesso à base de dados da Receita Federal.

 É possível que Werderitz tenha chegado ao Brasil entre 1920 e 
1929, depois da I Guerra Mundial, vindo dos territórios desmembrados da 
Hungria pelo Tratado de Paz de Trianon, estabelecido em 1920 na França. É 
provável, ainda, que tenha entrado pelo porto de Santos, em São Paulo, e de 
lá alguma oportunidade de trabalho o tenha levado para o centro do Brasil.

 Seu país, que em dimensão pode ser comparado ao estado de Santa 
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Catarina, e é bem menor que as grandes extensões de terras de Mato Grosso. 
Fica localizado na Europa Central e faz fronteira com a Eslováquia, Romênia, 
Sérvia, Croácia, Eslovênia, Áustria e Ucrânia.

 Em solo brasileiro e distante muitas léguas da terra onde nasceu, 
o estrangeiro, que foi tentar a sorte no cerrado e se tornou construtor e 
chefe de construção em Cuiabá, por não honrar o que devia para alguns 
de seus funcionários, virou figurinha conhecida na Junta de Conciliação e 
Julgamento da Capital, e sua resistência para pagar o devido mesmo após 
ser condenado judicialmente mostrou que, desde os primórdios da Justiça 
do Trabalho, a fase de execução trabalhista já se mostrava um gargalo na 
hora de satisfazer os direitos dos trabalhadores.
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 Enquanto algumas empresas negligenciavam o paga-
mento dos direitos trabalhistas dos empregados, seu Antônio, 
um carroceiro deficiente que vendia bolinhos em Cáceres, fez 
questão de honrar o compromisso com as pessoas que contratou 
para ajudá-lo na venda dos quitutes.

 Muito longe de ser um empreendimento de sucesso, 
ele produzia os bolinhos para complementar sua renda familiar, 
composta principalmente pelo benefício de um salário mínimo 
da Previdência Social. Para agravar a situação, ele e a esposa ti-
nham a missão de cuidar dos outros dois irmãos, também defi-
cientes físicos e totalmente dependentes do casal.

 Quando foi acionado pela Justiça do Trabalho, seu An-
tônio, mesmo com todas as dificuldades, honrou rigorosamente 
seus compromissos trabalhistas. A história do carroceiro como-
veu magistrados e servidores da Vara de Cáceres, em especial a 
oficial de justiça, a primeira a conhecer a realidade daquela famí-
lia.

 Já de início, localizar a casa da família não foi tarefa fá-
cil. A rua abrigava um cenário caótico de carência e vulnerabili-
dade social, o que levou a servidora a pensar, em um primeiro 
momento, que o endereço estava incorreto e retornar à Vara. Lá, 
foi informada de que o imóvel era bastante acanhado e rudimen-
tar mesmo.

 Quando retornou lá, ela se deparou com um casebre de 
barro e se sentiu tão triste, que saiu abalada do local. Seu Antô-
nio fora acionado na Justiça do Trabalho por um ajudante, res-
ponsável pela entrega dos bolinhos aos fregueses enquanto ele 
dirigia a carroça.

CARROCEIRO DEFICIENTE

SÓ SEI QUE FOI ASSIM...
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 No dia marcado para a audiência, ele compareceu e se 
comprometeu a pagar todos os encargos trabalhistas. E assim foi 
feito. Todos os meses o dinheiro era religiosamente depositado. 
O próprio pessoal da Vara se surpreendia com a seriedade do 
compromisso assumido. Por outro lado, todos se compadeciam 
com a situação financeira da família.

 Tempos depois, surgiu um novo processo tendo nova-
mente como reclamado o seu Antônio. Outra intimação foi entre-
gue. 

 Frequentemente, a oficial de justiça 
tem que exercer a função de ouvinte, psicólo-
ga e até mesmo de conselheira. Nesse caso, 
dar um esclarecimento era preciso, 
necessário. “Seu Antônio, não 
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contrate mais ninguém para ajudá-lo na venda dos bolinhos, já 
que depois o dinheiro para pagar as dívidas trabalhistas sai da 
renda do seu benefício e com certeza faz muita falta. Por favor, 
me escute.”, pediu a oficial.

 Novamente as dívidas foram pagas, tal como ocorrera 
na primeira vez. No dia do vencimento das parcelas, o carroceiro 
fazia o depósito. A oficial recorda que todas as vezes que toma-
va conhecimento do pagamento mensal 
e depois da quitação da dívida sentia 
um orgulho de seu Antônio, pela sua 
honradez e compromisso. E ele 
por certo havia decidido ouvir o 
conselho dela, porque nunca mais 
foi acionado na Vara do Trabalho de 
Cáceres.
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 Aquele seria um dia com agenda cheia para o carpinteiro 
português Antônio Rodrigues. Em sua programação, naquela segunda-
feira, 06 de março de 1944, ele deveria comparecer sem falta à recém-
criada na Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, localizada na 
Rua Cândido Mariano, hoje Centro Histórico da cidade. Tratava-se da 
audiência de uma ação que ele mesmo ajuizara contra a empresa Cia. 
de Construções e Comércio Braco, por meio da qual buscava receber 
diversas verbas trabalhistas, entre as quais férias, saldo de salários, 
vale-alimentação e descanso semanal remunerado, além de 1.050 horas 
de trabalho extraordinário, pois, como ele alegara, chegava a trabalhar 
umas 15 horas por dia.

 Acontece que um incidente muito suspeito e ainda hoje não 
esclarecido o impediu de chegar até o lugar do compromisso: foi preso 
horas antes de comparecer à sala de audiência, sem nenhum mandado 
ou qualquer justificativa. É possível imaginar o desespero do português 
ao não conseguir cumprir seu intento. 

 Com a entrada da polícia no caso, apenas os representantes 
da firma compareceram à audiência, que o advogado do carpinteiro 
rapidamente pediu para ser remarcada, pois a prisão havia sido 
inesperada e o motivo, não esclarecido. O pedido foi aceito pelo juiz-
presidente e os vogais, e a audiência, redesignada para a semana 
seguinte, sob protestos da empresa, que discordava da alteração.

 Como se não bastasse uma prisão sem qualquer explicação, 
justo na data da primeira audiência, os fatos apresentados pareciam 
confundir ainda mais os julgadores. Cada parte tinha três testemunhas, 
formando dois grupos com explicações totalmente opostas.

 O processo, que logo de início trouxe muitas incógnitas para os 
julgadores, ficou ainda mais confuso com o desenrolar dos depoimentos. 

PRESO ANTES DA AUDIÊNCIA 
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O português declarou, e suas testemunhas confirmaram, que ele 
desenvolvia suas atividades na cantina da empresa, iniciando sua jornada 
por volta das 5h30 da manhã e sendo liberado para ir para casa somente 
às 20h, quando terminava de servir a janta para os trabalhadores. Três 
testemunhas confirmaram essa superjornada de trabalho, que não lhe 
assegurava descanso sequer aos domingos.

 Por outro lado, as testemunhas da empresa negaram todas essas 
informações e argumentaram que essa carga horária era impossível de 
ser cumprida, já que obviamente existiam intervalos obrigatórios entre 
as refeições dos trabalhadores e havia também dois ajudantes.

 Na Justiça, o trabalhador questionou ainda o fato de ter sido 
suspenso por 30 dias, punição para a qual não fora apresentado um 
motivo, uma vez que, segundo afirmou, foi sempre um funcionário 
exemplar, ordeiro e cumpridor fiel de suas obrigações, qualidades  
comprovadas por escrito pelo engenheiro e encarregado da obra.

O tiro

 As testemunhas da empresa contaram um “causo” para 
demonstrar ao juiz o temperamento explosivo do português carpinteiro.
Imagine que, certo dia, enquanto vendia produtos alimentícios e bebidas 
no armazém da firma, alguns empregados lhe pediram 23 garrafas de 
cerveja e tiveram o pedido negado, pois ele, tendo apenas 33 garrafas no 
estoque, resolveu limitar a venda por pessoa.

 O racionamento gerou a maior confusão, e um empregado, 
muito revoltado por causa da negativa, iniciou uma discussão que foi 
o maior “Deus nos acuda”. Nisso, já cansado de dizer não, o português 
perdeu a cabeça e tratou logo de trancar a porta do estabelecimento, 
percebendo, porém, que em determinado momento começaram a forçá-
la.

 Então, sem pensar duas vezes, sacou a arma que carregava na 
cintura e atirou para o alto, dispersando os envolvidos na confusão. Só 
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que, na verdade, o tiro “saiu pela culatra”... 
Ele acabou levando broncas, advertências e 
até suspensão do serviço, disso decorrendo 
inúmeras questões trabalhistas, porque os 
fatos não foram provados, os depoimentos 
eram contraditórios e as histórias quase 
inacreditáveis, deixando em dúvida o 
juiz-presidente e os vogais da Junta de 
Conciliação.

 Em Cuiabá, os magistrados 
negaram o direito às horas extraordinárias 
e concederam os valores equivalentes aos 
domingos trabalhados não remunerados, 
salário do mês de janeiro e os tíquetes-
alimentação que não haviam sido pagos. 

 Inconformado pelo não recebimento 
das horas extraordinárias, o português 
recorreu ao Tribunal de São Paulo, que 
confirmou a decisão da Junta de Conciliação 
e Julgamento de Cuiabá.

 Antônio Rodrigues saiu de Portugal 
e foi para Mato Grosso acompanhado de sua 
mulher, onde escolheu Cuiabá para morar, 
destino que na época ficava distante muitos 
dias dos grandes centros urbanos. Nela, 
ele fez a vida, arrumou emprego, amigos, 
desavenças, buscou seus direitos na Justiça, 
conseguiu boa parte do que procurou e, 
ainda, quem diria, entrou para história da 
justiça trabalhista em Mato Grosso.
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 Nos arrabaldes da capital mato-grossense, lá pelas bandas do 
bairro Barbado, vivia um grego que decidiu morar na região central do 
Brasil, numa cidade ainda em processo de desenvolvimento e cheia de 
história pra contar. Mas foi no início da década de 40 que o estrangeiro 
teve a sua vida, pacata, agitada por um processo na Justiça do Trabalho.

 Conhecido pelos vizinhos brasileiros e pelos empregados como 
seu Nicola, ele era dono da construtora responsável por uma obra na 
fazenda São José, que lhe fora confiada pelo proprietário, o coronel Irineo. 
E foi Manoel, servente de pedreiro, e empregado do estrangeiro, que 
procurou a Justiça para declarar sua insatisfação pelo não recebimento 
dos salários conforme o combinado com o patrão.

 Tinha sido fixado o pagamento de um cruzeiro por hora de 
trabalho ao final das 1.543 horas de serviços prestados.  O advogado 
do trabalhador requereu o montante a ser recebido por seu cliente com 
base no artigo 9, do regulamento da Justiça do Trabalho aprovado em 
1940, já que naquela época a Consolidação das Leis Trabalhistas, a hoje 
conhecida CLT, ainda não havia sido publicada.
 
 O último dia de maio de 1943 foi a data determinada para a 
audiência, na então recém-criada Justiça do Trabalho.  O juiz-presidente 
e os juízes classistas não tiveram dúvidas de que o servente de pedreiro 
realmente tinha saldo a receber. O grego tampouco negou que devia, 
mas foi categórico ao afirmar que não tinha como pagar. Afinal, ele 
próprio não havia recebido o pagamento pelo serviço que sua firma 
estava realizando na fazenda do coronel. Para ele, não fazia o menor 
sentido pagar os funcionários se ele próprio ainda estava sem o dinheiro 
que lhe haviam prometido.

 

UMA DÍVIDA NÃO JUSTIFICA A OUTRA
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 A justificativa, no entanto, não convenceu os juízes, que 
ressaltaram que o empregado não podia ser penalizado por essa razão. 
Em face dessa decisão, outra disputa começou a ser travada em sala de 
audiência. Seu Manoel garantiu ter sido contratado a 1 cruzeiro por hora 
trabalhada, tal qual a maioria de seus colegas. Indignado, o grego rebateu 
sua contraparte dizendo que o valor combinado foi de 0,7 cruzeiros e 
lamentou terem feito apenas um acordo entre cavalheiros, por isso não 
tendo sequer um contrato ou outras provas.
 
 O juiz-presidente e os vogais ponderaram que descobrir quem 
estava falando a verdade era de fato difícil. Afinal, estavam diante de 
um conflito em que um lado tinha uma prova fraca e o outro, nenhuma 
prova. “Nessa avaliação, portanto, deve prevalecer entre a pouco e a 
nenhuma, o primeiro. Por isso, a Junta julgou procedente a reclamação”, 
explicou o magistrado.
 
 Nicola foi condenado a pagar tudo o que devia e acabou sofrendo 
um dos primeiros processos de execução trabalhista registrados nos 
arquivos do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E, como 
tantos franceses, portugueses, húngaros e até gregos que viviam no 
estado, ele encontrou um lar, fez a vida, tornou-se parte da cultura local. 
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 Não se sabe ao certo a origem da expressão “descer o sarrafo”, mas 
bem que ela pode ter surgido após uma briga entre colegas de serviço, a 
qual resultou em um dos quatro processos trabalhistas da década de 50 
guardados nos arquivos do TRT de Mato Grosso.

 As folhas do processo, amarelas e com muitas outras marcas do 
tempo, contam o caso curioso de uma briga pra lá de acalorada que chamou 
a atenção de todos os funcionários e gerou o maior buchicho na empresa 
Estabelecimento Ford, que ficava na Rua 13 de junho, hoje centro histórico 
de Cuiabá. O desfecho foi um trabalhador demitido, uma denúncia na 
Polícia, um patrão enfurecido e um processo cheio de depoimentos dos 
empregados, que ficaram na maior saia justa como testemunhas de uma ou 
de outra parte.

 Toda a confusão começou com uma fofoca nascida dentro da 
empresa, na qual o empregado exercia o ofício de carpinteiro desde março 
de 1951 e recebia um salário de 1.800 cruzados por mês. Foi o mestre da 
oficina que ouviu dizer que ele estaria levando para casa restos de madeira, 
os sarrafos, e ainda os distribuía para outros empregados.

 Ao ser abordado, o empregado, que acreditava não estar fazendo 
nada de errado, confirmou a história: era, sim, costume dele dar aqueles 
sarrafos “a toda gente”. Mas bastou essa declaração para desencadear um 
alvoroço no ambiente de trabalho. O mestre de oficina garantiu que no meio 
do bate-boca o colega colocou uma mão em seu peito e o empurrou com 
um pedaço de sarrafo que segurava na outra mão, e a briga teve que ser 
apartada por outro empregado.

 O conflito ganhou grandes proporções, ultrapassou os portões 
da empresa e virou uma denúncia na Polícia. Tão logo chegou aos 
conhecimentos do dono da empresa, um francês que há anos morava 

DESCENDO O SARRAFO
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em Cuiabá, ele resolveu advertir o empregado por escrito a fim de evitar 
que a situação se repetisse. Indignado, o carpinteiro se recusou a assinar 
o documento, que na opinião dele punia só uma parte da desavença, que 
vinha de longa data. Disso resultou a sua demissão por justa causa, o que 
logo o motivou a cobrar na justiça suas verbas trabalhistas.

 A audiência de conciliação não foi bem-sucedida, e o juiz-presidente 
José Adolfo Avelino, tendo ouvido os depoimentos, decidiu condenar a 
empresa a pagar 10.200 cruzeiros referentes a aviso prévio, indenização de 
quatro anos de emprego e férias.

 Inconformado com a decisão, o francês recorreu à instância 
superior, na época o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, em São 
Paulo, ao qual pertencia a Junta de Conciliação de Cuiabá. O patrão 
argumentou que o carpinteiro era um funcionário-problema e vinha 
fazendo de tudo para ser demitido. Os juízes de São Paulo, depois da análise 
do recurso, decidiram absolver o empregador da condenação que lhe tinha 
sido imposta, pois entenderam que houve concorrência de culpa.

 O carpinteiro foi pego de surpresa ao receber a comunicação para 
o pagamento das despesas resultantes da decisão que lhe fora desfavorável. 
Então, insatisfeito, foi sua vez de recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, 
então estabelecido no Rio de Janeiro, capital do país. Lá, por unanimidade, 
os ministros negaram o seu pedido, mantendo a decisão do Tribunal.

 As coisas não saíram como o planejado pelo carpinteiro após o 
longo processo, que percorreu Mato Grosso, São Paulo e teve fim no Rio de 
Janeiro, na primeira sede do Tribunal Superior do Trabalho. 
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 Uma mala de dinheiro com exatos 11.496 cruzeiros foi o pivô 
de uma confusão que terminou com a demissão por justa causa de um 
trabalhador da empresa Nacional Transporte Aéreos de Cuiabá. Era o 
ano de 1956, e Cuiabá, uma cidade pacata do interior do Brasil, já realizava 
transporte de encomendas por via aérea, meio certamente mais seguro 
e rápido do que o rodoviário com suas estradas quase impossíveis de 
serem trafegadas.

 A encomenda valiosa foi enviada pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos para o município de Guiratinga, 250 km ao sul de 
Cuiabá, e o seu percurso até o destino foi tão turbulento e marcado por 
tantos desencontros, que ela acabou se perdendo no meio do caminho. O 
resultado foi uma grande confusão na empresa, que tentou encontrar de 
todo jeito o culpado pelo transtorno.

 Passageiros e encomendas já estavam a bordo quando foi 
constatado um problema em um dos motores da aeronave, e o jeito foi 
permanecer na cidade até o resolverem. Acontece que uma aeronave 
da mesma empresa, que havia decolado de Corumbá, também tinha 
como destino o pequeno município de Guiratinga, de modo que logo os 
funcionários tiveram a ideia de despachar por ela a mala de dinheiro, 
esperando com isso acelerar sua chegada. E o intento foi cumprido, 
porém, ninguém conseguiu encontrar a encomenda. Foi aí que começou 
a saga em busca do dinheiro perdido.

 O sumiço da mala virou de ponta cabeça a vida de um rapaz que 
havia começado a trabalhar como aprendiz no balcão da empresa e era 
responsável por emitir as notas das encomendas enviadas. A acusação 
recaiu sobre ele, que foi demitido por justa causa e se viu desempregado 
e sem receber as verbas trabalhistas.

MALA DE DINHEIRO
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 Morador da 24 de outubro, uma passagem estreita escondida 
entre duas grandes avenidas de Cuiabá, mas hoje popularmente 
conhecida como a rua do poder, seu lar ficava próximo a residências de 
famílias poderosas, como os Campos, Taques, Canellas e Paes de Barros. 
Só que, ao contrário dos vizinhos bem-nascidos, ele mal tinha como se 
defender da confusão na qual tinha se metido quando resolveu buscar 
seus direitos.

 Indignado por ser acusado de um descuido que ele afirmava 
não ter cometido, procurou a Junta de Conciliação e Julgamento. Para 
solucionar a questão, o vogal, como eram chamados os juízes classistas*, 
ouviu atentamente muita gente da empresa para entender o que de fato 
havia acontecido.

 Nos depoimentos, alguns colegas falaram que a culpa era 
realmente do aprendiz. Outros disseram que ele não teria como evitar o 
ocorrido, pois todas as encomendas foram relacionadas de acordo com 
as orientações da empresa. Mas, um fato era consenso: nos dois anos 
em que trabalhou para a transportadora aérea, ele nunca havia cometido 
nenhum ato de irresponsabilidade.

 De um lado, a empresa alegou que tinha motivo suficiente para 
demiti-lo por justa causa, já que o extravio da mala configurou má-fé 
e desídia do empregado, e pediu que fossem ouvidas testemunhas do 
Rio de Janeiro, onde era a matriz da empresa, pedido esse que lhe foi 
negado. De outro, o ex-funcionário argumentou que nenhum inquérito 
tinha sido feito para apurar os responsáveis pelo sumiço e que não tinha 
culpa de nada.

 Entre um depoimento e outro, o juiz de Cuiabá ficou convencido 

* Juiz classista, no direito brasileiro, era o juiz leigo, não togado, isto é, não 
necessariamente formado em Direito e concursado, escolhido pelos sindicatos 
de trabalhadores e de empregadores para um mandato temporário na Justiça do 
Trabalho. Este tipo de juiz não é mais admitido no ordenamento jurídico brasileiro, 
tendo sido extinguido por emenda constitucional de dezembro de 1999.



46

de que o o acusado era inocente. Afinal, cada funcionário que falava 
em juízo deixava claro a quantidade de imprevistos ocorridos com a 
aeronave, e muitos garantiram, ainda, que o aprendiz havia relacionado 
de forma precisa todos os passos da encomenda. Então, condenou a 
empresa a pagar 9.961 cruzeiros referentes a aviso prévio indenizado e 
horas extraordinárias.

 A empresa recorreu. Os magistrados do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, analisaram e reverteram a decisão. 
A demissão do trabalhador foi considerada justa e, assim, retiraram dele 
o direito de receber a indenização de aviso prévio.

 O processo ultrapassou os limites do estado de Mato Grosso. 
Houve muita discussão e explicação. Mas a mala, essa jamais foi 
encontrada! Não pelo proprietário, pelo menos!
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 O caso do agrimensor prático encarregado dos serviços de 
campo para uma empresa de construção, na década de 50, foi tão 
controverso, que os juízes classistas e o juiz-presidente da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Cuiabá, acostumados a tomar decisões 
unânimes, discordaram quanto à melhor solução para a demanda.

 O agrimensor havia sido contratado para trabalhar na Cia. 
Colonizadora Norte de Mato Grosso medindo glebas entre os rios 
Colisevo e Kuluene, região na qual atualmente se situam os municípios 
de Paranatinga, Gaúcha do Norte e Canarana. Ele tinha uma profissão 
privilegiada e ganhava bem mais do que a média dos trabalhadores da 
época (12 mil cruzeiros livres por mês durante 14 meses), mas viu tudo o 
que havia esperado daquele emprego ser abalado tão logo foi demitido.

 Nesse momento, uma confusão se instalou por não se saber 
quem de fato era o patrão e deveria pagar as verbas trabalhistas: o 
italiano Boni, brasileiro naturalizado e dono da empresa de construção, 
ou a Cia. Colonizadora, que prestava serviços para o estrangeiro.
 
 Boni, em defesa própria, explicou o ocorrido: ele teria conhecido 
o agrimensor em um garimpo de Barra do Bugres e logo percebeu que 
ele era “robusto e competente para o trabalho”. Então, certo de que o 
trabalhador se sairia muito bem no ofício, sustentou que o empregado 
tinha vínculo direto somente com a companhia de colonização.

 O italiano, de quem estavam sendo cobradas as verbas 
trabalhistas, uma quantia considerável para a época, totalizando 168 
mil cruzeiros pelos serviços especializados, argumentou, ainda, que o 
trabalhador não era portador de carteira profissional que comprovasse 
o contrato de trabalho e concluiu seu raciocínio dizendo que nunca foi 
empregador do tal agrimensor. Afinal, ele próprio prestava serviços 

PROCURA-SE UM PATRÃO
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para a colonizadora e trabalhava livremente contratando e dispensando 
seus subordinados, sem qualquer interferência.

 O julgamento começou com percalços. A audiência marcada 
para 24 de setembro de 1954 não pôde ser realizada, já que uma tia do 
vogal dos empregados havia morrido. Então, o momento se resumiu à 
prestação de condolências ao juiz em luto, tendo sido remarcada para o 
mês seguinte.

 Chegada a nova data, o trabalhador garantiu em depoimento 
que houve um contrato para a medição entre os rios na região nordeste 
de Mato Grosso, sob a responsabilidade do italiano, e apresentou provas 
do que afirmava. “Minha família está passando por dificuldades por 
culpa exclusiva do senhor Boni. Confio no alto espírito de justiça desta 
Junta”, apelou aos juízes.

 O italiano também usou o mesmo tom do trabalhador. Alegou 
aos julgadores não ter cabimento imaginar que ele seria empregador, pois 
ele próprio recebia o mesmo valor que um empregado. Argumentou, 
ainda, não haver prova alguma do contrato de trabalho. “Confio no alto 
espírito dos componentes desta Junta que sabem dar o direito a quem 
tem e não a quem nenhum serviço prestou”, afirmou usando quase que 
as mesmas palavras do agrimensor.

 Os argumentos deixaram os julgadores confusos, e o vogal dos 
empregadores pediu vista do processo. A audiência foi suspensa, e nova 
data foi marcada.

 Existia, afinal, o contrato de trabalho? E quem era responsável 
pelo pagamento, a colonizadora ou o italiano que contratou os serviços? O 
voto dos vogais foram divergentes. O vogal dos empregadores entendeu 
que era improcedente a reclamação e que a relação de emprego era com 
a colonizadora. O vogal do empregado, por sua vez, considerou que o 
italiano, o contratante dos serviços, devia pagar 168 mil cruzeiros, além 
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de férias não gozadas, aviso prévio e indenização.

 Ante o impasse, o juiz-presidente precisou dar seu veredito de 
desempate: discordou do vogal dos empregados, entendendo que aquele 
que contratava os serviços da empresa e por eles pagava não criava 
obrigações trabalhistas para si mesmo.

 Ainda segundo o juiz-presidente, a bem da justiça e melhor 
cumprimento da lei, a decisão não deveria atingir os extremos. Assim 
como seria infundado o italiano arcar com todas as custas, também não 
seria justo que o trabalhador, que havia deslocado para a selva do norte 
de Mato Grosso por mais de um ano, ficasse sem nenhuma contrapartida 
financeira pelos serviços prestados. Desse modo, o italiano foi obrigado a 
pagar 20 mil cruzeiros.

 Como ninguém conseguiu integralmente o que queria, 
empregado e empregador recorreram para o Tribunal Regional do 
Trabalho de São Paulo, que entendeu que nenhuma das partes tinha 
razão nos recursos apresentados e, assim, manteve a decisão dos juízes 
de Cuiabá. 
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UM POETA FAZENDO JUNTADA
 Só alguém com bola de cristal poderia imaginar que aquele 
garoto que estava ali dando andamentos a processos, juntando petições 
ou atendendo ao balcão seria anos depois um dos mais festejados poetas 
de Mato Grosso.

 Certamente nem mesmo os magistrados que lhe davam ordens 
tenham notado que aquele moço tinha pendores para os temas jurídicos 
e seria um dos maiores criminalistas do estado no seu tempo, com uma 
brilhante oratória que marcou época nos tribunais.

 E os políticos que, como advogados, atuavam na Vara do Trabalho 
de Cuiabá não deviam dar a mínima para o jovem. Sequer cogitavam que 
ele seria uma pessoa destacada como militante trabalhista, ocupando 
cargos de relevância no governo do presidente João Goulart. Nem que 
seria candidato a vice-prefeito de Cuiabá em 1985.

 Trata-se do aclamado poeta e jurista mato-grossense Benedito 
Santana Silva Freire, que em 12 de outubro de 1948 assumira o cargo de 
servente, classe A, na Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, em 
posse dada pelo juiz José Adolfo Lima Avelino.

 No ano seguinte, em 3 de maio, foi empossado como oficial de 
diligências, classe E, também no quadro permanente do pessoal do TRT 
da 2ª Região, com sede em São Paulo e ao qual a Junta de Cuiabá era 
subordinada. O cargo, hoje, equivale ao de oficial de justiça avaliador.

 Menino de origem pobre, nascido em Porto de Fora, município 
de Santo Antônio do Leverger, em 20 de setembro de 1928, Silva Freire 
quando criança vendia doces que sua mãe fazia para ajudar nas despesas 
da família.
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 Deve ter sido sua atividade na Junta de Conciliação que o fez 
se interessar pelas cousas da Justiça. Isso o levou a se mudar para o Rio 
de Janeiro, onde se formou em Direito. Nesse tempo, foi dirigente União 
Nacional dos Estudantes (UNE).

 De volta a Mato Grosso, foi advogado atuante e professor na 
Faculdade de Direito que ajudou a fundar e da qual, anos mais tarde, 
resultou a criação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Por suas opiniões fortes e cargos ocupados no governo trabalhista de 
Jango, deposto pela Ditadura Militar, Silva Freire foi preso e proibido de 
publicar qualquer crítica ao regime.
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 No entanto, foi como poeta da vertente concretista que o 
“Bugrinho”, como era carinhosamente chamado pelos amigos, marcou 
sua rica história. Por sua obra poética ocupou a cadeira nº 38 da Academia 
Mato-grossense de Letras.

 A passagem desse servidor pela Justiça do Trabalho em Mato 
Grosso foi descoberta no Livro Ata de Termos de Posse do ano de 1944, 
documento que faz parte do acervo histórico do TRT/MT.



Garimpo da Infinitude
por Silva Freire

— o garimpo 
               vaza 
   eco da sorte 
no pilão da bateia 
 
 
                            — o garimpo é hermético 
                                estranhamente aberto 
                                         ao receber o rito 
                                                           hirto 
                                                           mito 
                                                  e o místico

 

— o garimpeiro 
crava 

na lavra 
pálpebra / forma 

que arredonda o chibiu

 

— o garimpo codifica o sonho 
                             minerador 
—   o garimpo decodifica a 
        leitura da mancha

 

                            — outros amigos: 
                                o pai 
                                              irmão 
                            o                esmo 
                            o                 meio 
                            o    meia  -  praça

 

o garimpo talha 
moe 

romoe 
moenda 

remorrendo 
na brita do sol 

no brilho da vida 
no budum do lençol
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AOS PÉS DO SAYONARA  
 Quantos sonhos não foram embalados e quantas histórias 
não foram iniciadas na pista de dança da antiga boate Sayonara?  Mas, 
antes de tantos bailes, pelos quais passaram pessoas bem vestidas e 
artistas como Roberto Carlos, Maysa, Ângela Maria, Orlando Silva e 
Alcione, a casa noturna mais famosa da história de Cuiabá foi palco 
do primeiro processo trabalhista da década de 60 em Mato Grosso.

 Inaugurada em 1959, a boate era a cara do Coxipó de 
antigamente, repleta de agitos e histórias desenroladas às margens 
do rio que emprestou o nome ao bairro. Os pés que por 30 anos se 
entrelaçaram ao som de shows famosos não podiam nem imaginar 
que o servente de pedreiro que se empenhara para fazer aquele lugar 
ganhar vida precisou recorrer à Justiça do Trabalho em busca de ver 
garantido o respeito a um direito básico: ter sua carteira de trabalho 
assinada.

 Os grandes artistas da época vinham se apresentar ali. 
Centenas de personalidades conhecidas nacionalmente, como 
Agnaldo Rayol, Grande Otelo e Beth Carvalho pisaram naquela pista 
de dança construída a duras penas pelo servente. Conta-se que além 
de artistas a casa teria recebido pelo menos quatro presidentes da 
República: Costa e Silva, Jânio Quadros, João Goulart e Médici. Mas 
é provável que o servente de pedreiro mesmo nunca tenha usufruído 
de uma noitada de festa no local.

 Ele, que antes trabalhava na Cia. Telefônica, começou sua 
história como operário de construção civil na empreiteira responsável 
pela reforma da pista de dança da boate em 1960. Acordo fechado, foi 
para o seu primeiro dia de trabalho naquele que já era, e continuaria 
sendo nos 20 anos seguintes, o principal ponto de encontro da elite 
cuiabana, onde, conforme registrado pelos jornais da época se reunia 



por noite, de quinta a domingo, entre 1 mil e 1,5 mil pessoas. Durante 
o dia, era espaço de reuniões de empresários, políticos e intelectuais 
regadas a grandes almoços.
 No entanto, nem tudo saiu como o planejado na obra da 
reforma, e as relações entre patrões, empregados e empreiteiros logo 
saíram do tom. Após um acidente, o servente teve que se afastar por 
dias do local de trabalho. Então, sem carteira assinada e chateado 
com a empreiteira contratante, resolveu buscar seus direitos na Junta 
de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, junto à qual reivindicou a 

assinatura de sua carteira e o pagamento das despesas com médico 
e remédios pelo dono da empreiteira.

 Os fatos apresentados pelas testemunhas pareciam ter 
saído de histórias diferentes, e era difícil saber quem estava 
falando a verdade: os que garantiram que o empregado 

não teve nenhum apoio quando sofreu o acidente 
ou aqueles que juraram de pés juntos que os 

empregadores o ajudaram 
sim a se recuperar do 

episódio.



57

 O juiz-presidente da Junta de Cuiabá, Rubens Pinto Arruda, 
considerou que o empreiteiro tinha assumido a responsabilidade e 
os riscos da contratação do empregado e o condenou a pagar 200 mil 
cruzeiros e a assinar a carteira de trabalho.

 O dono da empresa que executava a obra de reparos na boate 
ficou inconformado com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional do 
Trabalho de São Paulo, ao qual a Junta do Trabalho pertencia. Alegou 
que a responsabilidade de assinar a carteira do empregado era do 
sírio Nazi Bucair, idealizador e dono do lugar.

 Em São Paulo, cerca de 1.500 km distantes do rio Coxipó, longe 
das testemunhas e do calor da boate, os magistrados reformaram a 
sentença para dar razão ao empregador. E o servente de pedreiro, 
então sem conseguir o que buscava, despediu-se da boate e foi 
procurar outras obras.

 Da mesma forma que o empregado, 30 anos depois o 
Sayonara também deu adeus ao seu público e hoje já não existe mais. 
Aquela pista de dança, que deu origem ao processo trabalhista, foi 

demolida juntamente com todo o prédio. Sobrevive, porém, 
na memória das famílias cuiabanas, muitas delas frutos de 
relacionamentos iniciados naquele espaço.

 Mas o  rio  Coxipó, expectador fiel dos shows mais 
badalados da antiga Cuiabá, continua a sua dança diária,  
seguindo seu curso. Se hoje esse rio pudesse dar seu 

depoimento em juízo, provavelmente seria o único a se 
lembrar daquele servente de pedreiro, que contribuiu 
com suas forças para a manutenção da pista de dança 
que embalou muitos anos de histórias.
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EM QUE POSSO AJUDAR?
 Nos idos de 1962, quando Cuiabá ainda não tinha ganhado 
contornos de metrópole e o Tribunal Regional do Trabalho ainda não 
tinha sido instalado em Mato Grosso, dois empregados, humildes 
e sem condições de contratar um advogado, procuraram a Junta de 
Conciliação e Julgamento de Cuiabá para tentar receber seus direitos 
trabalhistas.

 Mesmo sem ajuda de um profissional da área jurídica, 
ambos foram atendidos pelos servidores do órgão e puderam 
ingressar com ações trabalhistas.*- Oportunidade importante para 
eles, que possuíam pouca - ou nenhuma - instrução e dificilmente 
conseguiriam pagar pelos serviços de um advogado.

 Ela era lavadeira de roupas e lençóis de muita gente instruída 
e não conseguia nem mesmo desenhar o próprio nome, tendo 
registrado sua identificação por meio da digital ao final do documento. 
Ele era vaqueiro e não conseguia se expressar e toda sua reclamação 
trabalhista coube em cinco linhas redigidas pelo servidor da Justiça 
do Trabalho. Corria o mês de janeiro de 1962, mais precisamente no 
dia 2, quando dona Pedrosa, como ficou conhecida, foi atendida pelo 
chefe de Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, a 
quem contou sua história. O servidor “colocou tudo no papel”, ou seja, 
“reduziu a termo”, como se diz no jargão jurídico, resultando numa 
atermação , documento que deu origem ao processo trabalhista e por 
meio do qual, até os dias de hoje, é possível conhecer os pedidos de 
direitos formulados e o desenrolar dessa história.

  *A possibilidade de ajuizar uma ação trabalhista sem a ajuda de um advogado é 
garantida no art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o chamado Jus 
Postulandi. A fim de exercer esse direito, basta ao interessado procurar uma vara 
trabalhista e expor a situação e a demanda. Esse relato será registrado numa peça 
chamada atermação de reclamatória trabalhista, com a qual se dá início ao processo 
judicial.
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 Dona Pedrosa veio do sítio para procurar emprego na cidade 
e, sem saber dos preços praticados no mercado, aceitou trabalhar na 
lavanderia de um hotel sem assinarem sua carteira de trabalho e por 
um valor mensal de 1.500 cruzeiros, muito abaixo do salário mínimo 
vigente, que era de 13.440 cruzeiros. Então, ela foi demitida após a 
visita de um fiscal do Ministério do Trabalho, que autuou o patrão, 
mas este, sem querer cumprir o determinado pela lei, achou mais 
fácil mandar a trabalhadora embora.

 Na época, o salário mínimo era um direito relativamente 
novo, criado em 1940 pelo presidente Getúlio Vargas, que assinou o 
decreto sob os aplausos de 40 mil trabalhadores no estádio Vasco da 
Gama, no Rio de Janeiro. Dessa forma, ao ficar sabendo que tinha 
direito ao saldo de salários, dona Pedrosa não teve dúvidas e buscou 
ajuda da justiça trabalhista para receber a diferença devida. A história 
teve um final feliz. A empresa compareceu à audiência e, na presença 
do juiz, chegaram a um acordo.

 Do vaqueiro, conhecido como seu Manoel, muito pouco se 
sabe, apenas que ele buscou a Junta de Conciliação e Julgamento de 
Cuiabá no dia 08 de janeiro por ter sido contratado para trabalhar por 
nove meses em um seringal e pouca coisa ter recebido durante esse 
tempo. Ele, que era casado e tinha filhos, trabalhou sem ao menos 
ver a cor do dinheiro por aproximadamente 4 meses e meio. Ao final 
do contrato, tinha um saldo de 36.255 cruzeiros a receber. A história 
ganhou os contornos judiciais de uma reclamação trabalhista. 
Porém, na primeira audiência, compareceu apenas o patrão, e por 
isso o processo foi arquivado. Na Justiça do Trabalho, ninguém ficou 
sabendo o motivo de ele abrir mão de um dinheiro tão suado.

 O  fato é que ambos, o vaqueiro e a lavadeira, se utilizaram do 
instituto jurídico Jus Postulandi para ter acesso à justiça sem o auxílio 
de um advogado, recurso ainda disponível, até os dias de hoje, aos 
trabalhadores e patrões na Justiça do Trabalho.
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 O caráter democrático da Justiça é especialmente 
percebido quando mesmo cidadãos que tiveram pouco ou nenhum 
acesso à educação conseguem ser atendidos e entendidos, e assim 
pleitear seus direitos. E isso só ocorre quando a Justiça se propõe 
a ver o mundo com os olhos de quem a busca, sem preconceitos, 
inclusive o linguístico. Alguns episódios vivenciados por servidores 
e magistrados da Justiça do Trabalho, embora cômicos, refletem 
isso muito bem e mostram a dura realidade de parte considerável 
da população.

 Certa vez, durante audiência em uma das varas do 
trabalho mato-grossense, um trabalhador, ao ser questionado sobre 
sua profissão pelo juiz, respondeu:
 - Sou embrocador.

 Ao invés de esclarecer, a resposta só trouxe dúvidas ao 
magistrado, que se pôs a pensar sobre qual seria de fato a atividade 
de seu interlocutor.
 
 A audiência prosseguiu, as partes começaram a falar, o 
tal “embrocador” continuava a ser pronunciado de boca em boca, 
mas ninguém conseguia chegar a uma explicação esclarecedora do 
termo. O tempo foi correndo e o juiz, cada vez mais aflito, sem saber 
que profissão seria essa e qual o que o trabalhador realmente fazia, 
finalmente perguntou:
 – Mas quais são mesmo suas atividades como embrocador?

 O trabalhador, com um ar simplório e aparentemente sem 
entender a pergunta do magistrado, respondeu:
 – Eu faço broco de concreto. Broco mesmo, meretíssimo!
 – Ah, bloco, entendi!

 Na hora, a situação foi tão engraçada que o juiz precisou 

FALA QUE EU TE ESCUTO

SÓ SEI QUE FOI ASSIM...
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pedir licença da sala para rir um pouco de si mesmo e, alguns 
minutos depois, retomou a audiência para julgar o caso. Fatos 
dessa natureza não ocorrem de forma isolada. São até mais comuns 
do que se pensa. Em um outro processo, outro magistrado se viu 
numa saia justa ao desconhecer a atividade do trabalhador que 
veio até ele pleitear seus direitos como “operador de paressiga”. Só 
posteriormente o juiz descobriu que se tratava de quem, trabalhando 
no controle de tráfego de carros e caminhões nas estradas em obra, 
carregava as placas indicativas de “Pare” e “Siga”.

 Nos anos 2000, o Tribunal mantinha um posto de 
atendimento dentro do “Ganha Tempo”, um espaço localizado 
no centro de Cuiabá e que reuniam diversos órgãos públicos com 
a premissa de oferecer serviços de forma rápida. Exatamente por 
isso ali se concentravam grandes levas de trabalhadores, sobretudo 
os com pouca ou quase nenhuma instrução, em razão do que os 
atendentes da unidade quase diariamente se desdobravam para 
entender as demandas feitas.

 Em certa ocasião, um senhor entrou no posto da Justiça 
do Trabalho querendo fazer uma reclamação pelo não pagamento 
do seu “adicional de celebridade”. Quem não estivesse acostumado 
com o dia a dia do local até poderia pensar que o trabalhador 
seria um ator fantasiado cobrando seus direitos de pop star. 
Mas já acostumado a esses casos, os servidores que lá atuavam 
logo deduziram que, na verdade, se tratava do adicional de 
insalubridade.

 A reivindicação do “fíguitis” também era comum. Na 
primeira vez em que ouviu a expressão, uma das servidoras conta 
que ficou matutando o que seria isso, até descobrir que nada mais 
era que o FGTS. Provavelmente, a pronúncia da sigla do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço não era bem articulada e se 
transformava em “fíguitis”.
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ABRIGO BOM JESUS
 Não é de hoje que questões envolvendo desvio de dinheiro ou 
bens em Organizações Não Governamentais (ONGs) se transformam 
em processos judiciais e ocupam os magistrados, que precisam 
decidir, entre tantos depoimentos contraditórios, quem está falando a 
verdade.

 Em 1964, a Justiça do Trabalho já se debruçava sobre o tema ao 
ter que decidir sobre a veracidade das acusações que incriminavam 
uma empregada do Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, entidade filantrópica 
que na época atendia idosos e crianças.

 Uma trabalhadora, que já tinha estabilidade no emprego por 
prestar serviço mais de 10 anos no mesmo local, foi demitida por justa 
causa, acusada de pegar para si mantimentos do abrigo e, ainda, de 
utilizar esses alimentos para pagar pessoas que faziam a limpeza de 
sua casa e lavavam a roupa de sua família.

 Ela, com o marido e os dois filhos, morou dentro do abrigo 
por 18 anos, de onde, respondendo pela função de encarregada 
de serviços internos, tirou seu sustento, um valor mensal de 5 mil 
cruzeiros, livres de habitação.

 A própria administradora da entidade afirmou em juízo 
que a empregada, que contava cerca de 10 anos de serviço, nunca 
havia sofrido punições e fora demitida por justa causa porque não 
tinha retornado ao trabalho no dia combinado e, ainda, não vinha se 
portando conforme o regulamento interno.

 A administradora acrescentou que, por ocasião das férias 
da empregada, ocorreu o inusitado: passou a sobrar mantimentos 
no abrigo, fato que levava a deduzir que a trabalhadora costumava 
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desviar as doações.

 Na Justiça o caso foi controverso. Uma das testemunhas 
argumentou que a administradora estava apenas incriminando a 
empregada para conseguir mandá-la embora, já que ela gozava de 
estabilidade. Era aquela uma época anterior a existência do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, quando o trabalhador que 
ultrapassava 10 anos de serviços prestados numa empresa tinha 
assegurado esse direito.

 Outra testemunha afirmou que a empregada prestava serviços 
há 18 anos, sempre em perfeita harmonia com a administração, 
colegas e idosos. Sobre isso, outra interveio dizendo que alguns idosos 
não gostavam dela. No entanto, mais uma testemunha questionou a 
acusação de que ela pegava comida, exclamando: “Não tinha comida 
nem para idosos que dirá para a família dela!”.
A empregada, por sua vez, argumentou que a sua ausência do local 
de trabalho não eram férias e sim uma licença para ir a Curitiba para 
cuidar da mãe doente.

 Após tantos depoimentos contraditórios, o presidente da 
Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, Alcedino da Silva, 
considerou que as provas apresentadas pela empregadora não foram 
suficientes para configurar uma dispensa por justa causa, e por isso 
negou o pedido.

 Nove anos depois, a empregada se desligou do Abrigo 
Bom Jesus para buscar novos caminhos em sua vida profissional e, 
encerrando esse capítulo de sua história, ajuizou mais um processo 
na Justiça do Trabalho, agora em 1973.

 Então, ao sair de seu antigo local de trabalho, ela percebeu 
anotações incorretas em sua carteira de trabalho e buscou a intervenção 
da justiça trabalhista. Em face da queixa prestada, a administração do 
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Abrigo Bom Jesus, saindo em defesa própria, alegou ter omitido o 
nome da entidade empregadora nos registros da reclamante por se 
tratar de uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos.

 “Argumento pueril”, segundo os magistrados da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Cuiabá, que reconheceram a legitimidade 
do vínculo empregatício e determinaram que fossem feitas as devidas 
anotações na carteira de trabalho. 
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VIVA O LÁTEX
 Todos os dias Sebastião adentrava a floresta no interior de 
Mato Grosso. Ali, extraía látex, seiva branca que, quando coagulada, 
dá origem à borracha natural, e ficava exposto aos riscos de ser ataca-
do por bichos selvagens e contrair doenças tropicais. 

 Acontece, porém, que o esforço para realizar o trabalho não 
foi recompensado como o combinado entre os seringueiros e a em-
presa de extração Rio Novo, que funcionava no estado em meados da 
década de 60.

 Descendente dos antigos soldados da borracha que fizeram 
história com suor e sangue na Amazônia Brasileira, Sebastião pode 
até ter encarado frente a frente condições difíceis, mas não aceitou 
ter seus direitos trabalhistas desrespeitados, já que agora era protegi-
do pela Consolidação da Leis do Trabalho (CLT), sancionada em 1943 
pelo presidente Getúlio Vargas.

 Conhecedor dos segredos da floresta e da arte de extração 
do látex, o empregado foi contratado pela empresa e colheu, em 1964, 
4.454 quilos de borracha. Por tanto esforço, recebeu muito menos que 
o combinado e logo buscou, com a ajuda do Sindicato dos Seringuei-
ros de Mato Grosso, a Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá 
para ter seu direito garantido.

 Tirar seu sustento da floresta implicava a necessidade de 
enfrentar também outras dificuldades, como a distância da família, 
estradas ruins, e o alto custo de alguns mantimentos. Na rotina de 
trabalho, os seringueiros não tinham outra saída senão os comprar 
na mercearia dos patrões, pagando altos preços pelos produtos. Um 
quilo de café custava mil cruzeiros; um envelope de melhoral, 500 
cruzeiros; e um quilo de banha animal, 4 mil cruzeiros.
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Comovido com a situação dos seringueiros, o advogado do traba-
lhador apelou para a emoção dos magistrados, argumentando que 
“não pagar é medida de tripudio intolerável ao sacrificado labor de 
centenas de seringueiros que, ao exemplo dos bandeirantes, 
seus avoengos, devassam a intimidade da floresta inóspita 
afrontando todos os perigos imagináveis, desde as feras 
às doenças endêmicas”.

 Se retirar o látex da floresta era difícil, 
manter uma empresa com todo o suporte para 
realizar a produção de borracha era pratica-
mente impossível naquela época, reagiram 
os donos da indústria extrativista. Ade-
mais, tentaram provar em juízo que tan-
tos eram os encargos que, se todos fossem 
pagos, logo teriam que fechar as portas e 
seria o fim daquele setor produtivo, com 
a consequente demissão de centenas de 
pais de família.

 As despesas eram realmente 
vultosas e incluíam, entre outras, a lo-
calização do seringal, pagamento de 
serviços de limpeza, frete das tropas, 
utensílios de trabalho, transporte dos tra-
balhadores no trajeto do trabalho e paga-
mento do setor administrativo. A empresa 
sustentou, ainda, que a manutenção dos ve-
ículos custava caro, já que precisavam se lo-
comover em picadas difíceis de trafegar, muito 
piores do que as demais estradas. Além disso, 
alegou ter suportado o prejuízo ocasionado por 
alguns funcionários que perderam uma embarcação 
inteira carregada de látex.
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 Os argumentos não foram suficientes, e a decisão foi favorá-
vel ao empregado. O juiz-presidente da Junta afirmou que não podia 
haver descontos no salário do trabalhador salvo quando fossem refe-

rentes a adiantamento. Seguido por unanimidade pelos vogais 
representantes do empregador e do empregado, o magistra-

do enfatizou que era injusta a prática de dividir os encar-
gos da empresa com os trabalhadores que suportavam 

uma rotina penosa e ainda não participavam dos 
lucros da empresa.

 No recurso julgado em São Paulo, os magis-
trados confirmaram a decisão de Cuiabá, e, 
como última tentativa, a empresa buscou o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) a fim 
de ser absolvida de pagar os valores ao em-
pregado. “Só um novo milagre da multi-
plicação dos pães poderia fazer crescer os 
33% de forma a fazer cobrir todas as per-
centagens acima numeradas”, apelou Silva 
Freire, o advogado da empresa e conterrâ-
neo de Rondon, além de professor e poeta 
Membro da Academia Mato-grossense de 
Letras e que anos antes tinha sido inclusive 
servidor da Justiça do Trabalho.

 O TST confirmou o entendimento 
da Junta, mantendo, assim, a condenação da 

empresa a pagar as diferenças de salário. Se-
bastião, que podia não ter muito estudo, mas 

dominava a arte de conhecer a natureza, a Ama-
zônia e seus segredos, entrou para a história como 

um dos primeiros seringueiros a buscar seus direi-
tos na recém-criada Justiça do Trabalho em Cuiabá. 
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PELAS ONDAS DO RÁDIO
 Antes de os televisores ganharem popularidade em Cuiabá 
e nas outras cidades, eram os programas radiofônicos que reinavam 
soberanos ditando a trilha sonora dos dias, os resultados do esporte 
favorito e principalmente as últimas notícias. Foi nesse contexto, fi-
nalzinho da década de 60, que um repórter da Rádio Difusora Bom 
Jesus de Cuiabá buscou a Justiça do Trabalho para receber direitos 
trabalhistas que julgava merecer.

  Como repórter policial do programa Um Ho-
mem e uma Mulher, era responsá-
vel também pelos flashes telefôni-

cos, com transmissão ao vivo de três 
minutos diariamente no quadro “O 
Agente X-25”. Em busca de notícias, 

ele ia diariamente à delegacia conferir 
os crimes registrados no dia. Então, mu-

nido da carteira profissional de jornalista, 
ele, que era formado em Direito, punha a 
população a par das últimas tragédias lo-

cais.

 Aos 
26 anos 
e soltei-

ro, era, 
p or t a n -

to, figu-
rinha frequente 

no meio policial de 
Cuiabá. Inclusive, o pró-

prio delegado recebera um 
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comunicado oficial da rádio informando que ele estaria ali todos os 
dias, entre 7 e 11 horas da manhã, para saber das notícias. E foi mes-
mo essa a sua rotina por cinco meses durante o último semestre de 
1968, quando foi afastado sem direito a salário, aviso prévio ou férias 
proporcionais e sem que os motivos desse afastamento fossem total-
mente esclarecidos.

 O sonoplasta do programa, testemunha no processo, garan-
tiu que o colega de trabalho foi desligado talvez por ter afirmado, em 
uma das transmissões, que os radialistas eram todos analfabetos e 
ladrões, embora nesse momento o som tenha sido cortado. No entan-
to, não se sabe ao certo por que a relação entre os responsáveis pelo 
programa e o correspondente policial saiu dos eixos.

 Quando se viu impedido de realizar seus flashes diários, o 
repórter procurou a Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá. Foi 
aí que a confusão se instalou. Três minutos diários como colaborador 
gera vínculo trabalhista?, era a questão. A Rádio Difusora afirmou 
que não, argumentando que ele era apenas um colaborador, assim 
como as mulheres convidadas a participar na locução dos programas 
diários, sempre sob o comando de um apresentador.

  O gerente da rádio ponderou que a carteirinha pro-
fissional fornecida servia apenas para ele ter acesso à delegacia e ga-
rantiu que o repórter policial foi contratado diretamente pelo respon-
sável pelo programa, que não tinha autoridade nenhuma dentro da 
empresa para admitir funcionário. Para o gerente, se alguém tinha 
que pagar o repórter policial, seria o responsável pelo programa e 
com dinheiro do próprio bolso.

 O salário que ele devia receber foi uma confusão à parte. Ad-
vogado e repórter, como ele mesmo se identificava, garantiram que 
haviam combinado 150 cruzeiros novos por mês pelo trabalho, valor 
que a empresa considerava absurdo, já que funcionários da casa rece-
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biam 130 por mês.

 O juiz da Junta foi categórico: “Não importa quem contratou 
os serviços de correspondente policial, o fato é que ele trabalhava dia-
riamente naquele programa.” Sendo assim, apesar dos flashes tele-
fônicos de 3 a 5 cinco minutos apenas, o magistrado reconheceu o 
vínculo de emprego, considerou que ele trabalhava cerca de uma hora 
por dia na elaboração do quadro e calculou o valor a receber com base 
no salário mínimo da época.

 A Rádio Difusora não questionou a decisão, no entanto o re-
pórter ficou indignado, já que, como garantiu, ficava pelo menos qua-
tro horas dentro da delegacia para colher informações e fazer a trans-
missão ao vivo. Então, entrou com recurso, mas nenhum argumento 
foi validado, pois o prazo já havia se esgotado.

 O processo foi encerrado sem atender completamente nenhu-
ma das partes, mas o vínculo de emprego foi reconhecido e os valores 
definidos pelo juiz foram pagos corretamente pela rádio. O que acon-
teceu dali pra frente não é possível saber: a carreira que aquele jovem 
seguiu, se atuando como advogado, jornalista ou, mesmo, fazendo 
jornada dupla para conciliar ambas as atividades. 
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O MISTERIOSO CASO DO ROUBO DE COMBUSTÍVEL 
 Uma acusação falsa de roubo de combustível. Ameaça de 
prisão. Medo de ser espancado. Assinatura forçada de um pedido 
de demissão. Esse poderia até ser o roteiro de cinema para um filme 
policial, mas aconteceu na vida de quatro trabalhadores da firma de 
engenharia Contel, no final da década de 60, em Mato Grosso.

 Para desvendar o mistério que pairou sobre o caso, os juí-
zes da Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá tiveram que se 
debruçar sobre provas, analisar o inquérito policial e ouvir testemu-
nhas. O processo envolveu um lubrificador de máquina, um operador 
e dois motoristas que foram contratados para trabalhar na construção 
de uma ponte e encascalhamento da estrada ligando as cidades de 
Rondonópolis e Guiratinga, em fevereiro de 1965.

 Em dezembro do mesmo ano as relações entre patrões e em-
pregados desandaram, e a empresa decidiu mandá-los embora. Foi 
nesse ponto que uma confusão digna de um mistério policial teve 
início, envolvendo ameaças, depoimentos contraditórios, provas for-
jadas e muita dor de cabeça para os envolvidos.

 Os trabalhadores, que foram demitidos sem qualquer inde-
nização por parte da empresa, contaram na Junta de Conciliação e 
Julgamento que haviam se recusado a assinar o papel com seus pe-
didos de demissão. Então, como castigo pelo ato de “rebeldia”, foram 
levados à delegacia, na qual, segundo eles mesmos, foram ameaçados 
de prisão e de espancamento. Essa “conversa persuasiva” com apoio 
policial surtiu o efeito desejado, e os trabalhadores deixaram a assina-
tura naquele papel.

 A Justiça do Trabalho foi o caminho que eles encontraram 
para defender seus direitos, ali devendo provar que foram dispensa-
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dos sem justa causa. Era a única alternativa para poderem receber as 
verbas trabalhistas que lhes eram devidas.

 Em defesa própria, a empresa garantiu que os empregados 
foram demitidos por justa causa após serem descobertos roubando 
combustível para vender a comerciantes da região. Para provar essa 
história no Judiciário, eles apresentaram a confissão de outro empre-
gado, que admitia ter participado do esquema.

 Por outro lado, um dos supostos compradores da gasolina, 
conhecido na região como seu João Pinto, foi chamado para esclarecer 
os fatos e, na audiência, negou que conhecia os acusados, afirmando 
categoricamente que nunca havia comprado gasolina deles.

 O juiz-presidente e os juízes vogais analisaram e reanalisa-
ram o caso, ouviram testemunhas, procuraram saber o que o delega-
do tinha a dizer, mas não encontraram nenhuma prova convincente 
contra os trabalhadores. Enquanto isso, o advogado de defesa deles 
argumentou que não raro a coação era utilizada em casos como esse: 
“É um mau costume no nosso meio fazerem-se cobranças ou exigir 
quitação de empregados na presença de autoridade policial.”. E conti-
nuou a defesa acusando a Delegacia de Rondonópolis de ser sabida-
mente corrupta.

 O procurador do trabalho também se manifestou sobre o 
caso e, no seu parecer, ressaltou que as provas do processo não auto-
rizavam que os trabalhadores fossem condenados: “Basta considerar 
que o inquérito policial requerido e forjado pelo reclamado e coagin-
do uma das partes não chegou a nenhuma solução que pudesse incri-
miná-los.”

 O inquérito judicial da delegacia nada apurou e não apresen-
tou nenhuma conclusão. As testemunhas deram poucas informações, 
estas que, ainda por cima, eram contraditórias e pouco esclarecedoras 
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do motivo da demissão, segundo os magistrados. Sendo assim, com 
todos os elementos em mãos, os juízes juntaram as peças do quebra-
cabeça e concluíram que o roubo não tinha sido orquestrado pelos 
quatro trabalhadores. Então, por unanimidade, decidiram que a de-
missão não havia sido por justa causa e sim imotivada, condenando a 
empresa a pagar as verbas trabalhistas.

 Indignada com a decisão, a empresa entrou com recurso no 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo e 
ao qual Mato Grosso era subordinado, buscando ter confirmada a jus-
ta causa. Os juízes de São Paulo, no entanto, consideraram a decisão 
de Mato Grosso irretocável.

 Faltaram provas para a manutenção da justa causa. Faltou 
um inquérito policial consistente para que os empregados fossem re-
almente condenados pelo desvio da gasolina. E nesse jogo de acusa-
ções faltou principalmente compromisso com a verdade.
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EDIFICANDO O FUTURO
 Além de professores experientes e jovens sonhadores, os pré-
dios da Universidade Federal de Mato Grosso guardam histórias es-
condidas entre os tijolos e a argamassa usados para a construção da 
cidade universitária, erguida no início da década de 70. Os persona-
gens são serventes, pedreiros, engenheiros e outros profissionais que 
deram vida ao projeto da construção do campus de Cuiabá.

 Entre esses trabalhadores, que na época possivelmente nem 
imaginavam o resultado do seu trabalho, estava João, servente de pe-
dreiro, demitido sem justa causa e sem receber as devidas verbas tra-
balhistas.
 A construtora responsável pela obra da cidade universitária, 
Codrasa Construções e Dragagens, tinha sede em São Paulo, e o es-
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critório regional ficava na vila de Coxipó da Ponte. Foi nessa região, 
naquele tempo completamente desabitada, que João teve uma de suas 
primeiras experiências na construção civil, ganhando 65 centavos de 
cruzeiros por hora trabalhada. Logo deu provas de que dava conta do 
recado, aprendeu seu novo ofício e foi promovido a pedreiro da obra, 
passando a ganhar 1 cruzeiro por hora trabalhada.

 As relações entre patrão e empregados não saíram como pla-
nejado, e sem maiores explicações aquele trabalhador foi informado 
de sua demissão sem aviso prévio. Nem mesmo os salários de pouco 
mais de dois meses foram liberados ao empregado ao ser desligado da 
empresa. Ele não entendeu ao certo o motivo da demissão, mas sabia 
que tinha seus direitos e por isso acionou a Justiça do Trabalho para 
receber o que a empresa paulista lhe devia.

 Após os cálculos efetuados pela Junta de Conciliação e Julga-
mento de Cuiabá, apurou-se que o trabalhador deveria receber 1.464 
cruzeiros referentes a férias, aviso prévio, 13º salário, indenizações e 
salários retidos. A empresa de construção concordou em pagar, libe-
rou os valores devidos e o termo de quitação foi assinado.

 Aos 27 anos, João da Cruz conseguiu na construção da uni-
versidade um emprego onde aprendeu um ofício, foi promovido e, 
mesmo sem ter a noção exata do que se tornaria aquela construção, 
ajudou a erguer parte da história da UFMT, centro de estudos e pes-
quisas que acompanhou toda modificação ocorrida no Estado e no 
Brasil no fim do século 20. Essa obra contribuiu e recebeu influências 
da migração, das mudanças socioculturais e políticas e dos meios de 
comunicação e certamente mudou os rumos da educação em Mato 
Grosso. 
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 Não é de hoje que Mato Grosso povoa o imaginário 
popular como um estado selvagem e primitivo, com pessoas 
morando na floresta, animais desfilando pelos quintais, especial-
mente onças, cobras e jacarés. Se hoje essa crença ainda perdura, 
que dirá nos anos 70 ... Obviamente, a cidade não era um pânta-
no ou algo do gênero, mas era, com certeza, muito diferente dos 
dias atuais. A maior parte das ruas era de terra e sem identifica-
ção, e o sistema de transporte, bem acanhado.

 Na Capital só existia uma Junta de Conciliação e Julga-
mento, sob a jurisdição de São Paulo, e um único oficial de jus-
tiça, que precisava se virar para encontrar os endereços em suas 
diligências. De ônibus, enfrentando pó, lama e sol. Acrescente-se 
a essa lista a inospitalidade que envolvia o exercício da profissão. 

 Certa vez, à procura de um endereço para entregar a in-
timação a um empregador, o oficial se deparou com um casebre. 
A julgar pela construção rudimentar e a localização da residên-
cia, era evidente a falta de recursos de seus moradores.

 No dia da audiência, compareceu apenas o trabalhador, 
que havia prestado queixa contra o patrão. A juíza tinha a fama 
de não ter papas na língua. Ao interpelar o reclamante, pergun-
tou onde seria o endereço do local de trabalho. O trabalhador 
começou a descrever o caminho a percorrer para se chegar ao 
endereço, dando os marcos de referência.A certa altura, a magis-
trada interrompeu o rapaz com cara de espanto: “É nesse lugar 
que você trabalhava? Então, você pode procurar um patrão me-
lhor, porque este não vai te pagar não.” 

 Se o conselho valeu ninguém sabe, mas, no mínimo, a 
situação e as palavras da audiência ficaram guardadas nas lem-
branças do trabalhador. Alguém duvida?

ARRUME UM PATRÃO MELHOR

SÓ SEI QUE FOI ASSIM...
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TELEGRAMA
 Foi por meio de um telegrama curto e prático que a Justiça Co-
mum de Campo Grande recebeu o comunicado de que deveria intimar, a 
pedido da Justiça do Trabalho de Cuiabá, uma empresa de construção de 
móveis. O ano era 1974, dois anos antes da divisão do estado de Mato Gros-
so, quando seu contorno apresentava dimensões continentais, tornando a 
comunicação mais difícil.

 O processo judicial tinha sido iniciado por um trabalhador me-
nor de idade que tinha prestado serviços na referida fábrica de móveis. 
Ele contou que começou a trabalhar como ajudante de pintura, recebendo 
280 cruzeiros mensais. Um ano depois, foi dispensado sem receber aviso 
prévio, as verbas trabalhistas ou mesmo o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço. Sem ter autorização para comparecer em juízo sozinho, preci-
sou ser assistido pela mãe, dona Iraci, que o acompanhou durante todo o 
processo.



79

 Para citar a empresa, sediada em Campo Grande, a Junta de 
Conciliação e Julgamento de Cuiabá expediu uma carta precatória para 
a cidade, futura capital do estado vizinho, criado pouco depois pelo en-
tão presidente Geisel, em 11 de outubro de 1977. As notificações, recados e 
mensagens foram transmitidos por telegrama, que garantia uma comuni-
cação mais rápida em um estado gigantesco, e cumpriram o intento com 
êxito.

 Já durante a audiência, portanto, em presença das duas partes, os 
magistrados de Cuiabá por unanimidade julgaram procedente o pedido 
do menor e determinaram que a empresa pagasse 748 cruzeiros mais ju-
ros e mora. Então, o telegrama mais uma vez foi utilizado para informar a 
Justiça de Campo Grande e o empresário da execução que já corria em seu 
nome. 

 O processo teve um final feliz, pelo menos para o rapaz e sua mãe, 
que conseguiram receber as verbas trabalhistas de empresa que ficava cer-
ca de 700 km da Capital, graças a um recurso tão moderno para a época e 
tão em desuso nos dias atuais.
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ESPIRRO DA DISCÓRDIA 
 O motivo foi inusitado e pode até parecer exagero, mas foi 
uma gripe forte, daquelas com direito a dor de cabeça, nariz conges-
tionado, febre e muitos espirros, o estopim para o início de um pro-
cesso na Justiça do Trabalho em 1973.

 Tudo começou quando o gerente de uma indústria de madeira 
que funcionava no bairro da Manga, em Várzea Grande, foi chamado 
à Diretoria para discutir problemas da empresa. As relações entre ele 
e o patrão, já estremecidas há um bom tempo por conta da anotação 
errada da data do início do contrato na carteira de trabalho, ficaram 
ainda mais abaladas tão logo o empregado entrou na sala de reunião. 
Com ar cansado e demonstrando sintomas de gripe forte, ele cometeu 
seu maior delito: espirrou em cima do chefe, que lhe deu uma bronca 
pela “falta grave”. Logo ele, que estava ali trabalhando mesmo doente. 
Por isso, depois da reprimenda, o empregado de pronto anunciou sua 
ida ao médico, garantindo que ficaria de licença até se curar do mal 
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que o afligia. E saiu da sala para procurar atendimento.

 Oito dias depois, ele voltou à empresa e entregou o atestado 
médico no setor de Recursos Humanos, logo sendo encaminhado à 
diretoria, pela qual foi informado de sua dispensa do serviço. A em-
presa havia questionado a validade do atestado, pois o documento 
não possuía timbre e estava assinado por um médico particular. Se-
gundo os patrões, ele deveria ter procurado o Instituto de Aposenta-
doria Própria para as anotações de sua licença de acordo com as exi-
gências legais, e por isso suas faltas de oito dias consecutivos foram 
consideradas abandono de emprego.
 
 Com os nervos à flor da pele, o ex-empregado de confiança 
levou o caso à Justiça do Trabalho e garantiu que, além de toda a in-
justiça sofrida, as anotações na Carteira de Trabalho não eram ver-
dadeiras, pois consignavam datas erradas de admissão e de salário, 
inferior ao praticado na realidade. Pediu também que a alimentação e 
a gasolina fornecidas pelo patrão fossem consideradas como base de 
cálculo para as demais verbas trabalhistas.

 O caso gerou a maior confusão na empresa e envolveu os em-
pregados, que, na maior saia justa, tiveram que depor em juízo. As 
testemunhas confirmaram que o empregado estava doente, mas ne-
garam que ele fizesse jus a algumas verbas trabalhistas. Após anali-
sar o caso, o juiz presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de 
Cuiabá, Alcedino Pedroso da Silva, concluiu que não houve abandono 
de emprego, afinal todos sabiam que o funcionário estava doente e 
havia apresentado documento comprobatório de licença.

 Depois de juízes, testemunhas e partes discutirem as conse-
quências daquele espirro, a empresa foi condenada ao pagamento do 
saldo de salários, 13º salário e férias vencidas ao ex-gerente da empre-
sa. 
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UM CERTO ESTAGIÁRIO 
 A histórica Usina Aricá, que nos anos de 1970 já estava em 
decadência, acabou sendo objeto de uma ação trabalhista reunindo 
operadores de direito que marcaram época e se cruzaram com pesso-
as de influência em outras regiões.

 Distribuído em julho de 1971, o processo trabalhista número 
18 da Comarca de Santo Antônio do Leverger iria percorrer todos os 
caminhos nos três graus da Justiça do Trabalho, sendo liquidado em 
setembro de 1975.
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 Assinou a reclamação o então acadêmico (que hoje chama-
mos de estagiário) Leopoldino Marques do Amaral, inscrito na OAB 
sob o número 388, se dizendo “solicitador”. No decorrer do processo, 
formou-se na UFMT e passou a ser chamado de “doutor”.  Tornou-se 
um respeitado juiz de direito, referência como conferencista e articu-
lista da área jurídica. 

 No final do século passado, entrou em conflito com outros 
magistrados da Justiça Estadual, tendo denunciado um grande núme-
ro de desembargadores e juízes. Logo depois, foi encontrado morto 
no Paraguai em 7 de setembro de 1999, crime envolto em mistério, 
com grande repercussão.

O processo

 O reclamante, Milton Alves da Silva, tinha atuado como en-
carregado geral na Usina Aricá, mas propôs a ação contra a pessoa 
do proprietário, membro de tradicional família cuiabana, os Ponce 
de Arruda. Na petição inicial, disse que nasceu na Usina e passou a 
trabalhar nela ao completar 18 anos, em 1939. 

 Pedia rescisão indireta, pois estava há cinco anos sem receber 
salário em espécie, ganhando apenas uma parte dos vencimentos em 
mercadoria fornecida pelo armazém da fazenda. Solicitava também a 
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indenização, em dobro, pela rescisão,  pois, contando mais de 10 anos 
de emprego, tinha estabilidade.

 O patrão contestou dizendo que o contrato começara apenas 
em 1960 e que a carteira de trabalho teria sido falsificada. O trabalha-
dor alegava também que a fazenda fora vendida e que o dono disse 
que nada devia aos ex-empregados, uma vez que, depois do negócio, 
até ele tinha passado a ser empregado.

 Realmente, no começo daquele ano, a propriedade tinha sido 
vendida para o Grupo Atalla, uma família de usineiros que atuavam 
em São Paulo e no Paraná. O líder deles, Jorge Volney Atalla, era um 
poderoso empresário com ligações fortes com o governo militar, de 
quem recebia empréstimos vultosos. Mas ele ficou mesmo conheci-
do por comandar a Coopersucar, que nos anos de 1970 patrocinou 
o único carro brasileiro de Fórmula 1, projeto fracassado do piloto 
Emerson Fittipaldi.

 Entretanto, como no contrato de venda da fazenda e da usina 
o vendedor assumia todas as obrigações trabalhistas, a defesa do ex
-patrão ficou desarmada, e, mesmo com a defesa tendo sido elaborada 
por seus advogados, a sentença do juiz deferiu praticamente todos os 
pedidos do trabalhador.

 Sobre o tempo de serviço, o magistrado acolheu o pedido de 
que a relação de trabalho começara de fato em 1939, já que o natural 
era mesmo o funcionário, nascido na usina,  trabalhar nela quando 
chegasse aos 18 anos. E a alegada falsificação na carteira de trabalho 
não ficou devidamente comprovada.
 
 Inconformado, o fazendeiro recorreu ao Tribunal do Traba-
lho da 2ª Região (SP). No julgamento, o Ministério Público deu pa-
recer favorável à sentença, e a Turma do Tribunal manteve a decisão 
proferida em Mato Grosso. 



 O fazendeiro voltou a apresentar recurso, desta vez ao Tri-
bunal Superior do Trabalho. Com parecer novamente contrário por 
parte do procurador do trabalho, o recurso sequer foi conhecido em 
Brasília. 

 Ele ainda entrou com embargos de declaração ao Pleno do 
Tribunal, os quais também não foram reconhecidos. O ministro Thé-
lio da Costa Monteiro, que presidiu a votação, afirmou em seu voto: 
“E, segundo a prova, era o empregado vítima do truck system*, pago 
confessadamente com mercadorias. Tal prática, no interior de Mato 
Grosso, bem revela o seu desajuste às leis sociais.”

 O TST mandou, então, que o processo retornasse à Junta de 
Conciliação e Julgamento de Cuiabá para o cumprimento da senten-
ça. Feitos os cálculos, o fazendeiro pagou ao ex-empregado, em 1975, 
um total de 30 mil em moeda da época.

 A liberação do dinheiro e o encerramento do processo coube 
ao juiz Alcedino Pedroso da Silva, que dá nome ao prédio adminis-
trativo do TRT/MT. No Termo de Pagamento e Quitação da última 
parcela, identificam-se ainda as assinaturas da servidora Vanda Mar-
chetti, chefe de secretaria, e do advogado Leopoldino Marques do 
Amaral.

    *Sistema pelo qual o empregador mantém o empregado em trabalho de servidão 
para pagamento àquele primeiro de dívidas contraídas por este último. Condição de 
trabalho similar à de escravo, em que o empregador obriga o empregado a gastar seu 
salário na empresa, cobrando dele preços bem acima aos de mercado.
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CONSOLO MATERNO
 Dona Ana chegou à Junta de Conciliação e Julgamento de 
Cuiabá em setembro de 1981 carregando consigo poucas informações 
e uma enorme dor no peito. Seu filho, de 24 anos, havia sido contra-
tado no início daquele ano para derrubar mata em uma fazenda na 
região de Pontes e Lacerda e não pôde voltar para as comemorações 
de fim de ano: morreu após dar entrada no hospital da cidade com 
ferimentos causados por uma tora que o atingiu. 

 Lavadeira, analfabeta e moradora do bairro Água Vermelha, 
em Várzea Grande, ela procurou a Justiça do Trabalho sozinha para 
pedir o pagamento dos salários atrasados e demais verbas a que seu 
filho fizesse jus. No entanto, pouco sabia sobre as condições de con-
tratação, local exato do serviço ou o salário mensal ajustado.

 Ao invés de uma petição inicial, assinada por um advogado, 
o termo de reclamação foi produzido ali mesmo, por um servidor da 
Justiça, no balcão da Junta de Conciliação que ficava no início da Ave-
nida Isaac Póvoas, perto da Praça 8 de abril.
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 Como dona Ana não sabia informar o salário do filho, o pedi-
do foi feito com base no mínimo legal vigente na época, referente aos 
meses de março a junho, mais férias e 13º proporcionais. Descontados 
os cinco mil cruzeiros por solicitação da mãe, valor que sabia ter sido 
adiantado a ele nos primeiros dias de serviço, chegou-se à quantia de 
16.098 mil cruzeiros.

 Com a ajuda do servidor, todos os argumentos dela em bene-
fício próprio couberam em quatro parágrafos, que, porém, foram sufi-
cientes para dar início a um longo caminho de averiguações, exigindo 
dos juízes uma dose extra de boa vontade para confirmar se ela tinha 
o direito de receber tais valores.

 Os donos da fazenda contrataram advogado, apresentaram 
defesa e alegaram que ela não tinha legitimidade para receber o di-
nheiro em nome do falecido filho. Além disso, sustentaram que o ra-
paz nunca havia trabalhado naquela propriedade. 

 Por outro lado, as testemunhas arroladas no processo prova-
ram exatamente o contrário, que a contratação havia sido feita pelo 
empreiteiro José Bastos, a mesma pessoa que tinha levado o rapaz ao 
hospital de Pontes e Lacerda após o acidente. Informaram, inclusive, 
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que ele chegou acompanhado também pelo farmacêutico da região, 
que havia prestado os primeiros socorros ao acidentado.

 O dono da fazenda manteve-se irredutível: dentro da sua 
propriedade não havia acontecido nenhum acidente e aquele traba-
lhador nunca havia sido seu subordinado. Os argumentos, porém, 
foram desfeitos com um documento enviado pelo hospital e assinado 
pelo médico que atendera o enfermo. Neste constava que o empreitei-
ro ao chegar à unidade hospitalar, pediu atendimento ao paciente e 
apresentou uma ordem da fazenda, na qual se podia ler: “Peço aten-
der o Sr. José Bastos sob responsabilidade da Fazenda.”. O trabalhador 
chegou agitado, em choque, cheio de escoriações pelo corpo e preci-
sou ser levado de imediato para a sala de cirurgia, já que uma tora de 
madeira havia caído sobre seu abdômen, mas não resistiu e faleceu.

 Para confirmar o ocorrido e determinar o pagamento dos va-
lores à mãe do trabalhador, a Junta enfrentou mais um desafio: conse-
guir do hospital a ficha de internação do paciente.  Então, o documen-
to foi solicitado ao hospital de Pontes e Lacerda, 440 km de Cuiabá, 
em fevereiro de 1982 e só foi encaminhado ao Judiciário mais de dois 
anos depois, em março de 1984.

 Durante esse período foram expedidos, via ofícios, vários pe-
didos para que a instituição se manifestasse, e até mesmo uma carta 
precatória foi endereçada ao juiz de Direito da localidade solicitando 
que determinasse o cumprimento da sentença sob pena de o diretor 
do hospital ser preso. “Um tormentoso caminho que durou 2 anos e 
oito meses.”, segundo a juíza responsável pelo caso.

 Foram os depoimentos das testemunhas, as provas documen-
tais e todo o esforço da Justiça do Trabalho que elucidaram os aconte-
cimentos. Afinal, dona Ana, sem nenhum estudo, apresentara poucos 



argumentos para se defender. O fato é, pois, exemplo de uma Justiça 
do Trabalho empenhada em apurar quem realmente estava falando a 
verdade, igualando partes tão desiguais.

 Cerca de três anos após comparecer na Junta de Conciliação e 
Julgamento, a mãe pôde receber exatamente o valor pedido no início 
do processo: 16 mil cruzeiros, referentes ao salário, férias e 13º pro-
porcional a que o filho tinha direito.
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 Tudo começou quando dois rapazes chegaram à Vara 
de Alta Floresta, 760 km de Cuiabá, no extremo Norte de Mato 
Grosso. Sujos, cansados e assustados, eles estavam andando há 
alguns dias pela mata, fugindo da fazenda em cujo interior ha-
viam sido mantidos presos. Queriam falar com a juíza, que rece-
beu os trabalhadores e determinou a feitura da atermação.

 Coube, então, ao oficial de justiça da vara entregar a 
intimação na referida fazenda, tarefa difícil na época porque a 
maioria das estradas da região era ruim, sem asfalto e por vezes 
cheia de buracos. As distâncias costumavam ser grandes, resul-
tando em horas à frente do volante. Além disso, os locais eram 
ermos, isolados, cenário perfeito para reinar a insegurança, so-
bretudo pelo teor da denúncia dos reclamantes desse caso em 
particular.

 Ao chegar à propriedade, o oficial de justiça foi recebi-
do por homens armados que o interpelaram para saber o motivo 
de sua presença ali. O servidor se apresentou e disse qual era sua 
missão. Os jagunços comunicaram o ocorrido à sede da fazenda, 
e só depois de muito tempo, horas talvez, o gerente autorizou a 
entrada do visitante. A demora pode ter sido proposital, para fa-
zê-lo desistir da entrega da intimação ou, quem sabe, para escon-
der os demais trabalhadores que se encontravam na propriedade 
nas mesmas condições dos denunciantes do crime.

 Quando pôde finalmente entrar na propriedade, o 
medo tomou conta do servidor. O receio dele era nunca mais 
ser visto por ninguém. As armas na cintura dos jagunços que o 
conduziam e a imensidão do local não favoreciam o otimismo e 
ajudavam a reforçar o temor. Bastava um mínimo sinal, um ba-
lançar de cabeça, por exemplo, e tudo estaria acabado. “A vida 

“VI A MORTE DE PERTO NAQUELA FAZENDA”

SÓ SEI QUE FOI ASSIM...
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por um fio muito tênue”, assim o oficial se sentia enquanto se 
adentrava na fazenda.

 Contudo, apesar das evidências e do clima de insegu-
rança, ele conseguiu entregar a intimação sem dificuldades. Ao 
sair de lá, o frio na espinha se foi e deu lugar a um alívio imenso. 
O dever fora cumprido, e o oficial retornou para sua casa. Tem-
pos depois, a propriedade foi alvo de uma operação dos audi-
tores fiscais do trabalho e da polícia federal. Dezenas de traba-
lhadores foram resgatadas. Os proprietários do local receberam 
as penas pela prática de trabalho coercitivo, cujo delito se aplica 
quando há cerceamento de liberdade e condições precárias de 

sobrevivência ao empregado.

 A prática era tão comum naquela 
época que, mesmo após o recebimento 
de uma intimação com denúncia de tra-
balho análogo à de escravo, os donos da 
fazenda pouco ou nada fizeram sobre a 
situação. Certeza da impunidade? Po-
der econômico? Independentemente 
da resposta, homens foram libertos, 
e o crime definitivamente não com-
pensou.
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CRESCENDO E MULTIPLICANDO
 A expansão da fronteira agrícola entre as décadas de 60 e 70 
fez o Centro-Oeste receber migrantes de todo o Brasil. Mato Grosso 
foi a casa escolhida por muitos que se dirigiram ao interior do país em 
busca de uma vida melhor e com mais oportunidades. E essa explo-
são demográfica no estado teve reflexos na prestação de serviços pú-
blicos, sobretudo na Educação. Como oferecer vagas a tantas crianças, 
os filhos de trabalhadores de todos os cantos do país?

 A solução encontrada pelo Estado de Mato Grosso para en-
frentar essa questão foi a edição de uma lei especial autorizando a 
contratação de professores para o preenchimento de cargos do ma-
gistério. Os profissionais ocupariam vagas nas escolas sem concur-
so público, no entanto não poderiam pleitear as vantagens em caso 
de demissão. Porém, a contratação, que deveria ser temporária, foi 
se estendendo, e muitos professores permaneceram cerca de 10 anos 
trabalhando nesses moldes, até que, como era de se esperar, foram 
mandados embora.

 Muitos deles foram bater às portas da Justiça do Trabalho, 
resultando em diversos processos judiciais, que hoje, guardados nos 
arquivos do Tribunal do Trabalho mato-grossense, contam um pouco 
sobre o crescimento populacional do estado como também da história 
da própria expansão da Justiça do Trabalho no Brasil.

 Durante a década de 80, cerca de 20 profissionais buscaram a 
Junta de Conciliação e Julgamento para garantir seus direitos, 13º sa-
lário, férias vencidas, entre outras verbas. Os processos, que reúnem 
vários trabalhadores, dão uma pequena ideia do que passavam os 
professores interinos, especialmente quando eram dispensados. Era 
essa a hora em que a disputa para receberem os direitos trabalhistas 
começava.

 O Governo do Estado, por sua vez, argumentava que não 
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era competência da Justiça do Trabalho julgar questões envolvendo 
funcionários contratados pela Administração Pública, defendendo 
a necessidade dessa contratação para aquele período tendo em vista 
o preenchimento das lacunas que se abriram nas escolas de toda a 
região.  “Há 10 anos a Capital de Mato Grosso devia ter cerca de 50 
mil habitantes e hoje essa cifra se eleva à casa de quase ½ milhão de 
habitantes”, pontuou.

 Diante desse cenário, o Estado garantiu em juízo que não ti-
nha condições de abrir um concurso público. “É evidente, excelên-
cia, que o ensino não poderia parar e dependendo do provimento de 
cargos e concursos públicos era necessário a criação de um quadro 
transitório até que fosse realizado o concurso”, argumentou.

 O magistrado entendeu, primeiramente, que era, sim, compe-
tente para julgar o caso e ainda questionou o termo “atividade tran-
sitória” para designar profissionais que estavam na mesma função 
há pelo menos uma década! Afinal, “[...] não havia qualquer caráter 
temporário no serviço prestado, já que o magistério é atividade per-
manente e não transitória.”

 Por fim, a sentença determinou o pagamento aos professores 
de verbas que somaram 346.890 cruzeiros, já incluídas as custas tra-
balhistas. Afinal, eles não poderiam ser prejudicados por um contra-
to precário, sem proteção das garantias da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) ou mesmo dos benefícios do concurso público. 

Caminhos 

 Além de revelar o crescimento populacional do Estado, pro-
cessos guardados no arquivo do TRT mato-grossense retratam um 
pouco da história da própria expansão da Justiça do Trabalho no Bra-
sil.

 A decisão da Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, 
que reconheceu direitos dos trabalhadores da educação, foi questio-
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nada pelo Estado, que apresentou recurso no TRT da 2ª Região, com 
sede em São Paulo, a segunda instância da Justiça do Trabalho de 
Mato Grosso naquela época.

 Em 1981, com a criação do Tribunal do Trabalho da 10ª Re-
gião, em Brasília, os recursos de Cuiabá passaram a ser encaminha-
dos para lá. Na Capital Federal, os magistrados confirmaram a deci-
são de Mato Grosso e determinaram o pagamento aos professores.  

 Seguiram-se tantos recursos, pedidos de vistas pelas partes, 
que nesse meio tempo foi criado, em 1993, o Tribunal Regional do 
Trabalho de Mato Grosso, ao qual o processo por fim chegou.

 Concluída a fase de discussão do direito, deu-se início às 
ações para fazer o dinheiro chegar ao bolso dos professores. A ordem 
de pagamento entrou para o sistema de precatórios do Estado. Só em 
1998 esse processo foi arquivado.

 A ação, originária da década de 80, caminhou por quase 20 
anos entre os meandros do Judiciário, mas muitos não sobreviveram 
para ver nem o seu encerramento nem a efetivação do pagamento do 
que lhes era devido.

 Contudo, o processo não só legitimou garantias fundamen-
tais dos trabalhadores, como também acompanhou o amadurecimen-
to e a transformação histórica de uma Justiça que um dia foi uma 
longínqua extensão do estado de São Paulo e que, na década de 90, 
fixou definitivamente suas raízes no processo histórico e democrático 
mato-grossense. 
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“DECLARO ABERTA A 1ª SESSÃO DO TRT/MT” 
 Um dia histórico. Quarta-feira, 3 de março de 1993. Recém-
criado, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, com jurisdição 
sobre Mato Grosso, realizava sua primeira sessão de julgamento. Na 
pauta, 31 recursos a serem analisados pelos juízes de Tribunal, de-
nominação utilizada à época para os magistrados que atuavam nos 
tribunais trabalhistas.

 Entre eles, um agravo de instrumento de uma empresa de 
transporte coletivo que fazia o trecho interligando Cuiabá e Várzea 
Grande. O processo teve início quando um ex-funcionário procurou 
a Justiça do Trabalho pedindo o pagamento das horas extras e dos 
sábados e feriados que trabalhou sem receber.

 A reclamação foi proposta em 1991, na 1ª Junta de Conciliação 
e Julgamento de Cuiabá, naquela época subordinada ao TRT da 10ª 
Região, com sede em Brasília.

 Ele morava em Várzea Grande, no bairro Cristo Rei, e traba-
lhava na sede da empresa como frentista, abastecendo os veículos, 
além de lavar os carros e atuar como manobrista ou cobrindo uma ou 
outra função de um funcionário que se ausentasse. Desde 1984, quan-
do passou a prestar esses serviços, era uma espécie de “faz tudo”, e 
por isso sempre precisava ficar depois do horário de trabalho, sem 
contar os muitos sábados e feriados em que trabalhou. No processo,  
relatou que realizava as tarefas sem qualquer equipamento necessá-
rio a sua segurança e que não queria sair da empresa, tendo sido coa-
gido a assinar a rescisão contratual na sala da administração.

 A decisão foi favorável ao empregado na Junta de Concilia-
ção e Julgamento de Cuiabá. A empresa, inconformada, apresentou 
recurso, que só não foi para o Tribunal de Brasília, como ocorria com 
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todos os apelos até aquela data, graças ao recém-criado Tribunal Re-
gional do Trabalho de Mato Grosso.

Primeiros processos

 A sessão inaugural do Tribunal já contava com processos tra-
balhistas de frigoríficos, ramo que cresceu muito no estado e sedia 
plantas das maiores empresas do mundo. Mais de 20 anos depois, 
esses estabelecimentos continuariam figurando como os maiores liti-
gantes da Justiça do Trabalho mato-grossense.

 A Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), criada pelo 
Governo João Goulart em 1962 e extinta décadas depois, também 
constava da pauta de julgamentos daquela sessão.  Naquele dia, os 
magistrados julgaram, ainda, processos envolvendo prestadores de 
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serviços de órgãos públicos, como a Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) e municípios como Reserva do Cabaçal. Bancos já 
extintos ou que ainda atuam no mercado também tiveram seus pro-
cessos julgados naquela mesma ocasião, entre os quais o Bradesco, o 
Banco da Amazônia (Basa) e o Banco do Estado de Mato Grosso (Be-
mat).

 Décadas se passaram desde a primeira audiência, a Justiça do 
Trabalho ampliou sua competência, expandiu as varas no interior do 
Estado, mas uma coisa não mudou: é nela que empregados e empre-
gadores ficam frente a frente em busca de solução para seus conflitos 
e de equilíbrio para as relações trabalhistas. 
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INFLAÇÃO DESENFREADA
  
 Remarcação de preços no supermercado, não saber ao certo 
qual seria o valor do seu salário no fim do mês e estocar comida com 
medo do aumento dos preços. Foi em meio a esse cenário de hiperin-
flação que, no início dos anos 1990, um grupo de 30 trabalhadores da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) ajuizou um processo 
pedindo reposições salariais.

 As notícias de economia que dominavam a atenção dos bra-
sileiros faziam eco também na justiça trabalhista, que recebia pedi-
dos para reposição de salário por prejuízos causados pela inflação 
desenfreada. Professores e servidores pleitearam, então, que a União 
pagasse a Unidade de Referência de Preços (URP), de abril e maio de 
1988.

 A URP foi um mecanismo de correção salarial criado pelo 
Plano Bresser (1987) para repor perdas inflacionárias durante o go-

verno do presidente José Sarney (1985 
a 1990). Em 1989, o então Plano Verão 

a extinguiu, gerando perdas sala-
riais de 26,05%. 
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 Assim, diversas foram as ações judiciais propostas e com vi-
tórias aos servidores públicos em todo o Brasil.

 O processo aberto pelos trabalhadores da UFMT foi julgado 
em primeira instância nas juntas de conciliação e julgamento, e o re-
curso fez parte da pauta da primeira sessão de julgamento do TRT/
MT, realizada em 03 de março de 1993.

 O pedido dos professores havia sido concedido pela Junta de 
Conciliação e Julgamento de Cuiabá, com o argumento de que a por-
taria do ministro do Planejamento estabeleceu o percentual mensal 
da variação da URP para os meses de dezembro de 1988 a janeiro de 
1989, constituindo direito adquirido.

 A União foi condenada, em primeira instância, a pagar para 
aqueles 30 profissionais as verbas correspondentes às diferenças sa-
lariais correspondentes aos 26,5% da URP de abril e maio. A intenção 
era, segundo os julgadores, corrigir o salário dos trabalhadores que, 
nos anos 80 e início dos 90, enfrentaram uma hiperinflação de mais 
de 80% ao mês.

 No entanto, o Governo Federal recorreu da decisão, que foi 
encaminhada para o Tribunal recém-criado. A relatoria do proces-
so coube à juíza Guilhermina Freitas, que, pouco mais de um ano 
depois, em dezembro de 1994, entraria para a história da Justiça do 
Trabalho mato-grossense como a primeira mulher a presidir o TRT.

 O recurso da União foi negado e os trabalhadores receberam, 
como tantos outros, as reposições salariais a que faziam jus por terem 
enfrentado períodos de instabilidade e conturbação na economia bra-
sileira. 
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TRIM... TRIM...
 Nas cenas de novelas e filmes de época, as casas do núcleo 
rico da trama sempre reservavam um local especial para acomodar 
um bem muito precioso: o telefone. Esse cuidado não era para menos 
quando se lembra que no Brasil, até meados da década de 1990, quem 
possuía o aparelho era muito mais que o proprietário de uma linha, 
era acionista da empresa de telecomunicações!

 Nesse contexto, os valores elevados do objeto fizeram com 
que uma linha telefônica se transformasse no pivô da penhora de 
bens em um processo trabalhista no início daquela década.
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 Tudo começou quando dona Cedelina, que trabalhava em 
uma empresa de serviços gerais, moveu uma ação trabalhista con-
tra a empregadora para conseguir receber suas verbas trabalhistas. O 
processo transitou em julgado, e nada de a empresa pagar o que devia 
para a ex-empregada. Em face disso, a Justiça do Trabalho não teve 
outra solução senão dar início ao processo de execução.

 Para garantir o pagamento do crédito trabalhista, foi penho-
rada uma linha telefônica, que, na época, valia um bom dinheiro. 
Não era um bem acessível, não somente pelo preço, mas também pela 
disponibilidade e tecnologia empregados no produto. Ocorre, porém, 
que essa linha telefônica não pertencia mais à empresa de serviços 
gerais e já havia até mesmo figurado em outro processo de execução.

 Na ocasião, aliás, foi a leilão, sendo comprada pela empresa 
Conservadora e Limpadora Centro-Oeste, que entrou com embargos 
de terceiros ao tomar conhecimento do processo de execução envol-
vendo a linha telefônica recém-adquirida. Ademais, comprovou em 
juízo que tinha arrematado o bem em leilão e, assim, conseguiu sal-
var sua preciosa linha telefônica. Apesar de toda a confusão, mesmo 
sem penhorar a linha telefônica, a empresa quitou os débitos e pagou 
a dona Cedelina o que lhe era devido.

 No entanto, como não foi contemplada com o bem para ser 
proprietária de uma linha, ela teria que se tornar sócia da companhia 
estatal caso quisesse adquiri-lo. Não poderia simplesmente assinar 
um serviço mensal de telefonia, como é feito hoje. Portanto, não foi 
dessa vez que a empregada conseguiu uma linha telefônica.
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MOVENDO CÉUS E TERRAS
 Tudo corria bem até aquela data. Jair crescera no campo, entre 
as plantações e bichos de criação. Dessa convivência, vieram a fami-
liaridade com as atividades rurais e o emprego em fazendas.

 Em 2002, fora contratado para trabalhar nas terras de um 
grande grupo econômico no interior de Mato Grosso. A julgar pelo 
salário oferecido na época, aquela seria uma grande oportunidade 
para Jair. Mas as coisas não saíram como ele esperava...

 Embora contratado como ajudante de serviços gerais, o tra-
balhador fazia, na prática, reparos elétricos do sistema de irrigação, 
como troca de fusíveis, troca de para-raios, troca de isoladores de dis-
co e emendas de cabos da rede elétrica. E tudo isso sem nunca terem-
lhe ofertado qualquer curso de qualificação e tampouco qualquer tipo 
de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

 Por dois anos, tudo ocorrera sem qualquer dificuldade, até 
que, em 8 de janeiro de 2004, durante a troca de um para-raios em um 
poste da rede, ele acidentalmente encostou em um fio de alta tensão e 
sofreu uma descarga elétrica de 13.800 Watts. Com o choque, caiu de 
uma altura de quatro metros de altura, fraturando a coluna cervical e 
perdendo as funções do abdômen para baixo.

 Após o acidente, o gerente da fazenda o socorreu e o levou ao 
hospital mais próximo, cerca de 60 km de estrada de chão. Contudo, 
o transporte até a unidade de saúde foi feito sem nenhum cuidado, o 
que acabou por agravar a situação do acidentado. 

 Quando o médico viu o trabalhador, encaminhou-o imedia-
tamente para Cuiabá onde informaram a gravidade do caso ao em-
pregador que, diante dos custos altíssimos para o tratamento, aban-
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donou o empregado à própria sorte.

 Sem condições de arcar com as despesas, Jair teve que ser 
transferido do hospital particular em que fora internado inicialmente 
para o Pronto Socorro. Ele precisava de uma UTI, mas na rede pública 
a única coisa que conseguiu foi um box de emergência para aguardar 
pelo atendimento adequado. Por lá permaneceu dias, até que entrou 
num quadro clínico de pré-falência de órgãos.

 Na época, a família ainda tentou sensibilizar a empresa sobre 
as condições em que se encontrava o trabalhador. Contudo, a partir 
daquele momento, Jair seria apenas um número frio que se juntaria à 
triste realidade dos acidentes de trabalho. Seria mais uma ocorrência 
a alimentar a estatística dos mais de 700 mil registros anuais de aci-
dentes laborais no país.

 Dois anos depois do acontecimento, ele continuava a sofrer as 
consequências do acidente e, diante da falta de amparo por parte da 
empresa, ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho.

 A gravidade do seu estado de saúde chamou a atenção do 
juiz, que chegou a dispensar sua presença na primeira audiência, 
como determina a lei, dada a fragilidade e sofrimento do enfermo: 
pele e osso; preso à cama; coberto de escaras (feridas) que deixavam 
expostas até mesmo as partes ósseas das costas; dores; e forte risco de 
amputação dos membros inferiores.

 A par da situação, o juiz determinou que a empresa continu-
asse a pagar o salário de Jair, além de uma ajuda de custo mensal de 
2.500 reais.

 A empregadora pagou por alguns meses o valor determinado 
em juízo, mas logo se esquivou novamente de suas obrigações. Jair, 
que na época pesava cerca de 30 kg e não possuía meios de permane-
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cer em Cuiabá, retornou para a comunidade rural onde a família re-
sidia. Lá, a única regalia que tinha era uma cama hospitalar, embora 
nem mesmo um colchão adequado para suas necessidades pudesse 
comprar.

 Jair nunca foi esquecido pela Justiça do Trabalho que fez tudo 
para garantir o cumprimento dos seus direitos. No entanto, não obs-
tante o acidente e suas consequências, o grupo econômico ao qual ele 
servia foi acusado de envolvimento em um dos maiores casos de cor-
rupção ocorridos no país, e o proprietário, conhecido nacionalmente 
como o maior fraudador da extinta Superintendência do Desenvol-
vimento da Amazônia (SUDAM), acabou sedo encontrado morto em 
sua mansão, em Chapada dos Guimarães, complicando ainda mais a 
busca pelos bens.

 As empresas do grupo decretaram falência, e os sócios acu-
mularam milhões em dívidas. Os bens que antes representavam o 
apogeu econômico viraram alvo de disputa por parte dos credores, 
inclusive por outros trabalhadores que não tiveram seus salários ou 
direitos pagos.

 A ação de Jair transitou em julgado, e os valores devidos a 
ele ultrapassavam 1,5 milhão de reais dez anos depois do início do 
processo, que permaneceu anos na fase de execução, sem qualquer 
garantia de algum dia o trabalhador acidentado ou sua família rece-
ber esse dinheiro.

 Uma fazenda vendida em 2012 no valor de 20 milhões de re-
ais poderia ter sido uma esperança para Jair. Mas isso não ocorreu, e 
durante anos a Justiça do Trabalho se manteve em busca de encontrar 
bens e valores dos condenados para repassar à família do trabalhador 
e assim minimizar o seu sofrimento.
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JOGO DO BICHO
 A prisão do homem que por mais de 20 anos foi apontado 
como chefe do crime organizado em Mato Grosso tomou conta, no 
final de 2003, dos jornais e TVs e das rodas de conversa em todo o 
estado. O caso refletiu também na Justiça do Trabalho que, uma déca-
da depois, ainda movimentava processos envolvendo apontadores do 
jogo do bicho.

 Frequentador de eventos sociais e políticos, nos quais gozava 
de grande prestígio, a ponto de ter sido agraciado com o título de co-
mendador pela Assembleia Legislativa do Estado, João Arcanjo Ribei-
ro saiu das colunas sociais e passou a frequentar as páginas policiais 
após as denúncias contra ele gerarem investigações e condenações 
por diversos crimes.

 Com sua prisão, centenas de ex-cambistas do jogo do bicho de 
todo o estado entraram com ações nas varas do trabalho de Cuiabá e 
de várias outras do interior, cobrando o pagamento de direitos traba-
lhistas.

 Seja porque se viram, de uma hora para outra, sem suas fon-
tes de sustento pelo fechamento das bancas de apostas; seja porque, 
com o declínio do comendador, os trabalhadores tiveram coragem de 
procurar a justiça trabalhista, o fato é que somente as varas de Cuiabá 
registraram, três anos após sua prisão, quase 800 processos contra 
Arcanjo e a empresa Colibri Loterias, de sua propriedade. E isso sem 
contar as ações trabalhistas que tramitavam nas varas do interior, 
como Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra, Dia-
mantino e Sinop.

 Em uma das poucas vezes em que compareceu pessoalmente 
a uma audiência, Arcanjo estava no presídio de segurança máxima de 
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Campo Grande, já condenado a 37 anos por formação de quadrilha, 
crime contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. 

 Depois disso, foi condenado a mais 44 anos pela morte de 
dois empresários que integravam uma rede de máquinas caça-ní-
queis em Mato Grosso e, ainda, a mais 19 anos pelo assassinato de 
outro empresário, dono do jornal Folha do Estado e da Cormat, uma 
grande empresa de segurança armada.

 Era fevereiro de 2009 e, mesmo passados mais de seis anos de 
sua prisão, a presença do antigo chefe do jogo do bicho movimentou 
a imprensa, que compareceu em peso à audiência. Inicialmente, por 
conta dos elevados custos com o transporte do estado vizinho para 
Mato Grosso, a Justiça do Trabalho havia autorizado a participação do 
comendador por meio de videoaudiência. 

 Tudo já estava pronto para a utilização do novo recurso tec-
nológico, quando, poucas horas antes do horário marcado, chegou a 
informação de que Arcanjo estaria presente na audiência trabalhista, 
uma vez que seria conduzido a Cuiabá para ser ouvido em outro pro-
cesso, na área criminal.

 Escoltado por um forte esquema de segurança, que envolveu 
policiais federais e militares, João Arcanjo chegou ao Fórum Traba-
lhista da Capital pouco antes das 13 horas. Meia hora depois, entrou 
na sala de conciliação, no 6º andar do prédio das varas. A audiência 
foi iniciada.

 O ambiente, mesmo com a presença dos policiais, manteve-se 
tranquilo e até certo ponto informal, pois na época vigorava na justiça 
trabalhista um projeto para ampliar as conciliações, de sorte que nem 
a juíza usava toga e no lugar da tradicional mesa de audiência, na 
qual o magistrado tem um lugar de destaque, as tratativas aconteciam 
em uma mesa redonda, e todos os envolvidos ficavam no mesmo pla-
no.
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 Ainda nos cumprimentos iniciais, o advogado do ex-cambis-
ta, que pleiteava verbas trabalhistas de nove anos de anotações do 
jogo do bicho, fez um comentário, em tom educado, sobre a boa forma 
do comendador, que visivelmente estava mais magro do que nas ima-
gens de arquivo costumeiramente usadas pela imprensa, resultado, 
obviamente, do período na prisão. E, diante de um incomodo silêncio 
que se instalou na sala, a juíza intercedeu e reforçou, em tom concilia-
dor, os benefícios de uma alimentação mais balanceada.

 Em muitas ações de ex-cambistas, os magistrados reconhe-
ciam os direitos desses trabalhadores por julgarem que, apesar de os 
contratos de trabalho terem por objeto uma atividade ilegal, a presta-
ção pessoal de serviços havia ocorrido, beneficiando o contraventor. 
Dessa forma, deixar de pagar devidamente o ex-apontador seria pre-
miar o banqueiro do jogo de bicho.

 Inúmeros processos foram alvo de recurso, e era comum as 
pautas de julgamento do Tribunal terem, entre 2004 e 2006, cerca de 
20 recursos envolvendo essas reclamações todas as semanas. No en-
tanto, na segunda instância, entendia-se que os contratos eram nulos 
haja vista a ilegalidade do seu objeto, e que os trabalhadores tinham 
recebido regularmente pelas apostas que recolhiam, dessa forma ten-
do sua mão de obra já indenizada, sem nada mais a receber, portanto.

 Por outro lado, os ex-vendedores de bilhetes argumentavam 
que trabalharam para o jogo do bicho porque houve tolerância do Po-
der Público, que por décadas não coibiu a atividade, a ponto de as 
bancas de jogo do bicho serem comuns nas praças, calçadas centrais e 
até mesmo em frente a instituições federais, estaduais e municipais.

 Porém, a Justiça do Trabalho ressaltava, na maioria dos casos, 
que a omissão de alguns órgãos não podia justificar ou estimular a 
conivência de outros e que a função do Poder Judiciário era aplicar as 
leis aos casos concretos. Sendo assim, não podia chancelar a prática 
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de uma atividade ilícita.

 O caso dos ex-apontadores do jogo do bicho em Mato Gros-
so chegou até o Tribunal Superior do Trabalho (TST), que na época 
julgou mais de 100 recursos. Entretanto, em muitos dos processos a 
defesa de Arcanjo e da Colibri não apresentaram recursos, e as con-
denações dadas nas varas tinham, então, de ser cumpridas.

 O dinheiro para quitar esses valores foi liberado a partir de 
novembro de 2006, quando cerca de 3,8 milhões de reais foram trans-
feridos da 1ª Vara Federal de Mato Grosso, na qual tramitavam os 
processos criminais contra Arcanjo, para a Justiça do Trabalho mato-
grossense. 

 Com isso, foram quitados mais de 120 processos, incluindo 
ex-cambistas e outros ex-empregados de empresas de Arcanjo, como 
a JAR Projetos e Construções Civis, a Rádio Club, a Fazenda Colibri, 
a JAR Empresa de Comunicação, a Colibri Factoring e a Colibri Lote-
rias. 
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Dizem que a vida é cheia de situações inusitadas, mas 
os servidores que trabalham como oficiais de justiça na Justiça do 
Trabalho conhecem na prática a realidade dessa sabedoria popu-
lar.  Imagine que, enquanto trabalhava em Cuiabá, uma oficial 
teve que entregar um mandado para o bicheiro Arcanjo, conhe-
cido na época por chefiar o crime organizado em Mato Grosso e 
apontado como o mandante da morte do empresário Sávio Bran-
dão.

 A chegada ao edifício de luxo Wall Street, na Avenida 
Isaac Póvoas, já causou impacto. Homens fortes e mal-encara-
dos faziam a segurança do local, atentos a qualquer movimento. 
Ao entrar na espaçosa e bem-decorada sala, a oficial foi recebida 
por Arcanjo, que a convidou para sentar e tomar um café. De 
pronto, ela disse que não precisava, afinal já estava indo embora. 
Ele insistiu e mandou que lhe trouxessem um capuchino. Tensa, 
engoliu a bebida enquanto o bicheiro educadamente conversava 
com ela.

 Missão cumprida, mandado entregue e assinado, a ser-
vidora foi embora e tratou o fato como mais uma situação para 
ficar na memória. E o bicheiro provavelmente tratou de esquecer 
rosto e nome daquela que para ele era apenas mais uma entre 
tantos oficiais de justiça que já havia recebido.

 O que ninguém imaginava, porém, era que anos depois 
eles iriam outra vez se encontrar.  Agora, Arcanjo já estava na 
cadeia esperando o julgado pelo homicídio do empresário, pro-
prietário da Folha do Estado e da empresa de Segurança Cor-
mat.  Novamente, ela precisou entregar um mandado para ele. 
A oficial foi levada até a cela e o encontrou com uma aparência e 
expressão bem diferentes das que viu na primeira vez.

DO WALL STREET AO CARUMBÉ
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 Abatido pelo tempo atrás das grades, ele se mostrava 
frágil e triste. Ela só queria a assinatura, mas ficou um pouco 
mais para ler salmos da Bíblia com ele e por acreditar que, mes-
mo tendo cometido tantos delitos, o criminoso precisava de uma 
boa palavra naquele momento.  



112

DESTINAÇÃO INÉDITA 
 Quando deu início à audiência, a jovem juíza do trabalho da 
região de Diamantino, pequena cidade do Médio Norte Mato-gros-
sense, sabia da importância do momento, afinal se tratava de uma 
tentativa de acordo que beneficiaria diretamente mais de 1.700 tra-
balhadores com a destinação de 1 milhão de reais, montante signi-
ficativo naquele primeiro semestre de 2005. Entretanto, não poderia 
imaginar que também dava início ali a uma prática que influenciaria 
a Justiça do Trabalho de todo o país.

 Até aquela data, as multas e outros valores decorrentes de 
compensação por danos coletivos eram depositados no Fundo de Am-
paro do Trabalhador, gerido em Brasília, o que, na prática, fazia com 
que a comunidade lesada em seus direitos não ficasse sabendo ao cer-
to como tinha sido aplicado aquele recurso. 

 Na tarde daquela sexta-feira, dia 13, um acordo foi homologa-
do pela magistrada da Vara do Trabalho de Diamantino. Das partes 
envolvidas, tinha-se, de um lado, a Destilaria de Álcool Libra, flagra-
da, durante uma fiscalização, obrigando seus empregados a cumprir 
jornada diária superior à permitida na legislação; e, de outro, o Minis-
tério Público do Trabalho. Nele definiu-se que o valor total da inde-
nização seria destinado a melhorias concretas para os trabalhadores 
cujos direitos foram sonegados, além da população de São José do Rio 
Claro, município onde a sede da empresa estava localizada.

 Aproveitando que os envolvidos no processo se encontravam 
em Cuiabá, a audiência foi realizada no prédio do Tribunal Regio-
nal do Trabalho, que na época funcionava em um imóvel alugado na 
Avenida Fernando Corrêa da Costa, à espera da conclusão da sede 
própria, em construção na Avenida do CPA, o que ocorreu cerca de 
dois meses depois.
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 A singularidade do acordo atraiu a atenção do então presi-
dente do TRT, que fez questão de acompanhar a audiência. “Espero 
que eu possa testemunhar outros acordos deste vulto, em que os be-
neficiários não se restringem apenas aos envolvidos, aos reclamantes, 
mas a um número bem maior que os destinatários da ação. Que este 
sirva como exemplo para futuros acordos, engrandecendo a Justiça do 
Trabalho e o Ministério Público do Trabalho.”, afirmou, ao final.

 Ao todo, a destilaria assumiu o compromisso de implementar 
nove projetos sociais voltados para atender as necessidades de saúde 
e lazer dos trabalhadores, suas famílias e a comunidade da região. 
“São obrigações que têm a ver com o que é negado ao trabalhador 
quando se excede sua jornada diária, justamente saúde e lazer.”, ex-
plicou a procuradora, em nome do MPT.

 Ficou acordada a reforma de um prédio na área da destilaria 
destinado à instalação de um posto de saúde para atendimento médi-
co, odontológico e fisioterapêutico, sem custos para os trabalhadores; 
a compra de equipamentos, mobiliários e de uma ambulância.

 As obrigações incluíram também a compra de um ônibus 
para o transporte escolar dos filhos dos trabalhadores; a construção, 
nas proximidades da escola da fazenda, de duas quadras poliespor-
tivas, banheiros e vestiários; além de uma área coberta, tipo quios-
que, assim suprindo as demandas das famílias dos trabalhadores por 
atividades complementares, cursos de artesanatos e cursos de quali-
ficação, bem como servindo de área de convívio social e atividades 
festivas.

 A destilaria se comprometeu, ainda, a construir quatro casas 
no complexo de residências já existente para a moradia dos profissio-
nais de saúde e outras 20, em São José do Rio Claro, para a moradia de 
funcionários e suas famílias, além da compra de aparelhos de ultras-
sonografia e respiradores de UTI para o hospital da cidade. 



114

SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 O que seria uma boa punição para alguém que man-
tém seus empregados trabalhando tal qual escravos?  A juí-
za da Vara do Trabalho de Alta Floresta decidiu que servir 
àqueles a quem tanto se maltratou seria um bom começo...

 A pena foi aplicada em 2007 a dois médicos que 
moravam em São Paulo e, proprietários de uma fazenda na 
região de Alta Floresta, foram acusados de manterem traba-
lhadores em condições análogas a de escravos, com jornadas 
de trabalho exaustivas, alojados em condições insalubres e 
sob ostensiva vigilância para que não fugissem.

 Após a denúncia do Ministério Público do Traba-
lho, a justiça trabalhista condenou-os a promover 250 aten-
dimentos, gratuitos e sob a coordenação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, à população local. Do total de atendimentos, 
200 seriam em consultas e 50 em procedimentos médicos a 
serem realizados a partir de dezembro de 2007, com prazo 
máximo de um ano. Com isso quitariam a indenização por 
danos morais coletivos, estabelecida em 40 mil reais. 

 Além disso, os proprietários da fazenda tiveram 
que pagar cerca de 25 mil reais aos trabalhadores, a título de 
danos morais individuais, bem como registrar suas carteiras 
profissionais, adequar as condições dos alojamentos e dispo-
nibilizar equipamentos de segurança. 

AQUI SE FAZ, AQUI SE PAGA



C ONS U LTA S 
E  E X A M E S 
G R AT U I T O S



116

TRAGÉDIA NA CALDEIRA
 Ao entrar na maior fábrica de bebidas de Mato Grosso naque-
la sexta-feira, em fevereiro de 2005, o mecânico industrial não fazia 
ideia de que aquela seria uma data marcante em sua vida, nem que 
seria personagem de um dos primeiros casos julgados pela Justiça do 
Trabalho devido a uma alteração na Constituição Federal.

 A mudança tinha ocorrido há apenas 40 dias, em 31 de de-
zembro de 2004, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 
45, que ampliou a competência da justiça trabalhista para julgar casos 
envolvendo acidentes de trabalho.

 O trabalhador sofreu um grave acidente enquanto fazia repa-
ros na caldeira de uma fábrica de bebidas e o equipamento explodiu, 
derramando sobre ele milhares de litros de água fervente. 

 Ao dar entrada no hospital, a saúde do mecânico estava 
muito debilitada, segundo o relatório médico incluído no processo: 
“Queimadura por água fervente a cerca de 85 graus, portando 60% de 
área corporal queimada (10% de terceiro grau e 50% de segundo grau 
profundo), em estado gravíssimo. Desidratado, com trombose venosa 
profunda nos membros inferiores, em estado de pré-trombose embó-
lica pulmonar, portanto com risco iniludível de morte.”

 No entanto, o trabalhador sobreviveu, embora com sequelas 
irreversíveis, além de dívidas de mais de 55 mil reais devido à inter-
nação hospitalar. Em face disso, tanto a empresa da qual ele era em-
pregado quanto a outra para a qual prestava serviço no momento do 
acidente foram condenadas a indenizá-lo por danos material, moral 
e estético, totalizando aproximadamente 240 mil reais, em valores da 
época.
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 Ambas as empresas negaram qualquer responsabilidade no 
episódio. Entretanto, o juiz avaliou que o risco da atividade exercida 
pelo trabalhador – manutenção de tubulações, tanques ou reserva-
tório contendo produtos químicos ou água quente – estava acima da 
média assumida pela coletividade em geral, cabendo, pois, a indeni-
zação tão somente pelo seu exercício. É a chamada teoria da respon-
sabilidade objetiva.

 O magistrado entendeu, ainda, que ficou provada a respon-
sabilidade subjetiva, caracterizada pela presença de três elementos: a 
conduta danosa ou culposa do empregador, o dano ao trabalhador e o 
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nexo de causalidade entre os dois primeiros.

 A culpa da primeira empresa ficou comprovada quando esta 
reconheceu que o mecânico trabalhava sem uma fiscalização direta, 
inclusive sem a presença de seu supervisor. Tanto que, devido aos 
riscos da atividade, era preciso emitir uma ordem de serviço e uma 
Permissão para Trabalho de Risco (PTR) antes da execução de qual-
quer reparo. No caso, a ordem de serviço havia sido emitida por um 
funcionário da companhia de bebidas, que recomendara a segurança 
para a realização de um bloqueio de energia, o que foi cumprido pelo 
trabalhador acidentado.

 No entanto, não expediram a PTR, procedimento que teria 
desencadeado um teste prévio nas válvulas de segurança. E, de acor-
do com um técnico de manutenção industrial que testemunhou no 
processo, uma inspeção realizada após o acidente constatou que as 
válvulas de entrada e saída da tubulação estavam travadas e outras 
quebradas e que tais defeitos poderiam tê-lo causado.

 O julgamento da ação por um magistrado do trabalho deveu-
se à nova competência da justiça trabalhista, ampliada pela Emenda 
Constitucional 45. Até a mudança na legislação, embora houvesse di-
vergência quanto ao tema, os pedidos de indenização ao empregador 
decorrentes de acidentes de trabalho eram julgados, em regra, na Jus-
tiça Comum. Desde a alteração, milhares de processos envolvendo 
esse tema são julgados anualmente pela Justiça do Trabalho com a 
celeridade própria de quem, pela sua própria natureza, está mais pró-
xima das questões relacionados ao mundo do trabalho.
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COOPERGATO NO SHOPPING
 Às vésperas do Natal de 2003, o carpinteiro Manoel saiu em 
busca de emprego e voltou feliz com o resultado do seu esforço. Foi 
contratado para trabalhar nas obras de construção em Cuiabá do que 
viria a ser o maior shopping de Mato Grosso. Porém, só tempos de-
pois ficaria sabendo que, no lugar de emprego com carteira assinada 
e proteção da CLT, havia era se filiado a uma cooperativa de Goiás, a 
construtora do shopping.

 O trabalhador também descobriria que, na condição de coo-
perado, não teria vínculo empregatício com os associados nem com a 
construtora para qual estava prestando serviço. E mais tardiamente, 
depois de se desligar da obra, ainda seria surpreendido com o fato de 
que não teria benefícios como aviso prévio, 13º salário, férias propor-
cionais e FGTS.

 Sem saber, seu Manoel foi vítima de um sistema de fraude 
que ficou conhecido em todo Brasil como coopergato, situação que se 
tornou frequente na Justiça do Trabalho de Mato Grosso durante o 
ano de 2005 em face das denúncias feitas por diversos trabalhadores 
sobre as falsas cooperativas de trabalho, meras intermediadoras de 
mão de obra para mascarar a relação de emprego e possibilitar a so-
negação de direitos trabalhistas.

 No caso do carpinteiro, tanto o shopping quanto a coopera-
tiva foram parar na justiça trabalhista quando o trabalhador decidiu 
cobrar a anotação em sua carteira de trabalho, pagamento de verbas 
rescisórias e indenização, além da devolução de dinheiro descontado 
a título de quotas sociais da cooperativa.

 Durante aquele mesmo ano, tramitaram pelo menos 12 ações 
movidas por trabalhadores contra ambos os “empregadores”. Todas 



120

movidas por operários que trabalha-
ram na mesma obra de construção 
do empreendimento da Avenida do 

CPA, em Cuiabá.

 Em sua ação, seu 
Manoel disse ter 
sido admitido 

pela cooperativa 
para prestar seus 

serviços de dezembro 
de 2003 a abril de 2004, 

revelando que todos os me-
ses eram descontada do seu 

pagamento uma parcela denomi-
nada “quota social”, além de outros 
descontos pela utilização das ferra-
mentas, equipamentos de proteção e 
uniforme.

 Os advogados da cooperati-
va, entretanto, argumentaram que o 
trabalhador, por espontânea vonta-
de, havia ingressado no seu quadro 
de associados, dando origem a um 
contrato de natureza civil e não tra-
balhista. Argumentaram, ainda, que 
ele era profissional autônomo e não 
obedecia a uma jornada de trabalho 
pré-estabelecida.

 Após ouvir os envolvidos, 
a juíza percebeu que a cooperativa 
figurava apenas como instrumento 
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de captação de mão de obra para se livrar do pagamento de todos os 
direitos trabalhistas, acrescentando que o trabalhador se dirigira ao 
escritório da cooperativa apenas em busca de emprego e que, “[...] em 
nenhum momento, teve o ânimo de se filiar a uma cooperativa”.

 O shopping também foi declarado responsável pelos créditos 
trabalhistas, configurando a chamada responsabilidade subsidiária, 
ou seja, em caso de a cooperativa não pagar, deveria assumir a dívi-
da, pois desfrutara do resultado do trabalho do carpinteiro, tendo, 
porém, sido negligente ao deixar de acompanhar o cumprimento das 
obrigações trabalhistas. Nas próprias palavras da magistrada, “[...] já 
que o empregado da prestadora de serviços estava laborando para a 
contratante (shopping), embora com a intermediação da contratada 
(cooperativa).”.

 Além de devolver os valores descontados do trabalhador, a 
cooperativa e o shopping foram condenados a assinar a carteira de 
trabalho bem como pagar aviso prévio; 13º salário; férias proporcio-
nais; FGTS e a respectiva indenização de 40%; e multa correspondente 
a um salário do carpinteiro em razão do não pagamento das verbas 
rescisórias no prazo legal.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 “Não tem capacidade para passar em concurso, se filie 
na cooperativa”. Foi esse o conselho, cheio de malandragem, que 
o coveiro da cidade, junto com dezenas de trabalhadores, como 
motoristas, dentista, cozinheiro, garis, engenheiros e professo-
res, ouviu do prefeito de Nova Bandeirantes.

 Todos queriam trabalhar na Prefeitura, mas não ha-
viam sido aprovados em um concurso público. No entanto, fo-
ram contratados, e o resultado dessa “vantagem” só vinha à tona 
na hora em que acabava o “contrato” e o trabalhador se via sem 
nenhum direito trabalhista.

 Foram pelo menos 31 processos por fraudes dessa na-
tureza no ano de 2014, resultado das falsas cooperativas, conhe-
cidas como coopergatos, que apenas intermediavam a mão de 
obra com o único objetivo de mascarar a relação de emprego e 
sonegar verbas trabalhistas. Nas ações, ficou comprovado que o 
município havia burlado a legislação para contratar trabalhado-
res sem aprovação em concurso público e que a condição para os 
interessados serem admitidos era assinar um termo de renúncia 
aos direitos trabalhistas.

 A maioria desses novos “cooperados” já trabalhava 
para o município sem prévia aprovação em concurso público, 
e outros, conforme eles próprios afirmaram, ainda não eram 
funcionários da Prefeitura quando se associaram à cooperativa 
à convite do prefeito, de vereadores, secretários municipais e da 
diretora de escola.

 Então, já que a irregularidade na contratação de traba-
lhadores anula o contrato, o município foi condenado a indenizá
-los.

E NO SERVIÇO PÚBLICO... 
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 Outros casos similares ocorreram em 2005, quando a 
Cooperativa de Trabalho e Produção Urbana de Cuiabá (Coo-
trapuc) foi condenada em pelo menos 200 processos a fazer re-
gistros nas carteiras de trabalho e a pagar indenizações e demais 
verbas trabalhistas aos trabalhadores.

 Eram motoristas, fiscais de consumo, serventes de ma-
nutenção a sistema de esgoto, atendentes, agentes de portarias, 
entre outros, que antes, entre 1999 e 2004, trabalharam para a 
Companhia de Saneamento da Capital (Sanecap), condenada, 
nesses processos, a honrar o pagamento dos valores determina-
dos pela Justiça do Trabalho caso a Cootrapuc não cumprisse a 
decisão judicial. 
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LAVA ROUPA TODO DIA
 Limpar casa, lavar roupas e cuidar da cozinha foram as atri-
buições diárias de dona Vanilda entre abril de 2002 e junho 2005, em 
uma casa de família em Cuiabá. Mas, quando a trabalhadora resolveu 
sair do emprego, o acerto com a patroa não lhe pareceu justo. Ela en-
tão procurou a Justiça do Trabalho, que condenou a dona da casa a 
pagar à ex-empregada férias com período de 24 dias e não de 20 dias 
úteis, como previsto na Lei dos Domésticos (Lei 5.859/72), em vigor. 
A decisão encerrou um tema polêmico e foi proferida na 7ª Vara do 
Trabalho de Cuiabá.

 A questão, decidida antes da lei dos trabalhadores domésti-
cos de 2013, abriu um debate sobre a diferença entre os direitos dessa 
e das demais categorias. Para ampliar o período de férias de dona 
Vanilda, o magistrado invocou a Convenção 132 da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário e que valia 
em território nacional desde outubro de 1999.

 A esse respeito, o juiz entendeu, em 2005, que a aplicação da 
Convenção da OIT era mais adequada que a da Lei dos Domésticos, 
com base no princípio do Direito do Trabalho de se utilizar da norma 
mais favorável ao trabalhador. Então, para determinar a sentença, ele 
considerou que, enquanto a referida lei previa férias de 20 dias úteis, 
a convenção consagrava um período equivalente a três semanas de 
trabalho (21 dias), com exclusão dos feriados, resultando num perí-
odo de férias equivalente a pelo menos 24 dias. “Mais, a convenção 
assegura férias proporcionais (artigo 4º, número 1), direito não asse-
gurado pela lei dos domésticos, resultando inequívoco que o uso da 
132 da OIT como norma geral, para o caso dos domésticos, prevalece”, 
ressaltou.
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 Além de três férias atrasadas, a empregadora foi condenada 
a fazer as anotações na carteira de trabalho da doméstica, a pagar 
13os salários e a complementar os pagamentos de todo o período do 
vínculo, uma vez que foram pagos valores abaixo do salário mínimo 
vigente na época da prestação dos serviços.

Lei dos domésticos

 Só em abril de 2013 entrou em vigor uma nova lei para os tra-
balhadores domésticos, que igualou os direitos desses aos das demais 
categorias urbanas e rurais. Entre as mudanças, estava o pagamento 
do salário, variável de estado para estado, mas nunca inferior ao mí-
nimo nacional (na época, R$ 788).

 Com a nova legislação, a jornada de trabalho passou a ser de 8 
horas diárias e 44 horas semanais, com 4 horas de trabalho aos sábados, 
estas passíveis de serem cumpridas durante a semana. Os intervalos, 
que antes não estavam definidos e ficava a critério do acordo emprega-
dor-empregado, começaram a ser regulamentados. Os que trabalhavam 
8 horas por dia passaram a ter o direito de no mínimo 1 hora e no máxi-
mo 2 de intervalo, e quem cumpria uma jornada de até 6 horas, a pausa 
era de 15 minutos.

 Também, antes da lei, o empregado doméstico não tinham di-
reito à multa de 40% do FGTS em casos de demissão sem justa causa e, 
com a nova lei, passa a receber uma indenização por parte do empre-
gador, que tem de contribuir com 3,2% do rendimento do trabalhador 
para um fundo de compensação. 
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O PRINCÍPE E A DIARISTA
 
 Era uma vez uma diarista que servia um jovem príncipe da 
cuiabania. Ela fazia a limpeza da bela morada dele, até que um dia, 
adoentada, teve seus serviços dispensados e, ainda, sem receber seus 
direitos. Então, como precisava do seu sagrado dinheirinho para des-
pesas com os remédios, procurou o ex-patrão.

 Depois de enrolá-la por alguns dias, o príncipe, que era ex-
vereador da Capital e estava deputado estadual, marcou um encontro 
com a trabalhadora. Após negociar através da janela do seu carrão, 
o jovem concordou em pagar 500 reais e pediu que ela pegasse uma 
caneta para ele assinar o cheque.

Era uma vez 500 reais...

 Quando ela voltou com a caneta, veio a pergunta: “Quer dizer 
que se eu não pagar a senhora vai me colocar no pau?”. “Vou sim.”, foi 
a resposta. Ato contínuo, desceram do carro dois beleguins, que esta-
vam sentados no banco de trás, e, dando voz de prisão, conduziram 
a pobre diarista até a delegacia sob a acusação de ter feito ameaça à 
“autoridade”. Ali, o delegado ouviu a detida e, certamente constrangi-
do, dispensou-a usando um argumento semelhante ao de Pilatos, da 
Bíblia, de que não viu crime nos fatos narrados.

 Esse é o resumo de uma desavença trabalhista que aportou 
numa das varas trabalhistas de Cuiabá neste século XXI.

 Ao propor a ação, o advogado da empregada fez o pedido de 
todos os direitos trabalhistas e inclusive de indenização por danos 
morais, em razão da violência e dos constrangimentos que ela sofrera 
quando quis apenas receber seus direitos.
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 Na audiência inicial não houve acordo. O reclamado contra-
tou a banca de um famoso advogado criminalista e professor uni-
versitário, que, além da defesa, contrapôs a ação trabalhista com um 
pedido de reconvenção, ou seja, propôs outra ação contra a diarista. 

 Na reconvenção, ele pedia que ela o indenizasse em 20 mil 
reais pelos danos causados a si, um jovem de carreira promissora. O 
juiz julgou a reconvenção improcedente.

 Já na ação proposta pela diarista foram acolhidos todos os 
pedidos, inclusive aquele em que requeria do réu o pagamento de 38 
mil reais de indenização por danos morais. O príncipe recorreu ao 
Tribunal, mas não fez o recolhimento total das custas, de sorte que o 
recurso sequer foi julgado.

 Ele propôs, então, recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, 
o qual, todavia, não foi admitido pelo TRT por não preencher os re-
quisitos exigidos. Mediante agravo de instrumento, o processo subiu 
para Brasília e voltou com uma pequena vitória do reclamado: o TST 
mandou o TRT julgar o recurso ordinário, entendendo que a falta de 
recolhimento das custas no tocante à reconvenção afetou apenas esta.

 O recurso da ação voltou para o TRT, que manteve a sentença 
do juiz da vara. Apenas o vale transporte foi tirado da trabalhadora, 
entendendo o desembargador-relator que ela não havia formalizado 
o pedido como previa a norma.

 Novo recurso de revista foi proposto, sem, no entanto, ser re-
colhido o depósito recursal. O reclamado reforçou o pedido de justiça 
gratuita antes requerido, mas foi informado pelo relator que essa gra-
tuidade não alcançava o depósito recursal, que era a garantia do juízo 
e não uma taxa.
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...que viraram 87 mil     

 A execução da sentença também foi uma novela com capítu-
los picantes que nem fica bem detalhar. Mas vale falar da alienação 
indevida de um veículo para dificultar a quitação da dívida. Levan-
tada a cadeia sucessória e determinada a penhora do veículo, o recla-
mado compareceu na Justiça propondo um acordo.

 Pela conciliação firmada, abatidos os pagamento já efetuados, 
fixou-se o valor de 45 mil reais, sendo 30 mil à vista e o restante em 10 
parcelas de 3 mil reais. O pagamento das parcelas teve alguns percal-
ços, mas foi totalmente quitado.

 Somados todos os créditos realizados por penhora pelo Ba-
cenJud, sistema eletrônico de bloqueio de contas correntes junto ao 
Banco Central, mais o valor do depósito recursal, a diarista que bus-
cava 500 reais recebeu 87 mil reais. Foi um longo processo. Sete anos 
de percurso registrado em quatro volumes totalizando 797 folhas. 
Uma luta por Justiça contra chicanas, adiamentos, pernadas de ofi-
ciais de justiça, despachos, sentenças e acórdãos.

 A vitória da diarista na Justiça foi tão completa, que ao final 
do processo sobrou até uma verbinha para o ex-patrão, que ao final 
sacou 331,53 reais, que lhe havia sido cobrado a mais.

 E todos ficaram felizes para sempre... Mas a história poderia 
ter começado assim: “Era uma vez sapo chamado 500 reais. Recebeu 
um beijo da diarista e se transformou no príncipe de nome 87 mil...”.
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 ENTRAR MUDO E SAIR CALADO
 Todos os dias ele fazia tudo sempre igual. Acordava no horá-
rio certo e saía para o trabalho, uma agência do Banco do Brasil. Ao 
chegar, assinava a folha de presença e, sem ter tarefas a cumprir e sem 
poder conversar com os colegas, batia em retirada imediatamente.

 Essa rotina humilhante era parte de uma punição que lhe 
fora infringida após ter sido acusado de pegar dinheiro de um clien-
te. Ele a cumpriu ao longo de 90 dias no local em que trabalhava por 
pelo menos 20 anos, de 1982 a 2003. Além disso, durante o período 
do castigo, foi desobrigado do dever de cumpri-lo após apresentar 
sintomas mais graves de uma doença ocupacional (Lesão do Esforço 
Repetitivo - LER), sendo aposentado por invalidez.

 Ao acionar a Justiça do Trabalho, o bancário pediu indeni-
zação por danos morais, pois, segundo ele, havia sido exposto dia-
riamente perante clientes e colegas, com os quais não podia trocar 
nenhuma palavra enquanto estava na agência, na qual, aliás, entrava 
apenas para assinar a folha de presença. 

 A empresa se defendeu dizendo que tinha como prática afas-
tar todos os funcionários que estivessem respondendo processo ad-
ministrativo, baseando-se numa norma interna da instituição. Por 
essa razão, pediu a absolvição de quaisquer condenações.

 “Como adentrar nos insondáveis labirintos da psique 
humana a fim de verificar se há sofrimento ou frustração?”, 
questionaram os desembargadores ao avaliarem se o trabalhador 
teria ou não direito a danos morais, em face do que os magistrados 
concluíram clara e unanimemente: apenas a submissão da pessoa a 
uma situação vexatória por 90 dias seguidos é suficiente para confi-
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gurar danos morais por aqueles dias que foram uma “[...] mácula per-
manente à sua imagem perante a sociedade, estraçalhando sua boa 
reputação”.

 Se o bancário pegou o dinheiro ou não, isso não ficou com-
provado. O fato é que aquele castigo foi considerado abusivo pelo juiz 
que proferiu a sentença, e o banco foi obrigado a pagar uma indeni-
zação de 69 mil reais por danos morais, além de outras obrigações, 
como compensação pela LER e diferenças salariais. O valor foi manti-
do pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso ao negar, por 
unanimidade, os pedidos na instituição financeira.
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PELA CULATRA 
 Os argumentos utilizados naquela audiência bem que pode-
riam ter saído de um livro de anedotas. O processo foi proposto por 
um grupo de capangas armados contratados para realizar um “ser-
viço” nada convencional, que incluía defender a todo custo uma área 
de conflito nas proximidades da Gleba Cristalino, no Norte de Mato 
Grosso.

 Apesar de terem sido contratados para usar armas de fogo 
durante os procedimentos que passavam bem longe da legalidade, 
resolveram buscar a justiça trabalhista, em outubro de 2005, a fim de 
receberem as verbas e o FGTS aos quais acreditavam ter direito e não 
lhes haviam sido pagos pelo fazendeiro que contratara seus serviços.
Eles sustentavam que podiam, sim, cobrar o que lhes era devido. 

 Afinal, não teriam eles trabalhado, cumprido horário e se es-
forçado tanto para cumprir tal função? É bem verdade que usavam de 
violência e armas de fogo mesmo sem porte de armas ou autorização 
policial, mas sustentaram que trabalharam duro de qualquer forma.

 Pelas orientações recebidas, desde o início, para que escon-
dessem a atividade da Polícia, todos ficaram sabendo que estavam 
fazendo algo fora da lei, segundo admitiu um dos reclamantes na au-
diência. E uma testemunha confirmou que viu aqueles seguranças 
atirando em pneus de pessoas que chegavam perto da propriedade.

 Ao ver o contrato de trabalho declarado nulo pela juíza, Ever-
son, um dos seguranças, questionou o fato de a sentença não ter sido 
proferida com base em regra do Direito do Trabalho que garante que 
a nulidade contratual tenha seus efeitos somente a partir da decisão.

 Inconformados, alguns entraram com recurso para o caso ser 
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julgado no Tribunal. Os desembargadores, por maioria, entenderam 
que a atividade de segurança armada sem a respectiva autorização 
policial é ilícita, apresentando um tipo de nulidade que não tem solu-
ção e não pode gerar quaisquer efeitos. Ao final, a decisão da Vara de 
Alta Floresta foi mantida no TRT, e o caso foi encerrado.

 Foi um tiro que acabou saindo pela culatra: eles não só perde-
ram a causa, como o caso foi encaminhado ao Ministério Público do 
Trabalho e Ministério Público Estadual. O destino certo para um caso 
que deveria correr não na justiça trabalhista, mas na criminal. 
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Se quem escolhe a profissão de oficial de justiça, por 
um lado, encontra dificuldades para entregar ordens judiciais, 
por outro, tem a satisfação de saber que é responsável pelo cum-
primento de uma decisão legal e pela promoção da justiça. Mas, 
para cumprir seu dever, esse profissional lida com adversidades, 
situações inusitadas e até mesmo perigosas...

 Um oficial de justiça precisava cumprir um mandado 
de entrega de um carro arrematado em leilão. Mas, para isso, 
precisava buscar o veículo em uma fazenda no município de 
União do Sul, distante 689 km de Cuiabá.

 Ao se dirigir à propriedade, ele estava tranquilo, afinal 
o dono do veículo, um senhor com cerca de 60 anos, era seu co-
nhecido. O oficial e o advogado da pessoa que havia arrematado 
o veículo no leilão judicial chegaram e calmamente explicaram o 
motivo da “visita”. Foi então que o idoso, antes com ar sereno e 
pacato, teve seu dia de fúria. “Só por cima do meu cadáver vão 
levar este carro!”, esbravejou.

 E não houve quem o fizesse mudar de ideia, nem mes-
mo a sua família que se empenhou em convencê-lo a entregar o 
veículo para o oficial de justiça. Em meio à confusão, ele chamou 
um “jagunço” da fazenda, que já chegou armado e com uma ex-
pressão pouco amigável. De pronto, o patrão determinou que 
o segurança começasse o “serviço” pelo advogado, explicando 
o motivo da escolha:  não gostava de pessoas que tinham essa 
profissão.

 Na mesma hora, começou a jogar gasolina no veículo, 
dizendo que preferia queimar o carro a entregá-lo, pois isso seria 
uma vergonha para ele, há 30 anos naquele local, de onde era 
um pioneiro. Nesse exato momento, toda a capacidade do oficial 

DIA DE FÚRIA
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de justiça para contornar situações difíceis entrou em cena. Ten-
tando manter a calma, explicou ao fazendeiro que não havia ne-
cessidade de violência e que ele estava apenas cumprindo uma 
ordem judicial.

 Depois de muita conversa, o fazendeiro decidiu dispen-
sar o funcionário armado e disse que, para não passar por tanta 
humilhação, comprometia-se a entregar o carro dentro de dois 
dias. O oficial concordou, dizendo que confiaria na palavra dele. 
No prazo combinado, o veículo foi entregue.

 Dias depois, o oficial de justiça e o advogado confir-
maram que a fúria do idoso não era apenas bravata. Correu na 
cidade a informação de que uma integrante do Movimento Sem 
Terra teria invadido a propriedade e por isso foi morta pelo mes-
mo funcionário que aparecera armado no dia do cumprimento 
do mandado. Ao saber disso, o oficial de justiça respirou mais 
uma vez aliviado: estava vivo!
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PENA: ISOLAMENTO 
 Imagine trabalhar num local em que suas senhas de acesso 
foram bloqueadas, os demais não lhe dirigem a palavra, os xingamen-
tos lhe são dirigidos constantemente e, ainda, você lidar com boatos 
espalhados de seu envolvimento sexual com colegas de trabalho. Pois 
bem, foi um ambiente como este que a trabalhadora de uma empresa 
de transportes de Cuiabá teve que enfrentar.

 Ao ser demitida, em julho de 2005, depois de atuar por três 
anos no setor de encomendas e cargas da transportadora e aguentar 
sucessivas humilhações, ela acionou a Justiça do Trabalho pedindo 
compensação pelos abalos em sua autoestima e em sua saúde.

 A ex-empregada contou que os agravos começaram com a 
chegada de um gerente, que assumiu o cargo pouco antes de ser dis-
pensada. Segundo ela, o novo chefe a tratou com desrespeito e grosse-
ria desde o início, chamando-a de incompetente e ridicularizando seu 
porte físico na frente de outros empregados e até de clientes, além de 
alardear um suposto envolvimento sexual dela com outros colegas.

 A trabalhadora também relatou que a perseguição resultou 
na transferência dela de seu habitual local de serviço, uma sala des-
tinada ao setor, para um barracão. Sem falar no cancelamento de se-
nhas, na proibição aos demais funcionários de conversarem com ela e 
até mesmo na sonegação de informações relativas ao trabalho.

 A transportadora se defendeu dizendo que as alegações da 
ex-empregada não eram verdadeiras, mas fruto de sua frustração 
com a contratação do novo gerente, já que tinha esperança de assumir 
aquele cargo. No entanto, as testemunhas confirmaram os abusos so-
fridos pela trabalhadora, a quem o gerente se referia como “petulante 
e agressiva” e dizia, para quem quisesse ouvir, que, após a viagem 
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dela, a serviço, não voltaria a trabalhar ali porque ela não interessava 
mais para a empresa.

 Outra testemunha afirmou ter presenciado repetitivos maus-
tratos e contou que, ao ser vista conversando com a colega de serviço, 
foi advertida a se afastar dela. Novos depoimentos confirmaram ain-
da a história contada sobre a mudança de local de trabalho e a perda 
de autonomia.

 Ao final do processo, que tramitou na 6ª Vara do Trabalho 
de Cuiabá, a Justiça concluiu que, de fato, a trabalhadora havia sido 
vítima de assédio moral, tratada com desprezo, humilhada e exposta 
ao ridículo. A decisão foi alvo de recurso.

 No Tribunal, os desembargadores que julgaram o recurso 
mantiveram a condenação por entenderem ter havido assédio moral, 
caracterizado por conduta abusiva, de natureza psicológica, que aten-
ta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e 
expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras. 

 O relator destacou, em seu voto, que ao fixar o valor da inde-
nização, há que se levar em conta duas finalidades principais, punir 
o infrator e compensar a vítima. Desse modo, considerou razoável o  
montante fixado na sentença. 

 Os recursos da empresa foram negados, a trabalhadora rece-
beu os valores e a esperança é que a quantia tenha servido de lição 
para que a empresa não fechasse mais os olhos para situações de abu-
so cometidos contra empregados.
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“MASTOLE” 

 Você sabe o que quer dizer “mastole”? Foi a descoberta do 
significado dessa palavra árabe a gota d’água para uma vendedora 
de Cuiabá iniciar um processo na Justiça do Trabalho a fim de pedir 
indenização por danos morais e denunciar todos os perrengues pelos 
quais passara durante o contrato de trabalho.

 Mesmo sem saber a que de fato se referia o termo, ela já ima-
ginava que boa coisa não poderia ser, pois era gritado, a torto e a di-
reito, entre as trabalhadoras. E, de fato, tratava-se de um xingamento: 
burra, em árabe, como traduziu em juízo a própria gerente da empre-
sa, que também assumiu a autoria dos desagravos.

 Como se não bastasse ter descoberto que era chamada de 
burra todos os dias, a trabalhadora tinha sido alvo de outros episó-
dios desagradáveis, desventuras que começaram quando a carteira 
da gerente sumiu e as vendedoras rapidamente se transformaram nas 
principais suspeitas.

 Chamadas de ladras desde então, tinham as bolsas reviradas 
ali mesmo, próximo ao caixa da loja, diante dos colegas e clientes. 
Para deixar o clima ainda mais constrangedor e humilhante, a revis-
ta em suas bolsas também era realizada por parentes dos chefes e, 
quando os adultos estavam muito ocupados, até mesmo por crianças 
designadas para procurar algo suspeito entre os pertences das vende-
doras.

 E, em meio a revistas a bolsas e xingamentos, elas ainda eram 
indiscriminadamente indagadas sobre o sumiço da tal carteira. Na 
justiça trabalhista, a gerente confessou os xingamentos e as acusações 
de roubo. “Só poderia ser alguém da empresa!”, argumentou.
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 Ela até tentou se defender na audiência, dizendo que havia se 
descontrolado emocionalmente por causa do desaparecimento de do-
cumentos importantes. Todavia, o argumento não convenceu os de-
sembargadores do Tribunal trabalhista: “Não pode tão pífio pretexto 
justificar o comportamento destemperado de acusar suas emprega-
das a esmo.”

 Na época, meados de 2007, a empregada pediu 30 mil reais 
como compensação, mas a empresa foi condenada, na primeira ins-
tância, a pagar 3,5 mil de indenização por danos morais. A emprega-
da não se conformou com o valor. Afinal, depois de tanto sofrimento, 
queria uma pena maior. Em face disso, o Tribunal entendeu que ser 
xingada diariamente, passar por revistas constrangedoras e ser cons-
tantemente acusada por furto feriram significativamente a dignidade 
da trabalhadora.

 O sofrimento resultante de tantos episódios de vergonha su-
portados por aquela vendedora levou o Tribunal a aumentar a con-
denação para cerca de 11 mil reais, naquele tempo. “O tratamento foi 
absolutamente incompatível com a dignidade da pessoa humana”, 
concluíram os desembargadores no julgamento definitivo do caso.
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 Ser humilhado pelo chefe, ter sua capacidade questio-
nada, ser criticado por sua aparência, religião ou preferências: 
situações que não são raras nas relações de emprego.

 Dois casos emblemáticos chegaram à Justiça do Traba-
lho mato-grossense nos anos 2000. No primeiro deles, uma tra-
balhadora era chamada de museu em referência a sua idade. O 
tratamento desrespeitoso valeu uma condenação por dano moral 
contra o empregador.

 No segundo caso, a vítima foi uma lavadeira que sofre-
ra discriminação por causa de sua cor. Chamada de “negona” 
pela encarregada da empresa em que trabalhava, levou seu caso 
à justiça trabalhista e ganhou o direito a uma indenização tam-
bém por danos morais.

 No Tribunal, relatando sobre as frequentes humilha-
ções, contou que, um dia, ao se dirigir à encarregada do setor 
perguntando quem iria ajudar no serviço durante as férias de 
uma companheira, ouviu como resposta algo que lhe ardeu nos 
ouvidos e feriu a alma: “Se uma negona dessas não der conta, 
quem vai dar?”. O episódio foi confirmado por testemunha que 
disse, ainda, ter visto a trabalhadora chorando após o ocorrido.

 Na sentença, o juiz avaliou que a lavadeira havia sido 
tratada de maneira discriminatória pelo fato de ser negra e, dessa 
forma, atingida em sua honra, uma vez que a referência à cor da 
pele deu-se de forma depreciativa e pejorativa, ferindo a Consti-
tuição Federal.

SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

NÃO É MIMIMI, É DISCRIMINAÇÃO!
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MORTE NO ARAGUAIA
 Aquele parecia ser o momento perfeito para fugir da fazen-
da na qual trabalhava quase igual a um escravo. Talvez não tivesse 
consciência de que era vítima de um crime, mas se empenhou para a 
fuga. Seria ótimo se as linhas seguintes contassem sobre alguém que 
conseguiu escapar e denunciar a agressão, mas esta é, na realidade, 
uma história sobre morte, desespero e condenação.

 Era a década de 2000 na Fazenda Inajá, em São Félix do Ara-
guaia, e os trabalhadores colecionavam marcas no corpo e na alma 
das agressões sofridas e dos trabalhos desumanos a que eram sub-
metidos. E aquele que, no ímpeto de buscar dias mais dignos, ultra-
passou as fronteiras das ordens do capataz, foi morto para servir de 
exemplo: primeiro, alvejado por tiros e, em seguida, enforcado sob o 
olhar dos companheiros.

 O horror daquele dia não pôde ser medido por palavras, ten-
do chegado em fotos, depoimentos e termos jurídicos à justiça traba-
lhista de Mato Grosso. Na denúncia, feita pelo Ministério Público do 
Trabalho, constaram relatos de torturas e agressões reiteradas a todo 
um grupo de trabalhadores da fazenda.

 Um deles, que viveu para contar a história, narrou as consequ-
ências que sofreu ao comunicar sua decisão de ir embora da proprie-
dade. Depois de esperar os três dias que lhe pediram para aguardar, 
foi levado ao aterro de uma represa e lá, sob a mira de um revólver, 
obrigado a se deitar no chão. 

 Ferido a golpes de pontapés e de correntes, foi abandonado 
à própria sorte, conseguindo fugir para dentro da mata e ali ficar es-
condido até o dia seguinte, quando foi apanhado novamente para que 
contasse onde teriam se escondido seus companheiros. Então, dando 
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continuidade às sessões de flagelo, amarraram-no a um caminhão e 
torturaram-no com um alicate.

 As feridas e escoriações em todo o corpo do trabalhador con-
firmaram a história, atestada também pelo laudo do exame de corpo 
de delito. Para o médico legista, “[...] houve ofensa à integridade cor-
poral do periciado, as lesões foram causadas por instrumentos con-
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tundentes e a agressão foi contínua e cruel”.

 Naquelas bandas, a legislação trabalhista parece nunca ter 
sido respeitada. As carteiras de trabalho não eram registradas, não 
havia anotações nos livros de registros, os trabalhadores não rece-
biam salários nem usufruíam dos intervalos mínimos de 11 horas 
entre uma e outra jornada. Eles eram submetidos a jornadas diárias 
exaustivas, não dispunham de equipamentos de proteção individual 
(EPIs), água potável, material de primeiros socorros e abrigo. Os em-
pregados da fazenda contaram que chegavam a dormir por três dias 
na carroceria de um caminhão.

 O juiz da Vara do Trabalho de São Félix do Araguaia chegou 
à conclusão de que aqueles trabalhadores foram reduzidos a condição 
análoga à de escravo e, em 2005, condenou o proprietário da fazen-
da ao pagamento de 1 milhão de reais a título de dano moral coleti-
vo. Além disso, determinou uma extensa lista de obrigações, como o 
fornecimento de alojamento, instrumentos de trabalho, água potável, 
entre outros.

 O caso foi encaminhado à Secretaria de Inspeção do Traba-
lho, em Brasília, para incluir o fazendeiro na Lista Suja do Ministério 
do Trabalho e Emprego, um cadastro público de empregadores que 
mantiveram trabalhadores em condições análogas à de escravo.

 A história ultrapassou as fronteiras de Mato Grosso e foi pu-
blicada nos jornais e sites de maior circulação em Mato Grosso, no 
Mato Grosso do Sul, no Tocantins e no Pará. Um alerta para tanto 
outros senhores de escravos Brasil afora. 
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NÃO TÃO ESQUECIDOS 
 A foto da inauguração da Vara do Trabalho de São Félix do 
Araguaia é significativa por revelar a importância da instalação da 
unidade, realizada em 20 de maio de 2005. Nela estão presentes repre-
sentantes das três instâncias da justiça trabalhista: o juiz Wanderley 
Rodrigues da Silva, que ficou responsável pela Vara após a sua aber-
tura; o desembargador Roberto Benatar, então presidente do TRT; e 
Lélio Bentes, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

 Distante 1.159 Km de Cuiabá e localizada no extremo Nordes-
te do estado, na fronteira Mato Grosso-Tocantins-Pará, numa região 
conhecida como “vale dos esquecidos”, São Félix do Araguaia passou 
a ganhar atenção nacional após a publicação, em 1970, de Escravidão 
e Feudalismo no Norte do Mato Grosso. 

 O documento, elaborado pelo bispo da Igreja Católica, Dom 
Pedro Casaldáliga, reunia casos de trabalhadores rurais, a maioria 
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migrantes, enganados e brutalmente explorados nas derrubadas de 
mata e formação de pastos em fazendas.

 O manifesto fez do religioso não só uma referência mundial, 
tanto por ter sido ele a primeira pessoa a denunciar as condições, aná-
logas às de escravos, a que milhares de trabalhadores estavam sub-
metidos, como também o colocou na mira dos próprios fazendeiros 
ao longo das quatro décadas que se seguiram. O caso do empregado 
que ousou tentar fugir e acabou enforcado na frente dos companhei-
ros para servir de exemplo é representativo do problema que ainda 
assola a região.

 A instalação da Vara do Trabalho no município foi uma das 
respostas do Poder Público a esse cenário desolador e chegou a ser, 
inclusive, destaque no TST, à época, sendo citada pelos ministros da 
Corte e pelo então presidente Vantuil Abdala em uma das sessões de 
julgamento, em Brasília.

 A inauguração da unidade foi parte de um movimento da 
Justiça do Trabalho mato-grossense rumo ao interior, intensificado a 
partir da segunda metade dos anos 2000 com a criação de varas em 
localidades distantes e isoladas. Somente na região do Rio Araguaia, 
onde também está a cidade de São Félix, foram inauguradas as unida-
des de Alto Araguaia, Água Boa e Confresa.
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FRAUDE NO MARECHAL RONDON
 Quem passa pelos corredores do Aeroporto Marechal Ron-
don, em Várzea Grande, não pode imaginar a confusão que se ins-
taurou após as obras de ampliação e reforma de 2006.  O caso envol-
vendo um engenheiro enganado e até mesmo um registro forjado no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) foi parar na 
Justiça do Trabalho e teve fim quase um ano depois com indenizações 
e multas. Tudo começou em 1998, quando o engenheiro firmou um 
contrato com uma construtora para utilização do seu acervo técnico 
e inclusão do seu nome no quadro de responsáveis técnicos em uma 
licitação. Mas a empresa perdeu a concorrência.

 “Questão encerrada!”, foi o que pensou o engenheiro, sem 
nem ao menos desconfiar das surpresas que teria bem mais tarde: 
quase uma década depois, seu acervo técnico teria sido utilizado pela 
empresa na obra de ampliação e reforma do aeroporto na região me-
tropolitana de Cuiabá. O espanto foi grande. Afinal, como poderia ter 
imaginado que tal obra, tema de notícias de TV, críticas e comentários 
na cidade, seria, na verdade, de sua responsabilidade como engenhei-
ro!? Para confirmar a história que até então não fazia muito sentido, 
pesquisou junto ao CREA e viu seu nome no acervo técnico não só do 
aeroporto internacional, mas também em diversas outras obras da 
empreiteira.

 O caso não parava de surpreendê-lo. Imagine que a empresa 
vinha fazendo, inclusive, a renovação anual de seu registro no Con-
selho. Após o susto, decidiu exigir seus direitos e procurou a justiça 
trabalhista. No processo, a construtora, para se defender, sustentou 
que não se deveria falar em indenização por danos morais, uma vez 
que o engenheiro não tinha provado que seu acervo técnico fora uti-
lizado mais de uma vez, como também não demonstrou a dor moral 
que experimentara em decorrência disso.
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 Os argumentos não foram convincentes, e os desembargado-
res da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho ressaltaram cons-
tar dos autos a confissão do próprio representante da construtora ale-
gando que nos processos  de licitação era apresentada a certidão de 
registro de pessoa jurídica e em cujo quadro técnico se incluía o nome 
do engenheiro. Além disso, os magistrados, reforçando ainda mais 
a caracterização de prática ilícita, destacaram a alegação, feita pelo 
profissional e não impugnada pela empresa, de que sua assinatura e 
seus vistos presentes em uma Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), registrada no CREA, foram forjados. Entretanto, a decisão ju-
dicial também levou em conta o fato do engenheiro não ter informado 
ao conselho profissional que estava se afastando.

 Sobre a comprovação da dor moral pela qual o profissional 
teria passado em face de todas essas surpresas desagradáveis, os ma-
gistrados explicaram que a indenização para esses casos dispensa a 
produção de prova dos efeitos surtidos na pessoa ofendida, bastan-
do a prova da ofensa para também ficar demonstrado o dano. “É a 
chamada presunção hominis, que decorre das regras de experiência 
comum.”, explicaram. As provas, os testemunhos e a legislação fize-
ram com que os magistrados do Tribunal mantivessem os valores da 
condenação por danos morais, conforme determinado anteriormente 
na vara trabalhista, estabelecendo-se, ademais, cobrança de multa di-
ária em caso de nova utilização do acervo técnico do engenheiro.

 Anos se passaram desde o esclarecimento daquela questão, e 
o aeroporto, que leva o nome do mais ilustre cidadão do Distrito de 
Mimoso, o Marechal da Paz, Patrono das Comunicações, já passou 
por outras reformas, recebeu visitantes das mais diversas nacionali-
dades, viabilizou os jogos da copa do mundo de 2014, além de, com tal 
episódio, ter entrado para os registros da Justiça do Trabalho de Mato 
Grosso. 
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ATINGIDO POR UM RAIO 
 Chovia a cântaros em uma fazenda da zona rural de Jaciara, 
no Sul de Mato Grosso. Era 14 de janeiro de 1993, e o vaqueiro monta-
do em um cavalo, tocava o gado sob o céu fechado, enquanto os raios 
cortavam o céu.

 Terminado o serviço, apeou do cavalo para fechar o colchete 
da cerca elétrica, momento este que se tornou o maior infortúnio da 
história daquela propriedade: ao tocar o arame, foi atingido por uma 
descarga elétrica. Houve um forte estalo, e formou-se uma tocha de 
fogo, segundo testemunhas. Morreu ali mesmo, na grama molhada, 
cercado pelo gado que tangia.

 Quem seria o culpado pela tragédia? A resposta para essa 
questão, que encheu de angústia familiares e proprietários, demorou 
a ser dada. De 1993, desde o acidente, até 2006, o processo ficou para-
do na justiça estadual, até a competência do julgamento dos acidentes 
de trabalho ter passado para a Justiça do Trabalho em 2005 e em um 
ano ter resolvido o caso.

 Segundo a mulher e o filho do vaqueiro, que pediram inde-
nização por danos materiais e morais, teria sido aquela cerca elétrica, 
destinada a dar choque para evitar a fuga do gado, um dos fatores que 
contribuíram para o acidente, visto que não havia sido feito o correto 
aterramento no local.

 O que dizer do capataz que ordenara ao vaqueiro que tocasse 
o gado embaixo daquela tempestade? “Deveria ao menos ter insta-
lado e fornecido equipamento de segurança como para-raios, luvas, 
botas ou capacetes para evitar o sinistro”, argumentaram, ainda, os 
familiares.
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 Os donos da fazenda, no entanto, deram como certo que a 
única causa do infortúnio fora “um fato da natureza”.

 Testemunhas foram ouvidas, o local da morte foi analisado 
e os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho chegaram à 
mesma conclusão a que chegara o juiz de primeira instância. A cerca 
que passava pela usina de energia não era a mesma que passava por 
aquele colchete. E o vaqueiro não tinha sido obrigado a trabalhar em-
baixo de chuva forte, já que, ao sair da sede da fazenda, o sol brilhava 
e não havia nem sinal da tempestade que estava por vir.

 Os magistrados concluíram, então, que, mesmo se todas as 
medidas de segurança tivessem sido adotadas pelo fazendeiro, não 
haveria como evitar o acontecimento, pois aquele tipo de fenômeno 
não estava ligado a qualquer conduta dos proprietários da fazenda. 
“Não existem EPIs (equipamento de proteção individual) capazes de 
impedir as fatalidades advindas dos fenômenos naturais, a exemplo 
das descargas atmosféricas, que podem atingir a todos indistinta-
mente, seja qual for a profissão desempenhada”.

 Após tantas discussões e idas e vindas do processo, a Justiça 
do Trabalho negou indenização à família do vaqueiro morto por um 
raio durante o seu trabalho na fazenda. Afinal, que medidas de segu-
rança seriam suficientes contra um raio certeiro?
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CASOS DE FAMÍLIA
 “Segredo de casa barata é quem sabe”, já diz o ditado popular. 
O que realmente se passava naquela casa de família em Cuiabá pouco 
se sabe. As relações eram ruins? A irmã mais nova era maltratada? 
Seria ela vítima, a gata borralheira da família ou era uma ingrata? 
Para essas perguntas não há respostas, mas o fato é que, em 2006, 
uma mulher que morava com a irmã e o cunhado buscou a Justiça do 
Trabalho para requerer vínculo de emprego, alegando realizar traba-
lhos domésticos na casa onde vivia.

 Foi no ano 2000 que, por questões financeiras, ela precisou se 
mudar para lá até conseguir se sustentar sozinha. Morou ali durante 
cinco anos e todos os dias limpava e cozinhava, comia e, de vez em 
quando, ganhava um trocado para gastar na rua.

 Na Justiça do Trabalho, ela afirmou que trabalhava como em-
pregada para o casal e nunca, no correr daquele tempo, teve carteira 
de trabalho assinada, salários pagos, 13º ou férias. Também disse que 
ao longo daqueles anos precisou vender perfumes e cosméticos em 
catálogos na vizinhança para se sustentar “[...] com o mínimo de dig-
nidade”.

 A irmã, a quem ela estava processando, defendeu-se afirman-
do que os serviços domésticos tinham fins colaborativos e apenas su-
priam as necessidades comuns do lar.

 As brigas entre as duas por certo muito anteriores ao início 
do processo, movimentaram testemunhas de acusação e de defesa, 
servidores e magistrados da justiça trabalhista, da primeira instância 
e depois no Tribunal Regional do Trabalho. Tudo para concluir que 
nenhum dos pedidos tinha procedência.
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 A Justiça entendeu que os serviços domésticos realizados 
tinham natureza meramente familiar e não empregatícia e que as 
atividades prestadas eram apenas uma natural contribuição para a 
manutenção do lar, do qual ela também fazia parte.

 Os desembargadores concluíram que em tal relacionamento 
não havia nenhum aspecto que caracterizasse vínculo de em-
prego (continuidade, subordinação, pessoalidade e onerosida-
de – em especial este último). Afinal, se ela fosse de fato uma 
empregada, como teria sido possível ficar por cinco anos na-
quela casa trabalhando de graça e sem carteira assinada?!   
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Dissimulações e conflitos acompanham a humanidade 
desde o paraíso. Dramas envolvendo familiares também. Que o 
digam Caim e Abel!

 A história dos primeiros irmãos da Bíblia terminou com 
a intervenção da justiça divina. Na justiça dos homens, os dra-
mas de família muitas vezes têm resultado surpreendente.
 
 Uma trama dessa natureza foi protagonizada por dois 
irmãos em um processo trabalhista. O caso ocorreu em uma 
das primeiras varas itinerantes  realizadas em Mato Grosso, no 
município de Juína, no início dos anos 2000, quando as estradas 
eram de terra e a viagem era uma aventura, dadas as dificulda-
des de acesso. Na ocasião, o irmão mais novo acionou o mais 
velho para que este pagasse seus direitos trabalhistas, uma vez 
que fora explorado durante sete anos pelo ex-patrão.

 Contudo, na audiência, o juiz verificou que, embora o 
irmão mais velho não tivesse registrado o mais novo, ele teve 
apenas a intenção de ajudá-lo, pois tinha uma serralheria bem-
sucedida na cidade e, vendo o outro perder tudo e ficar sem ga-
nha-pão, decidiu levá-lo para trabalhar no seu empreendimento.

 Pelos laços fraternos da relação, o ex-empregador não 
teve a preocupação de legalizar o contrato de trabalho, mas sem 
nenhum tipo de dolo, e clamou:
 – Irmão, por favor, desista desse processo. Eu pago tudo 
que você tem direito, mas não vá em frente, pela nossa família, 
pela mamãe, que sequer tive coragem de contar que você está me 
processando. Acho que ela não aguentaria um baque como este.

 O mais novo, porém, se manteve impassível.

CAIM e ABEL 
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 Os trâmites seguiram adiante e, ao final, foi arbitrado o 
valor na sentença. O acusado revidou e com lágrimas nos olhos 
se dirigiu ao magistrado:
  – Doutor, posso falar com meu irmão?

 O magistrado atenderia ao seu pedido desde que eles 
não brigassem. 
  – Diga ao meu irmão que o pagarei mais que o valor 
determinado na sentença. Eu o faria de qualquer jeito. Mas, por 
favor, peça a ele que não proíba nossos filhos de brincarem, eles 
são primos.”, disse o mais velho já com a voz embargada ao sair 
da sala de audiência.

 A situação comoveu a todos. O ex-empregador fez 
questão de registrar em ata o valor que seria pago. O montante 
era bem acima do determinado e causou surpresa até mesmo no 
juiz.

 Terminada a audiência o irmão mais novo fez uma re-
velação marcante sobre os reais motivos que motivaram o pro-
cesso: 
 – Doutor, não tenho nada contra meu irmão. Só requeri 
meus direitos na Justiça porque a minha mulher brigou com a 
dele e me convenceu a entrar com a ação, numa espécie de vin-
gança. Acho que me excedi, fui longe demais.

 Havia se arrependido.
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QUER MANTER O EMPREGO? FIQUE GRÁVIDA! 
 Era início de 2002 quando a bancária, que exercia o cargo de 
gerente de negócio, anunciou sua gravidez aos colegas e chefe imedia-
to. Ao invés de congratulações, passou a ser alvo de observações in-
convenientes durante as reuniões de uma agência bancária de Cuiabá. 
“Você só não perde o emprego porque está grávida. Os outros precisam 
vender produtos para continuar trabalhando no banco”, tinha virado a 
frase preferida do gerente geral para humilhá-la.

 “Quer ficar no banco? Fica grávida!”.  Era esse o “bordão”, car-
regado de críticas e falta de sensibilidade, que a empregada gestante 
ouvia corriqueiramente dos colegas de trabalho. As piadinhas eram 
um reflexo do pensamento do gerente geral, que deixava claro, até mes-
mo por e-mails, sua insatisfação com o direito à estabilidade por ela 
adquirido.

 Como se não bastassem as agressões verbais, passou a rece-
ber mensagens eletrônicas explicitando que ela era tolerada na agência 
apenas porque estava esperando um bebê. Então, passou a sentir medo 
e tristeza ao entrar no local de trabalho, e a barriga, que deveria ser 
motivo de orgulho, causava-lhe vergonha.

 Certa feita, foi vista chorando ao ler os e-mails. O conteúdo, 
enviado para todos da agência dizia que “Existe (sic) duas maneiras de 
ter estabilidade no emprego – uma é produzir e a outra, as mulheres sa-
bem bem qual é”. As testemunhas contaram que essa declaração virou 
gracejo entre os colegas.

 Suportar tanta humilhação levou-a a buscar a Justiça do Traba-
lho e pedir indenização por danos morais. A Vara e posteriormente o 
Tribunal determinaram o pagamento de um montante equivalente a um 
ano de remuneração com base no valor do salário mensal da empregada. 
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Em defesa própria, o banco afirmou que a prova se limitara à apresen-
tação de um único e-mail, direcionado à trabalhadora e a mais dois 
outros gerentes, o que não comprovava o constrangimento e humi-
lhação alegados pela bancária.

 Ao julgar o recurso, o Tribunal entendeu, todavia, haver evi-
dências de que a empresa foi responsável pela ofensa e que houve 
nexo causal entre o ato e o dano suportado pela parte ofendida, con-
dições para a configuração da necessidade de reparação por dano mo-
ral. A propósito, além do e-mail, as três testemunhas confirmaram 
toda a história.

 Os desembargadores decidiram que a culpa patronal foi cla-
ra, já que o empregador responde pelos atos praticados por seus pre-
postos no exercício de suas funções. Nesses termos, ficou evidente 
que o gerente geral pressionava a gestante e desejava atingir sua dig-
nidade e equilíbrio.

 Enfim, a mãe trabalhadora recebeu o veredito do Tribunal, 
que condenou a empresa a arcar com as consequências dos atos do 
gerente e a indenizá-la. 
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Aquele parecia um dia de trabalho tranquilo para uma 
oficial de justiça que exercia sua função em Rondonópolis, no 
início da década de 1990. Mal sabia ela, porém, que iria experi-
mentar uma profusão de estresses para entregar uma notifica-
ção, com direito a receber informação falsa, a passar por uma 
prova de resistência física e emocional e, ainda, a receber a ajuda 
de quem ela menos esperava.

 A manhã começou a ganhar contornos de aventura 
quando ela recebeu a tarefa de notificar, em uma propriedade 
na zona rural, o dono de uma empresa que não estava pagan-
do os direitos trabalhistas dos empregados. “A propriedade fica 
distante apenas 2 km da cidade”, mentiu-lhe propositalmente o 
advogado, para quem a oficial havia pedido informações sobre 
como chegar lá.

 Grávida de oito meses e sem saber dirigir, ela pediu que 
seu pai a levasse para cumprir a diligência. Esses dois quilôme-
tros pareciam não ter fim, e, não lhe bastando não saber ao certo 
como chegar ao seu destino, o carro atolou. O pai, que recente-
mente havia feito uma operação nos rins, não pôde fazer força 
para tirar o automóvel do atoleiro. Ela, grávida e já cansada, tam-
bém não conseguiu ajudar.

 O jeito foi encarar o restante do percurso a pé. Afinal, 
já havia andado tanto com o carro que, com base na informação 
do advogado, só podia estar perto. Ledo engano. Por mais que 
ela se esforçasse, não encontrava a propriedade e andou mais 
8 quilômetros para chegar. Quando finalmente chegou, estava 
exausta, com fome, sede e emocionalmente abalada. Sentou no 
chão da sede e começou a chorar incontrolavelmente.

GRÁVIDA NO ATOLEIRO 
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 Recebeu ajuda de quem menos esperava: o dono da fa-
zenda, destinatário da notificação. Ele ofereceu a ela um copo de 
água com açúcar para que se acalmasse e ajudou a tirar o carro 
do atoleiro.  Missão cumprida, voltou para a Vara e só então o 
advogado lhe confessou que em São Paulo havia um endereço 
comercial da propriedade para o qual a notificação poderia ter 
sido mandada tranquilamente.

 Sua intenção era, conforme confessou, dificultar a en-
trega da notificação, de modo que a empresa tivesse mais tem-
po para se defender, já que ela sempre desrespeitava os direitos 
trabalhistas dos empregados. Só alguns anos depois, a servidora 
conseguiu contar a história de forma divertida e sem ressenti-
mentos com o advogado, e o caso entrou para o acervo de histó-
rias da Justiça do Trabalho. 
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NO OLHO DA RUA
 Num dia o trabalhador estava na audiência pública e no ou-
tro, no olho da rua. O “crime” capaz de gerar tal pena ficou bem claro 
para ele e seus colegas: participar do evento promovido pela Câmara 
de Vereadores de Cuiabá no qual se discutia a concessão do serviço de 
água e esgoto da cidade. 

 A demissão lhe chegou como uma surpresa, pois havia en-
trado por concurso público na Companhia de Saneamento da Capital 
(Sanecap) em julho de 2002, quando passou a exercer a função de au-
xiliar administrativo. Sua versão foi confirmada pelas testemunhas 
que apontaram, ainda, outros oito demitidos por comparecerem à au-
diência.  

 Pouco antes de serem mandados embora, foram convocados 
para uma reunião com o diretor-presidente da Sanecap e orientados 
a não se manifestarem contrariamente à venda da companhia. Ade-
mais, foram advertidos, em tom de ameaça, de que ninguém seria de-
mitido se não fossem mais às audiências públicas. A confusão, claro, 
foi parar na Justiça do Trabalho mato-grossense, por meio da qual, 
depois dos argumentos proferidos pelas partes, as falas das testemu-
nhas, o empregado demitido ganhou a causa, recebendo todos os di-
reitos trabalhistas durante o período em que esteve afastado e uma 
indenização por dano moral no valor de 20 mil reais.

 A empresa foi obrigada a reintegrá-lo em seu quadro de pes-
soal, em janeiro de 2007, por 12 meses, após o juiz da 4ª Vara do Traba-
lho de Cuiabá julgar que a demissão havia sido imotivada, arbitrária 
e discriminatória. Asseverou ainda que a atitude da empresa foi uma 
ofensa aos direitos individuais de livre manifestação do pensamento, 
direito de reunião e direito à informação, todos previstos na Consti-
tuição Federal. 
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 A decisão foi tomada apesar de a empresa ser uma sociedade 
de economia mista, regida pela CLT, portanto isenta de obrigações 
como garantir a estabilidade dos servidores estatutários. No entanto, 
com sua criação autorizada por lei e com capital social particular e 
público e integrante da administração indireta, todos os atos da com-
panhia de saneamento que neguem, limitem ou afetem direitos de-
vem ser motivados.

 O magistrado ressaltou, ainda, que a decisão não estava em 
desacordo com a jurisprudência do TST, uma vez que, quando a Sú-
mula 377 autoriza a interpretação de que os empregados de socieda-
des de economia mista possam ser dispensados sem justa causa, isso 
“[...] não quer dizer que essa dispensa possa ser imotivada, o que são 
coisas distintas, vez que nestas sociedades as normas de direito pri-
vado são derrogadas em face da imposição obrigatória dos princípios 
constitucionais”.

 Prosseguindo, o juiz frisou que as sociedades de economia 
mista são instrumentos de ação do Estado e auxiliam o Poder Público, 
não podendo gozar das liberdades que desfrutam as empresas priva-
das comuns, hipótese que poderia comprometer seus objetivos e suas 
funções essenciais. Para o magistrado, a despedida imotivada deixa 
os empregados públicos completamente vulneráveis aos desmandos 
e abusos de seus “superiores”, que, aliás, em regra, estão ali de passa-
gem.

 No Tribunal foram mantidas as decisões de reintegração do 
trabalhador demitido e de indenização por dano moral. Dessa histó-
ria dessa história ficou a lição: não é nenhum crime o empregado ter 
opinião política contrária a do seu empregador.
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FILHO DE ESCRAVO
 Ele tinha quatro anos e todos os dias dormia no chão - uma 
lona preta e suja - de um alojamento improvisado em uma clareira 
no meio da mata. Tão pequeno, sem brinquedos, sem dignidade, vi-
via ali sem nenhuma infraestrutura, sem quaisquer recursos que lhe 
dessem a noção do que é ser humano. Nasceu vítima da conhecida 
escravidão moderna.

 Filho de um trabalhador rural e de uma cozinheira, seus pais 
trabalhavam com um grupo de derrubada de mata virgem para im-
plantação de pasto para o gado, numa fazenda localizada em São Fe-
lix do Araguaia, município da região Oeste do Estado, 1.000 km dis-
tante de Cuiabá. O pai era operador de motosserra e tinha que pagar 
o “aluguel” pelo uso do equipamento, arcar com o custo da gasolina e 
óleo da motosserra e até mesmo das botinas que usavam.

 As condições de vida degradantes a que o pequeno era sub-
metido foram descobertas no primeiro semestre de 2003, quando o 
Grupo Especial de Fiscalização Móvel (Gertraf), do Ministério do Tra-
balho, confirmaram denúncias de trabalho escravo.

 Além da criança, 41 trabalhadores, todos “morando” a 8 km 
da fazenda e prisioneiros de dívidas impagáveis contraídas no arma-
zém da propriedade, de onde, por esse motivo, não podiam sair, a 
menos que fosse com transporte oferecido pelo patrão. Lá, não dispu-
nham de água potável, banheiro, refeitório, energia, quartos e muito 
menos de carteira de trabalho assinada. Para as necessidades diárias, 
eram obrigados a usar como única fonte para beber e cozinhar a água 
de um brejo, próximo ao acampamento, no qual lavavam louça e 
roupa, tomavam banho e faziam as necessidades fisiológicas. Por ve-
zes, animais mergulhavam na água do brejo, deixando-a ainda mais 
imunda e imprópria para consumo humano.
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 A comida que o pequeno comia, a roupa que vestia, as pou-
cas vezes que pôde sair dali e tudo o mais que podiam cobrar de sua 
família era transformado em dívida eterna, sem chance de ser paga 
com o valor que diziam merecer receber pelo trabalho que realiza-
vam. O contrato, aceito de bom grado pelos trabalhadores, era visi-
velmente injusto: receberiam 50 reais por alqueire derrubado. Não 
bastando isso, muitos deles nunca chegavam a ver a cor do dinheiro, 
que, segundo o seu algoz, era destinado ao pagamento das dívidas 
contraídas.

 Havia, ainda, no local, um adolescente de 16 anos, que não 
tinha a companhia dos pais e era submetido a todas essas aberra-
ções. Como se não fosse suficiente estar longe da família e da escola, 
ele exercia uma função de alto risco à saúde e segurança. Trabalhava 
como “meloso”, denominação para aqueles que abasteciam os equipa-
mentos de combustível e levavam água para os operadores de motos-
serra. Tudo isso sem direito a descanso semanal.

 Aquelas pessoas eram gente simples e já tinham incutido nas 
próprias cabeças que não poderiam deixar aquele local antes que suas 
dívidas fossem quitadas. Para chegarem lá, eles foram enganados pe-
los conhecidos “gatos”, nome dado aos aliciadores de trabalho escravo 
na região da Vila dos Baianos, um lugarejo preparado para o esquema 
de arregimentação de trabalhadores braçais, em geral desprovidos de 
qualquer documento pessoal e sem residência fixa na região.

 O vilarejo, que deu origem à cidade de Espigão do Oeste, era 
uma corrutela que mais lembrava aqueles filmes de faroeste. Equi-
pada com uma estrutura de apoio à prática criminosa, ali se arregi-
mentavam trabalhadores para servir de mão de obra barata. Em seu 
relatório sobre toda essa situação, o fiscal do trabalho registrou sua 
indignação e contou que moradores, comerciantes e passantes daque-
le lugar falavam de mortes e tiroteios como coisa banal.

 Segundo ele, cafetinas, prostitutas, donas de pensões, merca-
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dinhos, postos de combustível, moto taxistas, todos fortaleciam essa 
atividade criminosa por usufruírem de um dinheiro que circulava 
principalmente em função dela. Em nome de um dito progresso, pre-
feito e outras autoridades locais se mostravam aliados dos fazendei-
ros, que, além de acabar com a vida de muitos trabalhadores, destru-
íam a floresta a despeito das punições previstas em qualquer lei ou 
dos riscos de autuação pela fiscalização.

 A situação encontrada pela fiscalização foi um dos primeiros 
casos que tramitou na Vara do Trabalho de São Félix do Araguaia, 
inaugurada pelo TRT/MT em 2005. Antes disso, o caso bateu às por-
tas da Justiça por meio de uma ação civil pública ajuizada pelo Minis-
tério Público do Trabalho de Mato Grosso.

 Em outubro de 2003, antes mesmo do julgamento, a 1ª Vara 
Civil de São Félix concedeu uma liminar determinando medidas de 
proteção ao trabalhador. A partir daquele momento, o fazendeiro não 
podia contratar empregados, deveria proporcionar aos que já estavam  
contratados a realização de exames médicos periódicos, construir alo-
jamentos, fornecer material de primeiros socorros e providenciar pla-
cas ou cartazes com o símbolo de perigo para afixar em locais visíveis 
de sua propriedade.

 Em 2004, o Ministério Público e a empresa assinaram um 
acordo, por prazo indeterminado, que previa a melhoria nas condi-
ções de vida dos empregados e a oferta de atendimento odontológico 
aos trabalhadores e dependentes, sob pena de multa no valor de 2 mil 
reais por dia de descumprimento. Fora isso, deveria ser pagos 250 
mil reais por dano moral coletivo, montante esse que se destinaria ao 
custeio de despesas de eventos a serem organizados pelo Ministério 
Público do Trabalho no estado.

 O Poder Judiciário aceitou o acordo em abril de 2004, e o pro-
cesso foi arquivado provisoriamente. Em janeiro de 2007, o Ministério 
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Público e a empresa  solicitaram a sua reabertura para que o dinheiro 
remanescente do acordo com a indenização de dano moral coletivo 
pudesse finalmente ser aplicado. 

 Como a Vara do Trabalho de São Félix do Araguaia havia sido 
inaugurada em 2005, a magistrada da Justiça Estadual determinou 
que o processo fosse encaminhado para a Justiça do Trabalho.

 O dinheiro do acordo foi aplicado na realização de 29 ações 
educativas com o propósito de informar a sociedade sobre direitos 
trabalhistas, em especial sobre o combate ao trabalho escravo em 
vários municípios de Mato Grosso. Também foram promovidos, en-
tre outras atividades, simpósios sobre trabalho escravo, seminários, 
cartilhas educativas, encontros de juízes e procuradores do trabalho, 
workshops sobre atuação das instituições em defesa do meio ambien-
te de trabalho urbano e rural e oficinas de trabalho sobre agrotóxicos 
e meio ambiente de trabalho rural e urbano.

 Cerca de seis anos se passaram desde a descoberta daqueles 
trabalhadores e da criança de quatro anos na fazenda e a aplicação do 
dinheiro pago com indenização por dano moral coletivo da empresa.  
O que aconteceu depois com as famílias não se sabe. Se a ação do 
Poder Público foi capaz de dar uma nova perspectiva àquelas vidas 
sofridas, isso também não se pode dizer. A esperança é que o meni-
no, hoje um adulto, tenha superado os traumas vividos no interior de 
Mato Grosso, encontrado caminhos plenos de boas oportunidades e 
não tenha tido a mesma sina dos seus pais. 
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 Eles não tiveram estudo, dinheiro, emprego e muito 
menos sorte na vida.  Foram contrabandeados e transportados 
como mercadorias em caminhões de carga, sem proteção, sem 
higiene e sem respeito a sua condição de seres humanos. As 
centenas de trabalhadores que haviam sido “contratados” para 
trabalhar em fazendas de Mato Grosso, na verdade exerciam tra-
balho praticamente escravo. 

 Quando a relação com o patrão azedava, quando o cor-
po já não podia responder ao que lhe era ordenado ou mesmo 
quando por um milagre conseguiam se livrar daquela relação de 
subemprego tóxica, eram descartados  e, como última esperança, 
buscavam a Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá para 
tentar conseguir algum direito.

 Os responsáveis por aliciar esses trabalhadores eram 
e, ainda hoje, são conhecidos como “gatos”, cujo papel é atrair 
o trabalhador para exercer funções em outras localidades, com 
falsas promessas de excelentes salários e acomodações.

 Na década de 1970, um “gato” ficou conhecido em 
Cuiabá e região, tornando-se freguês da Justiça do Trabalho: 
Benvindo, a quem todos conheciam pelo apelido de “Reveria”. 

 Um servidor que desde 1973 trabalhava como oficial de 
Justiça em Mato Grosso e ali prestou serviços por 20 anos viu de 
perto essas histórias e foi testemunha da fila de desafortunados 
que se formavam em frente à Junta de Conciliação, então em fun-
cionamento na Rua Cândido Mariano, em uma casinha branca 
com uma porta, uma janela e um balcão.

 Muitas vezes, era ele que atendia aquelas pessoas e rea-
lizava a atermação, ou seja, colocava no papel a história narrada 
por aqueles que procuravam a Justiça do Trabalho sem o auxí-

SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

PULO DO GATO
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lio de um advogado. “Lá vem os clientes do Reveria!”, pensava 
com tristeza quando via a fila começar a se formar. “Essa relação 
perversa de mão de obra nas fazendas do interior de Mato Gros-
so foi uma das coisas mais tristes que presenciamos.”, relem-
brou.

 Como explicar que pouca coisa podia ser feita para 
aqueles que largaram família, saúde e dignidade na esperança 
de conseguir um emprego no sertão do Estado? Eles já eram 
sobreviventes, pois a maioria não voltava e era enterrada longe 
da família, morrendo de doenças, surras e exaustão. Afinal, o 
gato não pagava mesmo e era difícil responsabilizar os donos da 
fazenda, já que naquela época não existia o instituto de respon-
sabilização do tomador de serviço.

 Quase nada podia ser feito porque o gato, além de 
tudo, não comparecia às audiências. O apelido do sujeito, inclu-
sive, começou porque o chamavam de “revelia”, que significa 
a falta de contestação por parte do réu em resposta à ação judi-
cial. “Teve um dia que o juiz-presidente oficiou a Polícia Federal 
para tomar uma atitude”, lembra.

 Na época, o juiz Alcedino Pedroso da Silva, que come-
çou a atuar na justiça do trabalho em agosto de 1956, denunciou 
vários casos de trabalho análogo à escravidão. 

 Aquela situação social degradante, para a qual não 
existiam finais felizes, ainda persiste, sendo na atualidade objeto 
de fortes ações de combate pelo Ministério Público do Trabalho 
e pelos Tribunais do Trabalho no Brasil. Hoje é entendimento 
pacífico o fato de que o tomador de serviço tem responsabili-
dade subsidiária pelos direitos daqueles que trabalham em sua 
propriedade.
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CRIME OU PROVA? 
 Aquela conversa reservada, a portas fechadas e sem testemu-
nhas, pode virar uma prova na Justiça?  Essa foi a questão central 
discutida em um processo trabalhista do qual, entre as provas apre-
sentadas, constava uma conversa gravada entre um motorista e o re-
presentante da empresa de transporte em que ele trabalhava.

 O problema entre o empregado e os patrões começou em 
2006, quando o motorista foi contratado pela segunda vez consecuti-
va na mesma empresa. Na primeira, ao deixar a empresa, ele ajuizou 
uma reclamação trabalhista para cobrar as verbas a que tinha direito. 
E tudo corria bem, até que os chefes ficaram sabendo da existência do 
processo. Tiveram início as pressões sobre o trabalhador, bem como 
se tornaram corriqueiras as chantagens e ameaças de demissão caso 
não desistisse da ação.

 As pressões não surtiram efeito, e veio a nova demissão. 
Desempregado, ajuizou outra ação na Justiça do Trabalho, desta vez 
apresentando um CD com gravações de diálogos mantidos com um 
dos representantes da empresa durante seu segundo contrato. A gra-
vação das conversas, a portas fechadas, revelava a insistência para 
que ele desistisse da ação se quisesse permanecer no emprego.

 A decisão na vara trabalhista considerou a gravação ilegal. 
No entanto, no Tribunal, os desembargadores entenderam que a pro-
va da gravação era lícita e condenaram a empresa a pagar 50 mil reais 
por danos morais. Os magistrados concluíram que, apesar de gravada 
sem o consentimento do empregador, a gravação não violou a intimi-
dade ou a privacidade, garantias previstas no artigo 5º da Constitui-
ção Federal. Tampouco foi considerada moralmente ilegítima, uma 
vez que “[...] não foi realizada por meio de ardil, embuste, simulação 
ou qualquer outro meio inidôneo”.
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 O relator do recurso destacou em seu voto a polêmica que o 
uso de gravações, à época, gerava no Judiciário, especialmente após 
1988, com as novas garantias constitucionais. Daí a necessidade de se 
examinar, caso a caso, se tais provas estavam ou não em desacordo 
com a legislação.

 Para os juízes, essas garantias protetivas da intimidade e 
da privacidade da vida das pessoas não incluíam as relações profis-
sionais. Assim, os diálogos entre empregados e seus representantes 
transcorridos no ambiente e em razão do trabalho, não podiam ser 
considerados como questões íntimas nem mesmo privadas.

 Quanto ao sigilo das comunicações, previsto no artigo 5º, XII, 
da Constituição, o relator ressaltou que a determinação se destina a 
proteger informações de terceiros. Por isso, como a conversa havia 
sido gravada por uma das partes envolvidas, não houve violação des-
sa garantia.

 Além do registro, as testemunhas confirmaram todas as pres-
sões sofridas contra aqueles que “ousavam” mover ações trabalhis-
tas contra a empresa.  E mais do que isso, eram intimidações usadas 
como um escudo contra novos processos e consistiam em um meca-
nismo de retaliação contra os trabalhadores. 
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PATRÃO, O SENHOR ESTÁ DEMITIDO!
 É como se o corpo e a mente tivessem colocado um ponto 
final: daqui por diante, as reservas estão esgotadas! Aquele trabalha-
dor, até então atento e motivado, já não produzia como antes. Em ca-
sos assim, de jornada exaustiva e condições insalubres, é permitido 
ao empregado demitir o patrão abusivo.

 Em 2008, um desses gritos de independência foi dado por um 
trabalhador de frigorífico que, por cerca de oito anos, amargou jorna-
das diárias de 12h30 em uma câmara fria mantida a 10° e com ruídos 
acima do tolerado. Como se não bastasse, não recebia o pagamento 
das horas extras e a determinação prevista em lei de intervalo de 11 
horas entre as jornadas parecia ser desconhecido pela empresa.

 Já esgotado dessa rotina, talvez tivesse perdido o gosto pelo 
trabalho e chegou a um impasse: queria pedir demissão, mas não 
achava justo perder seus direitos.

 A solução? Procurou a justiça trabalhista para pedir a resci-
são indireta, que se dá quando o empregador ou a empresa não cum-
prem com suas obrigações, cometem abusos e ultrapassam os limites 
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do bom senso na relação entre patrão e empregado. Isso deu início a 
discussões acerca do seu merecimento ou não de ser beneficiado com 
a decisão.

 Na vara trabalhista aquele pedido foi negado. Inconformado, 
o trabalhador recorreu ao Tribunal, que deu razão a ele, depois de 
constatar que vinha sendo cobrado acima de suas forças, entre outras 
irregularidades. 

 O cartão de ponto era adulterado e não correspondia a verda-
deira jornada. A perícia constatou ainda que ele trabalhava em local 
com nível médio do grau de insalubridade, por ser ajudante geral no 
setor de desossa, sendo exposto ao frio e a um nível de ruídos acima 
do suportável, durante um período superior a oito horas diárias.

 Além de todas essas condições desgastantes, o ofício exigia 
que o trabalhador permanecesse a maior parte do tempo em pé, exe-
cutando movimentos repetitivos e empregando considerável força 
física. Nesse cenário, a prática de ginástica laboral ou a adoção de in-
tervalos para descanso poderiam ter minimizado os efeitos no corpo, 
mas não eram concedidos aos trabalhadores, como destacou a relato-
ra do processo.

  Sem que houvesse sombra de dúvida, a opinião dos 
desembargadores foi unânime. Por quanto tempo o corpo e a mente 
do trabalhador aguentariam os maus-tratos daquela profissão? A fal-
ta de uma resposta exata a esse questionamento levou os magistrados 
a concederem o pedido do empregado, de quem se exigia o que ultra-
passava os limites de suas forças.

 Exemplos não faltaram aos julgadores, que apresentaram 
outros fatos idênticos de tantos outros trabalhadores de frigoríficos.  
Eram lesados em suas condições de saúde e em sua dignidade razão 
das condições que agrediam valores tão caros à Constituição Federal.

 Decisão publicada, o trabalhador pôde dizer à empresa o que 
tanto esperava: “Patrão, o senhor está demitido!”.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Os estados da região Nordeste há muito tempo forne-
cem trabalhadores para os quatro cantos do país. Atraídos pela 
oferta de emprego e em busca de melhores condições de vida, 
os migrantes se jogam no mundo. Levam consigo, normalmente, 
uma mala pequena e o sonho grandioso de dar a sua família uma 
sobrevivência mais digna.

 Contudo, com o passar dos dias, a distância, que nor-
malmente é grande, parece triplicar, e a ânsia de retornar ao con-
vívio familiar impulsiona feitos que nem a mais resistente das 
máquinas pode suportar, que dirá o corpo humano.

 Infelizmente, um trabalhador descobriu isso de forma 
trágica. Pai de família, sem nenhuma instrução, deixou o Nor-
deste e encontrou trabalho em um canavial de uma usina do in-
terior de Mato Grosso.

 A atividade, conhecida por sua jornada extenuante, 
possui sistema cruel de produtividade, cujas tarefas obrigam o 
trabalhador a cortar oito toneladas de cana de açúcar por dia.

 Impulsionado pela saudade da família, acredita-se, o 
trabalhador decidiu dobrar suas horas de trabalho com o facão, 
chegando a cortar 16 toneladas de cana por dia. O esforço acabou 
por ceifar sua própria vida, e ele foi encontrado morto no meio 
da plantação.

 Os filhos, quando souberam do ocorrido, decidiram in-
gressar com uma ação trabalhista. Na audiência, o juiz do caso 
estava determinado a realizar a necropsia no corpo para compro-
var que a causa da morte foi “estafa”.

MORTE POR EXAUSTÃO
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 Entretanto, a usina, ciente da jornada excessiva do tra-
balhador, fez um acordo com a família, que recebeu, na época, 
cerca de 400 mil reais.

 O dinheiro não trouxe o pai de volta, tampouco, conso-
lo ao vazio deixado. Mas serviu para dar alento a sua ausência e 
para impedir que seu suor tivesse sido derramado em vão.

 O caso bem poderia ter se tornado um marco de evo-
lução na luta dos direitos trabalhistas dos boias-frias de todo o 
país. Espera-se, pelo menos, que a condenação da empresa tenha 
servido de lição. 
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O CASO DOS 10 TRABALHADORES
 Aquela já era a décima ação movida por trabalhador rural 
que chegava à Vara do Trabalho de São Félix do Araguaia pedindo 
indenizações e verbas trabalhistas contra um fazendeiro e um inter-
mediador da contratação. A lista de denúncias, sempre parecidas, era 
de dar inveja a qualquer vilão cinematográfico, e os casos deixavam 
claro ao juiz que se tratavam de trabalho análogo à escravidão.

 O ano era 2007, e os processos incidiam contra duas pessoas 
da região: um fazendeiro, responsável por manter trabalhadores for-
çadamente e sob condições cruéis em sua propriedade; e um “gato”, 
ou aliciador dos trabalhadores, aos quais seduzia contando mentiras 
sobre o novo emprego.

 Essa história, dentre tantas outras de trabalho escravo em 
Mato Grosso, teve algo incomum: nem eles foram resgatados pelos 
fiscais do Grupo Móvel do Ministério do Trabalho, nem as ações fo-
ram proposta por procuradores do MPT.

 Os dez, que talvez pouco soubessem sobre o crime do qual 
eram vítimas, foram submetidos a todo tipo de infortúnios naquela 
fazenda. Trabalhavam por 12 horas diárias em um local que lhes dei-
xava sem a mínima condição de sair, recebiam alimentação precária e 
não dispunham de um lugar decente para descansar ao final do dia. 

 O que eles chamavam de cama era o chão duro, e a casa não 
passava de um barraco de lona desprovida de banheiros ou água po-
tável. Matar a sede e tomar banho só era possível em um riacho, que 
dividiam com os animais da fazenda.

 É possível que o tratamento recebido dos chefes fosse ainda 
pior do que a estrutura oferecida. Ao manejar a foice, um dos traba-
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lhadores sofreu um acidente de trabalho e decepou a ponta de um dos 
dedos. Mesmo sangrando, foi obrigado a continuar trabalhando sem 
receber qualquer tratamento médico. As fotos juntadas ao processo 
não deixaram dúvidas dos abusos sofridos.

 Como se não bastasse, eles afirmaram nunca ter recebido 
qualquer pagamento durante todo o período em que prestaram servi-
ços, de dezembro de 2006 a maio de 2007. 

 Para se defender, o fazendeiro negou as acusações, dizendo 
que tinha pagado tudo, mas sem apresentar nenhuma prova.

 Como resultado, foi condenado a pagar salários, verbas resci-
sórias e indenização por danos morais a cada trabalhador, exceto para 
o acidentado, que teve direito a uma indenização duas vezes maior 
que as demais.

 Por fim, o juiz determinou, o envio da decisão ao Ministério 
do Trabalho, em Brasília, para inclusão do fazendeiro na Lista Suja 
do trabalho escravo. Nesse documento, que abriga histórias tão sujas 
de sangue, consta o nome dos patrões flagrados praticando o crime e 
é considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) um dos 
principais instrumentos de combate ao trabalho escravo no Brasil.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Quem é flagrado contratando mão de obra em con-
dições sub-humanas tem pena prevista de dois a oito anos de 
reclusão, acrescida de multa correspondente à gravidade da 
violência cometida, como no caso de crianças e adolescentes. 

 Em relação ao destino das propriedades, rurais e 
urbanas, nas quais se caracterize a exploração de trabalho 
escravo, a Emenda Constitucional n. 81, de 2014, acrescentou 
o artigo 243 na Constituição Federal para determinar que es-
sas propriedades serão expropriadas e destinadas à reforma 
agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer 
indenização ao proprietário.

 Ademais, entram para a Lista Suja dos empregado-
res relacionados à prática de trabalho escravo, documento 
esse criado em maio de 2011 pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidên-
cia da República. O cadastro contém histórias que mancha-
ram não só a reputação dos infratores, mas também a digni-
dade dos trabalhadores. 

 

SUJOU!
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UMA VEZ NÃO É POUCO, DUAS VEZES É DEMAIS! 
 Se, um dia, esta história for recontada, um desavisado dirá 
que os fatos remontam aos anos de escravidão no Brasil. Morar sob 
uma lona suja, no meio do mato, sem banheiro, com pouca comida 
e sem poder sair dali constitui, todavia, a realidade de uma situação 
flagrada, em 2008. 

 “Trabalho análogo à escravidão”, “condições degradantes”, 
“condições mínimas de higiene e saúde” foram alguns dos termos 
utilizados pelo Ministério Público do Trabalho na Ação Civil Pública 
contra uma fazenda no norte de Mato Grosso. 

 Imagine o cheiro fétido e o ambiente caótico naquele barraco 
improvisado com lona para “abrigar” cinco trabalhadores. Os fatos 
levados ao Judiciário fizeram o proprietário ser condenado pela Vara 
de Alta Floresta ao pagamento de 100 mil reais por danos morais co-
letivos e, ainda, 5 mil para cada trabalhador.

 O que tornava a denúncia mais grave era a reincidência do 
crime na fazenda, cujo proprietário pela segunda vez era condenado 
pela justiça trabalhista por manter trabalhadores em condições de-
gradantes. As fotos apresentadas pela perícia mostravam claramente 
que o empregador não se esforçara para propiciar aos trabalhadores 
condições mínimas, e os depoimentos confirmaram o que viram os 
fiscais do Ministério do Trabalho.

 Além disso, os acionados se quer compareceram à audiência 
na Justiça, sendo declarados confessos (quando se presume como ver-
dadeiros os fatos narrados pela outra parte).

 Como falar de dignidade, de garantias constitucionais quan-
do há pessoas morando em barracos de lona, sem água potável, sani-
tários ou sem qualquer condição de higiene? Essa pergunta, feita pela 
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juíza que proferiu a sentença, denota seu espanto diante o relatório 
que lhe fora apresentado pelos procuradores do trabalho, com fotos, 
falas e o laudo do perito.

 O trabalho, lembrou a magistrada em sua sentença, deve ser-
vir para melhoria das condições de vida do trabalhador e não sim-
plesmente para lhe permitir comer e vestir. “Mas, pelo contrário, deve 
retirá-lo das condições degradantes e indignas, como falta de moradia 
ou moradia precária, sem a menor infraestrutura, sem saneamento e 
esgoto”, asseverou.

 A situação relatada no processo resultou na condenação, na 
época, de 100 mil reais por dano moral coletivo. O valor foi mantido 
pelo Tribunal, tendo em vista que a condenação anterior não havia 
conseguido impedir que o fazendeiro repetisse o erro.  
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ASSALTO AO BANCO CENTRAL
 A madrugada do dia 6 de agosto de 2005 ficou marcada como 
a data em que o Banco Central de Fortaleza sofreu o maior roubo da 
história do país. Os dados desse acontecimento são de impressionar, 
e o deslinde do que seria um crime quase perfeito gerou surpresa 
na imprensa internacional, ganhou uma adaptação para o cinema e, 
quem diria, teve o nome de um dos personagens principais envolvido 
em um processo trabalhista em Mato Grosso.

 Conhecido como Alemão, Antônio Jussivan Alves dos Santos 
foi preso em 2008, quase três anos após o furto, e no ano seguinte 
cumpria pena na Penitenciária Federal de Mato Grosso do Sul. Foi lá 
que ele recebeu uma intimação na qual foi informando de estar sendo 
processado na Justiça do Trabalho do estado vizinho por um de seus 
empregados, o caseiro contratado para cuidar de uma propriedade 
adquirida, após o assalto, na região do Lago de Manso.

 Depois de pôr em prática um plano milimetricamente arqui-
tetado, entrar junto com os comparsas na caixa-forte do banco por 
meio de um túnel e levar mais de três toneladas em notas de 50 reais 
por baixo de uma das mais movimentadas vias do centro de Fortale-
za, Alemão, mesmo sem querer, protagonizou outro fato inédito: foi 
ouvido via videoconferência pela Justiça do Trabalho mato-grossen-
se.

 Foi assim, portanto, que o líder do roubo ao Banco Central 
participou da audiência inicial do processo movido pelo ex-caseiro, 
que pedia direitos como aviso prévio, férias, 13º salário, dentre outros, 
para ele e sua mulher, que também alegou ter sido contratada como 
faxineira e cozinheira da propriedade de luxo localizada às margens 
de Manso.
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 Na penitenciária, olhando pela tela para o juiz do trabalho da 
2ª Vara de Cuiabá, garantiu não ter contratado nenhum dos dois para 
trabalhar na estância, além de, claro, ter negado ser dono da proprie-
dade.

 Mas ao decidir, o magistrado reconheceu o vínculo emprega-
tício do trabalhador como caseiro. Para tanto, levou em consideração, 
entre outras provas, a informação da única testemunha do processo. 
Por outro lado, declarou inexistente o vínculo da mulher.

 O processo foi decidido em 2009, antes da lei que ampliou o 
direito dos empregados doméstico.    Verbas trabalhistas que hoje se-
riam concedidas pelo juiz como horas extras, foram negadas na época 
por falta de previsão na legislação.

 Não satisfeito com a decisão, o trabalhador recorreu ao TRT 
argumentando que sua função não era de natureza doméstica, mas 
sim administrativa. Entretanto, ao julgar o recurso, os desembarga-
dores concluíram que caberia a ele provar a existência dessa relação 
de emprego, negada por Alemão.

 Do interior de um presídio federal, um dos mentores do cri-
me que impressionou os peritos pela tecnologia e conhecimentos de 
engenharia utilizados, foi condenado também em um processo traba-
lhista que se serviu de uma nova ferramenta tecnológica.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 A evolução das ferramentas de tecnologia tem o poder 
de transformar o luxo em necessidade, de dado momento histó-
rico para outro. Foi o que ocorreu com a energia elétrica, indis-
pensável em nossos tempos, e a internet nesta era em que tudo 
está cada vez mais interligada à rede mundial de computadores. 
O sistema de videoconferência é outro exemplo.

 O que ainda era uma novidade no Judiciário, à época 
em que o processo envolvendo o personagem do roubo ao Banco 
Central foi julgado em Mato Grosso, passou a ser quase que uma 
necessidade sete anos depois. 

 Lançado oficialmente em 2015, o sistema de videoconfe-
rência da Justiça do Trabalho mato-grossense passou a permitir 
que advogados de qualquer região do estado façam suas susten-
tações orais a distância, em processos que tramitam no Tribunal, 
em Cuiabá. Ao comentar sobre os benefícios da ferramenta, os 
profissionais destacam o fato de não mais precisarem pegar a 
estrada até a Capital, muitas das quais em condições péssimas de 
trafegabilidade, ou, mesmo, perder um ou dois dias para realizar 
um ato processual de no máximo de 15 minutos.

 Além do uso jurídico, os equipamentos também pos-
sibilitaram à Justiça do Trabalho encurtar as distâncias interna-
mente. Em um estado de dimensões continentais, com mais de 
903 mil quilômetros quadrados, o sistema de videoconferência 
passou a ser empregado pela Administração do Tribunal para a 
realização de reuniões com as varas do trabalho do interior e de 
cursos e capacitação para magistrados e servidores, reduzindo 
consideravelmente o tempo e os custos com deslocamento .

LUXO OU NECESSIDADE?
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CRIME QUASE PERFEITO
 Quem resolve adotar o famoso jeitinho para tentar passar a 
perna no Judiciário, além de movimentar a máquina pública, preju-
dicando a sociedade com gastos desnecessários, ainda pode se dar 
muito mal.

 Foi o que aconteceu com um frigorífico que, cheio de más in-
tenções, contou uma mentira na justiça trabalhista. A empresa havia 
arquitetado minuciosa e cuidadosamente um plano para realizar seu 
intento. Um golpe por meio do qual esperava liberar valores bloquea-
dos pelo Judiciário quando da sua condenação por dano moral e dano 
moral coletivo. 

 O passo a passo parecia simples. Primeiro, a empresa  pediu 
a liberação dos valores para pagamento dos acordos firmados com os 
trabalhadores. Aquela aparência de nobreza das intenções fez com 
que o Ministério Público e o Sindicato concordassem, e assim foi feito, 
com a autorização do Judiciário.

 Dinheiro na conta, os empresários ignoraram todo aquele te-
atro e não pagaram os trabalhadores, que obviamente denunciaram a 
situação. Sem nenhum pudor, a justificativa foi reveladora de todo o 
plano: não pagariam os ex-empregados, pois um pedido de recupera-
ção judicial já havia sido deferido na Justiça Comum.

 Era o que faltava para a Defensoria Pública do Estado de 
Mato Grosso ajuizar uma Ação Civil Pública para pedir o bloqueio 
das contas bancárias da empresa e a indisponibilidade dos bens, além 
da condenação por dano moral coletivo e a proibição de contratação 
com o Poder Público.

 O plano arquitetado não gerou o efeito esperado para o frigo-
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rífico, que, ainda, foi condenado, em 2008, ao pagamento de uma mul-
ta de aproximadamente 150 mil reais por atentar contra a dignidade 
da justiça.

 Na decisão, a juíza salientou que a empresa descumpriu o de-
ver de lealdade e probidade, porque, embora soubesse do processo de 
recuperação judicial em andamento e mesmo sem nenhum interesse 
em honrar os acordos firmados, mentiu para a Justiça do Trabalho.

 Essa conduta revelou o seu menosprezo à dignidade da jus-
tiça, além de litigância de má-fé, por ter se servido do processo para 
fins reprováveis.

 O frigorífico também foi condenado a pagar indenização por 
danos morais individuais para cada trabalhador dispensado que ha-
via assinado os acordos extrajudiciais.
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DIAMANTES SÃO ETERNOS
 Diamantes, que já inspiraram amores, crimes e sonhos, tam-
bém foram motivo de um processo na Justiça do Trabalho mato-gros-
sense que revelou a rotina nada glamorosa a qual a gerente de uma 
famosa loja de joias de Cuiabá se expunha ao transportar consigo 
mercadorias caríssimas.

 A socialite cuiabana, que dava duro para realizar suas ven-
das em toda a região, costumava levar, no próprio carro, altos valores 
em produtos à casa de clientes que preferiam não ir à loja para esco-
lher as peças de sua preferência. De junho de 2003 até o segundo se-
mestre de 2008, costumava transportar dinheiro e joias sem qualquer 
segurança.

 Ter mercadorias cujos valores ultrapassavam 400 salários 
mínimos dentro do próprio automóvel causava-lhe medo e inquieta-
ção constantes.  Por isso, chegou a tentar tirar porte de armas e, até 
mesmo, solicitar segurança para os donos da loja, que lhe negaram o 
pedido.

 Acionada na Justiça, a empresa se defendeu dizendo ser um 
total absurdo falar em necessidade de comparecer à casa dos clientes 
com carros fortes. 

 A empresa, apesar de notificada, não compareceu à audiência 
para apresentar sua defesa. Dessa forma, foi aplicada a pena de reve-
lia e confissão, quando se presume como verdadeiros os fatos narra-
dos pela outra parte.

 Ao julgar o caso, a juíza que atuava na 7ª Vara de Cuiabá res-
saltou que o transporte de quantias elevadas deve ser feito por empre-
sa especializada. “A conduta da empresa se revela ilícita, na medida 
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em que deveria ter contratado empresa especializada, sendo que pre-
feriu expor sua funcionária a um risco constante e desnecessário, com 
o único fim de economizar e aumentar seus lucros, desconsiderando 
o princípio da dignidade da pessoa humana.”, fez questão de explicar.

 Conforme a magistrada, o caso cumpria os requisitos para a 
indenização: a culpa da empresa pelo descumprimento da legislação 
específica e o nexo de causalidade (ligação entre o ato praticado e o 
dano ocorrido), já que tal conduta provocava invariavelmente tensão 
psicológica e o dano moral.

 A trabalhadora pediu indenização no valor de 560 mil reais, 
informando o elevado capital social da empresa e suas mais de 90 
filiais em todo o país.

 No entanto, a juíza destacou na sentença que, apesar do in-
controverso fato de não se tratar de uma empresa de pequeno porte, 
a indenização não poderia caracterizar enriquecimento sem causa do 
empregado. Dessa forma, estabeleceu o montante de pouco mais de 
10% do valor pedido, levando em consideração os critérios da razoa-
bilidade, do grau da lesão sofrida, da condição econômica e do grau 
de culpa do empregador. O Tribunal manteve a decisão.

 Além da indenização pelo risco corrido em razão do trans-
porte de valores, a empresa foi condenada a pagar à trabalhadora in-
denização pela utilização do veículo durante o período de contrato, 
reflexos dos valores pagos “por fora” sobre férias e outras verbas de-
correntes do fim do contrato. 
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Nos idos da década de 1970, não existia uma regula-
mentação tão detalhada sobre a penhora de bens para quitação 
de débitos judiciais.

 Mas não é de hoje a dificuldade da Justiça do Trabalho 
para fazer os devedores resolverem suas pendências.

 Conta-se que naquela época existia uma socialite que 
era figura frequente na Junta de Conciliação de Cuiabá. Embora 
de família renomada e cheia de granfinagem, ela tinha o hábito 
de não pagar seus funcionários.

 Isso gerava uma queixa; depois, um processo, e, logo, 
uma audiência. E a senhora sempre comparecia no dia marcado. 
Porém, entre comparecer e pagar vai uma distância.

 Nas inúmeras idas e vindas à Justiça do Trabalho, sem-
pre com visual impecável e normalmente usando muitas joias, 
chamava atenção de todos, inclusive da juíza que atuava na Jun-
ta.

 Contam que a tal madame tinha anéis em todos os de-
dos, cada um com pedras preciosas mais reluzentes que as do 
outro. Seu pescoço era adornado por cordões de ouro e pingen-
tes brilhantes, fazendo par com brincos também carregados de 
diamantes.

 Num belo dia, durante uma execução, o único oficial 
de justiça que atendia toda a vasta jurisdição do estado recebeu 
mais uma vez a recusa de pagamento de um processo. Em face 
disso, para relatar o ocorrido, reportou-se à juíza, que se dirigiu 
a ele com a seguinte indagação:

A DIAMANTADA 
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 – Essa mulher é aquela que tem diamantes dos pés à 
cabeça?

 O oficial confirmou que sim, que se tratava da mesma 
pessoa.
 – Quero os diamantes!!! Traga todos. Ou ela paga ou vai 
perder tudo. – afirmou, incisiva, a magistrada.

 Missão dada precisa ser cumprida! O servidor, então, 
retornou à casa da senhora. Ela, que já estava um tanto quan-
to acostumada a receber intimações e documentos afins, não se 
furtaria a falar pessoalmente com o oficial. Mal sabia ela, porém, 
que dessa vez a situação tomaria outras proporções...
 – Vim buscar suas joias para serem penhoradas.
 – Como assim minhas joias? Não, isso não pode ocorrer.
 Ela respondeu com espanto.
 – Pode sim, minha senhora. É uma ordem da juíza e eu 
vou cumprir. Se a senhora quer preservar seus penduricalhos de 
diamante é melhor pagar o valor determinado na sentença traba-
lhista.
 É provável que ela tenha ficado muito abalada com a 
possibilidade de perder seu tesouro, já que, inusitadamente, ela 
pagou ao ex-empregado tudo o que devia.

 Mesmo com tudo isso, quando um novo magistrado 
chegou a Cuiabá, outros processos surgiram, e as reclamações na 
junta trabalhista continuaram quase como uma romaria.

 No entanto, se os diamantes são eternos, assim também 
os esforços da Justiça em fazer valer o direito dos trabalhadores. 
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PERSONA NON GRATA
 Certamente ninguém queria aquela profissional ali, na sala 
de administração da empresa, conferindo todos os movimentos de 
caixa. Ela não havia sido contratada pela direção, não estava lá para 
ser uma colega simpática ou seguir carreira na organização, mas ti-
nha livre acesso à empresa e seus documentos.

 Sua presença foi imposta por determinação da Justiça do Tra-
balho para cumprir as vezes de administradora judicial em um co-
légio de Cuiabá, famoso pelo cursinho pré-vestibulares frequentado 
pelas classes mais altas. Se, por um lado, era ela a intrusa naquela 
sala, por outro, tornou-se a esperança de diversos professores que 
queriam receber salários atrasados e verbas trabalhistas.

 Perita e economista com experiência em administração e fi-
nança, recebeu a missão de conferir, “tintim por tintim”, o fluxo de 
caixa da empresa e encontrar, entre as mensalidades recebidas, di-
nheiro suficiente para pagar oito ex-empregados que se socorreram 
na Justiça do Trabalho e cujos processos tramitaram a partir de 2003.

 A determinação foi dada em 2009 pela 2ª Vara de Cuiabá com 
o objetivo de garantir uma medida já imposta pelo Judiciário: a pe-
nhora de 30% do faturamento da empresa para o pagamento de uma 
trabalhadora que há cinco anos esperava pelo recebimento de crédi-
tos trabalhistas.

 Colocar aquela profissional ali, com livre acesso à empresa e 
seus documentos, foi a última cartada para conseguir, enfim, encon-
trar o dinheiro. Foi essa, aliás, a alternativa encontrada pela justiça 
trabalhista depois de vários recursos sem sucesso junto à empresa e 
seu proprietário para quitar o débito, inclusive com reiteradas tentati-
vas de penhora de bens e valores. 
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 Imagine que naquela empresa, em pleno funcionamento, não 
foram localizados bens em nome de seu titular para garantir o paga-
mento já reconhecido e requerido judicialmente.

 A Justiça já havia tentado a configuração de grupo econômi-
co, reunindo mais de 30 empresas, e a desconsideração da pessoa ju-
rídica (quando se ignora a separação patrimonial entre o capital de 
uma empresa e o de seus sócios).

 Também, tentou o bloqueio de contas-correntes e de bens 
como veículos e imóveis, além da inclusão dos envolvidos no Banco 
Nacional dos Devedores Trabalhistas (BNDT), com o que impediria a 
participação dos incluídos em licitações públicas.

 Desde 2009, após a penhora de parte do faturamento da em-
presa, a Justiça do Trabalho buscava a quitação de débitos para ou-
tros profissionais da unidade escolar. Nove anos depois, em 2012, o 
Núcleo de Conciliação do Tribunal passou a conduzir as negociações 
para resolver os demais processos da empresa em tramitação nas ou-
tras varas da capital.

 No ano seguinte, passados 10 anos desde que um profissional 
daquele colégio acionou a Justiça do Trabalho, foi realizado um acor-
do com os trabalhadores no qual a empresa se comprometeu a fazer 
depósito de uma quantia mensal.

 Depois de todo o empenho da justiça para conseguir fazer 
esses pagamentos, de tantos despachos e atas serem produzidos pelos 
servidores, de tantas notificações enviadas e audiências realizadas, 
somente no início de 2017 o processo, com todas as verbas quitadas, 
foi finalmente arquivado, após 14 anos de tramitação.
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“SEGURA, QUE VAI TOMBAR!”
 Quem é usuário do transporte coletivo urbano conhece bem 
as más condições da frota muitas das vezes colocadas em circulação. 
Na década de 1990 e começo dos anos 2000, a péssima qualidade dos 
veículos em uso na região metropolitana de Cuiabá era tamanha que 
a população achava que os ônibus iriam tombar ao fazer uma curva 
mais acentuada. Os jovens, mais espirituosos, costumavam brincar 
dizendo que estavam em uma “montanha russa”.

 O que pouca gente sabe é que essa falta de investimentos na 
renovação dos veículos era apenas um dos lados da gestão fraudu-
lenta conduzida pelos proprietários dessas empresas, inclusive com a 
manutenção da matriz e filial em paraísos fiscais no exterior.

 Além da deplorável condição da frota, motoristas e cobrado-
res tinham algo mais com que se preocupar: o não pagamento de di-
reitos, como comissões e horas extras, e a ausência de recolhimento 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições previ-
denciárias. Em certa ocasião, eles chegaram a ameaçar acampar em 
frente à sede da então Delegacia Regional do Trabalho de Cuiabá para 
cobrar uma fiscalização mais incisiva do órgão.

 Esse cenário se agravou quando cinco das seis empresas de 
transporte coletivo perderam a concessão do sistema entre 2004 e 
2006 e tiveram que sair de operação. De um dia para o outro, milhares 
de trabalhadores se viram desempregados, sem receber até mesmo 
o salário do mês. A saída encontrada por eles foi procurar a Justiça 
do Trabalho. Mas conseguir o pagamento dos direitos não seria algo 
rápido e fácil.

 Além das milhares de ações individuais movidas pelos ex
-empregados, algumas ações cautelares com pedidos liminares de 
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arrestos dos bens passaram a chegar à mesa dos magistrados. Nelas, 
o Ministério Público do Trabalho e o sindicato dos trabalhadores acu-
savam as empresas de estarem se desfazendo de seus patrimônios 
para assim se livrar do pagamento das dívidas. Em um dos casos, en-
quanto aguardavam a decisão da Justiça, centenas de trabalhadores 
foram para a porta de uma das empresas na tentativa de assegurar 
que nenhum veículo ou outro bem fosse transferido.

 Em grande medida, foram esses arrestos feitos nos momentos 
certos que garantiram aos ex-empregados receberem a maior parte 
dos direitos sonegados. 

 Nos anos seguintes, a Justiça do Trabalho passaria, então, a 
realizar vários leilões de venda dos bens dessas empresas. Tudo o que 
foi possível acabou sendo vendido, desde as sedes das concessioná-
rias até mesmo os velhos e mal tratados ônibus da frota. No final das 
contas, nem os veículos tombaram no dia a dia, nem os trabalhadores 
levaram um “tombo” de acabar não recebendo nada. Menos mal.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

  Uma dessas empresas de transporte público de passa-
geiros foi condenada a pagar 100 mil reais de dano moral coleti-
vo por deixar de fazer de forma habitual os depósitos do FGTS 
de seus empregados. O caso foi julgado em 2006 pela 6ª Vara do 
Trabalho de Cuiabá e a decisão confirmada pelo TRT de Mato 
Grosso no ano seguinte.

 A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho 
e também envolveu a ocorrência de jornadas exaustivas a que os 
empregados eram submetidos, além da não concessão do inter-
valo para almoço.

 Quando a ação foi protocolada, foram juntados os au-
tos de infração aplicados pela Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT) por conta de irregularidades no depósito de FGTS e docu-
mentos referentes às outras denúncias. 

 Em relação ao FGTS, a concessionária jogou a culpa pe-
los atrasos pelo que chamou de excessivos encargos trabalhistas, 
previdenciários, securitários dentre outros, argumento que foi 
rechaçado pelo magistrado que julgou o caso. “Não cabe à re-
clamada, depois de explorar atividade econômica, vir em juízo, 
escusando de cumprir a sua indeclinável responsabilidade so-
cial, alegando excesso de tributação por parte do Estado”, disse 
à época.

 Ela ainda se justificou nesse ponto alegando que os em-
pregados acabavam não sofrendo prejuízo algum, já que ao te-
rem os contratos rescindidos recebiam tudo com juros e multas. 
Mas, com o fim da concessão, o que garantiu mesmo aos traba-
lhadores receberem partes desses direitos foi a penhora dos bens 
da empresa pela Justiça para venda em leilão.

DEU RUIM
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GOL CONTRA
 Quando o Tigrão da Vargas contratou o centroavante e Se-
cretário da Big Banca para a empreitada de levar o clube da terceira 
para a primeira divisão nacional, houve um uhull dos cento e poucos 
torcedores na arquibancada.

 Os amantes do futebol entraram em campo. O atacante ma-
tou no peito, fez uma tabelinha com um meia-cancha vindo do Cofre 
do Alencastro e entrou na área trabalhista. Deu um baile até no juiz 
da federação catarinense e foi à glória com um gol de placa.

 O time adversário, Reclamantes F. C., formado por onze ba-
charéis, empatou o jogo e ao final todos saíram ganhando. Sabe aque-
le jogo em que o empate classifica os dois times? Foi isso. Um passari-
nho, de joguete, ria de alegre...

 A renda de 887 mil seria repartida com a comunidade dos 
reclamantes, descontada a taxa da federação dos advogados, e tudo 
virou uma festa semelhante à do “Força Chape”, que tomou conta do 
país um lustro depois.

 Mas nem tudo são flores nesta terra de Moreira Cabral. Mal 
seguiu o campeonato e o povo da botina, que não gostava da boca 
suja da torcida tigresa, cortou a verba. Os botinudos gostavam mais 
de São Lucas do que de Rondon...

 Cofre vazio e boleiro sem inspiração, tudo a ver. O pré-falado 
centroavante passou a errar até arremesso lateral. Foi jogar no time 
da S. C. Ajacopa e, de tanto bater na canela dos outros, a bola bateu na 
canela dele.

 O time dos reclamantes e seus 11 bacharéis ficaram no velho 
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porto de Cuiabá a ver navios imaginários... O time das varas voltou a 
jogar com atualizações dos valores das condenações, penhoras, inti-
mações e outros que tais.

 O centroavante, aquele que começou no Big, andando de Fer-
rari, foi pego no bafômetro e no antidoping e passou a jogar no time 
dos canarinhos de gaiola, fazendo dupla com o reserva do botinudo
-mór. E foi esquecido. Logo ele, que tanto gols fizera em favor deles 
nos prélios de maquinários e maquinados...

 Com tantas patacoadas, o escrete do Tigrão caiu para a quarta 
divisão nacional e para a segundona estadual. As ilusões se desfize-
ram e um mixto de tristeza e descrédito tomou conta da torcida. As 
glórias sonhadas foram um sonho que se sonhou só. Um canto de 
pardal solitário. O clássico dos milhões virou papo saudosista de cro-
nista dos anos sessenta. E à poeira do arquivo ficaram as pendências 
milionárias na dona justa obreira.

Segundo tempo

 Mas nesse campeonato de tantas partidas perdidas, um ou 
outro lance fez a alegria de um boleiro. Foi o caso de uma penhora 
exitosa em favor de um atleta.

 Era uma fria tarde-noite de abril de 2008. Um bom público, 
em termos de futebol mato-grossense, se fazia presente no Estádio 
Governador José Fragelli, o conhecido Verdão. O Tigrão da Vargas 
disputava um dos jogos da fase final do campeonato estadual.

 Eis que assomou no estádio uma oficial da Justiça do Traba-
lho, para encarnar o papel de carrasco do minguado caixa do tradi-
cional clube.
 Teria sido uma noite muito boa para o elenco cuiabano, que 
venceu o jogo, classificando-se para as finais do campeonato daquele 
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ano, do qual se sagraria campeão.

 Mas menor teria sido a festa dos 2.362 torcedores, que pro-
porcionaram uma renda de pouco mais de 20 mil reais, se soubessem 
que o saldo líquido, pouco mais de 11 mil, seria raspado pela diligente 
servidora da justiça trabalhista.

 Só quem ficou feliz com a penhora foi um ex-atleta, que rece-
beu em dobro seus direitos graças à multa de 100% aplicada ao time 
por este não ter pagado em tempo hábil o valor de cinco mil reais do 
acordo firmado.
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CHIQUEIRÃO
 “Chiqueirão” foi o apelido dado por caminhoneiros que uti-
lizavam o terminal ferroviário de Rondonópolis. Uma rápida visita 
ao local deixava óbvio o motivo da indignação disfarçada de gracejo: 
filas gigantescas de caminhões em um pátio que acumulava muita 
lama na chuva, poeira na seca e colecionava reclamações pela falta de 
estrutura.

 O terminal, de responsabilidade da ALL América Latina Lo-
gística, foi alvo de vários protestos de motoristas que buscavam me-
lhores condições de infraestrutura nos pátios em que aguardavam o 
descarregamento de grãos. Entre as principais reclamações estavam 
a falta de banheiros e de local adequado para espera até o descarrega-
mento da carga.

 Toda a riqueza ali transportada contrastava com as condições 
a que aqueles trabalhadores eram submetidos. Os caminhoneiros fa-
ziam parte da engrenagem necessária ao escoamento da soja, grão 
conhecido como ‘ouro verde’ e responsável por boa parcela do Produ-
to Interno Bruto brasileiro, mas eram submetidos a locais de trabalho 
sem higiene e segurança.

 O relatório do MPT mostrou que, apesar dos pátios de espe-
ra e classificação estarem pavimentados, o pátio de apoio era apenas 
uma grande área coberta de terra. Na tentativa de minimizar as re-
clamações, foram colocados cascalhos e britas na área após inspeções 
realizadas pelo Ministério do Trabalho, mas sem melhoras significa-
tivas.

 O terminal recebia cerca de mil caminhões todos os dias, 
dos quais grande parte permanecia nesse pátio de apoio, destinado 
àqueles que chegavam antecipadamente ao respectivo agendamento 
ou que aguardavam nova data para descarregar. Faltavam água po-
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tável e limpeza nos poucos banheiros disponíveis. Os caminhoneiros 
ficavam expostos a poeira e lama, sol e chuva, deixados à míngua de 
qualquer espaço coberto onde pudessem se abrigar.

 Trabalhando há 13 anos no setor de transportadora, um ca-
minhoneiro relatou na época  que o descarregamento no terminal de-
morava em média 24 horas para ser realizado. Entretanto, havia casos 
em que os caminhoneiros precisam esperar por até três dias por conta 
do tamanho da fila. Tudo porque a empresa contratava um volume de 
cargas que o terminal não conseguia dar vazão.

 O descumprimento das normas de saúde, higiene e seguran-
ça dos trabalhadores acabou por levar a empresa a ser condenada ao 
pagamento de indenização por danos morais coletivos de 1,5 milhão 
de reais. Afinal, como ressaltou a juíza do trabalho de Rondonópolis 
que julgou o caso, os trabalhadores têm direito a condições sanitárias 
adequadas, consequência lógica dos preceitos constitucionais relacio-
nados à dignidade da pessoa humana e direito à saúde.
 
 O terminal ferroviário em Rondonópolis, maior complexo in-
termodal América Latina, está localizado na rodovia BR-163, a apro-
ximadamente 28 quilômetros do centro da cidade de Rondonópolis, 
no Sul de Mato Grosso. O complexo foi inaugurado em setembro de 
2013 e passou a receber a maior parte da carga de grãos da região, que 
seguia pela ferrovia até o porto de Santos, em São Paulo.

 Por isso a grandeza, relevância social e impacto econômico 
das operações da operadora do terminal ferroviário na região que 
que exige, segundo a magistrada, “maior responsabilidade e compro-
metimento na sua atuação”.

 Além disso, a empresa era reincidente e já havia sido conde-
nada, em outra ocasião, por dano moral coletivo por manter situações 
semelhantes de não comprometimento com a saúde e segurança dos 
trabalhadores. 
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COMBINADO QUE SAI CARO
 Quando o tal do jeitinho brasileiro chega à Justiça do Traba-
lho, os prejuízos vão além. Em 2010 foi constatado um dos inúme-
ros casos de fraude em processos trabalhistas nos quais advogados 
e empresas tentaram “passar a perna” no Judiciário com o intuito de 
homologar acordos cheios de vantagens, mas só para as empresas. 
Durante a audiência, a juíza percebeu que algo estava errado naquele 
acordo, firmado rapidamente entre uma empresa de transporte da re-
gião de Tangará da Serra e os empregados pois só a empregadora se 
beneficiava. Vários pontos aguçaram a curiosidade da magistrada.

 Ao ouvir os depoimentos dos trabalhadores, ela percebeu que 
as ações haviam sido propostas por recomendação do representante 
da empresa, que, inclusive, pagaria o advogado dos ex-empregados. E 
estranhou que eles estivessem abrindo mão de cerca de 30% dos seus 
créditos para o advogado apenas confirmar o acordo, prerrogativa da 
qual se serviram mesmo tendo direito à assistência do Ministério do 
Trabalho ou do Sindicato para a rescisão do contrato de trabalho, uma 
vez que já contavam mais de um ano de registro na empresa.

 Os indícios não deixaram dúvidas: com essas ações judiciais, 
a empresa procurava eximir-se de pagar os direitos aos trabalhadores 
utilizando-se da Justiça do Trabalho para homologar o acordo e fazer 
coisa julgada, de sorte que não poderia ser contestado posteriormente 
pelos empregados.  Se nada fosse feito, o empregador rescindiria o 
contrato de trabalho, pagaria os valores que entendesse e, como se 
não bastasse, teria como chancela uma decisão judicial irrecorrível!

 A malandragem teve consequências. O processo foi extinto 
e a empresa foi condenada a pagar multa de mais de nove mil reais 
em favor da União por desrespeitar o Poder Judiciário. O ocorrido 
foi comunicado à Ordem dos Advogados e ao Ministério Público do 
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Trabalho para as providências necessárias.

 O empresário tentou utilizar um artifício conhecido como 
“lide simulada”, no qual as partes usam a Justiça do Trabalho para 
poder dar aparência de legalidade a uma situação, sem que haja mais 
discussões a respeito, já que ao final se terá uma decisão judicial.

 Nessa trapaça, que a Justiça reconhece como golpe da “casa-
dinha”, as duas partes combinam de antemão a negociação e apenas 
“encenam” o acordo em audiência, prejudicando, claro, o empregado.
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30 DIAS DE SOLIDÃO
 Foram 30 dias de uma rotina humilhante: o motorista chega-
va para trabalhar no início da manhã, batia o ponto e recebia a ordem 
de ir para a frente da empresa e lá ficar até o fim do expediente, sem 
que houvesse ali bancos ou cadeiras nem qualquer abrigo para poder 
descansar e se proteger do sol.

 Sob pena de ter a jornada de trabalho cortada, o trabalhador 
permanecia cerca de 8 horas por dia no mesmo local, em pé e exposto 
ao tempo.

 O motivo do castigo era de conhecimento de todos: o motoris-
ta havia se recusado a cumprir a ordem de dirigir um caminhão ca-
çamba contendo combustível porque não tinha a habilitação especial 
requerida para a atividade, transporte de material inflamável.

 Os dias de castigo físico e psicológico foram suportados pelo 
trabalhador em um local bem distante de suas origens, para onde ha-
via sido levado pela empresa. Recém-chegado no então município de 
Guaporé, localizado na Serra Gaúcha, Sul do país, ele não tinha, por-
tanto, a quem recorrer. Distante dois mil quilômetros de Confresa, 
em Mato Grosso, onde foi contratado, enfrentou os destemperos do 
encarregado da empresa. Longe da família e amigos, sem apoio, sozi-
nho, submeteu-se aos castigos.

 Além da humilhação perante clientes e colegas de trabalho, o 
seu salário naquele mês foi drasticamente reduzido. Como não tinha 
realizado nenhuma tarefa produtiva, recebeu apenas o mínimo, sem 
comissões ou horas extras.

 O castigo foi cumprido em frente a uma capela mortuária, 
um local coberto, mas demarcado com uma fita amarela e preta para 
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impedir a entrada de quem buscasse abrigo. A fita foi colocada, se-
gundo os depoentes, com a desculpa de que sapatos cheios de barro 
sujariam o recinto.

 A situação, narrada pelo motorista em um processo ajuizado 
na Vara do Trabalho de São Félix do Araguaia, região onde ele havia 
sido contratado, e admitida inclusive por testemunhas indicadas pela 
empresa, levou o juiz a condenar a construtora ao pagamento, na épo-
ca, de 100 mil reais de indenização por danos morais.

 Os dias daquele mês se passaram sem que nenhuma provi-
dência tivesse sido tomada pelo empregador ou mesmo pelo superior 
hierárquico do encarregado que impusera o castigo. Fato “estarrece-
dor” para o magistrado que proferiu a sentença, afirmando: “Vejo que 
ninguém, nem os mais terríveis dos seres humanos, merece ser casti-
gado com desforço físico ou tortura psicológica, como foi submetido o 
autor.”

 A decisão, proferida na Justiça do Trabalho mato-grossense, 
puniu a empresa, que claramente havia descumprido os princípios 
contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos proibindo 
tortura, castigo cruel, desumano ou degradante.

 A sentença transitou em julgado, e os valores não foram mo-
dificados. Pagamento realizado, processo arquivado, mas aqueles 30 
dias de castigo solitário nunca serão esquecidos.
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 Todos os dias o funcionário chegava ao seu posto 
de trabalho, mas, ao invés de exercer as funções para as 

quais fora contratado, recebia ordens que lhe minavam a 
autoestima e a confiança na própria capacidade: tinha que 
pegar um banquinho, sentar embaixo de um pé de manga 
que ficava num terreno baldio em frente à empresa e, duran-
te todo o expediente, contar, uma a uma, todas as folhas que 
caíssem no chão.

 O caso, que se repetiu por dias a fio em uma cida-
de do Médio Norte Mato-grossense, foi levado à Justiça do 
Trabalho com pedido de indenização por danos morais. A 
conduta do empregador configurou assédio moral e, apesar 
do inusitado, não se constitui num ato isolado.  

 O Tribunal recebe com frequência casos como esses, 
nos quais o trabalhador é impedido de trabalhar e que, 
mesmo o salário sendo pago, o coloca em situação vexa-
tória, de exposição a comentários de colegas, além dos 

danos psicológicos.

O CONTADOR DE FOLHA 

SÓ SEI QUE FOI ASSIM...
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PATROA OSTENTAÇÃO
 Quando ela entrou na sala de audiência apenas confirmou o 
que sua ex-faxineira já havia contado no processo: cabelos impecavel-
mente trabalhados no salão de beleza e um visual de quem se esmera 
ao se arrumar. 

 Dona Maria, de modos simples e acostumada ao trabalho 
duro das faxinas que fazia para sobreviver, era sua opositora naquele 
processo.  Estava ali na Justiça do Trabalho para cobrar três das qua-
tro faxinas que ela havia feito em outubro de 2016, mas até aquela 
data, em julho de 2017, não tinha conseguido receber. Nas várias ve-
zes que havia tentando, só o que conseguia eram seguidas desculpas. 

 Aquela faxineira não teve acesso a uma educação exemplar 
ou mesmo recebido da vida as melhores oportunidades, mas nada 
disso a impediu de ter uma sacada de mestre para provar para juíza 
que aquela que lhe devia tinha sim condições de pagar o valor dos 
seus serviços.  

 Afinal, como explicar a dívida com a empregada - que lim-
pou a sujeira da casa, lavou a roupa suja dos filhos e arrumou camas 
bagunçadas - e ao mesmo transformar o cabelo curto em longas ma-
deixas num dispendioso mega hair? Era justo que, enquanto devia 400 
reais, desfilava para todo lado de carro próprio, dava festa de aniver-
sário e ainda exibia selfies tiradas com um Iphone? 

 Essas indagações borbulhavam na cabeça da faxineira quan-
to olhava o Facebook da ex-patroa. Não teve dúvidas. Copiou todas 
aquelas fotos para provar o nível de vida mais abastado e inseriu to-
das no processo a ser analisado na Justiça. 

 Aproveitou o ensejo e contou que, na época que prestava o 
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serviço, lavava as roupas em sua própria casa, utilizando dos seus 
produtos de limpeza e de sua energia elétrica, cujo valor da conta au-
mentou consideravelmente no mês que prestou serviços para ex-pa-
troa.

 Como se não bastasse ter que implorar para receber o paga-
mento, teve toda a história de ter entrado com um processo divul-
gado em um grupo de Whatsapp das moradoras do condomínio da 
ex-patroa.  Ficou taxada como “aquela” empregada que leva quem a 
contratasse para a justiça, o que certamente fez cair a contratação de 
suas faxinas na vizinhança. 

 O apanhado de fotos entregues ao Judiciário surtiu o efeito 
desejado e a juíza do caso ficou convencida da humilhação que a tra-
balhadora sofria tentado, diversas vezes sem sucesso, receber os pa-
gamentos atrasados. 

 A magistrada citou uma sequência de fotos em que a ex-pa-
troa aparecia com cabelos curtos e depois já com o mega hair, procedi-
mento cujo valor de mercado é bem mais alto que as faxinas. Também 
citou as fotos postadas na rede social nas quais a reclamada comemo-
rava o próprio aniversário. 

 A dona da casa não teve como negar que as faxinas não ha-
viam sido pagas, mas justificou o atraso alegando estar desemprega-
da.  O argumento não comoveu a magistrada e a patroa foi condenada 
a depositar o valor das faxinas, devolver o dinheiro gasto com pro-
dutos de limpeza e energia elétrica e pagar 3 mil reais de danos mo-
rais. “Certo é que o sentimento de mágoa e revolta da reclamante não 
pode ser ignorado, já que limpou e lavou a sujeira feita na residência 
da reclamante e de seus filhos, e nada recebeu por isso, enquanto a 
reclamada se apresenta para a sociedade com um padrão de vida que 
não condiz com a miserabilidade financeira que defende nos autos”, 
concluiu a juíza. 
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CANAVIAL EM CHAMAS
 Enquanto as labaredas subiam naquela queimada na plan-
tação de cana de açúcar, uma tragédia atingiu três trabalhadores da 
Usina Pantanal de Açúcar, em Jaciara. O tempo seco, o fogo, a im-
previsibilidade do vento e a falta de atenção ao período proibitivo de 
queimadas foram os fatores de risco que compuseram as circunstân-
cias da morte de dois trabalhadores e do comprometimento do estado 
de saúde de outro, que ficou gravemente ferido.

 A empresa não possuía as licenças ambientais necessárias 
para a realização da queima de cana. Sem observar o clima ou mes-
mo as solicitações legais, o “jeitinho” dado pela fazenda na tentativa 
de burlar a legislação foi fatal: o primeiro trabalhador morreu intei-
ramente carbonizado no local, e o outro foi levado ao hospital, não 
resistiu aos ferimentos e faleceu dias depois.

 Foi só com a morte e o ferimento dos trabalhadores que vie-
ram a público as irregularidades latentes que contrariavam todas as 
recomendações do Ministério do Trabalho e Emprego. Mesmo com o 
uso dos equipamentos recomendados, sempre havia riscos aos traba-
lhadores que comandavam a queima.

 A vida dos trabalhadores foi uma consequência gravíssima, 
mas não foi a única, segundo o Ministério Público do Trabalho. As 
queimadas com as quais os produtores de cana estão acostumados 
são responsáveis por vários danos ambientais, dentre tantos, a morte 
de animais e o comprometimento da fertilidade do solo em razão da 
alteração da umidade da terra, que, com o aquecimento, provoca o 
desequilíbrio das taxas de infiltração de água.

 Esses danos também afetam a população sobretudo por de-
sencadear doenças respiratórias e oftalmológicas. 
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 Na Vara do Trabalho de Jaciara, determinou-se à empresa a 
suspenção das queimadas até ela provasse que possuía todas as li-
cenças legais, bem como tinha condições de “garantir o direito cons-
titucional fundamental de seus trabalhadores a um meio ambiente 
laboral hígido.” Para impedir qualquer ato de retaliação, os empre-
gados receberam a garantia de permanecerem no emprego enquanto 
durasse a suspensão da queima.

 Por fim, o Ministério Público do Trabalho e a Usina firmaram 
um acordo de pagamento de 750 mil reais por danos morais coletivos, 
destinados a projetos sociais da cidade.

 O caso, que percorreu o Judiciário Trabalhista de Mato Gros-
so em 2010, não foi um fato isolado e fez parte de uma polêmica de 
anos. 

 Apesar de facilitar o corte da cana de açúcar, a queima é mui-
to poluidora e chegou a ser proibida em alguns estados. Os produ-
tores acreditam que proibir vai prejudicar a produção da cana. Por 
outro lado, há quem defenda sua extinção com base nos malefícios ao 
meio ambiente e aos riscos à segurança dos trabalhadores. 

 Talvez um dia a queda de braço termine. Talvez a tecnologia 
ofereça uma solução. Por enquanto, tal qual para as Usina Pantanal, o 
seguro é obedecer a legislação vigente, respeitar o período proibitivo 
de queimadas e fornecer aos trabalhadores Equipamentos de Prote-
ção Individual.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 O ano era 2007. O cenário, tenso: ônibus e canaviais in-
cendiados, estradas fechadas e um mar de gente, aproximada-
mente 4.000 pessoas, que, enfurecidas, gritavam suas reivindica-
ções. A situação era crítica, com direito a intimidação e exigência 
da presença de um juiz do trabalho para se começar qualquer 
conversa entre os cortadores de cana e os representantes da em-
presa.

 O fato ocorreu em Barra do Bugres, município da juris-
dição da Vara do Trabalho de Tangará da Serra, cerca de 240 km 
distante de Cuiabá. 

 A manifestação era parte de um movimento grevista 
organizado pelos trabalhadores dos canaviais de uma usina da 
região exigindo, entre outros pontos, o aumento no valor pago 
pela tonelada de cana cortada e a melhoria na qualidade da ali-
mentação fornecida pela empresa.

 Os manifestantes tinham se “armado” para o conflito, 
bastava uma gota d’água para que o caos se instalasse. A juíza, 
que participava de uma qualificação na sede da Justiça do Traba-
lho, em Cuiabá, recebeu a notícia pelo comandante geral da Po-
lícia Militar: “Doutora, a senhora precisa ir imediatamente para 
lá. Os cortadores de cana estão revoltosos e exigem a presença do 
juiz do trabalho para iniciarem qualquer tratativa. Vá rápido!”.

 Pouco tempo depois, embarcavam no helicóptero da 
Polícia Militar as representantes da Justiça do Trabalho, da Dele-
gacia Regional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. 
As três experimentariam a sensação de medo. Elas sabiam que, 
mesmo com as forças policiais à escolta, a insegurança era gran-
de, pois, se os trabalhadores se rebelassem, suas vidas estariam 
em risco.

TENSÃO NO CANAVIAL 
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 Quando tocaram o solo e enxergaram aquela multi-
dão de encapuzados, gesto claro de intimidação, foi preciso 
conter a sensação de frio na espinha dorsal. A confusão era 
tanta, que havia se tornado inviável qualquer tentativa de di-
álogo entre quem quer que fosse.

 Os cortadores de cana se articularam e se organi-
zaram para a greve, dispondo inclusive de rádio transmis-
sor. Ao perceber o uso do aparelho, a juíza teve uma ideia: 
conclamá-los, via rádio, para uma reunião, formando-se para 
isso uma comissão de trabalhadores. Iniciaria ali uma trégua 
para o acordo, porém havia outro obstáculo a ser vencido: a 
desconfiança deles.

 Para evitar possíveis retaliações, foi preciso acionar 
as tropas de choque do estado. Tudo caminhava bem, mas, 
enfim, eram 4.000 pessoas inflamadas, todas reivindicando 
melhores condições. Os trabalhadores, além de laborar por 
horas a fio debaixo de chuva ou sol, ainda eram submetidos 
aos mandos e a desmandos, como o desconto, em seu pa-
gamento, do valor de ferramentas de trabalho e dos equipa-
mentos de proteção. Esses e outros descumprimentos traba-
lhistas foram detectados pelas autoridades, que exigiram da 
empresa imediatas providências para sanar essas e outras 
falhas.

 Além disso, a Justiça do Trabalho, juntamente com 
as representantes dos outros órgãos, mediou o conflito e ga-
rantiu aos trabalhadores um aumento significativo no preço 
pago por tonelada de cana cortada, além do fornecimento de 
alimentação sem desconto no salário.

 A negociação durou mais de 24 horas. E, apesar do 
estresse e das horas de suspense, tudo acabou bem. Desse 
episódio ficaram as lembranças e, a despeito dos riscos corri-
dos, a satisfação do dever cumprido!
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PROFISSÃO OU VOCAÇÃO? 
 “Ser pastor é uma profissão ou uma vocação?”. Foi com a res-
posta a essa pergunta que a juíza em atuação na Vara de Cáceres de-
cidiu um conflito trabalhista entre um pastor e uma igreja evangélica.

 Imagine a confusão que se instalou entre os fiéis da igreja 
quando o pastor, que havia assumido esse papel com a firme convic-
ção de ter sido enviado por Deus, resolveu, de uma hora para outra, 
desligar-se do ministério e, ainda, tentar receber na Justiça do Traba-
lho os direitos trabalhistas que julgava merecer. 

 A justificativa para deixar o ministério causou ainda mais 
alvoroço do que a surpresa da igreja ao saber que estava sendo pro-
cessada na Justiça do Trabalho:  Segundo o pastor, em uma conversa 
direta com os céus, fora aconselhado a seguir outros rumos e pregar 
novos valores.

 Em depoimento na audiência judicial, ele garantiu ter recebi-
do ordens “do alto” para abrir um ministério próprio, já que era per-
seguido e por vezes apontado como endemoniado pela comunidade 
na qual atuava por “[...] falar as coisas que Deus determinava”. 

 As discussões se acaloraram entre os fiéis e o pastor, que a 
todo momento  dizia que tinha, sim, uma relação de emprego naquele 
posto. Como prova, garantiu ter sido chamado para o serviço com a 
promessa de receber dois salários mínimos, além de moradia gratui-
ta.

 Ademais, alegou ter sofrido um acidente de trabalho em uma 
viagem missionária, de Rondonópolis a São Paulo, com o presidente 
da igreja em Mato Grosso. O trajeto, de carro, teve vários percalços e 
terminou em tragédia, um dos pastores que estava no carro morreu. 
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Ele, no entanto, ficou vivo. Muito vivo, a ponto de ter culpado o morto 
pelo acidente, conforme confessou na audiência. 

 O combinado, segundo o pastor, era realizar cultos, campa-
nhas, batizados, vigílias, além e exercer outras atividades esporádi-
cas, como pintura do prédio e reformas do altar. A igreja contestou as 
alegações e argumentou que a realização dos serviços tinha convic-
ção puramente religiosa, de pregar o evangelho. Ainda ponderou que 
a hierarquia eclesiástica não significa subordinação jurídica, requisito 
para gerar vínculo de emprego, mesmo porque não existe fim econô-
mico em suas atividades, e suas obras são mantidas pelas doações e 
dízimos dos fiéis.

 De outro lado, o pastor afirmou que, apesar de não ter busca-
do a igreja visando ganhar dinheiro, houve sim uma relação de em-
prego, uma vez que recebia frequentemente 300 reais para despesas 
pessoais. Mas que exercia aquela função por vocação e não pelo di-
nheiro. A obediência aos seus ditos “chefes”, disse ele, era uma ques-
tão de hierarquia eclesiástica, um respeito cristão aos desígnios da 
igreja. “A bíblia diz que se deve obedecer aos pastores”, ponderou. E 
declarou à juíza que as atividades desenvolvidas com a comunidade 
eram fruto de sua vocação religiosa e vontade de servir a Deus. 

 Por isso mesmo, a magistrada baseou-se na assertiva segun-
do a qual “O ministério religioso é, antes de mais nada, uma vocação 
e não um emprego, já que os serviços prestados são destinados a uma 
força divina.”. Decidiu, pois, que deveria prevalecer, no caso, o senti-
mento de religiosidade e espiritualidade que “[...] transcende o aspec-
to material da prestação laboral [...]”, não reconhecendo nenhum dos 
direitos trabalhistas pedidos.

 Apesar de insatisfeito com a decisão em primeira instância, 
o pastor não recorreu ao Tribunal. O caso foi encerrado, os ânimos 
se acalmaram, a ação transitou em julgado e ele foi cumprir a missão 
que disse ter recebido de Deus bem longe dali.
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VENENO ROUBADO
 No ano em que seu José completava 12 anos de serviços pres-
tados em uma cooperativa agropecuária em Mirassol D’Oeste, já com 
61 anos, foi surpreendido por uma denúncia que o fez passar por hu-
milhações que jamais esqueceria: foi acusado de roubar um litro de 
veneno por um dos vigias da empresa.

 A denúncia resultou em sua demissão por justa causa, e, de-
pois de tanto tempo naquele local de trabalho, não teve nem mesmo 
o benefício da dúvida. Logo ele, trabalhador de tantos anos, conheci-
do por todos e que, como demonstrado nos depoimentos dos colegas, 
nunca havia feito nada que manchasse sua trajetória de homem ho-
nesto.

 Trabalhador braçal desde sempre, analfabeto e pai de 10 fi-
lhos, que, segundo ele, foram “criados no cabo da enxada”. Dessa 
grande família, ele enchia a boca para contar que todos “[...] viraram 
cidadãos de bem.”. Todo mundo na pequena Mirassol, na época com 
apenas 16 mil habitantes, conhecia seu José.

 Como podia encostar a cabeça no travesseiro e dormir saben-
do que todos duvidavam da sua honestidade? Ele precisava tirar essa 
história a limpo. Mais do que a indenização por danos morais, rever-
são da justa causa e pagamento de todas suas verbas trabalhistas, o 
que ele queria mesmo era provar para sua família, filhos, colegas e 
moradores locais que não era ladrão. 

 Para isso, procurou a Justiça do Trabalho. Durante a audiên-
cia, não negou a veracidade de ter pego o veneno. Contudo, contou 
detalhes da história. Aproveitando seu horário de almoço, retirou o 
produto do local de trabalho e, então, se dirigiu a uma residência, 
na qual deveria aplicar o veneno. Tudo para atender a uma ordem 
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do chefe, gerente industrial da empresa, 
que morava na casa, cedida a altos em-
pregados. Feito isso, voltou para ocupar 

o seu posto de trabalho, momento em que 
veio a surpresa: chamado ao departamen-

to pessoal, foram-lhe apresentados do-
cumentos que ele, analfabeto, não sa-
bia ao certo do que tratavam. Somente 
depois de assinar foi informado de 
que aqueles papéis eram sua demissão.

  Seu José entrou calmo na 
sala de audiência, olhar sereno e 
narrou os fatos com uma “[...] sin-
ceridade transparente, riqueza de 

detalhes, até quando mencionou que 
sentiu um frio na barriga e ficou in-

dignado com a demissão, pois nunca 
passou por tal situação.”, escreveu a juí-
za ao relatar o caso em seu sentença.

  Foi com a mesma calma que 
o preposto e a testemunha informa-
ram, por meio de seus depoimentos, 
que aquele senhor de modos simples 
nunca fizera nada que merecesse uma 
penalidade, tampouco tiveram notícias 
de qualquer fato que desabonasse sua 
conduta.

  Ao final da audiência esta-
va claro que aquela justa causa, que 

de justa só tinha o nome, abalou a 
honra e a credibilidade indivi-
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dual, profissional e familiar daquele trabalhador. A história correu 
rápido pela cidadezinha e por isso merecia ter a justa causa revertida 
e, ainda, receber indenização por danos morais.

 As provas obtidas, não nos papéis e letras frias da reclamação 
e contestação trabalhista, mas nos olhos e condutas do trabalhador, 
do preposto e da testemunha fizeram a juíza da Vara do Trabalho ter 
certeza das verdades contidas nas palavras de seu José.

 Durante a audiência, a tranquilidade de todos os presentes 
impressionou a magistrada, ao contrário da costumeira animosidade 
flagrante em processos de reversão de justa causa.

 Para ela, se a empresa mantinha há mais de uma década um 
funcionário sem nenhum problema, era de se esperar que pelo menos 
o trabalhador tivesse em seu favor o benefício da dúvida. “A meu ju-
ízo, o autor agiu como mencionado por ele próprio, em audiência, de 
forma inocente, ao acreditar que o veneno poderia ser utilizado na 
propriedade da empresa onde residia o gerente industrial da empre-
sa”.

 A empresa foi condenada na primeira instância a indenizá-lo 
por danos morais em 30 mil reais e pagar todas as verbas trabalhistas. 
Porém, recorreu da decisão, e o Tribunal diminuiu esse valor para 15 
mil reais. Valores à parte, importou mesmo para o trabalhador o reco-
nhecimento perante os colegas de trabalho, família, filhos e sociedade 
de que ele era, sim, gente honesta. 
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SINDICATO SEM SINDICALIZADOS 
 Era um sindicato muito engraçado que quase não tinha sin-
dicalizados. Ninguém podia entrar nele, não, porque o controle era 
feito com muito rigor. Ninguém podia eleger presidente, porque as 
eleições não existiam. Tudo era feito com muito esmero para manter 
o acesso à entidade restrito a poucos e com o mesmo dirigente no po-
der.

 O Sindicato dos Comerciários de Cuiabá e Várzea Grande, a 
despeito dos tantos trabalhadores que atuavam nesse setor nas duas 
maiores cidades mato-grossense, possuía apenas 50 filiados e mante-
ve o mesmo presidente por quase 20 anos. Parecia a casa muito engra-
çada sonhada por Vinícius de Moraes, já que faltava até mesmo o bá-
sico para se parecer com uma associação de defesa dos comerciários.

 Foi essa constatação, aliada a um rosário de irregularidades, 
que levou o Ministério Público do Trabalho a questionar a legitimida-
de da diretoria da instituição em 2010. Bastava prestar atenção para 
notar ali irregularidades e incongruências de saltar aos olhos.

 Apesar de recolher a contribuição sindical dos trabalhadores, 
era dificultada ao máximo a filiação de novos sindicalizados. Aque-
le sindicato vazio parecia não incomodar os dirigentes, que sequer 
se esforçavam para buscar novos membros ou mesmo para evitar as 
perdas dos antigos. E o que acontecia durante as eleições parecia ser 
mantido a sete chaves, já que nada era registrado em ata.

 O sindicato atendeu aos requisitos legais para sua fundação, 
em 1980, mas a partir daí passou a colecionar irregularidades e des-
cumprimentos do próprio estatuto. Foram “aprovadas” sucessivas al-
terações estatutárias, a maioria delas antidemocráticas, como a possi-
bilidade de a diretoria aceitar ou não pedido de filiação sem nenhuma 
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justificativa, a exigência de quórum extremamente rígido para os as-
sociados solicitarem assembleia, a existência de reeleições sucessivas 
e indefinidas, o estabelecimento de mandato com prazo superior ao 
máximo previsto em lei, entre outras.

 Como se não bastasse, o presidente eleito em janeiro de 1989 
não era elegível, pois não atendia aos requisitos básicos de ser asso-
ciado há pelo menos seis meses e de estar no exercício da atividade 
de comerciário há mais de dois anos. Mesmo assim, num espaço de 10 
anos, o mesmo presidente foi eleito, curiosamente, em duas eleições 
ilegais. 

Arrumando a casa

 Tantas irregularidades só começaram a ser desfeitas quando 
o Ministério Público do Trabalho ingressou, em 2010, com uma Ação 
Civil Pública pedindo, entre outras coisas, ampla campanha de sin-
dicalização e eleições para a presidência. O sindicato foi acusado de 
trazer prejuízos para toda uma coletividade por impedir a liberdade 
sindical, fraudar processo eleitoral e compor a diretoria com mem-
bros suspeitos.

 Em 2011, a vara trabalhista considerou ilegal a eleição dessa 
diretoria e determinou que se desse início a uma ampla campanha 
de filiação de novos associados. Após esse prazo, deveria ser iniciado 
processo eleitoral para escolha de nova mesa diretora.

 A diretoria em exercício recorreu da decisão, mas o Tribu-
nal manteve as obrigações bem como a condenação ao pagamento de 
multa por dano moral coletivo. Só que essa “novela” ainda não havia 
chegado ao fim...

 Quase um ano e meio depois, ainda sem realizar a campanha 
de sindicalização, os dirigentes deflagraram novo processo eleitoral, 
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quando nova decisão judicial suspendeu a assembleia convocada para 
a eleição. O problema foi que todo o processo estava sendo realizado 
sem o acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, motivo 
pelo qual foram condenados ao pagamento de multa.

 O caso só foi resolvido mesmo em abril de 2016, quando, após 
duas tentativas frustradas, o MPT e a diretoria do sindicato chegaram 
a um acordo em uma audiência de conciliação. Dezesseis anos depois, 
após indenizações, multas aplicadas e pilhas de processos acumula-
dos, finalmente foi realizada, em julho de 2016, a eleição do sindicato, 
dessa vez acompanhada pelo MPT, que se certificou de toda a regula-
ridade do processo.

 Mais de uma década de esforços das duas instituições que 
zelam pelos trabalhadores para as irregularidades do sindicato serem 
solucionadas, com a expectativa de que dali por diante cumpriria de 
fato seu papel. Ao invés de praticar, combater abusos com atuações 
combativas e dar voz aos trabalhadores.



225

MENTIRA TEM PERNA CURTA
 Uma mentira bem contada, daquelas que o autor tem certeza 
de que a verdade jamais vai aparecer por trás de um emaranhado de 
informações falsas. Foi com uma história dessa natureza que um pin-
tor de automóveis e outros dois ex-colegas tentaram enganar o juiz da 
6ª Vara do Trabalho de Cuiabá, em setembro de 2011, para conseguir 
verbas às quais não tinham direito.

 A mentira virou caso de polícia e resultou em um inquérito 
na Polícia Federal para investigar as contradições nos depoimentos de 
quatro testemunhas no processo movido pelo pintor contra a conces-
sionária de carros em que trabalhava.

 Enquanto as duas testemunhas indicadas pelo ex-empregado 
juravam de pés juntos que a jornada de trabalho se estendia das 7h 
às 20h ou até às 21h, de segunda a sexta, com 15 a 30 minutos de in-
tervalo para almoço, as duas testemunhas apresentadas pela empresa 
garantiam que o pintor havia prestado seus serviços das 8h às 18h, 
com intervalo de 2 horas.

 Mesmo após serem colocados frente a frente dentro de uma 
sala de audiência e confrontados diretamente sobre os pontos confli-
tantes, eles permaneceram inabaláveis e não mudaram seus depoi-
mentos. O magistrado perdeu a paciência e mandou chamar de ime-
diato a Polícia Federal (PF), que deu início às investigações.

 O processo investigativo durou cerca de dois meses, ao longo 
dos quais a PF ouviu sete pessoas e questionou novamente os envolvi-
dos, que mantiveram os apresentados na Justiça do Trabalho. Sem ne-
nhuma confissão diferente, o delegado deu continuidade ao inquérito 
na empresa, surpreendendo outros empregados que continuavam 
trabalhando na companhia.
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 Depois de os ouvir, tomou o depoimento de outros dois ex
-empregados que trabalhavam no mesmo setor durante o período em 
que o pintor e as duas testemunhas prestavam serviços à concessio-
nária. Alheios a toda trama que se desenrolava no Judiciário, confir-
maram a jornada de 8h às 18h com intervalo de 2h, inclusive em novos 
depoimentos colhidos na sede da delegacia da PF.

 Todo o esforço concentrado para sustentar aquela versão foi 
em vão. O delegado concluiu que as teste-

munhas apresentadas pelo autor da 
reclamação trabalhista comete-

ram falso testemunho, crime 
tipificado no artigo 342 do 
Código Penal, ao menti-

rem sobre a jornada do 
ex-colega. Concluiu tam-
bém que aquela “mentiri-

nha” configurou-se 
num crime, indepen-

dentemente dos de-
poimentos terem ou não 

influenciado diretamente o 
julgamento do caso.

 A mentira em audiência custou caro, e o 
pintor foi condenado a pagar uma multa para a 
concessionária de veículos. Os mentirosos foram 

indiciados, ainda, por crime de falso testemunho, 
e com o inquérito em mãos o juiz os condenou por 
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litigância de má-fé, detalhando: “Como se vê, de forma consciente foi 
inverídico o autor na petição inicial, tinha plena ciência de que não 
tinha direito a tais parcelas, sabia não serem verdadeiros os horários 
de trabalho que informou e ainda assim persistiu em seu intento com 
a trazida aos autos de testemunhas que, também mentindo, confirma-
ram sua tese.”.

 Juntos, os três tiveram que pagar à empresa 1% do valor da 
causa. O pintor teve ainda negado seu pedido de justiça gratuita, ten-
do que arcar com as custas processuais de aproximadamente 1,5 mil 
reais, na época.

 A confusão gerada pela farsa deixou uma lição que foi didati-
camente explicada pelo juiz na sentença: a controvérsia nas questões 
levadas perante a justiça não é proibida, mas extrapolar os limites da 
ética e mentir deliberadamente para defender interesses próprios é 
inadmissível!
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PORNOGRAFIA NO E-MAIL
 A internet e o uso das redes sociais por empregados e empre-
gadores trouxeram para os tribunais trabalhistas conflitos que não 
poderiam ser previstos nem mesmo pelos legisladores mais futuris-
tas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sancionada em 1943. 
Brigas envolvendo troca de e-mails, mensagens de WhatsApp ou 
mesmo publicações no Facebook se tornaram cada vez mais frequen-
tes, e esse mau uso da nova tecnologia resultou em muitos processos 
judiciais.

 Em 2011, o empregado de uma indústria de alimentos em Pri-
mavera do Leste foi demitido por justa causa após enviar mensagens 
com imagens pornográficas pelo e-mail da empresa, as quais, inclu-
sive, foram encaminhadas para alguns clientes. A decisão foi da 2ª 
Turma do TRT, que ressaltou no julgamento que e-mail coorporativo 
deve servir unicamente como ferramenta de trabalho e para a troca 
de mensagens profissionais.

 Ao ficar sabendo do ocorrido, o dono da empresa demitiu o 
responsável por justa causa. E-mails enviados, recebidos e denúncia 
dos colegas de trabalho, não teve jeito: o funcionário confessou em 
juízo ter sido o autor da “brincadeira” de mau gosto, e a juíza de pri-
meira instância considerou justa a demissão.

 Mesmo com todas as evidências, ele foi insistente. Recorreu 
da sentença e pediu aos desembargadores do Tribunal que a decisão 
fosse anulada e pudesse voltar ao trabalho ou que a rescisão se con-
vertesse em dispensa sem justa causa. Na opinião do trabalhador, a 
empresa foi parcial por não ter demitido todos os envolvidos no epi-
sódio.

 Para se defender, a empresa argumentou que o comporta-
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mento do trabalhador foi inaceitável, principalmente pelo fato de 
o e-mail ter extrapolado os muros do estabelecimento. Além disso, 
todos já haviam sido advertidos de que os equipamentos e o e-mail 
eram propriedades da empresa, corporativos, e, portanto, sujeitos 
a monitoramento. Os empregados que receberam os e-mails foram 
advertidos, e quem os compartilhou foi demitido. “Quem recebeu 
poderia entender que a empresa é conivente com a circulação destes 
e-mails, colocando a imagem da empresa em desgaste e até mesmo 
em descrédito”, ponderou a empregadora.

 Na decisão, os desembargadores afirmaram que o emprega-
do incorreu em desrespeito à norma institucional que expressamente 
proibia o uso de seus recursos de informática para fins não profissio-
nais. Além de o ato abalar a confiança entre empregado e emprega-
dor, o envio de mensagens impróprias pode manchar a imagem da 
empresa.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Cinco da manhã, hora de acordar e pegar a estrada... O 
dia seria longo e cheio de surpresas. O fato aconteceu na cida-
de de Apiacás, 964 km de Cuiabá, no extremo Norte do estado 
(aquele “ponto extremo” no mapa de Mato Grosso).

 A missão do oficial de justiça era intimar o Município, 
de sorte que o documento deveria ser entregue para alguém 
que representasse o Executivo. No caso, o prefeito. Contudo, ao 
chegar à Prefeitura, em pleno horário de expediente, recebeu a 
informação de que o gestor municipal não tinha ido trabalhar 
naquele dia, pois estava em uma festa particular comemorando 
seu aniversário. O evento acontecia em um sítio meio afastado 
da cidade.

 O oficial não poderia correr o risco de perder o prazo de 
entrega do documento. Então, sem pensar duas vezes, chamou 
o agente de segurança que o acompanhava e juntos se dirigiram 
ao tal sítio. Por volta das 15 horas, chegaram ao local. Como a 
porteira estava aberta (provavelmente à espera de convidados), 
os dois entraram na propriedade sem nenhuma dificuldade.

Logo avistaram a casa e bateram à porta. A música alta denun-
ciava a presença de mais pessoas ali, por isso continuaram 

A FESTA PRIVÊ
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a bater palmas mais algumas vezes, até que finalmente uma voz 
ecoou de dentro no recinto convidando-os para entrar. Entra-
ram, e veio a primeira surpresa: os convidados eram garotas se-
minuas. O servidor foi, então, questionado se era um convidado 
da comemoração, ao que ele respondeu firmemente: “Não. Sou 
oficial de justiça e vim falar com o prefeito”.

 Nessa hora, o chefe do Executivo apareceu vestido ape-
nas com suas roupas íntimas e começou a gritar com os segu-
ranças para retirarem o servidor dali, o qual foi carregado pelos 
braços até a porta da frente. A cena lembrando uma comédia 
americana na qual o expulso fica literalmente pendurado por ho-
mens fortes, com as pernas balançando.

 Alguns minutos depois, o prefeito apareceu, já vestido, 
acusando o oficial de invadir sua propriedade. Respondendo-o, 
o oficial alegou que aquele era um dia de trabalho normal e, por-
tanto, o chefe do Executivo deveria estar na Prefeitura cumprin-
do seu expediente. De mais a mais, a ausência de um procurador 
no município e a urgência na entrega da intimação levaram o 
oficial até o local. Além disso, informou-o de que, tendo batido à 
porta, recebeu um convite para entrar.

 Mesmo assim, o prefeito insistia que iria processá
-lo, advertindo-o de que ele jamais deveria estar lá. Em res-
posta, o oficial lhe disse para fazer o que bem entendesse, 
cumpria o seu dever e relataria tudo o que havia presen-
ciado no sítio em defesa própria. A informação 
corria grandes riscos de vazar e tomar propor-
ções ainda maiores, com graves consequências.

 Mesmo muito irritado e ainda bradando 
ameaças, o prefeito assinou a intimação. O pro-
cesso correu sem contratempos, e ninguém da ci-
dade nunca soube do acontecido.
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CONGELADOS!
 Um direito até pode ficar por muito tempo no anonimato, escon-
dido da vista do grande público. Mas se não caiu em desuso, continua va-
lendo e quem o detém pode exigir que ele seja respeitado.

 A partir de 2012, a Justiça do Trabalho em Mato Gros-
so viu crescer, de forma acentuada, o número de proces-
sos contra frigoríficos por causa da não concessão de 
intervalo para recuperação térmica. A pausa, um 
direito previsto no artigo 253 da Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT), estabelece que 
empregados que desempenham suas fun-
ções em ambientes artificialmente refri-
gerados ou movimentam mercadorias 
entre esses e locais quentes ou em 
temperatura ambiente têm direito a 
20 minutos de descanso a cada 1h40 
trabalhados.

 Ao ser editada, a norma 
teve como objetivo preservar a saú-
de dos trabalhadores, haja vista a 
série de prejuízos decorrentes do 
trabalho nesses locais, em especial 
um risco maior de acidentes devi-
do à redução da capacidade motora 
provocada pelo frio e o contato com o 
alimento armazenado a baixas tempe-
raturas, além do próprio risco de desen-
volvimento de doenças, como as das mãos 
e das vias respiratórias. 

 Praticamente todo grande frigorífico do 
estado foi arrolado na Justiça do Trabalho por não con-
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cederem esse intervalo. Em primeira instância, choveram decisões 
condenando as empresas inclusive ao pagamento de indenização por 
dano moral coletivo, fruto da negligência no cumprimento desse di-
reito. Uma delas alcançou sozinha o montante de três milhões de re-
ais.

 O aumento do número de ações está, de certa forma, aliado 
ao próprio crescimento da indústria de abate. Apesar de a pecuária 

ter se iniciado como atividade comercial em Mato Grosso no 
final do século XIX, por um longo período o estado foi tão 

somente um local para criação, sendo os animais le-
vados por terra até a região Sudeste do país, onde 

estava a maioria dos frigoríficos. Em meados 
da década de 1990, essa realidade começou 

a mudar, e, nos anos seguintes, um núme-
ro cada vez maior de empresas do ramo, 

sobretudo de corte e processamento de 
carnes de aves e porcos, passou a se 
instalar no território mato-grossense 
como forma de reduzir custos pela 
proximidade com a matéria-prima. 

 Esse crescimento acabou 
refletindo no âmbito trabalhista. 
A partir da segunda metade dos 
anos 2000, trabalhadores de vários 
estados do país começaram a mover 
ações individuais pedindo indeniza-

ção pela não concessão do intervalo. 
Alguns desses casos chegaram até o 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
em Brasília, que, diante da demanda, 

terminou por editar em 2012 uma súmula 
unificando o entendimento da Corte sobre 

o assunto, medida essa adotada três anos mais 
tarde pelo TRT de mato-grossense ao publicar sua 

Súmula de número 13.
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 Historicamente, o trabalho em frigorífico sempre foi marcado 
pela grande rotatividade de mão de obra e pelo expressivo número de 
casos de acidentes e doenças ocupacionais. Os movimentos repetiti-
vos, aliados à friagem do ambiente, acabam criando condições para 
o surgimento de moléstias e riscos. Dados do Instituto Nacional de 
Seguridade Social apontam que, nos anos de 2006 a 2008, essa foi a 
ocupação que mais causou acidentes de trabalho nos estados de Santa 
Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 

 Em Mato Grosso, estado com o maior rebanho bovino do país, 
somente em 2012 foram quatro decisões dadas por juízes nas varas do 
trabalho sobre o assunto. Outras tantas viriam nos anos seguintes, 
sempre com resultados semelhantes, condenando as empresas pela 
não observação do artigo 253 celetista.

 O direito à pausa ficou cada vez mais conhecido, e centenas 
de trabalhadores passaram a procurar individualmente a Justiça para 
garantir uma indenização quando esse intervalo não lhes era conce-
dido. Somente em Lucas do Rio Verde, município de 60 mil habitan-
tes do Médio Norte Mato-grossense, por exemplo, mais de 800 ações 
foram protocoladas de uma só vez, em 2014, pelo sindicato dos tra-
balhadores. A cidade, que a partir de 2008 passou a abrigar o maior 
frigorífico da empresa BRF no país, também teve a maior vara do tra-
balho em número de ações com quantidade duas vezes maior do que 
a média das unidades da região metropolitana de Cuiabá.

 Apesar de o artigo 253 ser um dos que não foram alterados 
desde a edição da CLT, em 1941, a realidade é que se trata de um di-
reito que por muito tempo ficou esquecido, quase uma letra morta no 
papel. O crescimento da atividade frigorífica, todavia, trouxe-o à tona 
novamente. E quando o trabalhador precisou resguardar seu direito, 
teve na Justiça do Trabalho o que esperava!
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FIM DOS CARIMBOS
 O início dos anos 2000 marcou a chegada da informatização 
com toda força no judiciário brasileiro. Foi nessa época que começa-
ram a surgir em alguns tribunais do país projetos de informatização 
dos processos. Na Justiça do Trabalho, isso ganhou corpo após 2010 
com o Processo Judicial Eletrônico (PJe).

 Mato Grosso foi um dos estados pioneiros nesse movimento 
de informatização. A terceira vara do trabalho a receber o sistema foi 
a de Várzea Grande, município vizinho de Cuiabá, em 8 de fevereiro 
de 2012. Um ano, dois meses e 20 dias depois, a Justiça do Trabalho no 
estado não recebia mais processos em papel. Estava 100% operando 
via PJe.

 O TRT mato-grossense foi o segundo tribunal trabalhista a 
instalar o sistema em todas as suas unidades, atrás apenas do TRT de 
Sergipe, e isso considerando o fato de o estado ser o terceiro maior em 
extensão territorial, com dimensões continentais.

 Três meses depois da implantação na Vara de Várzea Grande, 
chegou ao Tribunal o primeiro recurso ordinário proposto via PJe. Foi 
apresentado por uma transportadora, condenada em processo inicia-
do em  meio eletrônico. No mesmo mês, o TRT/MT se destacaria tam-
bém como o primeiro no Brasil a julgar um recurso no novo sistema.

 A mudança, rápida e profunda, implicou enormes desafios, 
como as adequações ergonômicas, de infraestrutura de Tecnologia da 
Informação (TI) e de estrutura física, a exemplo de instalação elétrica 
e de pontos de lógica, instalação de um segundo monitor nas estações 
de trabalho, aquisição de leitoras de cartões digitais, além de emissão 
de certificados digitais e oferta de cursos de capacitação para magis-
trados e servidores. Fora isso, ainda foi preciso resolver o problema de 
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viabilização do funcionamento nas localidades longínquas, que mal 
contavam com acesso a internet.

 Como em muitos outros ramos nos quais se deu a junção en-
tre computador e internet, o PJe trouxe inúmeras vantagens. Além da 
eliminação de processos físicos, com consequente redução de gastos, 
houve maior facilidade no acesso à justiça, pois não mais existiria a 
necessidade de se comparecer fisicamente a uma vara para poder dar 
entrada a uma reclamação trabalhista. Sem dúvida, uma mudança e 
tanto.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Hoje eu vivo encostado, esquecido e jogado pelos can-
tos. Se num passado não tão distante eu não parava, ia e voltava 
a todo o momento, hoje ando esquecido. Alguns dos meus cole-
gas tiveram mais sorte. Foram reaproveitados em outras áreas e 
passaram a carregar, ao invés dos volumosos e importantes pro-
cessos trabalhistas, garrafas de café, material de limpeza, peças 
e equipamentos. Certamente um presente sem tanto prestígio, 
mas, pelos menos, ainda estão em movimento.

 Ah, aqueles tempos de glória...

 A gente transportava praticamente a vida das pessoas, 
sabe? Era coisa importante.

 Tinha trabalhador que procurava a Justiça porque 
havia sido demitido sem receber nada. Uns estavam passando 
fome mesmo. Isso sem falar nos casos de acidentes de trabalho, 
alguns com morte. Coisas terríveis!

 Nossa vida começou a perder importância na Vara do 
Trabalho de Várzea Grande no ano de 2012. Eu não estava lá, 
mas meu amigo me falou outro dia. Ele presenciou tudo de re-
lance, de um canto da secretaria. Tinha muita gente ilustre, e o 
local estava um verdadeiro fuzuê. Ele falou que a conversa era 
que aquela seria a terceira vara do país a entrar na modernidade. 
Expia, só. Vê se pode! E foi um grande evento, tanto que até o 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho, um gaúcho calo-
rento, enfrentou o sol de rachar mamona e fez questão de com-
parecer.

 O ponto alto foi um tal de “clique”, o barulho que um 

CRÔNICAS DE UM CARRINHO ABANDONADO
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daqueles esnobes notebooks fez quando uma advogada apertou 
uma de suas teclas. Foi uma chuva de palmas e comemorações 
depois disso. “Estamos entrando na era eletrônica. É o fim do 
papel na Justiça do Trabalho.”, diziam. A conversa era que os 
processos iam tramitar eletronicamente, de um computador para 
o outro, e ficariam armazenado num tal de disco rígido, dentro 
de uma tal de sala cofre no Tribunal.

 Eu só sei que depois desse tal “clique” muita coisa mu-
dou. Meu amigo sentiu isso primeiro, mas logo todo mundo per-
cebeu também. Gradativamente, passamos a ser menos requisi-
tados. Não só isso: víamos que cada vez mais transportávamos 
menos resmas de papel e outros materiais de escritório, como 
caneta, grampeadores, furadores... Até os carimbos, que viviam 
reclamando de excesso de trabalho, passaram a se queixar da 
falta do quê fazer.

 Falando em carimbo, esses, sim, estão caindo no esque-
cimento. Coitados! E olha que essa tal modernidade pegou até os 
mais importantes, que se gabavam de carregar na cabeça o nome 
dos servidores e magistrados e seus respectivos cargos. A con-
versa é que instalaram uma versão do processo eletrônico tam-
bém na área administrativa e até a assinatura dos engravatados 
passou a ser digital.

 Eu não sei vocês, mas queria mesmo era me aposentar 
de velheira, sabe. Minha roda engasgar, aparecer uns fios enfer-
rujados. Mas ainda novo e com tanto vigor, é uma tristeza. Fazer 
o que, né? Onde esses computadores chegam, é só esperar que 
isso acontece. São os tais dos tempos modernos!



239

A TOQUE DE CAIXA
 – “E aí, Marcos. Tudo bem?”
 – “Bem??? Não depois daquela sua ligação.”
 – “Pois é. Sinto muito. Mas, olha, vou precisar que você assine 
sua demissão agora. ”
 – “Aqui mesmo? Cara, estamos no meio da rua. Não dá pra 
ser depois no serviço?”
 – “Não dá! E eu ainda tenho que passar na casa do Marcelo 
para fazer o mesmo.”

 O processo trabalhista não dá os detalhes, mas essa bem que 
poderia ter sido a conversa entre Marcos, então encarregado de fer-
ti-irrigação em uma conhecida usina de produção de álcool e açúcar 
em Mato Grosso, e seu superior, Paulo. Sua demissão, assim como a 
de pelo menos outro colega, foi cumprida a toque de caixa e não pôde 
esperar nem mesmo o dia útil seguinte para ser concretizada. 

 O motivo? Eles apoiaram publicamente o processo de escolha 
dos novos sindicalistas da chapa que não tinha a simpatia da empre-
sa.

 Após o processo eleitoral e a eleição da chapa contrária, di-
rigentes da empresa se reuniram e deliberaram pelas dispensas de 
pelo menos três trabalhadores, as quais deveriam ser cumpridas com 
urgência. E a pressa foi tamanha que não esperaram nem mesmo eles 
retornarem ao trabalho no dia útil seguinte. 

 Marcos acabou assinando seu ato de desligamento do serviço 
quando esbarrou com seu superior na rua e Marcelo, quando descan-
sava em sua casa.
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 Os trabalhadores procuraram a Justiça alegando dispensa 
discriminatória e pedindo, entre outras coisas, indenização. Já a em-
presa negou o fato e disse que as demissões ocorreram, na verdade, 
por demanda econômica, visto que era fim de safra, momento de ade-
quar o quadro de pessoal à produção.

 Mas as testemunhas ouvidas pela Justiça revelaram justa-
mente o contrário. Elas contaram que nessas situações eram manda-
dos embora os empregados problemáticos e aqueles que pediam para 
sair. Não era o caso de nenhum dos três. Além de trabalharem na 
usina já há algum tempo, eles também gozavam de relativo prestígio, 
inclusive a ponto de um deles ter sido recomendado pelo “conheci-
mento, capacidade e comprometimento”. Além disso, foram dispen-
sados antes mesmo da safra terminar.

 O processo eleitoral da diretoria do sindicato, aliás, acabou se 
mostrando todo irregular. A empresa não só demonstrava preferên-
cia por uma das chapas, como também facilitava sua campanha ao 
permitir que ela entrasse na usina e nos locais de colheita para pedir 
votos. À outra, cabia fazer o corpo a corpo do portão para fora, no 
meio da rua e nos pontos de ônibus. 

 Além disso, a direção da usina começou a fazer ameaças ve-
ladas, coagindo seus empregados dizendo que aquele que votasse nos 
outros candidatos “[...] não merecia trabalhar na empresa, como tam-
bém não merecia seus familiares.”. Em uma das ocasiões, a empresa 
chegou a entregar os holerites dos trabalhadores com um panfleto da 
chapa da qual era simpatizante grampeado.

 O pecado de morte, ou melhor, de dispensa dos três trabalha-
dores foi não só manifestar publicamente apoio à chapa que se sagrou 
vitoriosa, mas também manter suas posições mesmo depois de te-
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rem sido alertados por 
seus superiores a não 
fazer isso. 

 Com esse pro-
cedimento, além de 
mostrar que estava cum-
prindo sua promessa, a 
usina dava um recado aos 
demais empregados – vela-
do, mas nem por isso menos 
claro –, de que não toleraria 
quem contrariasse seus inte-
resses. 

 Ela só não contava com 
a sapiência dos ex-empregados e 
da Justiça do Trabalho, que res-
tauraria o direito lesado.
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ASSASSINADO EM FRENTE AO FILHO
 Os conflitos entre o capital e o trabalho nos grotões de Mato 
Grosso atingem, por vezes, um grau de selvageria que remete à bar-
bárie medieval. O caso a seguir demonstra bem essa afirmação.

 O empregado foi demitido e, por uma discussão banal, levou 
um tiro na cabeça quando juntava seus pertences para deixar a fazen-
da na qual trabalhava. A discussão teria ocorrido por causa do ca-
minhão contratado para fazer a mudança de sua família. O matador 
foi o seu ex-patrão, um fazendeiro do município de Mirassol d’Oeste, 
distante 290 km de Cuiabá.

 O trabalhador havia pedido demissão porque no local de tra-
balho não havia escola para os filhos menores. Foi então que um dos 
seus cinco filhos teve uma aula de realidade, pois presenciou o assas-
sinato.

 Além de responder pelo crime na esfera penal, na Justiça do 
Trabalho o assassino foi condenado a pagar cerca de 800 mil reais 
(valor de 2012) de indenização à família do trabalhador morto.

 No processo na Vara do Trabalho de Mirassol d’Oeste, a inde-
nização imposta por dano moral era de 200 mil reais para a esposa e 
cada um dos cinco filhos.

 O juiz entendeu que o fato de o patrão matar um ex-emprega-
do, na frente do seu filho de 12 anos, causou grande abalo em toda a 
família, incluindo os dois filhos já casados. “Imagine o sofrimento de 
seus familiares ao se verem, de uma hora para outra, sem o chefe da 
família, que sustentava a esposa e três filhos menores!”, apontou na 
sentença.
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 Segundo testemunhas, o fazendeiro teria saído da fazenda 
para ir à cidade de Glória d’Oeste e voltou armado. Embora o réu te-
nha alegado legítima defesa, no processo judicial ficou provado que a 
vítima não oferecia qualquer risco à integridade do valentão.

 O fazendeiro recorreu ao Tribunal para reforma da decisão. 
O desembargador relator analisou todas as circunstâncias em que se 
deu a morte e ao final manteve a decisão de primeiro grau.

 No entanto, quanto ao valor da condenação em danos morais, 
entendeu que o valor estava elevado e votou por reduzir a condena-
ção para 100 mil reais para cada um dos cinco filhos da mulher. A 
Turma acompanhou e relator.

 Como foi mantida a condenação por lucros cessantes de 178 
mil reais, a condenação total ficou em 778 mil reais. A execução da 
sentença nesse processo ainda estava em curso em 2016.

 No processo criminal, o juiz da Comarca de Mirassol d’Oeste 
pronunciou o réu no começo de 2016, determinando o seu julgamento 
no Tribunal do Júri.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 A cena parecia ter sido tirada daqueles filmes de faroes-
te. De um lado, uma oficial de justiça com o documento judicial 
em mãos, do outro, um prefeito do interior de Mato Grosso irri-
tado porque não queria receber ordens da Justiça. Em volta, uma 
pequena multidão para ver o que mais parecia o prenúncio de 
um duelo.

 Tudo começou com uma simples tarefa a ser cumpri-
da: entregar uma notificação ao prefeito por meio da qual lhe 
era determinada a reintegração de um servidor aos quadros da 
Prefeitura. O resultado foi frustrante. A autoridade pública se 
recusou a receber o documento.

 A oficial morava em outra cidade e tinha ido de ônibus 
realizar aquele trabalho. Chegou à Prefeitura, perguntou pelo 
prefeito e foi informada de que ele estava em casa.   Pediu, então, 
o endereço e para lá se dirigiu certa de que veria cumprido seu 
intento e já iria descansar em um hotel.

 Quando chegou ao destino, viu todos os seus planos 
irem por água abaixo. “Não posso falar agora, vou buscar um 
carro que atolou. Fica aí com minha mulher.”, disse-lhe o prefei-
to com um tom de ordem. E a servidora se viu obrigada a espe-
rar.

 Já eram quase 9h da noite quando o prefeito voltou 
visivelmente alterado. “O que você ainda está fazendo aqui?”, 
esbravejou. Com toda a calma que desenvolvera para lidar com 
pessoas difíceis, a oficial explicou mais uma vez o motivo da vi-
sita e pediu para ele assinar o documento. 

 Categórico, o dirigente municipal disse-lhe que não iria 
receber a notificação para reintegrar “aquele caboclo” e, sem ne-
nhuma consideração, expulsou-a da casa.  Irritada com a situa-

CENA DE FAROESTE
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ção, ela avisou que ele já estava intimado e que em poucos dias o 
juiz iria mandar verificar se o empregado já estava trabalhando.

 Depois daquele dia que parecia não ter fim, foi final-
mente descansar em um hotel.  O caso já tinha chegado aos ouvi-
dos do dono do estabelecimento. Preocupado com a fúria do pre-
feito, ele a aconselhou a trancar bem a porta e encostar a cômoda 
nela e pediu que ela o chamasse caso algo acontecesse durante a 
noite. No dia seguinte, tudo o que ela mais queria era entrar no 
ônibus que deixaria a cidade às seis da manhã. Tudo pronto para 
embarcar, ouviu um senhor baixinho gritar: “Ei ‘artoridade’, o 
prefeito quer falar com você.”. Receosa, foi ao encontro do pre-
feito, e muita gente se juntou para ver o desfecho da história.

 Ela se aproximava devagar do prefeito, ‘pisando em 
ovos’ na rua de terra batida. Ele, do outro lado, continuava com 
aquele ar hostil. Mas, para alívio de todos, ele disse que havia 
pensado melhor, e assinou a notificação. Missão cumprida, cor-
reu para pegar o ônibus sob o olhar curioso do povo da cidade, 
que apontava para ela e dizia: “Olha lá a artoridade!”. Na audi-
ência, o prefeito levou uma bronca do juiz por não ter tratado 
bem a oficial de justiça e a diligência entrou para o folclore da 
cidade. 
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PESOU NO BOLSO
 Ganhou, mas não levou. O ditado, infelizmente, muitas vezes 
acaba relacionado a processos que tramitam na Justiça devido à gran-
de dificuldade enfrentada por juízes para localizar bens em nome do 
devedor com os quais se possa efetuar o pagamento de dívidas ju-
diciais. A fase de execução sempre foi um dos maiores desafios do 
Judiciário, tanto que passou a receber atenção especial por meio de 
políticas e, mesmo, de modificação da legislação para enfrentar essa 
realidade.

 Em 2012, um fazendeiro de Alta Floresta, município no extre-
mo Norte de Mato Grosso, achou que poderia fazer coro àquele ditado 
ao tentar enrolar uma juíza na hora de quitar seus débitos com um 
ex-empregado. Acabou se dando mal. Teve que pagar, além do valor 
da condenação, quase 50% a mais de multa, bem como arcar com os 
custos de deslocamento do oficial de justiça.

 Luiz, o ex-empregado, procurou a Justiça após ter sido dis-
pensado da função de motorista sem receber o que lhe era devido 
ao fim do contrato. Ele contou que trabalhou por cerca de um ano e 
meio para o fazendeiro, mas não teve sua carteira de trabalho assina-
da nem teve depositado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). Jair, o ex-patrão, não compareceu a nenhuma das audiências 
para se defender, e o processo seguiu à revelia. Somente na fase de 
execução, quando a Justiça já havia determinado a penhora de uma 
caminhonete, foi que ele deu as caras pedindo a suspensão do ato. O 
motivo: estava fazendo um acordo com o ex-funcionário.

 Na audiência de conciliação, Jair ofereceu um caminhão como 
pagamento da dívida e se comprometeu a apresentá-lo para avaliação 
pelo trabalhador. No encontro seguinte, todavia, disse que o prazo 
não havia sido suficiente.
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 A juíza que analisou o pedido não aceitou as desculpas, mes-
mo porque o tempo havia sido fixado em comum acordo entre todos. 
Diante disso, determinou novamente a penhora da caminhonete, que, 
segundo o fazendeiro, estaria em um imóvel rural de sua proprie-
dade.  Todavia, ao se dirigir ao local para buscar o bem, o oficial de 
justiça descobriu que o veículo não mais estava lá desde a semana 
anterior. Foi o que faltava para a magistrada perder a paciência.

 Para ela, as inúmeras tentativas do fazendeiro de prejudicar 
a execução eram um atentado à dignidade da Justiça, ridicularizando
-a. Assim, aplicou três multas, cada uma no valor de 20% do montante 
total da causa, devendo uma delas ser paga pelo próprio advogado do 
empregador, pois este recebia dele as orientações. 

 Determinou também que Jair arcasse com os custos que a 
União teve com o deslocamento desnecessário do oficial até sua pro-
priedade. Mandou penhorar um pequeno rebanho localizado naque-
le endereço em que a caminhonete não havia sido encontrada. 

 Dias depois, após a remoção dos animais ter sido concluída, 
Jair compareceu à Vara do Trabalho e quitou, de uma só vez e em 
dinheiro, todos os débitos, incluindo as multas aplicadas pela Justiça. 
A lição foi amarga. Mais fácil – e barato – seria se o fazendeiro tivesse 
resolvido o problema logo de primeira.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Ao conferir a tarefa que devia executar naquela manhã 
de trabalho, uma oficial de justiça, na época responsável pelos 
22 municípios que pertenciam à jurisdição da Vara do Trabalho 
de Cáceres, já imaginava a grande dor de cabeça que isso lhe 
causaria. Afinal, ela tinha em mãos uma intimação endereçada a 
um senhor chamado Maximiliano, proprietário de um garimpo 
no município de Poconé e conhecido pelo enorme talento de se 
esconder de oficiais de justiça.

 Havia seis meses que a servidora pública tentava locali-
zar o sujeito para entregar-lhe algumas notificações de citação e 
penhora, e ele nunca havia sido encontrado. Naquele dia, porém, 
seria diferente. Disposta a resolver aquele impasse de uma vez 

GARIMPEIRO FORAGIDO 
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por todas, ela dirigiu o jipe da Justiça do Trabalho de Cáceres até 
o garimpo na cidade vizinha.

 Ao chegar no endereço informado, encontrou apenas 
um portão trancado.  Depois de dirigir tantos quilômetros, re-
solveu se arriscar. Pulou o portão e caminhou 4 km até chegar a 
uma região de garimpos, deparando-se ali com um local que lhe 
causou arrepios: grandes buracos e muitos homens trabalhando 
em busca de ouro.

 Aproximou-se de um senhor que parecia gerenciar o 
local e pediu-lhe informações sobre o paradeiro do garimpeiro. 
Teve a resposta de sempre. Ele não sabia onde se encontrava 
aquela pessoa. De todo modo, ofereceu-se para levá-la de volta 
até o portão da propriedade em sua caminhonete. Cansada, ela 
aceitou a carona. No meio do caminho, ele resolveu se apresen-
tar: “Eu sou Maximiliano!”.

 Indignada por ter sido enganada tantas vezes, a oficial 
disse que iria penhorar aquele veículo. Ele, experiente na arte 
de se livrar dos oficiais e suas intimações, logo apresentou os 
documentos para provar que o bem não era dele. Apesar de ter 
encontrado a pessoa pela qual procurava, ela não conseguiu pe-
nhorar nenhum bem naquele dia. Sem condições de voltar ao 
local, ao qual já havia se arrependido de ir a primeira vez, passou 
as informações para o juiz, inclusive sobre o automóvel.

 Anos depois, mais experiente, a oficial de justiça diria, 
olhando para as aventuras vividas em sua carreira, que o tempo 
lhe deu mais jogo de cintura para lidar com situações difíceis, 
aprendizado que esses profissionais vão ganhando ao lidar com 
as surpresas da profissão.



250

SEIS ANOS DE ESPERA
 Durante seis anos dezenas de trabalhadores de uma ma-
deireira do pequeno Distrito de Conselvan, no município de Ari-
puanã (992 km de Cuiabá) esperaram para receber as verbas traba-
lhistas. 

 Durante esse tempo, a Justiça do Trabalho utilizou-se de 
todas as ferramentas disponíveis na tentativa de fazer com que a 
empresa pagasse o que devia aos trabalhadores. Mas o tempo pas-
sava e nada de se encontrar dinheiro ou bens para a quitação da 
dívida.  

 O caso bateu às portas da Justiça entre 2007 e 2009, na Vara 
do Trabalho Juína. Mas no final de 2011 passou a tramitar na recém
-inaugurada Vara de Colniza, que em dezembro daquele ano pas-
sou a ter, sob sua jurisdição, o município de Aripuanã e o Distrito 
de Conselvan. 

 Dentre as medidas para tentar solucionar o caso, tentou-se 
a configuração de grupo econômico reunindo mais de 30 empresas 
e a desconsideração da pessoa jurídica (quando se ignora a separa-
ção patrimonial a empresa e seus sócios). Foi feito ainda o bloqueio 
nas contas correntes e de bens como veículos e imóveis, além da 
inclusão dos envolvidos no Banco Nacional dos Devedores Traba-
lhistas (BNDT), o que deixou a empresa impedida de participar de 
licitações públicas. Tudo em vão.

 Depois de tantos de tantas tentativas frustradas, a juíza de 
Colniza decidiu tentar uma última cartada: incluiu outras empre-
sas como responsáveis pelo débito, após analisar as declarações do 
Imposto de Renda dos últimos 10 anos dos envolvidos.  A ação sur-
tiu efeito e teve como resultado a inclusão de mais de 15 empresas 
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e cerca de 40 membros da família proprietária como devedores nos 
processos. 

 Só então, com diversas medidas contra os novos devedores, 
uma das empresas responsáveis pela dívida fez, em outubro de 
2012, um depósito de 2 milhões de reais, valor total do débito. 

 Naquele mesmo mês, os trabalhadores foram surpreendi-
dos com a notícia de que os valores estavam sendo liberados, pon-
do fim à longa espera. O dinheiro foi pago aos trabalhadores e com 
ele a confiança na Justiça.
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FRONTEIRA FINAL 
 Imagine dirigir uma caminhonete sem freio por 130 km, em 
uma estrada de chão com pedras soltas, cheia de caminhões e animais 
na pista. Foi esse sufoco que uma oficial de Justiça passou para cumprir 
mandados em municípios na região de Água Boa, na divisa com o Pará.

 Viajando sozinha, como de costume, ela cumpria uma extensa 
agenda entre Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte e Santa Terezi-
nha. Quando estava passando pelo território pertencente à tribo indíge-
na Marãiwatsédé, precisou frear por causa de um buraco na estrada de 
terra batida, mas para o seu desespero o freio não funcionou. O jeito foi 
administrar o nervosismo, diminuir a velocidade utilizando a marcha 
e encostar o veículo na beira da estrada. Só então constatou que estava 
completamente sem freio.

 Não havia cobertura de celular, e ela não podia deixar o veículo 
no meio da estrada. Assim, decidiu seguir viagem até a próxima cida-
de, a 130 km daquele local. Com muita cautela, utilizando o câmbio e 
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o próprio acelerador, ela enfrentou a distância tentando se antecipar às 
pontes, curvas, buracos e animais que cruzavam seu caminho.

 Quando finalmente conseguiu chegar a Porto Alegre do Norte, 
encontrou um hotel e respirou aliviada por ter chegado ao seu destino 
sem acidentes pelo caminho. A tranquilidade durou pouco, já que ao en-
trar no estacionamento perdeu o controle do veículo e a caminhonete 
bateu em um veículo de outro hóspede. “Não é que exatamente na hora 
de desligar o carro eu ‘troquei as bolas’, os pés e os pedais e arremessei 
meu carro contra o que estava estacionado na frente. Fiquei em choque, 
afinal, aconteceu justo quando eu estava tranquila por ter conseguido 
administrar toda a situação”, relembrou.

 Ela foi direto para o quarto sem ao menos lembrar de providen-
ciar algo para comer. “Fiquei pensando e andando de um lado para o 
outro como bicho assustado e ainda tive uma crise de choro quando já 
estava confortavelmente deitada e em segurança”. Apesar do susto, ela 
logo percebeu que estava em segurança, e os prejuízos foram apenas fi-
nanceiros.

 Na manhã seguinte, entrou em contato com o dono do veículo 
no qual bateu e depositou o valor na conta dele para consertar o estrago.
Após uma visita ao mecânico e tendo resolvido o problema do carro, 
seguiu viagem para terminar seu trabalho.
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PEGA PELO GRAMPO
 
 Dizem que não existe crime perfeito. Que o digam os sócios 
de uma empresa que atuava na área de transporte rodoviário de Mato 
Grosso, pegos por causa de uma conversa acalorada por telefone entre 
a tia, sócia-proprietária, e o sobrinho, um estagiário da Justiça Estadual 
que não tinha nenhum envolvimento com as fraudes da família.

 Tudo começou com um processo envolvendo a empresa e uma 
suposta empregada em busca de direitos trabalhistas. A trabalhadora, 
irmã da sócia-proprietária, entrou com uma ação judicial pedindo re-
conhecimento do vínculo de emprego e, como consequência, anotação 
da Carteira de Trabalho, pagamento de salários em atraso, aviso prévio, 
férias vencidas, horas extras e, ainda, indenização por dano moral, to-
talizando 271 salários mínimos vigentes à época.

 Até aí tudo caminhava conforme o planejado. Porém, chamou 
a atenção a atitude da empresa, ao comparecer em juízo, representada 
por seu advogado, ofertando contestação sem sequer ter sido citada. 
E tanto mais quando nenhum dos seus representantes legais apare-
ceu na audiência inicial, deixando o processo aos efeitos da revelia e 
confissão ficta. Ou seja, aceitou como verdade todos os fatos narrados 
pela empregada. O comportamento da empresa forneceu indícios para 
suspeita de lide simulada, situação na qual as partes combinam de an-
temão a negociação e apenas encenam durante a audiência judicial, 
com o intuito de prejudicar alguém ou mesmo o fisco. Além disso, o 
Ministério Público Estadual já havia interposto um inquérito civil, pois 
havia outros três processos semelhantes contra a mesma empresa.

 Já sendo investigada e encontrando-se completamente fora de 
si, a proprietária da firma acreditava firmemente que havida sido “des-
coberta” por denúncia do sobrinho, estagiário do Poder Judiciário, com 
quem ela havia falado demais. Tomada de fúria, ela, que já estava com 
telefone grampeado, ligou para o sobrinho para tomar satisfações. Ir-
ritadíssima, insistia em saber se ele tinha conversado sobre o assunto 
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com o chefe ou algum colega. O jovem, além de negar, explicou que 
aquilo era errado e que ela podia ser pega pela fraude.

 – “Esse negócio aqui vazou [...] Avisei pra todo mundo boca 
fechada porque isso é perigoso. Agora a m*** estourou.”, disse a tia.
 – “Pode ficar tranquila que eu não sei nem explicar esse pro-
cesso. Te garanto que não saiu de mim”, assegurou o rapaz.

 Do que a tia não se deu conta foi que o rapaz sequer trabalhava 
na Justiça do Trabalho e aquela ligação, seguida do depoimento dele, foi 
a prova para comprovar o golpe. A transcrição da conversa e depois o 
depoimento do sobrinho, que acabou sendo chamado para depor, con-
firmaram toda a história e o golpe que seria aplicado na justiça traba-
lhista.

 O Ministério Público do Trabalho concluiu que proprietária da 
empresa combinou com algumas pessoas, algumas parentes dos só-
cios, o ajuizamento de reclamações trabalhistas com o objetivo de pro-
teger o patrimônio da firma de diversas execuções fiscais. A intenção 
era simular ações trabalhistas para ter acesso aos bens da empresa, que 
estavam indisponíveis por causa de débitos com a União.

 A empresa ainda recorreu da decisão da 2ª Vara do Trabalho 
de Várzea Grande, que a condenou com uma multa por litigância de 
má-fé, mas a sentença foi mantida pela 2ª Turma do TRT. Os magistra-
dos entenderam que as declarações prestadas e as provas apresentadas 
revelaram o claro objetivo de frustrar execuções fiscais por meio de 
ajuizamento de lides simuladas, com isso se esperando o bloqueio dos 
bens da sociedade, já que os créditos trabalhistas têm natureza privile-
giada.

 O crime, com certeza, não foi perfeito, e a dona da empresa 
possivelmente se arrependeu de ter feito aquela ligação. Já o sobrinho 
deve ter ficado um bom tempo sem conversar com a tia, mentora da 
armação.  
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Era uma vez... um casal apaixonado que constituiu fa-
mília, construiu um lar e, entre carinhos e afagos, achou que vi-
veria feliz para sempre.

 Só que, ao longo do tempo, o destino quis reescrever 
essa história, e o casal se separou. Cada um foi viver a própria 
vida, mas restava dividir aquilo que os dois tinham conquistado 
juntos. 
 Juntos? Durante os anos em que ela, dentista, e ele, en-
genheiro, estiveram casados, eles constituíram patrimônio, como 
a construção de quitinetes e a reforma do imóvel que abrigava o 
consultório dentário da então esposa.

 Provavelmente, ambos edificaram suas construções 
com amor e confiança, base de um casamento, em razão do que 
não se preocuparam em firmar um contrato de trabalho.

 Contudo, o marido não teve esse entendimento e, tal-
vez movido por ressentimentos, entrou na Justiça do Trabalho 
com uma ação que pleiteava o pagamento de seus honorários 
profissionais pelos serviços prestados ao longo do tempo em que 
estiveram casados.

 Durante a audiência, o casal protagonizou cenas hila-
riantes. Com ânimos acalorados, o ex-marido e a ex-mulher ini-
ciaram a troca de ofensas:
 – “Você se aproveitou de mim para construir tudo e 
agora, depois que eu fiz tudo, eu ainda tenho que dividir meu 
patrimônio sem receber nem um centavo?” – bradou o marido.
 – “Eu? Deixa de ser ridículo! Você pode ter construído 
sim, mas quantos anos eu custeei de graça tratamento para você, 
sua mãe, irmãs e a parentada toda!?” – rebateu a esposa. 

ROUPA SUJA SE LAVA EM AUDIÊNCIA
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 O juiz, que era magistrado do trabalho e não da vara 
de família, precisou intervir na discussão e diante das acusações, 
decidiu negar o pedido do ex-marido por entender que tudo 
aquilo que um cônjuge faz em prol do outro durante o casamen-
to tem por finalidade o bem a família, em especial quando há 
filhos, como no caso em questão.

 Não contente com a situação, que lembrava uma novela 
mexicana ou um conto apimentado de Nelson Rodrigues, o ex
-marido entrou com recurso no Tribunal. Cômico ou não, o caso 
foi real, e o processo foi novamente apreciado.

 Os desembargadores mantiveram a decisão inicial e os 
pedidos foram rejeitados, até porque o próprio autor da ação as-
sumiu que as construções geravam renda para a família.

 Os magistrados reforçaram também que toda benfei-
toria empreendida durante o casamento beneficiou tanto a ex
-mulher quanto o ex-marido, não tendo como se falar ou cogitar 
qualquer remuneração ou vantagem financeiras em função dis-
so.

 Talvez o autor da ação tenha se conformado com o re-
sultado. De todo modo, apesar do mal-estar causado pelo pro-
cesso, o ex-casal continuou a se ver ao longo da vida por conta-
dos filhos (ou alguém já viu um ex-pai ou uma ex-mãe?).

 A raiva? Alguns dizem que com o passar dos dias ela 
desaparece, ou, como diz Rachel de Queiroz, “O tempo não apa-
ga, o tempo adormece”.
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SOB ESTRESSE CONSTANTE
 Medo constante de assaltos e temor pela própria vida. In-
felizmente, um sentimento que ronda qualquer brasileiro. Se essas 
são questões que angustiam um cidadão comum na rua ou mesmo 
dentro de sua casa, imagine aquele obrigado a transportar altas 
quantias de dinheiro para a empresa, sem a menor condição de 
segurança! 

 A partir de meados dos anos 2000, a Justiça do Trabalho 
em Mato Grosso passou a receber uma série de ações movidas por 
bancários que faziam transporte irregular de valores. Na prática, 
os bancos mandavam seus funcionários internos, como caixas e 
mesmo gerentes, a outras agências para recolher e transportar 
quantias que chegavam, na época, a 250 mil reais.

 Essas viagens, como indicam vários dos processos jul-
gados pelo TRT, eram feitas com o carro pessoal do empregado, 
que, algumas vezes, tinha a companhia de um colega. Sem receber 
qualquer treinamento e sem as mínimas condições de segurança, 
esses trabalhadores passaram a buscar na Justiça uma reparação 
pelo dano moral sofrido.

 O medo constante de assaltos levou muitos a sofrer episó-
dios de estresse, problemas emocionais e dificuldades de se rela-
cionar com os colegas de trabalho e com a família.

 Nos casos em que o transporte ficou provado, as empresas 
acabaram condenadas a indenizar os trabalhadores. Isso porque a 
atividade já era regulamentada pela Lei Federal 7.102/83, que esta-
belecia a necessidade de o serviço ser executado por firmas espe-
cializadas ou mesmo pela própria empresa, desde que organizada 
e preparada para isso.
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 Assim, o uso de empregados para o transporte de valores, 
sem qualquer medida de segurança, além de ser algo irregular, ex-
punha os trabalhadores a riscos acima do vivenciado pelo cidadão 
comum. O desenvolvimento de episódios de ansiedade e de estres-
se era algo esperado nesses casos, dada a insegurança do dia a dia 
e a violência na maioria das cidades brasileiras.

 Mesmo nas hipóteses em que a lei era omissa quanto à pre-
sença de seguranças armados para o transporte de valores (quan-
do os valores ficavam abaixo de um determinado patamar), as de-
cisões também estabeleciam o pagamento da indenização.

 Foram tantos os casos, que o Tribunal resolveu editar no 
ano de 2015 uma súmula pacificando o entendimento na Corte. De 
acordo com o documento, “[...] o transporte habitual de valores re-
alizado por empregado em situação de risco acentuado dá ensejo 
à compensação por dano moral, independentemente do ramo de 
atividade do empregador e do valor transportado”.

 Inicialmente, as ações eram movidas majoritariamente por 
ex-empregados de bancos. Porém, ao longo do tempo, outros ra-
mos empresariais também passaram a ser acionados na Justiça. 
Um desses casos foi o de uma distribuidora de bebidas, acerca da 
qual um dos ex-motoristas de caminhão contou que, quando fazia 
as entregas dos pedidos, também recolhia o pagamento pelas mer-
cadorias. Acabou recebendo indenização decorrente dos riscos a 
que se expunha com a atividade.

 Assim como ele, empregados de frigoríficos, empresas de 
cerveja, corretoras e administradoras de cartão de crédito, entre 
outros, também procuraram o Judiciário.

 Nas primeiras ações, as condenações impostas às empresas 
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variavam de 50 a 100 mil reais. Todavia, com o passar do tempo e 
em especial devido à pacificação do tema no Tribunal Superior do 
Trabalho, os valores acabaram reduzidos e, dez anos depois dos 
primeiros casos chegarem à Justiça do Trabalho, giravam em tor-
no de 20 mil reais, independentemente da quantidade de dinheiro 
transportada.

 Esse transporte irregular não eram um problema exclusivo 
de Mato Grosso. Ao contrário, era uma questão nacional. Mas é 
certo que no estado, em razão da extensão territorial e das distân-
cias entre as agências, ele se mostrou mais problemático. Isso sem 
falar das dezenas de episódios de assaltos às unidades bancárias 
do interior, que ficou conhecido como “novo cangaço” por causa da 
peculiaridade das ações dos criminosos agiam. 

 Se nem mesmo as empresas, com todas as medidas de se-
gurança tecnológica e armada, conseguiam se proteger, imagine 
como deveria se sentir um empregado transportando todo o di-
nheiro de uma agência para a outra, ainda mais no próprio carro.
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MAQUIAGEM BORRADA
 Uma bolsa cheia de maquiagens e produtos de beleza da 
Mary Kay é o sonho de consumo de muitas mulheres. E, perseguin-
do-o, em meio a batons, sombras, demaquilantes e kits anti-idades, 
estava uma trabalhadora cuja atividade lhe exigia estar sempre bem
-maquiada, com roupas femininas, de meia-calça... 
Mas ela não estava nada feliz com o tratamento que recebia.

 Está certo que já havia colhido frutos do seu ofício, tendo ga-
nhado joias, prêmios mensais, um carro rosa e duas viagens inter-
nacionais. No entanto, não havia nenhum glamour em sua rotina de 
trabalho. Recebia cobranças excessivas da empresa, com a qual, em 
sua avaliação, deveria mesmo era ter um vínculo de emprego, pois, 
por trás do discurso de que ela teria autonomia, tinha o seu trabalho 
controlado bem de perto.

 Como constantemente precisava angariar novas consultoras, 
teve que comprar um uniforme exclusivo da marca, só podia usar 
saias ou vestidos e produtos da marca e certa feita foi chamada aten-
ção por não estar usando meia-calça em um evento. Ademais, recebia 
telefonemas frequentes da diretoria nacional questionando a queda 
de desempenho nas vendas da equipe. Ainda, era responsável por 
eventos, pela motivação, cadastramento e pela comunicação de resci-
são contratual das consultoras, entre muitas outras atribuições.

 Não bastando todas essas coisas, quando ela passava por 
problemas na vida pessoal e isso de alguma forma interferia em seu 
rendimento, a empresa não se compadecia da situação. Foi o que se 
deu durante um sofrido processo de divórcio, que a deixou sem in-
ternet em casa, e ela teve que ouvir cobranças que mais pareciam 
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ameaças: seria desligada, já que estava no segundo mês sem passar 
pedidos.

 Superada essa fase, continuou trabalhando com a mesma in-
tensidade. Teve um bebê com problemas de imunidade e com alergias 
a alimentos, medicamentos e a leite. Envolvida nos cuidados com o 
pequeno, seu rendimento caiu mais uma vez, passando a se resumir 
aos produtos que ela tirava para consumo pessoal ou aos que amigos 
e parentes compravam. Em março de 2011, quase seis anos depois de 
iniciar o trabalho naquela empresa, recebeu um e-mail dizendo que 
estava sendo desligada.

 A empresa se defendeu do pedido de reconhecimento de 
vínculo empregatício dizendo que ela era uma diretora de vendas, 
portanto uma profissional independente da marca. Não se tratava de 
um cargo e sim de um nível de carreira, para o qual era necessário ter 
uma pontuação mínima, sob pena de perder o status de diretora.

 Apesar dos argumentos, os detalhes da história apresentados 
pela trabalhadora foram suficientes para que a Justiça do Trabalho 
reconhecesse o vínculo com a empresa de cosméticos, pois aquele ser-
viço possuía todos os requisitos para se configurar em contrato de 
emprego.

 Afinal, era clara a subordinação da trabalhadora às cobranças 
e metas, que incluíam motivar, recrutar, recomendar e aconselhar as 
consultoras de venda. Apesar de não ter controle rígido da jornada, 
era um trabalho habitual pela quantidade de tarefas detalhadas no 
contrato e, claro, oneroso, já que ela recebia entre 2 mil e 6 mil reais 
por mês.

 Toda a maquiagem contida naquela relação de emprego 
“mascarada” de autônoma saiu com as provas apresentadas. A histó-
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ria, por trás da elegância habitual com que ela se apresentava 
aos clientes, foi suficiente para que a Justiça do Trabalho, 
em primeiro e segundo grau, condenasse a empresa.

 Não houve “corretivo camouflage” que 
desse jeito, e a empresa foi obrigada a anotar a 
carteira de trabalho da empregada e a pagar 
as seguintes verbas: aviso prévio indeniza-
do, saldo de salário, férias acrescidas de um 
terço e em dobro por três períodos aqui-
sitivos, FGTS e seguro desemprego, 13º 
salário de 2007 a 2011.



265



266

VIDA DE GADO 
 Imagine ter que ficar, todos os dias, no início e fim do ex-
pediente, nu em uma fila formada por colegas de trabalho também 
despidos. Foi esse o exercício mental proposto pela juíza da 1ª Vara de 
Tangará da Serra para que todos entendessem as situações humilhan-
tes às quais os trabalhadores de um frigorífico da região eram subme-
tidos diariamente, a fim de garantir o sustento de suas famílias.

 O caso veio à tona quando alguns trabalhadores ingressaram 
com processos judiciais para pedir especialmente o pagamento de ho-
ras extras pelo tempo despendido para se vestir e tirar o uniforme. Ao 
ouvir as partes, testemunhas e representantes do frigorífico, a juíza 
se surpreendeu com os relatos que descreviam o procedimento para 
troca do uniforme.
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 Era obrigatório que todos os dias, nos vestuários masculino e 
feminino, os empregados tirassem toda a roupa, entrassem em uma 
fila para pegar o uniforme e aguardar a vez de se vestir. Os deta-
lhes, contados com naturalidade, surpreenderam pela total falta de 
preocupação da empresa em fornecer um ambiente que garantisse a 
privacidade dos trabalhadores.

 Diante dessas revelações, a magistrada considerou tal condu-
ta uma afronta a documentos internacionais aprovados há mais de 60 
anos, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que pro-
clama, em seu artigo 1º, que “Todas as pessoas nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos.” e, em seu artigo 6º, que “Toda pessoa tem o 
direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante 
a lei.”.

 A empresa argumentou que o procedimento era necessário 
para cumprir as regras de higiene exigidas pelo Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), entretanto, ressaltou a juíza, não se lembraram da Cons-
tituição Federal, que exige tratamento digno a todos.



268

 O argumento de que não houve violação de direitos, já que 
no vestiário feminino só havia mulheres e no masculino, apenas ho-
mens, não foi aceito. E, bem assim, a justificativa de que providenciar 
instalações apropriadas para os empregados se trocarem teriam um 
custo financeiro alto. “Pouco importa que os vestiários sejam destina-
dos a pessoas do mesmo sexo. A intimidade, expressamente preser-
vada pela Constituição da República, é individual, revelando direito 
personalíssimo”, ressaltou a magistrada.

 A conduta da empresa violou uma série de normas e princí-
pios constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa huma-
na (artigo 1º, II da Constituição da República); os princípios da função 
social da livre iniciativa e da propriedade (art. 1º, IV e 170, II); e os 
princípios da justiça social, promoção do bem de todos, não discrimi-
nação e prevalência dos direitos humanos (art. 3º, I e IV e 4º, II).

 Ao tomar ciência da prática cotidiana em um dos maiores 
frigoríficos de Mato Grosso, a juíza determinou que fossem comu-
nicados imediatamente o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) para as 
medidas cabíveis. 
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FRAUDE INSEGURA
 Receber seguro-desemprego enquanto se trabalha não é 
esperteza; é crime, e o infrator deve devolver o dinheiro do qual se 
apropriou indevidamente. Foi o que aconteceu com um trabalhador, 
cuja história, impossível de ser negada, ele próprio confirmou em juí-
zo. O benefício lhe foi pago durante o período em que ele, mesmo sem 
registro na Carteira de Trabalho, continuou trabalhando e recebendo 
salário.

 Após ser condenado na Justiça do Trabalho, o empregado 
teve que devolver o montante ao FAT. Também respondeu na Justiça, 
uma vez que o Ministério Público Federal investigou sua responsabi-
lidade criminal.

 Portanto, como resultado do processo movido na Vara do Tra-
balho de Sinop por ter trabalhado na empresa de 1993 a 2005, ali atu-
ando como auxiliar de serviços gerais, o trabalhador teve descontado 
aproximadamente 2,6 mil reais do total de verbas trabalhistas a que 
tinha direito. 

 Nesse período, sua Carteira de Trabalho registrou dispensas 
em pelo menos duas ocasiões: março de 1999 e outubro de 2003.
Porém, ao pedir o reconhecimento da não interrupção do contrato, 
o trabalhador usou como argumento, em audiência, ter recebido as 
parcelas do seguro-desemprego durante os meses em que permane-
ceu trabalhando para os mesmos empregadores. Queria, com isso, 
configurar que de fato não houvera nenhum intervalo na prestação 
dos serviços. Inclusive, confessou ao magistrado que para ele era in-
teressante ficar sem anotação da Carteira de Trabalho porque isso lhe 
possibilitava o recebimento também do benefício.

 Na sentença, o juiz determinou que a atitude irregular do 
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trabalhador fosse comunicada ao gestor do FAT, à Caixa Econômica 
Federal, à Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério Público do 
Trabalho a fim de que as medidas administrativas e judiciais cabíveis 
fossem tomadas para a restituição do valor ao erário.

 Em resposta ao ofício do magistrado, o Ministério do Traba-
lho e Emprego suspendeu o PIS do trabalhador, além de ter enviado à 
Vara de Sinop uma Guia de Recolhimento da União (GRU) por meio 
da qual o Juízo fez o depósito dos valores recebidos de forma fraudu-
lenta pelo trabalhador. 
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DIREITO DE CONQUISTAR DIREITOS
 “Greve custa caro” foi o tema de uma campanha publicitária 
que deu o que falar em Mato Grosso no ano de 2011. Por iniciativa 
de cinco entidades patronais – Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) 
e as federações da Indústria (FIEMT), do Comércio (Fecomércio), da 
Agricultura (Famato) e das Associações Comerciais e Empresariais 
(FACMAT) - a campanha mostrava os supostos prejuízos causados 
por paralisações promovidas pelos trabalhadores. 

 O conteúdo, claro, não agradou os sindicatos laborais e foi 
motivo de um processo trabalhista ajuizado pelo Ministério Públi-
co do Trabalho, pedindo a suspensão da campanha veiculada na im-
prensa mato-grossense. O conteúdo das peças publicitárias traçava 
uma correlação entre greves realizadas por aeroviários, bancários e 
trabalhadores do setor de transporte com o aumento de tributos, tari-
fas bancárias, de ônibus e de passagens.  

 A questão gerou polêmica. De um lado, aqueles que critica-
vam a campanha por atacar diretamente o direito de greve assegu-
rado na Constituição Federal. De outro, os que argumentavam que 
qualquer tentativa de proibi-la era afrontar a garantia constitucional 
de liberdade de expressão. 

 O resultado foi uma decisão da Justiça do Trabalho que não 
só proibia aquele conteúdo de ir ao ar como determinava a divulgação 
de uma nova campanha dessa vez falando da importância dos movi-
mentos grevistas. 

 O conjunto de novas peças em defesa do direito da greve foi 
denominado “Greve: Um direito de conquistar direitos”. Aprovada 
pelo MPT, a campanha mostrava a célebre imagem com os tanques 
chineses paralisados na Praça da Paz Celestial, em Pequim, graças à 
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atitude de um cidadão, e os dizeres “Às vezes, ficar parado é a única 
maneira de ir adiante”.

 Também foram exibidos dois vídeos de 30 segundo cada: o 
primeiro tratava das lutas dos trabalhadores pelo direito da jornada 
de oito horas, e outro, da luta das mulheres pelo direito de igualdade 
com os homens no trabalho.

 Além da campanha, as entidades foram condenadas a pagar 
150 mil reais por dano moral coletivo, destinados ao Hospital do Cân-
cer e à Creche Comunitária do Pedregal. No primeiro caso, os valores 
foram utilizados na compra de kit contendo pinça ótica e um nefros-
cópio (equipamento para procedimentos nos rins) e de dois capnógra-
fo (aparelhos que monitoram dióxido de carbono e gases anestésicos 
inalados pelo paciente durante cirurgias).

 A creche foi contemplada com seis aparelhos de ar-condicio-
nado (de 24 mil, 30 mil e 36 mil BTUs), geladeira, fogão industrial, má-
quina de lavar, aparelhos de TV e de DVD, mesas e cadeiras infantis e 
um novo parquinho.
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HANTAVIROSE 
 Aquela ainda era uma rotina relativamente nova para José. 
Ficar longe da família por cerca de 30 dias não era algo fácil, em espe-
cial pelo fato de sua filha ter nascido há pouco tempo.

 Esse era seu primeiro emprego e José estava nele há dois me-
ses. Carteira assinada, atuava como auxiliar de eletricista na zona ru-
ral de Sapezal, no Oeste de Mato Grosso, ajudando a erguer os linhões 
de energia do Programa Luz Para Todos, do Governo Federal.

 Apesar de morar em Poconé, município da região pantanei-
ra, ele tinha aceitado trabalhar em outra localidade – quase 600 km 
distante – porque precisava do dinheiro. A gravidez inesperada da 
namorada forçou-o a assumir, aos 22 anos, as responsabilidades de 
pai e chefe de família. Então, ele necessitava do salário mínimo e meio 
que recebia à época, para levar o sustento para casa.

 Além da distância e das saudades da família, o trabalho se 
mostrava ainda mais desafiador por causa das condições oferecidas. 
Afora o enorme esforço físico que precisava fazer durante o dia para 
passar os cabos de energia, ele ainda era obrigado a dormir em um 
barraco de tábua no meio da mata, um local mal-conservado e sem 
condições de higiene, e entre ratos e morcegos.

 Essa situação acabou por selar seu destino e alterar comple-
tamente o seu futuro e de seus familiares. No início de novembro de 
2010, quando voltava para rever a família, José ainda não sabia, mas 
já estava contaminado com o hantavírus, transmitido pelas fezes e 
urinas dos roedores.

 A doença, que demora de três a 60 dias para se manifestar no 
organismo humano, começou a mostrar os sintomas mais fortemente 
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quando ele já estava em Poconé. Devido às dores e ao quadro febril 
do rapaz, sua mãe, uma agente de saúde do município, ainda insistiu 
para que ele não retornasse ao trabalho. Sem sucesso. Afinal, não po-
dia se dar ao luxo de perder o emprego.

 Um dia depois de voltar ao trabalho, queixou para o colega 
que estava muito mal, mas, por imposição do chefe, acabou traba-
lhando. Já à noite, e somente após um quadro de fortes dores, febre 
alta e falta de ar, foi levado ao hospital da cidade. No dia seguinte, já 
em coma, foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo do 
hospital de Tangará da Serra, vindo a morrer sete dias depois.

 Mãe, esposa e filha entraram na Justiça pedindo a condena-
ção da empresa por danos materiais e morais, somando um montante 
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que chegava a quase 1 milhão de reais.

 O grande imbróglio na Justiça e o maior ponto de controvér-
sia entre familiares e a empresa estavam em determinar o local de 
contaminação do falecido. Enquanto os parentes sustentavam que a 
doença fora adquirida no trabalho, em razão das péssimas condições 
de labor e de alojamento, o ex-empregador afirmava que o fato, na 
verdade, tinha ocorrido no período em que ele havia ficado em sua 
casa, no município de Poconé.

 Ao analisar o caso, a juíza entendeu que os familiares não 
conseguiram provar cabalmente que o falecido tenha contraído a do-
ença no local de trabalho. Mas a decisão acabou sendo reformada no 
Tribunal.

 Pesou na decisão da segunda instância os depoimentos das 
testemunhas, que informaram à Justiça sobre as péssimas condições 
do barraco no qual o falecido dormia, bem como o fato de que Sape-
zal, e não Poconé, era uma cidade com foco de hantavirose, segundo 
a Secretaria de Saúde.

 A empresa acabou condenada a pagar 410 mil reais pelos da-
nos morais e materiais sofridos pela família com a morte do ex-em-
pregado. Por certo, o valor acabou pesando nas contas da firma, que 
atuava como terceirizada na execução dos trabalhos, mas não deve 
ter suprido a dor pela perda e ausência de um filho, de um esposo e, 
principalmente, de um pai na vida de uma criança.
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SEM MOTIVOS PARA SORRIR
 Quem não quer ter um sorriso bonito, com dentes brancos e 
perfeitos, como aqueles que o slogan de uma famosa marca de creme 
dental anuncia? Não é à toa que os profissionais dessa área vêm sendo 
cada vez mais procurados em razão das novas técnicas que atendem 
as mais exigentes demandas, como o uso de aparelhos ortodônticos, e 
do aumento dos cursos universitários.

 Mas do que adianta uma arcada dentária bonita para quem 
não tem motivos para sorrir?

 Foi esse o caso de uma ex-secretária de uma clínica de odon-
tologia do município de Sorriso, Médio Norte de Mato Grosso. Os 
abusos e humilhações dos quais constantemente era vítima no local 
de trabalho acabaram por lhe causar um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) que a deixou com sequelas para o resto da vida. Dificuldades 
para falar, escrever, ler e executar tarefas rotineiras, como pentear o 
cabelo ou trocar de roupa foram algumas das complicações.

 A trabalhadora contou à Justiça que o problema de saúde 
ocorreu quando retornou ao serviço, depois de ter passado um fim de 
semana em casa. Na sexta-feira anterior, os abusos chegaram ao ápice 
quando a ex-patroa, em uma das corriqueiras discussões por atraso 
de pacientes, arremessou contra ela, atingindo-lhe o rosto, um copo 
com água.

 Na defesa, a dentista disse que as alegações de que humilha-
va sua funcionária eram inverídicas e que jamais a maltratara. Para 
ela, a ex-empregada estava cometendo os crimes de injúria e difa-
mação. Em defesa própria, falou, inclusive, que o fato de ser sócia da 
Associação de Mulheres do Rotary Clube, do qual fora presidente, 
demonstrava seu conhecimento e equilíbrio no trato com as pessoas.
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 Mas as acusações por maus-tratos foram confirmadas ao juiz 
pelas testemunhas, que em depoimento informaram: “[...] o clima era 
de terror no ambiente de trabalho e havia humilhações frequentes.”. 
Segundo os depoentes, era comum a trabalhadora voltar alterada da 
sala da chefe quando lá era chamada bem como era perceptível o seu 
estado de constrangimento e nervosismo depois das reuniões.

 Além dos episódios de assédio, a questão envolvendo as cau-
sas do AVC dominaram as discussões no processo. Por um lado, a 
trabalhadora afirmava que o péssimo ambiente de trabalho e as cons-
tantes humilhações eram o motivo. Por outro, a clínica e a dentista 
diziam que o acontecimento era, na verdade, resultado de um tumor 
cerebral.

 A relação entre os abusos e o acidente cerebral sofrido, toda-
via, foi confirmada pelo médico perito que analisou o caso a pedido 
do magistrado. Conforme o laudo do profissional, o estresse no tra-
balho foi o que desencadeou a hemorragia, provocada por uma crise 
hipertensiva com a consequente ruptura de um vaso cerebral. E isso 
colaborou para o agravamento de um aneurisma já existente.

 Em primeira instância, o juiz condenou a dentista e a clínica 
a dividirem uma indenização de 400 mil reais à trabalhadora, sendo 
150 mil por danos morais e 250 mil por danos materiais.

 Não conformados, as empregadoras recorreram ao Tribunal 
Regional do Trabalho, que manteve a decisão. Os desembargadores, 
todavia, reduziram os valores a serem pagos, fixando em 50 mil reais 
a indenização por danos morais, mais pagamento de pensão mensal 
de 25% do salário recebido pela empregada naquela época.
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VIÚVA DE MARIDO VIVO
 Diz a teoria do efeito borboleta que o bater de asas de uma 
mariposa tem o condão de provocar, no outro lado do mundo, um 
tufão. O relato dramático feito por uma mulher de um caminhoneiro 
a um médico é um exemplo dessa teoria.

 Era para ser mais um dia como outro qualquer para o médico 
Lamberto Henry, da Delegacia Regional do Trabalho de Rondonópo-
lis, na região Sul de Mato Grosso, quando ele atendeu à esposa de um 
motorista de caminhão. Desesperada, ela foi se queixar que a abusiva 
carga de trabalho ao qual o marido era submetido o havia afastado do 
convívio familiar, fazendo dela “viúva de um marido vivo”.

 A narrativa da mulher, naquela manhã de 2007, sobre as pés-
simas condições de trabalho do marido que o levaram, inclusive, a 
fazer uso constante de rebites – droga derivada de anfetaminas e muito 
conhecida por seus efeitos estimulantes sobre o sistema nervoso central 
– para aguentar as longas jornadas, chocou o especialista, que decidiu 
chamar representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) para 
verificar se aquele relato era resultado de um fato isolado ou sintoma 
de um doença social maior. 

 Foi o bater de asas que, quase cinco anos mais tarde, terminou 
por preencher uma lacuna antiga na legislação brasileira: uma lei que 
disciplinasse a profissão e a jornada dos motoristas profissionais.

 Após saber do caso, os procuradores do trabalho deram início 
a uma investigação que resultou em uma Ação Civil Pública ajuizada 
na 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis. Nela, os procuradores pe-
diam a proibição do trabalho dos motoristas entre às 22h de um dia e 
às 5h do dia seguinte bem como o controle da jornada de trabalho dos 
profissionais pelas empresas.
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 Segundo a pesquisa que deu base científica à ação, 71% dos 
motoristas trabalhavam mais de 13h por dia nas rodovias mato-gros-
senses, sendo que, desses, 31% ficavam mais do que 16h na estrada. 
Além disso, 30% faziam uso de drogas, como cocaína e anfetaminas. 

 Os dados levaram os procuradores a uma conclusão já bem 
conhecida pelo senso comum: as estradas estavam repletas de moto-
ristas cansados, estressados e drogados para suportar a extenuante 
jornada de trabalho imposta, trazendo riscos não só para eles, como 
para outras pessoas e famílias que trafegavam por essas vias.

 Em 17 de dezembro de 2007, o juiz da 1ª Vara do Trabalho de 
Rondonópolis atendeu parte dos pedidos feitos pelo MPT e determinou, 
ainda em decisão liminar, que as transportadoras passassem a manter 
controle da jornada de seus motoristas por meio de ficha de controle 
de horário externo e, também, que começassem a identificar os discos 
dos tacógrafos de seus caminhões com a data, placa do veículo e nome 
do motorista por cinco anos. Nas palavras do magistrado, tratava-se de 
uma medida que visava assegurar atos de documentação para possibi-
litar o efetivo conhecimento da jornada de trabalho desenvolvida pelos 
profissionais, empregados e autônomos. Com isso, seria possível apurar 
a extensão do problema e, no julgamento final do caso, determinar as 
medidas necessárias para garantia dos direitos.

 A decisão valia para todo o território brasileiro e acabou virando 
manchete nos principais jornais do país.

 A Confederação Nacional dos Transportes (CNJ) recorreu da 
liminar e o caso acabou sendo transferido para a 14ª Vara do Trabalho 
de Brasília. Lá, um acordo entre os procuradores e os representantes 
das empresas previa a apresentação de um projeto de lei no Congresso 
Nacional que permitisse o descanso dos motoristas e uma maior se-
gurança nas estradas. Nascia, assim, a Lei 12.619/2012, popularmente 
conhecida como “Lei do Descanso” ou “Lei dos Caminhoneiros”. A 
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nova legislação previa expressamente a obrigatoriedade de pausas para 
descanso e um intervalo de, no mínimo, 11 horas entre uma jornada 
diária e outra.

 A norma acabou desagradando parte do empresariado como 
também os próprios motoristas autônomos, que chegaram a fazer gre-
ves e paralisações. No Congresso, a bancada ruralista propôs, quatro 
meses após a aprovação da lei, um novo projeto com várias alterações, 
em especial, o aumento do limite da jornada de trabalho, que poderia 
chegar a até 12 horas diárias, em caso de previsão em acordo ou con-
venção coletivo. Três anos depois, o presidente da República publicaria 
essas novas regras.

 A edição de uma norma que regulamentasse minimamente 
a profissão dos motoristas profissionais era uma lacuna existente há 
muito tempo na legislação brasileira, em especial pela importância da 
área para a economia, somente concretizada após as leis publicadas a 
partir de 2012. 

 E pensar que, mesmo com a atividade legislativa de deputados 
e senadores, foi o relato desesperado da “viúva de um marido vivo” 
que acabaria por, definitivamente, dar o impulso necessário para que 
as discussões pudessem avançar e se concretizar no texto da lei. E tudo 
isso começou em Mato Grosso.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Um dos casos mais emblemáticos envolvendo motoris-
tas julgados pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso é a de um 
empregado de uma multinacional do ramo do agronegócio que 
dirigia um caminhão bi-trem – aquelas carretas longas, com dois 
reboques na traseira. Ele trabalhava cerca de 16 horas por dia, de 
segunda a segunda, com pausas apenas para almoçar e dormir. 

 Julgado em 2012, a Justiça reconheceu o direito do tra-
balhador e condenou a empresa a pagar cerca de 308 mil reais a 
ele somente pelas horas extras feitas nos cerca de 4 anos em que 
desempenhou a função em tais condições.

 Apesar da multinacional possuir equipamento para 
monitorar via satélite o veículo, a empresa utilizava-o apenas 
para proteger seu patrimônio. Para o magistrado que analisou o 
caso, a empresa feriu os princípios constitucionais da dignidade 
do trabalhador e do valor social do trabalho ao não fiscalizar a 
jornada exercida. Com isso, sobrepôs interesses sociais e de gran-
de apelo por outros meramente econômicos.

 À época dessa condenação, a Lei dos Caminhoneiros já 
estava em vigor, mas como o caso era anterior à edição da nor-
ma, ela acabou não sendo empregada para seu julgamento.

 A decisão da Justiça usou como base o direito do cida-
dão ao não trabalho, uma construção racional que se traduz pelo 
direito das pessoas trabalharem menos, em intensidade que lhe 
assegurem a preservação da vida, o lazer e convívio familiar. Se-
gundo esse pensamento, a empresa tem o dever social de desen-
volver meios e formas que possibilitem o controle da jornada de 
seus empregados, para garantir não só a segurança e integridade 
deles, mas a de que possam, de alguma forma, ser impactados 
por eles.

DIREITO AO NÃO-TRABALHO
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ME DESCULPE!
 Compensar com dinheiro alguém que tenha sofrido um dano 
moral não é uma conduta exclusiva da era moderna, apesar de o ins-
tituto jurídico ter sido aperfeiçoado nessa época. O Código de Ur-
Nammu, por exemplo, três séculos mais antigo que o de Hamurábi 
(de 1810 a 1750 a.C.), já previa algo nesse sentido. Mas mensurar o 
sofrimento alheio causado por outro é possível?

 É certo que o que a lei tenta, de algum modo, é mitigar esse 
sofrimento. Afinal, há situações que dinheiro nenhum poderia re-
compensar, como a perda de um ente querido. Noutras vezes, a repa-
ração pode ser alcançada com um simples pedido de desculpas ou de 
reconhecimento do erro. Foi o que ocorreu em um caso específico que 
tramitou na Vara do Trabalho de Alta Floresta, localizada no extremo 
Norte de Mato Grosso, distante 760 km de Cuiabá.

 Era uma sexta-feira até então normal de trabalho quando Da-
niel, operador de moinho de ouro no garimpo de uma empresa de mi-
neração, foi acusado pelo gerente, Betão, de ter roubado uma pepita. 
Acabou submetido a uma minuciosa revista pessoal conduzida pelo 
próprio gerente, tudo na frente de uma colega, geóloga com quem 
trabalhava.

 Humilhado com a situação, Daniel registrou o episódio cons-
trangedor em um Boletim de Ocorrência. Três dias depois, acabou 
sendo dispensado do trabalho. Recorreu, então, à Justiça do Trabalho 
para pedir uma série de direitos, entre eles o pagamento de uma in-
denização por danos morais.

 Na audiência de instrução, momento em que são colhidos os 
depoimentos e ouvidas as testemunhas, foi feita a proposta de con-
ciliação. Mas o ex-empregado se mostrava reticente quanto a aceitar, 
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demonstrando querer dar prosseguimento à ação, já que acreditava 
que sua imagem só seria limpa mediante o reconhecimento formal, 
registrado em sentença, de que a revista havia sido indevida.

 Nesse momento, a empresa se prontificou a incluir no acordo 
uma declaração na qual reconhecia como indevida a conduta de seu 
gerente, documento esse que acabou sendo inserido na Ata de Audi-
ência pela magistrada do caso. “A Ré reconhece que seu preposto agiu 
de forma indevida, quando submeteu o Autor à revista pessoal, na 
presença de uma colega de trabalho, fato que ensejou estresse, cons-
trangimento e indignação legítimos do mesmo”.

 Reconhecimento feito, Daniel sentiu que a Justiça havia sido 
feita, e o acordo foi, então, fechado. Caso encerrado!
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CRIANÇA EM CORPO DE HOMEM
 Ele comemora, com a alegria própria de uma criança, suas 
conquistas mais simples como contar até 30 e somar 2+2, 4+5 e 9+11. 
“Meu pai me dá aulas de matemática”, diz orgulhoso. Fala, também com 
grande satisfação, que consegue comer sozinho, tomar banho sozinho 
e até se vestir sem ajuda, mas que quem escolhe as roupas é sua mãe. 
Também conta feliz que é ele quem vai à padaria e que com um real é 
possível comprar três pãezinhos... Tudo normal se fosse um menino 
nos primeiros anos de vida e não um jovem de 21 anos.

 O que o tornou uma criança no corpo de um homem foi um 
terrível acidente ocorrido em uma estrada de chão que levava até seu 
local de trabalho, na mina São Francisco/Apoena, região próxima ao 
município de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso. Era por volta das cinco 
da tarde quando o ônibus em que ele e mais 34 colegas de trabalho que 
iam iniciar o turno da noite foi violentamente atingido por um cami-
nhão da empresa equipado com um guindaste e que vinha em sentido 
contrário. O equipamento, usado para suspender muitas toneladas na 
obra, acertou o veículo em cheio, cortando toda sua lateral esquerda.

 Vários passageiros ficaram feridos, quatro deles em estado 
grave. O motorista morreu ainda no local. Preso às ferragens, o jovem 
trabalhador foi resgatado com traumatismo craniano, sendo transferido 
para Cuiabá e, depois, para o hospital Albert Einstein, em São Paulo. 
Apesar das primeiras avaliações médicas, sobreviveu, mas com seve-
ras sequelas: ficou cego, perdeu parte da capacidade de fala e passou 
a apresentar grande déficit cognitivo, com perda da memória curta e 
longa. Diante das limitações, acabou se tornando um aluno da APAE 
e considerado judicialmente incapaz, não mais podendo praticar os 
atos da vida civil. 

 O caso chegou à Justiça do Trabalho em 2012 quando sua mãe 
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pediu a condenação das empresas, a que realizava o transporte e a 
proprietária da mina, culpando-as pelo fatídico acidente. A mãe ques-
tionou o fato de permitirem que caminhões guinchos do porte do en-
volvido no acidente pudessem circular normalmente no momento em 
que trabalhadores eram levados ao local trabalho. Isso porque a via de 
acesso à região de extração onde o acidente ocorreu era descrita pelos 
funcionários como uma estrada perigosa durante o horário regular de 
transportes dos empregados.

 Segundo as testemunhas ouvidas no processo e cujos depoi-
mentos ajudaram a fundamentar a decisão da Justiça, o motorista do 
caminhão estava em alta velocidade no momento da colisão e o local 
onde acidente ocorreu (uma curva), não comportava a passagem de 
mais do que um veículo. Conforme destacaram os magistrados que 
analisaram o caso, as empresas não implementaram as normas de se-
gurança necessárias para uma via perigosa como aquela, só o fazendo 
após a ocorrência do acidente.

 As empresas acabaram condenadas pelo episódio. A que reali-
zava o transporte foi responsabilizada a pagar indenizações por danos 
moral e material. Já a mineradora, tomadora dos serviços da outra, a 
responder subsidiariamente pelo pagamento das dívidas. À época do 
acidente, o trabalhador era casado, mas diante das dificuldades e de 
não mais enxergá-lo como o homem que conheceu, sua esposa o deixou. 
Sobrou-lhe, então, o amparo da mãe e do pai, que novamente se viram 
na obrigação de ter que ensinar a ele tudo outra vez: falar, caminhar, 
contar, tomar banho, fazê-lo decorar o nome da rua onde mora, os seus 
nomes, o número de telefone para os casos de emergência.

 Quando ele era menino, certamente seus os pais pediam a Deus 
para que pudessem viver até que seu filho fosse capaz de cuidar de si 
mesmo. Hoje a angústia é ainda maior por não saber ao certo quem 
cuidará dele quando não mais estiveram aqui. A indenização alcançada 
na Justiça não desfaz essas angústias, nem paga a dor sofrida por toda 
a família, mas com certeza é um alento na vida familiar.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Ao subir na laje para fazer os últimos ajustes da obra, 
Antônio se desequilibrou e caiu de uma altura de três metros 
em cima de um prego que lhe perfurou a cabeça. Descuidado, 
não estava utilizando nenhum tipo de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI). Além da cicatriz, ele contou que da experiência 
ficou a lição de não ser mais negligente consigo.

 Cerca de cinco anos depois do acidente, ele trabalhava na 
construção de um supermercado no município de Várzea Grande, 
região metropolitana de Cuiabá, e fez questão de acompanhar 
uma palestra sobre segurança no trabalho. A exposição ocorreu 
no refeitório da obra era parte de um projeto do justiça trabalhista, 
voltado à redução do número de acidentes laborais.

 O alto índice de acidentes e doenças ocupacionais no 
Brasil e o número de casos ligados a essa questão, que ano após 
ano batem às suas portas, impulsionaram a Justiça do Trabalho a 
agir não só nos processos judiciais, mas também fora deles, com 
ações e medidas de prevenção e conscientização.

 Foi assim que surgiu, em 2012, o Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, desenvolvido pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho em parceria com os TRTs do país. Em 
Mato Grosso, as ações foram coordenadas pelo Grupo de Trabalho 
Interinstitucional (Getrin), entidade gerida pelo TRT local e que 
congrega representantes de diversos setores.

 Desde sua criação, o grupo atuou fortemente na realização 
de palestras, edição de cartilhas e eventos voltados à conscienti-
zação, tanto de empregadores quanto de empregados, sobre os 
malefícios do desrespeito às normas de segurança e que trazem, 
como consequência mais trágica, a ocorrência de acidentes dentro 
do ambiente de trabalho.

INDO ATÉ ONDE O PERIGO ESTÁ
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 As palestras, sempre ministradas por juízes traba-
lhistas, percorreram todo o estado e alcançaram, além dos 
próprios atores principais da relação de emprego, também 
jovens estudantes do ensino médio e de cursos superiores.

 Nos cinco primeiros anos de desenvolvimento do 
programa, uma das atividades econômicas que mais recebeu 
a visita dos magistrados foi o da construção civil. Milhares 
de trabalhadores, em especial os da região metropolitana de 
Cuiabá, como foi o caso de Antônio, assistiram às palestras que 
detalhavam não só questões jurídicas, mas também práticas 
no dia a dia que podem assegurar a integridade de todos que 
atuam nos canteiros de obras. Os encontros ocorreram com a 
parceria das empresas, que abriam as portas dos seus empre-
endimentos, bem como de sindicatos de trabalhadores.

 Quase sempre restrito à sala de audiência e ao gabinete, 
de onde analisa e julga as ações, muitas delas decorrentes de 
acidentes e doenças ocupacionais, o magistrado pôde conhecer 
e vivenciar na prática, por meio do Programa de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, a realidade diária de milhares de 
empregados e de atuar de modo diferente para tentar reduzir 
o alarmante número de casos, não somente por meio de sen-
tenças e despachos, mas por meio da conscientização.
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O PREÇO DA NEGLIGÊNCIA 
 Dor, indignação e revolta são, certamente, sentimentos co-
muns àqueles que sofrem com as sequelas gravíssimas de um aci-
dente de trabalho. Foi esse o caso de um trabalhador de uma empresa 
prestadora de serviços do ramo de energia, após levar um choque em 
rede de alta tensão que resultou na amputação de seu antebraço direi-
to e parte dos dedos da outra mão.

 Aquela era para ser mais uma manhã normal na vida do jo-
vem eletricista Fábio, uns dos responsáveis pela manutenção da rede 
elétrica na região de Colíder, município do extremo Norte de Mato 
Grosso. Como de costume, ele levantou cedo, despediu-se da esposa e 
seguiu para o trabalho. Por volta das 9h, acabou sendo acionado pela 
concessionária de energia para corrigir um problema no fornecimen-
to de eletricidade em uma localidade da zona rural conhecida como 
Saltinho, a 4 km do centro da cidade. Até aí, nada de novo. Mas o que 
se seguiu foi uma sucessão de erros e negligências.

 Quando chegou, juntamente com seu auxiliar, ao local deter-
minado, Fábio, tomando a primeira e indispensável medida de segu-
rança antes de subir no poste, desligou a chave que controlava a rede 
de alta tensão. Mas foi aí que cometeu seu primeiro erro. Confuso 
quanto a qual mecanismo deveria ser acionado, o eletricista acabou 
desligando uma rede vizinha e mantendo energizada aquela na qual 
ainda iria trabalhar. 

 O engano poderia ter sido facilmente sanado se ele, quando 
estava na empresa, tivesse retirado uma cópia do mapa elétrico da 
região, um dos procedimentos padrões a ser adotado. Então, em vez 
de aterrar a rede elétrica e verificar, com a ajuda dos equipamentos, se 
por ela ainda passava energia, Fábio preferiu perguntar ao seu Nel-
son, morador de frente ao local, se em sua residência tinha luz. Diante 
da negativa do morador, que muito provavelmente não deveria ter 
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energia em casa já há algum tempo por causa do problema 
que o próprio eletricista já havia tentado solucionar, ele 

subiu no poste. Ao tocar no cabo de alta tensão, rece-
beu uma descarga de quase 14 mil volts!

 Fábio permaneceu inconsciente por cerca 
de 10 minutos e foi retirado do local pelo 

amigo. Após o acidente, ficou três dias in-
ternado na Unidade de Tratamento In-

tensivo do hospital da cidade, sendo 
submetido a uma cirurgia, e de-

pois foi transferido para o Cen-
tro de Tratamento de Quei-

mados, em Cuiabá. Mas, 
diante da gravidade 
dos traumas, a equi-

pe médica precisou 
amputar seu an-

tebraço direito e 
parte da mão 

esquerda.
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 Dor, revolta e indignação tomaram conta do trabalhador. 
Num curto período de tempo, ele viu sua vida ruir. Se há pouco tinha 
saúde, disposição e condições físicas de prover seu sustento e o de 
sua família, agora isso tudo simplesmente deixou de existir. “Como, a 
partir daquele momento, conseguiria executar mesmo as tarefas mais 
simples do dia a dia?”, certamente se perguntava. Alimentar-se, ba-
nhar-se, fazer a barba... tudo precisaria ser reaprendido.

 Inconformado com a nova situação, Fábio creditava às empre-
sas que se beneficiavam de seu trabalho a responsabilidade pelo aci-
dente. Resolveu ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho em Colíder 
pedindo indenização. Entre suas alegações, disse que o carro reser-
va fornecido pela empresa não possuía os equipamentos necessários 
para o procedimento, que a rede a ser desligada não lhe fora corre-
tamente informada e que o colega que o auxiliava era da área admi-
nistrativa e não tinha treinamento adequado para lidar com energia 
naquelas situações.

 Em primeira instância, ele até chegou a ganhar parte dos 
pedidos feitos na reclamação trabalhista. Mas, ao recorrerem ao Tri-
bunal Regional do Trabalho, as empresas acabaram inocentadas de 
qualquer culpa. O entendimento dos desembargadores que julgaram 
o caso foi um só: Fábio agiu com negligência, desrespeitou normas bá-
sicas de segurança e assumiu, sozinho, o risco de mexer em uma rede 
de alta tensão sem ter a certeza de que ela estava realmente desligada.

 Infelizmente, casos como o de Fábio são bastante comuns 
na Justiça do Trabalho. Segundo os dados do Governo Federal, fo-
ram cerca de 700 mil acidentes por ano no Brasil nos primeiros anos 
deste século, com quase três mil mortes. Se em muitas das situações 
que chegavam à mesa dos magistrados trabalhistas os empregado-
res eram os responsáveis, em outros tantos quem agia decisivamente 
para o infortúnio eram os próprios trabalhadores, negligentes com 
procedimentos básicos de segurança.
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ENTRE O FUTURO E O AGORA
 Aqueles últimos dois anos não tinham sido fáceis para Ed-
son. A rotina de trabalho de 12 horas diárias, dia sim, dia não, em um 
posto de combustível às margens das BRs-163/364, no município de 
São Pedro da Cipa, região Sul de Mato Grosso, deixava-o exausto. E 
ele ainda precisava conciliar o serviço com a escola, perfazendo uma 
jornada diária de 15/16h entre trabalho e estudo.

 Edson começou a trabalhar ali quando tinha 15 anos como 
frentista e lubrificador. Pouco tempo depois já estava enquadrado na 
mesma rotina que os demais colegas: 12h de trabalho por 36h de des-
canso, entrando às 10h e saindo às 22h.

 Nos dias em que estava em serviço, via-se obrigado a deixar 
mais cedo a sala de aula para não chegar atrasado ao trabalho. Então, 
no dia seguinte, não conseguia render nos estudos como deveria jus-
tamente por causa do cansaço decorrente da longa jornada. 

 Mas qual seria a saída se ele precisava do emprego para aju-
dar a mãe a sustentar a casa? Como esperar um futuro diferente, se 
suas necessidades e condições de vida acabariam por lhe impedir de 
alcançar algo melhor?

 A situação econômica que fez Edson privilegiar o trabalho e 
não os estudos, prejudicando seu desenvolvimento pessoal, não era 
algo fora da realidade. Um levantamento feito pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que cerca de 3,5 milhões 
de jovens, entre 5 e 17 anos, trabalhavam no Brasil em 2014. E essa 
condição estava relacionada a outra tão ruim quanto.
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 Conforme demonstrou a pesquisa “Perfil dos Principais Ato-
res Envolvidos no Trabalho Escravo Rural no Brasil”, realizada pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) entre 2006 e 2007, 92,6% 
dos entrevistados resgatados de condições análogas à de escravo ti-
nham começado a trabalhar com menos de 16 anos. Quase metade de-
les antes de completar os 12 anos. Explorados desde pequenos e sem 
receber a educação adequada, acabavam explorados também quando 
adultos.
 
 Porém, o conhecimento de seus direitos e o acesso à Justiça 
fizeram diferença na vida de Edson. Após ter sido dispensado sem 
justificativa pelos donos do posto, ele ajuizou uma ação contra os ex
-empregadores cobrando uma série de direitos, como a assinatura da 
carteira do trabalho. Também pediu indenização por danos morais 
por ter atuado em ambiente perigoso como menor de idade, algo proi-
bido pela Constituição Federal e tipificado como “uma das piores for-
mas de trabalho infantil” pela OIT.

 A empresa se defendeu dizendo que empregou o rapaz por 
caridade, a pedido da mãe, que procurou desesperadamente um dos 
sócios do posto afirmando que estava sem condições de prover o sus-
tento da família. Disse que não assinou a carteira do jovem porque 
ele não tinha como ser enquadrado no programa do Governo Federal 
que regulamentava o trabalho de um menor a partir dos 14 anos, e 
isso porque o município “por vezes esquecido pelo Poder Público” 
não ofertava os cursos de qualificação exigidos por Lei.

 Os argumentos foram todos rechaçados pelo magistrado, que 
classificou como “esdrúxulo” o discurso humanitário dos empresá-
rios. Primeiro, pelo emprego da mão de obra do jovem de forma ina-
dequada e em local inapropriado. Segundo, porque a jornada de 12h 
consecutivas praticamente inviabilizaria seus estudos, tanto que ele 
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acabou reprovado de ano. “Existem inúmeros outros modos de ajudar 
uma família desesperada que não a exploração do trabalho do menor, 
e, ainda mais grave, numa das piores formas de trabalho infantil. Fica 
óbvio que a reclamada mais prejudicou o reclamante que ajudou.”, 
afirmou na sentença.

 O juiz ainda destacou que os sócios eram políticos, ex-prefei-
to do município onde o posto estava localizado e prefeito da cidade 
vizinha, a apenas 8 km de distância e com estrutura muito maior. 
Se realmente fosse interesse deles, podiam ter ofertado um curso de 
qualificação ao jovem, como mandava a lei.

 A ação movida por Edson na Justiça do Trabalho, apesar de 
ter revelado uma triste realidade do Brasil na época em que foi ajuiza-
da, também foi capaz de demonstrar que os cidadãos sabiam dos seus 
direitos e deveres, a ponto de reclamá-los judicialmente, certamente 
uma evolução na difusão do conhecimento aos menos favorecidos.
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TRAGÉDIA ANUNCIADA
 Primeiro foi o descumprimento de recomendações médicas 
resultando em um aborto. Alguns meses depois, outra dor para aque-
la trabalhadora: um acidente de trabalho desencadeou o parto prema-
turo de um bebê, que nasceu e acabou morrendo horas depois. Dor? 
Revolta? Dois episódios que lhe causaram um profundo abalo emo-
cional. Ela morava no município de Cáceres, cidade da região Oeste 
de Mato Grosso com altos índices de vulnerabilidade social.

 Júlia atuava em um frigorífico da região. Quando engravi-
dou pela primeira vez, em 2008, passou por diversas dificuldades na 
gestação, que logo de início foi considerada de alto risco. Por causa 
disso, foi entregue à empresa uma recomendação médica para que a 
ela fosse deslocada para uma função que não exigisse esforços físicos, 
de modo a não pôr em risco o desenvolvimento do feto. 

 Porém, a empresa ignorou as recomendações médicas quan-
do o setor de desossa, no qual a trabalhadora fora contratada para 
exercer o seu ofício, teve suas atividades suspensas por um período. 
Foram concedidas férias coletivas aos demais colegas, mas Júlia, que 
ainda não tinha um ano na empresa, foi realocada para atuar no ser-
viço de quebra de piso, rejunte de azulejo, reforma e pintura, tendo 
inclusive que manusear tintas e outros produtos químicos.

 Os riscos foram completamente ignorados. Uma semana de-
pois ela sofreu um aborto. Foi um baque, mas o sonho da gravidez 
não foi esquecido. Alguns meses depois, a vida deu-lhe outra opor-
tunidade, e uma nova vida crescia em seu ventre. Assim como na 
gestação anterior, os riscos se fizeram presentes. As idas e vindas à 
enfermaria da empresa e ao pronto-socorro municipal eram constan-
tes. Dor, cólicas, medicamentos para segurar o bebê, pois o esforço 
físico era grande. O ambiente de trabalho cheio de “armadilhas”.
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 Uma escada molhada e impregnada de sebo e um EPI já des-
gastado pelo uso selaram o destino da trabalhadora, que foi encontra-
da desmaiada no chão depois de um tombo. A empresa a encaminhou 
ao médico da unidade, mas o profissional não estava presente. O hos-
pital mais próximo foi a opção. Contudo, o pior já havia ocorrido. O 
acidente de trabalho acelerou o trabalho de parto, e horas depois a 
criança nasceu. Pela prematuridade extrema, a menina não resistiu e 
pouco tempo depois faleceu. 

 Mesmo arrasada, Júlia retornou ao trabalho 13 dias depois. 
No ano seguinte, em 2010, foi demitida sem justa causa. Sofrendo de 
ansiedade e ainda sob forte abalo emocional, procurou a Justiça do 
Trabalho. O juízo da Vara de Cáceres entendeu que as provas dos au-
tos não eram suficientes para assegurar a culpa da empresa e rejeitou 
o pedido de indenização.

 A trabalhadora recorreu ao Tribunal, e o processo foi julgado 
novamente. Desta vez, o entendimento foi diferente, e o desembar-
gador responsável pelo caso condenou a empresa ao pagamento de 
indenização para reparação do dano.

 De acordo com o relator, nos dois fatos ocorreu o nexo de 
causalidade, ou seja, a ligação entre o fato ocorrido e o dano sofrido, 
ficando clara a culpa da empresa, que, além de ignorar as recomenda-
ções médicas, não propiciou um ambiente sadio para a empregada.
Quanto ao valor a ser pago, foi feita uma avaliação entre a necessida-
de de punir o causador do dano, de sorte que essa punição produzisse 
um efeito pedagógico, e compensasse a dor sofrida.

 Na época, a trabalhadora recebeu cerca de 60 mil reais. A em-
presa ainda tentou recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, mas 
não teve êxito, e a condenação foi mantida.

 O dinheiro não acabou com a dor de Júlia. Provavelmente, os 
fatos marcaram sua vida para sempre, mas não ficaram impunes. 
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SOROPOSITIVO
 Era para ser apenas uma ida ao médico com o intuito tratar 
daquelas dores de cabeça terríveis que ele vinha sofrendo. Operador 
de sonda rotativa em uma das grandes empresas de construção bra-
sileira, o trabalhador não conseguiu sustentar a rotina e, mesmo a 
contragosto, procurou o hospital. Ali faria a descoberta que mudaria 
sua vida.

 As festas de fim de ano estavam chegando, e 2013 parecia 
querer se encerrar sem nenhuma solução para toda aquela dor sem 
explicação experimentada pelo trabalhador. As internações se repe-
tiam, ele foi encaminhado a um infectologista e em janeiro de 2014 re-
cebeu o diagnóstico conclusivo e amedrontador: “REAGENTE PARA 
HIV”.

 Os dias seguintes foram aterradores na mesma proporção da 
surpresa causada por aquele resultado. Consultas, remédios, exames, 
dúvidas, medos e, claro, uma licença médica do trabalho para ter tem-
po de se recuperar e conseguir lidar com tudo aquilo. Foi afastado por 
60 dias recebendo auxílio-doença pelo INSS, que certificou a sua falta 
de condições de trabalhar durante aquele período.

 Finda a licença, voltou ao trabalho provavelmente na expec-
tativa de que a rotina pudesse ao menos lhe restituir alguma norma-
lidade.  Trabalhava como de costume, porém cumprindo restrições 
médicas e com acompanhamento contínuo.

 Em julho de 2014, teve a sensação de que algo não ia bem no 
trabalho. Por imposição da empresa, teve que tirar 14 dias de férias, 
das quais já havia sido descontado o período em que esteve ausente 
para tratamento de saúde. Essa conduta lhe soou estranha, já que ele 
não tinha pedido férias e suas faltas foram todas justificadas.
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 Então, mesmo desconfiado gozou as férias e retornou ao tra-
balho. Porém, três meses depois teve uma nova surpresa. Sem saber 
ao certo os motivos, recebeu um comunicado de aviso prévio por sua 
demissão sem justa causa.
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 A história chegou ao judiciário trabalhista e teve um desfe-
cho favorável ao trabalhador. Apesar de a firma ter negado que sabia 
das condições de saúde dele, foi condenada pela Vara do Trabalho 
de Colíder a pagar indenização por danos morais no valor de 30 mil 
reais, condenação mantida no Tribunal, só que reduzido para 20 mil, 
além de ter sido obrigada a recontratar o empregado.

 Em defesa própria, a instituição empregadora argumentou 
que a demissão tinha sido motivada pela extinção de postos de traba-
lho e que só havia tomado conhecimento da doença do trabalhador 
por meio da ação judicial. Os argumentos não convenceram os ma-
gistrados, que explicaram ser dever a empresa ao menos verificar as 
condições de seus funcionários e os motivos dos afastamentos.

 Apesar de a empresa ter direito de dispensar o empregado, 
esse direito não é absoluto. Em caso de portador de vírus HIV, a ju-
risprudência considera a despedida discriminatória presumida, con-
forme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST).  Assim, 
cabia à empresa provar o contrário, o que não aconteceu.

 Os magistrados levaram em conta os sentimentos que o tra-
balhador teria experimentado com aquela dispensa depois de ver sua 
vida virar pelo avesso em menos de um ano e precisar aprender a 
conviver com o vírus. E, mesmo não sabendo exatamente assim, pre-
sumiram por acreditar que acontecimentos dessas proporções são um 
“abalo interno para qualquer pessoa, especialmente traduzido em di-
minuição da autoestima e tristeza significativa”.
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ESCUDO HUMANO
 A confusão começou pela manhã, durante o banho de sol dos 
presos na Penitenciária de Segurança Máxima de Mata Grande, em 
Rondonópolis. Era junho de 2005, e os servidores públicos que por 
ali circulavam, provavelmente já desconfiados e com medo de que se 
repetissem motins, tal como os ocorridos nos últimos meses, foram 
tomados de sobressalto por mais uma rebelião. Só que desta vez, uma 
psicóloga lotada na unidade teve a vida marcada para sempre.

 Os jornais da época anunciaram que pelo menos outras oito 
mulheres, entre agentes carcerárias, a psicóloga e uma assistente so-
cial, tornaram-se reféns. Naquele dia.  Foram três dias de terror.  Mais 
de 70 horas sofrendo tortura psicológica e servindo de escudo para os 
rebelados, entre os disparos da polícia e as armas dos presos.

 Quando a rebelião estourou, a guarda armada do presídio 
reagiu e alguns presos foram baleados. Também, a luz e a água da 
penitenciária foram cortadas. Enquanto os presos se recusavam a ne-
gociar com as autoridades, e a imprensa dizia que não estava conse-
guindo informações com as fontes oficiais, as reféns continuam lá no 
fogo cruzado, no escuro, temendo pelo desfecho daquela história.

 Quando o episódio chegou ao fim e a psicóloga finalmente 
conseguiu sair da mira dos presos armados com chuço precisou ficar 
afastada do trabalho por 45 dias.

 Depois disso, decidiu buscar indenização por danos morais 
na justiça trabalhista. Foi quando começou um jogo de argumentos 
entre o Estado de Mato Grosso e a servidora. Para ela, a justificava 
para a concessão da indenização era claro: os dias que passou como 
refém, o estresse e sua situação emocional nos dias seguintes. Para o 
Governo do Estado, a história não era bem essa. Por que seria o res-
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ponsável pela indenização se não foram seus agentes que a fizeram 
refém?

 Em outras palavras, o Governo dizia que o Poder Público não 
poderia ser responsabilizado por ações cuja autoria não era dos seus 
agentes, sem contar que o sequestro das funcionárias foi rápido e ine-
vitável.

 O argumento não foi aceito pelos magistrados do trabalho, 
para quem o autor do dano não havia sido o Estado, mas este tinha 
o dever legal de proteger os trabalhadores. E a Justiça do Trabalho 
condenou a pagar 100 mil reais, em valores da época.

 No entendimento dos desembargadores do TRT, a omissão 
da Administração Pública quanto ao seu dever de estruturar o servi-
ço para as atividades do sistema prisional foi o suficiente para, diante 
da rebelião com reféns, responsabilizar o Estado. Além disso, o histó-
rico de rebeliões na Penitenciária de Mata Grande e a omissão admi-
nistrativa do Estado tornaram aquele episódio previsível e evitável, 
segundo os magistrados.

 Não é possível avaliar o que aqueles dias representaram para 
a funcionária sequestrada. É certo que o dinheiro provavelmente não 
tenha feito o trauma desaparecer, mas foi fixado como forma de com-
pensar a trabalhadora e ao mesmo tempo promover o caráter pedagó-
gico, chamando a atenção do Estado para a necessidade de melhorar 
a segurança de seus trabalhadores.  
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Após dois servidores de penitenciárias de Cuiabá mor-
rerem de tuberculose e hanseníase, contraídas no local de traba-
lho, o Estado de Mato Grosso foi condenado na Justiça do Traba-
lho por dano moral coletivo, pois havia descumprido uma série 
de normas relacionadas à higiene, saúde e segurança do trabalho 
nas unidades prisionais da região metropolitana da capital.

 O ambiente de propagação dessas e outras doenças era 
o cotidiano dos trabalhadores do Centro de Ressocialização de 
Cuiabá, da Penitenciária Central do Estado, do Presídio Femi-
nino Ana Maria do Couto May e também da Cadeia Pública de 
Várzea Grande. 

 Nesses locais não haviam comissões internas de ore-
venção de acidentes (CIPAs) e eram péssimas as condições de hi-
giene. Os trabalhadores compartilhavam objetos de uso coletivo, 
como copos e toalhas, e desde 2008 eram obrigados a conviver 
com o forte mau cheiro espalhado pelas unidades por causa das 
fossas sépticas e caixas de gordura abertas e das valas de esgoto 
em frente às celas.

 A ação, proposta pelo Ministério Público do Trabalho 
e julgada pela 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá em 2013, ocorreu 
somente após um longo período de tentativas de regularização 
administrativa, condenando o Estado, por meio da Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), a tomar providências sane-
adoras das irregularidades e a pagar uma indenização de 500 mil 
por dano moral coletivo.

 Todavia, passado um ano desde a determinação judi-
cial, poucas irregularidades haviam sido sanadas, mas muitos 

PRESÍDIOS INSALUBRES
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recursos judiciais foram apresentados, com que a questão fosse 
rediscutida em todas as instâncias da Justiça do Trabalho.

 Na defesa apresentada, o Governo do Estado questio-
nou a competência da Justiça do Trabalho, já que nas unidades 
prisionais inspecionadas não havia empregados regidos pela 
Consolidação da Leis Trabalhistas (CLT). A magistrada, todavia, 
rejeitou o argumento e relacionou decisões do TST e também do 
Supremo, dadas em processos semelhantes movidos contra vá-
rios municípios e estados por todo o país. 
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QUE ASSIM SEJA!
 Todos os dias pela manhã An Maria se reunia com as colegas 
para um culto, que incluía um momento reservado a oração e outro à 
leitura de um livro religioso e explicação do texto lido. Até aí nada de 
errado ou que fugisse aos muitos encontros desse tipo que ocorrem 
nas mais diversas denominações religiosas do país, não fosse o fato 
de ocorrer no ambiente de trabalho, por imposição da chefe e a con-
tragosto dela e da maioria dos colegas.

 Imagine a situação dos trabalhadores, muitos certamente 
com outras crenças religiosas, obrigados a participar dos cultos todos 
os dias antes de iniciar seus afazeres porque eram “parte das normas 
da empresa”. E caso rejeitassem o “chamado”, o castigo do alto era 
rápido e certo: não o divino, mas o da superior hierárquica, que pas-
sava a perseguir, maltratar e, até mesmo, a dar um maior volume de 
trabalho aos “pecadores”. 

 O assédio ainda contava com episódios de humilhação em 
público, alguns, inclusive, na frente dos alunos da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso, campus de Barra do Garças, aonde eles prestavam 
serviços como terceirizados na área de limpeza.

 Revoltados com a conduta da chefe, os empregados chegaram 
a enviar uma carta à administração central da empresa, que funcio-
nava em Cuiabá, contando o caso, mas nada foi feito. Ao deixarem o 
serviço, alguns deles resolveram entrar com ações na Justiça do Tra-
balho pedindo o pagamento de indenização pelos danos morais de-
correntes do desrespeito a sua liberdade de pensamento e culto. Ana 
Maria foi um desses casos.

 A empresa ainda tentou justificar dizendo que a conduta da 
superior não tinha o propósito de agredir a liberdade religiosa de 
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ninguém. Além disso, a forma como a encarregada divulgava sua 
religião, de maneira insistente, não poderia ser considerado assédio, 
já que é muito comum encontrar pessoas determinadas a converter 
outras à sua crença. Não convenceu a Justiça.

 A liberdade religiosa é base da definição do estado laico bra-
sileiro, além de ser uma garantia prevista na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. A realização dos cultos dentro do trabalho 
e vendido como uma “norma da empresa”, segundo um dos magis-
trados que analisou os casos, era grave justamente por misturar con-
vicções pessoais com a subordinação jurídica própria das relações de 
emprego, impedindo que os trabalhadores pudessem fazer qualquer 
resistência ao assédio. A liberdade religiosa pressupõe ainda não só o 
direito dos indivíduos a ter e manifestar uma crença bem como a não 
ter nenhuma.

 Ao final, não dá pra afirmar se a insistente pregação da en-
carregada acabou influenciando algum dos colegas a seguir suas con-
vicções religiosas, mas certamente os processos aumentaram a crença 
da empresa, da própria assediante, e dos trabalhadores, de que a Jus-
tiça do Trabalho não tolera casos como estes.



310

SINAL DE ALERTA
 Quando um município com 60 mil habitantes vê o número de 
ações trabalhistas aumentar quase 70% de um ano para o outro, isso é 
sinal de que algo ali não vai bem. O alerta chamou a atenção do TRT 
de Mato Grosso, no começo de 2014, para Lucas do Rio Verde, cidade 
do Médio Norte do estado, conhecida nacionalmente pela alta produ-
ção de grãos e pelo alto índice de qualidade de vida.

 Um ano e meio após a instalação da Vara do Trabalho na re-
gião, ocorrida em 2011, o Tribunal viu a unidade se tornar a maior do 
estado, deixando “no chinelo” outras localizadas em grandes polos, 
como Rondonópolis, Várzea Grande e mesmo a capital, Cuiabá. Foi 
quando a Administração do TRT resolveu agir proativamente e suas 
ações acabaram refletindo também em outras áreas, como as da saú-
de, segurança e educação.

 Em 2012, a estatística da Justiça do Trabalho mato-grossense 
apontou que a Vara de Lucas recebera, naquele ano, 1.351 processos 
trabalhistas. No ano seguinte, esse número subiu 68,5%, chegando-se 
a 2.277 ações.

 Mas, afinal, o que estava por trás dessa variação?

 Em meados de 2008, foi inaugurada no município uma planta 
frigorífica da BRF, multinacional do ramo de alimentos. A empresa 
investiu na unidade cerca de 2 bilhões de reais, fazendo dela uma 
de suas maiores e mais modernas do Brasil. Segundo os executivos, 
o empreendimento visou à diminuição dos custos de produção por 
meio de uma aproximação com os centros de fornecimento de insu-
mos.

 No entanto, a política de contratação de funcionários então 
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adotada acabou acarretando uma série de problemas na localidade, 
provocando alterações no número de ações ajuizadas na Justiça do 
Trabalho. Do total de processos em tramitação na Vara do Trabalho 
do município, nos anos de 2013 e 2014, cerca de 70% eram movidas 
contra a BRF.

 A combinação de mão de obra vinda de outros estados com 
a alta rotatividade dos trabalhadores do frigorífico fez surgir uma 
leva de desempregados, que ajuizavam ações trabalhistas e ficavam 
aguardando o desenrolar dos processos. Enquanto isso, aconteciam 
pressões sociais, com aumento a insegurança e das demandas por 
serviços básicos, como os de saúde e educação.

 Foi quando a Presidência do TRT propôs a realização de uma 
audiência pública no município. A proposta concretizou-se em março 
de 2014 e contou com a participação de órgãos públicos, entidades da 
sociedade civil, trabalhadores e da própria administração da empre-
sa. Mais de 150 pessoas participaram dos debates, que resultaram em 
uma série de medidas, consolidadas em um plano de ação com 38 
pontos apresentados pela BRF, incluindo a realização de convênios 
e repasses de recursos a órgãos locais, além da implantação de um 
novo modelo de contratação de mão de obra.

 As mudanças em sua política de recursos humanos acabaram 
surtindo efeito. O repasse definitivo de 1.500 moradias construídas 
pela empresa aos empregados, que era um dos pontos mais proble-
máticos, efetivou-se nos anos seguintes. 

 Os resultados foram tão positivos, que a última reunião entre 
os envolvidos contou, inclusive, com a presença de Abílio Diniz, um 
dos mais conhecidos empresários do país, então presidente do Conse-
lho Administrativo da BRF, e com o anúncio de novos investimentos.

 Também foi constatada uma diminuição nos índices de vio-
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lência pela Prefeitura e a melhoria de outros serviços, auxiliada pelo 
repasse de recursos para as demais áreas.

 Os resultados foram sentidos também pela Justiça do Traba-
lho. Naquele ano, a quantidade de processos ainda subiu muito, qua-
se dobrando o número verificado em 2013 e alcançando a marca de 
4.420 novos casos. Mas esta, nos dois anos seguintes, apresentou uma 
significativa redução, ficando na casa dos 2,7 mil.

 Desde que a pecuária e a indústria de carne começaram a se 
tornar atividades fortes em Mato Grosso, as empresas frigoríficas e 
do ramo de alimentos industrializados passaram a figurar na lista 
dos maiores litigantes da Justiça do Trabalho no estado, ocupando as 
primeiras colocações. Muitos desses problemas estavam relacionados 
às características de trabalho no setor, marcado tanto por salários re-
lativamente baixos e alto grau de dificuldade e riscos, quanto pelo 
desrespeito, por parte das empresas, a uma série de normas trabalhis-
tas.

 A audiência pública organizada pelo Tribunal era, de certa 
forma, a tradução de um sentimento que começou a crescer dentro 
do Poder Judiciário. Antes acusados de ficarem fechados em suas sa-
las, de onde proferiam seus despachos e decisões, os magistrados e 
outros órgãos judiciais passaram a se aproximar mais da sociedade, 
encabeçando ações afirmativas de grande impacto e dialogando com 
os cidadãos. É desse mesmo momento a instituição de vários progra-
mas nacionais, como os de combate ao trabalho escravo e infantil.

 Com essa nova forma de agir, além da vontade de impactar 
positivamente setores da sociedade, o Judiciário buscava reduzir o 
número de pessoas que batiam às suas portas todos os anos.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Era meados de 2015 quando Inajara, moradora de Lu-
cas do Rio Verde há quase 20 anos, teve que largar todas suas 
atividades a fim de viajar quase 500 km até Cuiabá. Ela precisa-
va fazer uma tomografia para tentar identificar os motivos pelos 
quais sofria, há aproximadamente seis meses, com fortes dores 
cabeça. Como o único hospital da cidade não tinha o equipamen-
to, o jeito era pegar o ônibus e desembarcar na Capital.

 Nos sete anos anteriores, a população do município ti-
nha mais que dobrado, passando de 27 mil para cerca de 60 mil 
habitantes. Muito desse crescimento estava relacionado à che-
gada da BRF, que sozinha empregava quase 5 mil pessoas, em 
sua maioria de outros estados e regiões, de onde saíam rumo à 
cidade juntamente com a família.

 O crescimento pressionou muito os serviços de saúde, 
seja pelo volume de pessoas que passaram a procurar as uni-
dades de atendimento médico, seja pela complexidade cada vez 
maior dos procedimentos. Não tinha jeito. A construção de uma 
nova ala do Sistema Único de Saúde (SUS) no único hospital da 
cidade era urgente.

 Os recursos acabaram vindo tanto de parcerias entre 
iniciativa privada e Município, quanto da Justiça do Trabalho.

 Como um dos desdobramentos da audiência pública 
que debateu os impactos da instalação do frigorífico na cidade, 
o TRT, a Vara do Trabalho, o Hospital São Lucas, a Prefeitura 
e os ministérios públicos do Trabalho e Estadual acertaram os 
detalhes para o repasse de cerca de 2,3 milhões de reais oriundos 
de duas condenações impostas à empresa BRF em ações civis pú-
blicas. Os recursos foram utilizados na compra de equipamentos 

SAÚDE, TRABALHADOR!
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médico-hospitalares para a nova ala. Foram adquiridos apare-
lhos de ultrassom, raio X, bisturis elétricos, mesas cirúrgicas, col-
chões, macas e, até mesmo, o moderno tomógrafo do qual Inaja-
ra precisava.
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MANCHA DE ÓLEO
 Foi em meio ao turbilhão de notícias sobre os escândalos de 
corrupção da Petrobrás, com manchetes na imprensa nacional, que 
um advogado da empresa em Cuiabá foi demitido sem maiores ex-
plicações, em 2013. A dispensa, que em princípio fora motivada “por 
interesse da empresa”, não foi aceita com facilidade pelo profissional, 
que ali tendo prestado seus serviços de 1996 até abril de 2013, acionou 
a Justiça do Trabalho para reclamar sua reintegração nos quadros de 
funcionários.

 Tudo começou quando circulou pela empresa um disse me 
disse de que ele teria recebido propostas de vantagens econômicas 
para emitir parecer favorável em um acordo entre a Petrobrás e um 
devedor. Justo ele, que trabalhava na área de recuperação de créditos 
da empresa. O falatório, confirmado por um colega de trabalho, dava 
conta de que ele teria mesmo recebido o dinheiro e convidado o outro 
a participar do esquema. 

 Em uma escala muito menor, mas com intenções semelhantes 
às da investigação de vultosos desvios de fundos que a maior empre-
sa estatal brasileira passava na ocasião, confirmou-se a ação fraudu-
lenta e o advogado foi demitido.

 Apesar de admitir ter recebido as propostas, ele ficou indig-
nado com a dispensa. Alegou em juízo que a empresa deixou de ob-
servar alguns procedimentos, ferindo as normas da Convenção 158 
da OIT, e que a dispensa não teria sido feita por pessoa competente 
para tal. Os argumentos, no entanto, não obtiveram sucesso. O pedi-
do de declaração de nulidade da dispensa e também os pedidos de 
reintegração no emprego foram indeferidos na 5ª Vara do Trabalho de 
Cuiabá, na qual o processo tramitou. 
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 Depois de ouvir diversas testemunhas, que confirmaram o 
caso, e de analisar os argumentos e as provas documentais, que com-
provavam que o advogado havia atuado em favor de um devedor da 
Petrobrás e, consequentemente, em prejuízo da empresa, a magistra-
da entendeu que todas as normas para a dispensa foram observadas.

 O advogado recorreu da decisão no TRT, que concluiu que a 
empresa tinha motivos para demiti-lo até por justa causa, já que ele 
passou por cima do código de ética e quebrou o dever de fidelidade 
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para com seu empregador.

 “Não é necessária a leitura de qualquer manual de ética para 
saber que o trabalhador não pode auferir ganhos pessoais para di-
recionamento de ato. Tal conduta, para além da clara infração traba-
lhista, consubstancia-se em forte indício de prática de ilícito penal, 
análogo àqueles que são noticiados cotidianamente pela imprensa 
nacional e que frequentemente têm a demandada como vítima.”, lem-
brou a desembargadora que relatou o caso no Tribunal.

 A habilidade da Petrobrás no momento da dispensa do em-
pregado foi, inclusive, elogiada pelos demais desembargadores, de 
acordo com quem a mera informação de que “[...] a demissão ocorria 
‘por interesse da empresa’, não afeta os princípios da OIT e demons-
trou cautela ao lidar com a situação.” Eles destacaram, ainda, que, 
com base em “rara cautela e respeito à imagem de seu trabalhador”, 
a empresa preferiu despedir o empregado e apenas justificar que não 
tinha mais interesse em seus serviços.

 Aquele jogo que parecia vantajoso e renderia lucro certo para 
o bolso do advogado terminou muito mal para ele. Além de ter seu 
pedido de reintegração negado, toda aquela trama de suborno e pare-
ceres técnicos falsos foram encaminhados à Polícia Federal e ao Mi-
nistério Público Federal para apuração dos crimes. 
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Sozinho, sem família e sem conseguir se comunicar em 
português, o pedreiro haitiano Clenor Fevry procurou a Justiça 
do Trabalho, em julho de 2015, para conseguir receber seus direi-
tos. 

 Dificuldades como a falta de intérprete de francês e a 
impossibilidade de pagamento imediato de suas verbas traba-
lhistas foram superadas com a solidariedade de uma servidora 
do Tribunal e de um advogado. Ela fez a tradução da audiência 
e ele, mesmo sem nenhuma relação com o processo, pagou ao 
trabalhador, em parcela única, os valores do acordo. 

 Durante a audiência, ficaram evidentes as condições 
precárias nas quais o haitiano vivia no Brasil. Ele já estava com o 
fornecimento de água cortado e com as contas de luz e o aluguel 
atrasados. Sem ninguém em um país desconhecido, buscava re-
solver essas pendências para voltar ao Haiti, para onde sua mu-
lher e filho já haviam retornado.

 Clenor tinha sido contratado como pedreiro no dia 1º 
de maio de 2015 e, passado um mês, foi demitido sem justa cau-
sa, mesmo sem haver terminado seu contrato de experiência. A 
empresa não lhe pagara o salário referente ao tempo trabalhado, 
nem a multa por ter encerrado seu contrato de trabalho de forma 
antecipada.

 A falta de um intérprete de francês poderia ter prolon-
gado o sofrimento dele, entretanto, com a ajuda para a tradução 
de uma servidora da área administrativa do Tribunal, formada 
em Letras com habilitação em Francês, a comunicação foi garan-
tida durante a audiência e um acordo entre as partes foi fechado.

 Os valores devidos ao trabalhador foram fixados em 
cerca de três salários mínimos, mas a empresa pediu um prazo 

TODOS POR UM HAITIANO
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para fazer o pagamento. 

 A situação sub-humana vivida pelo haitiano como-
veu um advogado, que não tinha relação com o processo e 
que assistia a audiência enquanto aguardava o horário de 
sua, que seria realizada em seguida. Então, disposto a ajudar, 
o advogado foi à agência bancária que funcionava no mes-
mo prédio das varas e sacou o valor total do acordo a fim de 
pagar o trabalhador, assumindo os riscos e as incertezas de 
reaver esses valores, a serem pagos pela empresa.

 O advogado contou que se emocionou ao descobrir 
que o trabalhador haitiano já estava com a passagem com-
prada para o país de origem e só precisava receber o dinheiro 
para poder reencontrar a família: “Ele estava com o acordo 
fechado, não tinha conta bancária e o impasse para o paga-
mento estava se estendendo.  Assim como ele também tenho 
uma filha menor. Me comovi e fiquei muito feliz em ajudar.”
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CASA DE FERREIRO, ESPETO DE PAU 
 O ditado é velho, mas ainda serve bem. Em meados de 2012, a 
Justiça do Trabalho em Mato Grosso recebeu três ações civis públicas 
movidas pelo Ministério Público do Trabalho contra o grupo JBS, em 
razão de uma série de irregularidades encontradas em uma unidade 
frigorífica da empresa, localizada no município de Juruena, extremo 
Norte do estado. À época, a organização era nacionalmente conheci-
da como “a maior empresa de carnes do mundo”.

 O que despertou o interesse naqueles que tiveram contato 
com o caso, todavia, não foi nem a quantidade de ações ajuizadas, 
nem mesmo o valor da condenação pedida pelo autor, mas sim a con-
dição da refeição servida aos seus empregados. 

 Fotos e depoimentos de testemunhas mostraram que a multi-
nacional, tão conhecida nos lares de milhões de brasileiros por meio 
dos comerciais em que um figurão da dramaturgia nacional vendia 
ao público a “excelente” qualidade de seus produtos, chegou a servir 
comida estragada aos trabalhadores, inclusive com a presença de lar-
vas de moscas.

 A conduta, conforme avaliação da juíza que analisou o caso 
em primeira instância, foi classificada como “chocante”, ainda mais 
por vir de uma empresa de alimentos do porte do grupo JBS, com 
capacidade financeira suficiente para cumprir, de forma exemplar, to-
das as normas de higiene e proteção ao trabalho.

 Mas os problemas estavam longe de passar apenas pela qua-
lidade da refeição servida. A mesma unidade colecionava uma série 
de denúncias de irregularidades. Entre elas, de que os trabalhadores 
eram expostos ao vazamento do gás amônia, utilizado na refrigera-
ção e conhecido por ser altamente tóxico e inflamável. Eles também 
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trabalhavam em jornadas diárias superiores a 10 horas, em flagrante 
desrespeito a uma das normas trabalhistas mais básicas, e recebiam 
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) em quantidades insufi-
cientes e inadequadas.

 Fora os riscos a que estavam submetidos por negligência da 
empresa, os empregados ainda eram forçados a comparecer ao traba-
lho mesmo quando não tinham condições para isso, como nos casos 
de enfermidades e moléstias, que, aliás, poderiam ter o próprio fri-
gorífico como causador. Isso porque a administração da unidade ins-
tituiu internamente um programa chamado de “absenteísmo zero”, 
o qual condicionava o pagamento da cesta-básica e de prêmios por 
produtividade à ausência de faltas dos trabalhadores, mesmo que le-
galmente justificadas por atestados médicos. 

 Para os juízes que analisaram o caso, a conduta comprometia 
a saúde física e mental de empregados por serem forçados a trabalhar 
como forma de melhorar a remuneração recebida.

 A JBS acabou condenada pela Justiça do Trabalho em Mato 
Grosso em suas duas instâncias de julgamento. Posteriormente, a em-
presa e o Ministério Público do Trabalho chegaram a um acordo para 
encerrar o processo. Segundo o documento, o frigorífico pagaria cer-
ca de 3 milhões de reais a título de danos morais coletivos e se com-
prometeria a somente reabrir a unidade após cumprida uma série de 
obrigações estabelecidas para corrigir os problemas.
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VESTIÁRIO
 Desde muito cedo, Joana, nascida homem, identificava-se 
com as coisas do universo das meninas. Cresceu, tornou-se profissio-
nal e enfrentou vários obstáculos impostos pelo preconceito, entre os 
quais um que mereceu espaço e julgamento na Justiça do Trabalho: o 
uso do vestiário feminino.

 A situação peculiar foi submetida a uma das varas do inte-
rior de Mato Grosso depois que uma trabalhadora da mesma empresa 
na qual Joana prestava seus serviços ter se sentido constrangida por 
compartilhar com ela o vestiário. Segundo a reclamante, trocar de 
roupa na presença da trabalhadora transexual era constrangedor, e, 
por sentir sua privacidade violada, pediu indenização por danos mo-
rais.

 Para se defender da saia justa, a empresa afirmou que estava 
cumprindo as normas e que quem tinha que responder pelo precon-
ceito era a trabalhadora que havia buscado a Justiça do Trabalho.

 Os depoimentos confirmaram a veracidade das histórias de 
ambas as partes. Uma testemunha confirmou que uma trabalhadora 
“do sexo masculino”, mas que usava nome de mulher e tinha cabelos 
compridos, utilizava aquele vestiário. A outra depoente confirmou 
que a outra funcionária reclamava de se sentir constrangida.

 Como proceder, então? A norma do Ministério Público pre-
vê a separação de vestiários apenas por sexo. No entanto, ao julgar 
o caso, a magistrada invocou os princípios gerais do Direito, sobre 
orientação sexual e identidade de gênero, na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e especificamente nas resoluções da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estado Ame-
ricanos (OEA).
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 Baseou-se, ainda, nos Princípios de Yogyakarta, que versa 
sobre a aplicação dos direitos internacionais à vida de pessoas com 
orientação sexual diversa. Um deles prescreve: “A orientação sexual 
e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade humana de 
cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso”.

 Fundamentando-se nesses princípios, a juíza entendeu que 
não seria razoável “[...] que um trabalhador transgênero, com senti-
mentos e aparência femininos, fosse compelido a utilizar vestiário 
masculino”.

 Afinal, obrigá-la a utilizar um vestiário particular seria tam-
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bém reafirmar o preconceito e a discriminação. Por isso, entendeu que 
foi correta a solução adotada pela empresa de, além de facultar o uso 
desse vestiário, permitir que ela fizesse uso do vestiário feminino.

 Conclusão: o eventual desconforto de uma funcionária da 
empresa não é motivo para gerar dano moral. A Justiça do Trabalho 
confirmou que Joana, com modos, gostos e sentimentos femininos, 
poderia ser quem queria. Em casa, na rua e, claro, no trabalho. 
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TINHA UM PNEU NO MEIO DO CAMINHO 
 Na vida de qualquer pessoa há acontecimentos que têm o po-
der de alterar completamente o futuro. Tal se deu com um empregado 
de uma grande rede varejista do estado, o qual sofreu um gravíssimo 
acidente automobilístico numa fatídica manhã de domingo de 2011, 
na Rodovia da Vida - nome como ficou conhecida a MT-010, em Mato 
Grosso, embora fosse palco de inúmeros casos de acidentes com mor-
tes.

 Valdinei era passageiro na caminhonete da empresa e viajava 
a trabalho com outros três colegas. Aquela seria apenas mais uma das 
viagens que ele havia realizado nos últimos cinco meses desde que 
assumiu a atribuição de organizar a logística das unidades do interior 
e os feirões de vendas.

 Mas no meio do caminho tinha um pneu. 

 Ao chocar-se com o objeto, o veículo em que estavam voou, 
dando piruetas pelo ar. Dos três ocupantes, Valdinei foi o único que 
sofreu graves lesões. E como foram graves! “Trauma raquimedular 
cervical e tetraplegia como consequência”. Traduzindo, ele perdeu 
os movimentos do pescoço para baixo. Desde então, passou a viver 
prostrado em uma cama 24 horas por dia, sofrendo com dificuldades 
respiratórias, úlceras de pressão, pneumonias recorrentes e diversos 
outros problemas.

 Em razão de seu estado, passou a necessitar dos cuidados es-
peciais de uma UTI domiciliar de alta complexidade. Sua comunica-
ção com o mundo limitava-se a movimentos com os olhos e às poucas 
palavras que conseguia pronunciar.

 A gravidade do infortúnio modificou a rotina de toda a famí-
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lia, que precisou se mudar de Sinop, Norte do estado, para a Cuiabá, 
e se dedicar aos cuidados do outrora provedor do lar.

 Nos primeiros anos que se seguiram ao acidente, a empresa 
ajudou de forma espontânea a custear os gastos com o tratamento mé-
dico do ex-empregado, então aposentado por invalidez permanente. 
Pagava o aluguel e outras despesas, estimadas, à época, em cerca de 
três mil reais. 

 Assim como o tempo tem o condão de tornar menos amar-
gas as agruras da vida, de amaciar a gravidade dos fatos e de deixar 
distante o sentido de responsabilidade para quem não vive com as 
consequências diárias de uma desgraça, a espontaneidade foi ficando 
cada vez menos perceptiva, ao ponto de a família começar a sofrer 
humilhações e constrangimentos sempre que ia solicitar o reembolso 
dos valores.

 Reclamações quanto aos valores gastos começaram a se tor-
nar cada vez mais comuns, e frases como “[...] desse jeito não vai dar 
para continuar ajudando”, passaram a ser ouvidas.

 Foi então que a família resolveu procurar a Justiça do Traba-
lho para pedir que a empresa fosse responsabilizada judicialmente 
pelos danos, reclamação justificada pelo argumento de que, quando 
sofreu o trágico infortúnio, ele estava em viagem de trabalho, a man-
do e serviço da rede varejista o que configura acidente de trabalho.

 Na ação ajuizada, Valdinei pedia que sua antiga empregado-
ra fosse condenada em 1,3 milhão de reais. Após a primeira audiên-
cia, todavia, empresa e ex-empregado apresentaram um acordo na 
2ª Vara do Trabalho de Cuiabá por meio do qual a rede varejista se 
comprometia a pagar 430 mil reais, sendo 100 mil por dano moral, 50 
mil por dano estético e os outros 280 mil por dano material. O valor 
acordado seria pago em 84 parcelas, sendo a primeira e a segunda no 
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valor de 50 mil reais; a terceira, 6 mil; e as 81 restantes, 4 mil mensais.

 Se, por um lado, a culpa pelo acidente que vitimou Valdinei 
pudesse não recair sobre um responsável em específico, certo é que a 
lei impõe responsabilidades a quem se propõe a exercer uma ativida-
de econômica. São os riscos do negócio! 

 Nesse caso, a existência da Justiça do Trabalho foi fator pre-
ponderante para assegurar ao trabalhador um mínimo de reparação 
pelos danos sofridos, o que, longe de solucionar seus problemas, pas-
sou a lhe proporcionar um pouco mais de conforto e mesmo de qua-
lidade de vida.
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TEMPESTADE PERFEITA 
 A felicidade de ter encontrado um emprego exatamente um 
mês antes do Natal e a perspectiva de garantir um fim de ano tranqui-
lo para os quatro filhos foram, em questão de segundos, substituídos 
por uma rotina de amputações e longos períodos em UTIs e, por fim, 
pela incapacidade total até para realizar pequenos atos de autocuida-
do, como alimentar-se, vestir-se ou fazer a higiene pessoal. Foi o que 
aconteceu com um operador de caldeira no interior de Mato Grosso.

 Tudo resultado de um acidente de trabalho ocorrido, no dia 
3 de dezembro de 2011, com o auxiliar de transporte de vigas metáli-
cas de uma mineradora, em Nova Xavantina. As peças, com aproxi-
madamente 16 metros estavam empilhadas para ser içadas por um 
caminhão Munck, apropriado para movimentar e carregar grandes 
cargas.

 A expressão “tempestade perfeita”, muito utilizada no inglês, 
refere-se à situação na qual um evento é drasticamente agravado, 
transformando-se num desastre, por causa da rara combinação de 
circunstâncias. O termo traduz bem o ocorrido com o trabalhador na-
quela tarde de sábado.

 Quando o setor no qual atuava ficou sem energia elétrica, o 
caldeireiro e um colega foram chamados para ajudar na movimenta-
ção das peças, segurando nas extremidades das barras para guiá-las 
durante o içamento. Entretanto, assim que o motorista movimentou o 
braço hidráulico, o guindaste tocou na rede de alta tensão, e o traba-
lhador sofreu uma descarga de 35,4 mil watts.

 Foi socorrido de imediato e levado para o Hospital Jacob Fa-
curi, em Goiânia. Ali permaneceu na Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI) por 40 dias, a isso se somando outro período de interna-
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ção no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. Durante o tratamento, 
sofreu a amputação dos dois braços e da perna esquerda. O acidente 
havia provocado, ademais, uma queimadura bem profunda na parte 
superior de suas costas, com exposição óssea, ainda não cicatrizada e 
necessitando de novas cirurgias.

 A tragédia do operário acabou sendo levada à Justiça do Tra-
balho em Mato Grosso por meio de uma ação trabalhista, cuja senten-
ça foi proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra.

 O trabalhador informou ter sido contratado por uma empresa 
terceirizada para exercer a função de caldeireiro no parque industrial 
de uma grande mineradora, devido ao que ambas lhe deram assistên-
cia durante a primeira fase do tratamento. Entretanto, a situação se 
modificou depois que ele foi aconselhado a não aceitar a colocação de 
próteses mecânicas em vez de próteses biônicas e a não assinar um 
acordo dando quitação de qualquer indenização pelo acidente.

 Então, parou de receber a ajuda de ambas as empresas, que 
para ele tiveram culpa no acidente por terem lhe atribuído uma tarefa 
para a qual não estava capacitado e que, além disso, o expunha aos 
perigos, ignorados, de estar próximo à rede de alta tensão.

 As duas empresas alegaram que a culpa foi exclusiva do tra-
balhador, já que havia recebido treinamento na tornearia. A peça, que 
era grande e pesada, deveria apenas receber dele o esforço necessário 
para garantir que chegassem ao ponto de equilíbrio por meio da cor-
da guia. 

 Muitos outros argumentos foram apresentados pela empresa 
para se livrar da acusação. No entanto, depois da análise das mais 
de 1.500 páginas de documentos, duas perícias e depoimentos cons-
tantes do processo judicial, a juíza concluiu que não havia nos autos 
prova de que se tivesse oferecido os treinamentos obrigatórios ao tra-
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balhador, limitados a alguns rápidas conversas antes do início de al-
guns turnos. A esse respeito, o dono da tornearia admitiu que confiou 
na capacitação recebida pelo caldeireiro de uma empresa para a qual 
havia trabalhado quase um ano antes.

 Os erros foram inúmeros. Não houve controle de execução da 
atividade por nenhum técnico de segurança do trabalho, tal como de-
termina a regulamentação sobre o tema, e nenhum acompanhamento 
ou fiscalização por parte do supervisor da área, que, aliás, “[...] pediu 
o serviço e saiu do local pois tinha outras coisas a fazer.”, como ele 
mesmo contou durante a audiência.

 Outro fato que chamou a atenção foi a comprovação de que a 
análise prévia de risco (APR) não era feita por técnico de segurança, 
como estabelece a legislação, mas pelo próprio trabalhador que exe-
cutaria o serviço. Mesmo sem serem capacitados, faziam a verificação 
e guardavam o papel para entregar à empresa posteriormente, sema-
nal ou mensalmente.

 Se o trabalhador sabia ou não que teria que usar a corda para 
fazer a manobra, se a usou ou não, isso não era relevante, conforme a 
decisão. Afinal, “[...] a crença de que todos sabiam que era necessário 
o uso de cordas não pode ser usada para atribuir culpa ao autor pelo 
acidente, depois de tantas irregularidades”, destacou a magistrada.

 A culpa do trabalhador foi muito discutida. Mas o que as em-
presas poderiam ter feito para evitar o acidente? Com esse questio-
namento, a juíza chegou à conclusão de que houve realmente falha 
de segurança, com isso atribuindo a culpa integral às duas empresas 
responsáveis pelo serviço.

 Na visão da magistrada, os trabalhadores tinham, sim, no-
ção do perigo, mas não foram orientados nem fiscalizados quanto aos 
itens de segurança, além de não se ter procedido a qualquer estudo 



332

técnico sobre os riscos do transporte para o içamento de peças de 
grande proporção e, ainda, com tamanha proximidade da rede de alta 
tensão.

 Com tantos fatores de risco, não seria difícil concluir que era 
questão de tempo até que um acidente acontecesse. 

 O trabalhador, que ficou incapacitado de executar qualquer 
tarefa do dia a dia, recebeu o valor das despesas pelo tratamento, ba-
seado no laudo de dois peritos, um médico e um fisioterapeuta, que 
recomendaram o uso de próteses biônicas e fixaram em 800 mil reais 
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sua colocação, o treinamento e os ajustes.

 As empresas também foram condenadas a pagar pensão vi-
talícia, arcar com uma indenização de 360 mil por danos morais e 
igual valor por danos estéticos e mais os custos pela manutenção da 
presença de cuidadores para o auxílio do trabalhador 24 horas por 
dia.

 Provavelmente passou pela cabeça de todos os envolvidos a 
dúvida de como seria a vida se aquela tarde de sábado nunca tivesse 
existido. 

 As consequências para as empresas, dinheiro, indenizações, 
pagamento com cuidados e a condenação na justiça, apenas ameni-
zaram as consequências daquela tempestade na vida do trabalhador 
bem como dos empregadores. 
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

 Antes mesmo do acidente acontecer e virar um proces-
so com pedido de danos morais e pensão, a Justiça do Trabalho 
determinou a interdição de máquinas de duas fábricas de móveis 
em Colíder, município no Norte de Mato Grosso.  As condições 
daqueles equipamentos anunciavam uma tragédia e colocavam 
em risco a integridade física dos trabalhadores. 

 A inspeção realizada nas fábricas de móveis e estofados 
de duas empresas em 2008 constataram violações à legislação 
trabalhista, e foi o argumento utilizado pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT) para pedir a interdição daqueles maquiná-
rios até tudo estivesse seguro.

 As serras circulares não tinham dispositivo de prote-
ção e os trabalhadores não recebiam os demais equipamentos de 
proteção individual (EPIs) exigidos por lei. Por tudo isso, foi de-
terminada a instalação, em 48 horas, de extintores de incêndio e 
a implantação de um projeto de prevenção de incêndio que teve 
que ser aprovado pelos órgãos competentes, em 20 dias.

 Para evitar prejuízo aos empregados com a medida, o 
juiz do trabalho assegurou a estabilidade dos operadores das 
máquinas, que tiveram os salários e demais direitos preservados 
durante o período em que durou a interdição. 

 Como essa, muitas outras decisões foram proferi-
das pelo judiciário trabalhista, especialmente a par-
tir dos anos 2000, para, de forma preventiva, 
reduzir os acidentes de trabalho e seus 
danosos impactos sociais.

MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR
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ÍNDIO QUER DIREITOS
 A chegada de um grupo de 15 índigenas movimentou a Vara 
do Trabalho de Barra do Garças em 2014. Estavam ali sem saber como 
proceder, mas certos de que era à justiça trabalhista que deveriam 
recorrer para conseguir as verbas trabalhistas e o depósito do FGTS.

 A maioria deles havia trabalhado em uma empresa de limpe-
za terceirizada. Mesmo sem advogados que os representassem, o líder 
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do grupo conversou com os servidores e descobriram que podiam 
entrar com a ação ali mesmo, no balcão.

 Fizeram isso por meio da atermação. A palavra, que pode pa-
recer estranho e pouco conhecido para alguns, significa juntar termos 
(fatos) para dar origem a uma peça judicial.

 Portanto, os índios foram, um a um, contando a história ao 
servidor que as transcreveu para dar início à reclamação trabalhista. 
A tarefa, no entando, fugiu do convencional e ganhou ares curiosos. 
O português pronunciado com sotaque indígena carregado e mistu-
rado tornava difícil a compreensão. Os nomes dos reclamantes como 
Tsirune Waparia, Tsere Omo, Aoi Ru Tsupto denunciavam a origem e 
exigiam atenção redobrada do servidor.

 As datas para comparecerem novamente à vara para reali-
zação da audiência inicial foram agendadas separadamente, e com o 
empenho dos servidores cada processo ganhou seguimento. 

 Na audiência, a empresa fez o acordo para o pagamento dos 
ex-empregados, entre os quais estava um indígena que exercia a fun-
ção de office boy e foi tranferido depois de quatro meses para o setor 
de licitações, passando a trabalhar diarimente com planilhas de pre-
ços, lançamento de produtos licitados e encaminhamento de proces-
sos, sem nunca ter tirado férias. 
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PORNOGRAFIA E DEMISSÃO
 Naquele dia, os funcionários da empresa seguiram a rotina 
de sempre até serem surpreendidos por um e-mail que agitou as con-
versas entre eles e terminou com um profissional demitido por justa 
causa. Imagine que, quando abriram o e-mail corporativo, encontra-
ram sequências de mensagens com conteúdo pornográfico, fato inusi-
tado e totalmente fora dos padrões da companhia.

 Como se não bastasse o constrangimento instalado entre os 
colegas de trabalho, os donos da empresa foram desagradavelmente 
surpreendidos com a descoberta de que pessoas de fora também ti-
nham recebido aquele conteúdo impróprio. Isso foi o estopim para se 
dar início a um processo visando descobrir quem havia sido o autor 
daquela situação vexatória. Após funcionários serem questionados 
pela chefia e muita especulação descobriu-se quem havia efetuado os 
disparos daquela roleta-russa.

 Com todas as provas em mãos, não teve jeito: o responsável 
confessou ter cometido o delito, e a história virou um processo na 
justiça trabalhista. De um lado, estava o empregado questionando no 
Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, cheio da razão, a sen-
tença que confirmou a justa causa por ele recebida após o episódio. 
Do outro, a empresa buscando ter a razão judicialmente confirmada 
depois de aquele ex-funcionário ter colocado em risco a imagem da 
firma.
 Em juízo, o ex-empregado a acusou de parcialidade por ter 
demitido apenas alguns dos envolvidos na distribuição do material 
pornográfico e, ainda, pediu a anulação da sua demissão e sua reinte-
gração no quadro de pessoal da empresa ou a conversão da rescisão 
para dispensa sem justa causa.

 A empresa argumentou que a atitude de trabalhador foi ina-
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ceitável, pois o e-mail havia sido enviado para diversas pessoas, in-
clusive de fora dos muros da instituição. Também, disse que os fun-
cionários foram advertidos de que os equipamentos e o e-mail eram 
corporativos e, desse modo, sujeitos a monitoramento. Enfim, expôs 
que quem recebeu a mensagem foi advertido, tendo sido demitido 
quem a recebeu e compartilhou: “Quem recebeu poderia entender 
que a empresa é conivente com a circulação destes e-mails, colocando 
a imagem da empresa em desgaste e até mesmo em descrédito.”

 Na decisão, os desembargadores concluíram que o emprega-
do havia desrespeitado as normas da empresa, que expressamente 
proibia o uso de seus recursos de informática para fins não profissio-
nais. Afirmaram que o ato, além de abalar a confiança entre empre-
gado e empregador, pode manchar a imagem da empresa, e negaram 
provimento ao recurso proferindo estes termos: “Agiu a reclamada 
dentro do seu poder regulamentar disciplinar na demissão por justa 
causa.”

 Ainda, os magistrados alertaram que, sendo um instrumento 
de trabalho, o e-mail corporativo deve ser usado com “[...] parcimônia, 
observado os fins a que se destinam.”.

 Todos os empregados aprenderam esta lição: por ser o e-mail 
corporativo uma ferramenta de trabalho destinada à troca de men-
sagens de caráter profissional o seu mau uso pode gerar prejuízos à 
empresa e, como consequência, demissão por justa causa.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

ESTÁ PROVADO
 Decisões nas quais e-mails corporativos são utilizados 
como prova em processos judiciais passaram a ser comuns na 
Justiça do Trabalho mato-grossense. Afinal, fica até difícil imagi-
nar uma empresa que não utilize essa ferramenta tecnológica.

 Acontece, porém, que, quando essa relação azeda e o 
vínculo de emprego termina, uma mensagem que tenha sido tro-
cada pode virar argumento suficiente para se ganhar ou perder 
uma ação.

 É possível citar inúmeros casos em que isso tenha ocor-
rido. Em janeiro de 2007, por exemplo, uma trabalhadora demi-
tida por justa causa de um hotel de Cuiabá, por ter violado o 
e-mail de seu chefe, conseguiu reverter a situação ao provar que 
não havia cometido o ato. Antes, tinha apenas recebido cópia da 
correspondência eletrônica. Dessa forma, a empresa teve que pa-
gar todas as verbas pela demissão.

 Em maio do mesmo ano, os desembargadores do TRT 
mantiveram uma decisão da Vara do Trabalho de Barra do Gar-
ças condenando uma empresa a pagar uma indenização de 10 
mil a uma ex-empregada que, no ato da rescisão do contrato de 
trabalho, recebeu um e-mail de representantes da empresa com 
insultos. O e-mail, impresso e anexado nos altos, foi suficiente 
para o ganho da causa.

 Em agosto de 2007, o TRT reconheceu o conteúdo de 
um e-mail recebido por um publicitário como prova de sua con-
tratação para trabalhar em campanha eleitoral. Apesar de ele 
não ter conseguido apresentar documentos formais da sua con-
tratação para aquele período, os e-mails combinando os serviços 
comprovaram o estabelecimento da relação de emprego e os tra-
balhos realizados por ele. 
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A POLÊMICA DO WHATSAPP
 Foram várias ligações, cartas enviadas, visitas de oficial de 
justiça, citação por edital e nada de um empregador de Lucas do Rio 
Verde comparecer à Justiça do Trabalho para as audiências dos pro-
cessos nos quais era réu. Na tentativa de solucionar o impasse, o juiz 
da Vara do Trabalho do município enviou-lhe uma mensagem pelo 
WhatsApp, algo inusitado na época.

 Na Justiça do Trabalho, as primeiras citações servindo-se 
desse aplicativo de mensagens instantâneas aconteceram logo após o 
anúncio, em novembro de 2015, de que o WhatsApp disponibilizava 
uma nova funcionalidade: o aviso de leitura de mensagens, simboli-
zado por dois tiques azuis, garantindo que o destinatário visualizou 
o que lhe fora enviado. A novidade foi utilizada como último recurso 
para encontrar um empregador que era caminhoneiro, vivia viajando 
e não tinha endereço certo.

 Esgotadas as possibilidades previstas em lei para tentar en-
contrá-lo, a citação via WhatsApp foi determinada pelo juiz titular 
de Lucas do Rio Verde. A solução para comprovar que ele havia sido 
realmente avisado, inclusive pela rede social, foi digna da era digital: 
o diretor da Vara tirou uma foto da ata de audiência que determinava 
a citação e a enviou para o celular do empregador, informando-o da 
reclamação trabalhista e da data e hora da próxima audiência.

 Quando o sinal de celular pegou na estrada, entre uma para-
da e outra, o caminhoneiro conferiu seu WhatsApp e pronto: os dois 
tiques azuis comprovaram que a imagem tinha sido lida. Então, os 
servidores da vara, notificados de que ele havia visto a mensagem 
e tinha sido avisado da audiência, fizeram um print screen da tela do 
celular para anexar ao processo.
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 O sucesso da iniciativa se espalhou, ganhando destaque na 
mídia, mas também gerou polêmica entre juristas, e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB-MT) enviou um ofício ao Tribunal Regional 
do Trabalho pedindo para orientar os juízes a não fazerem uso do 
aplicativo com essa finalidade.

 Entretanto, o magistrado defendeu a utilização do aplicativo, 
explicando que, no caso em questão, isso não representou nenhum 
tipo de irregularidade, já que todos os outros meios previstos em lei 
já haviam sido utilizados. “Afinal, quem lê edital nesse mundo?”, ar-
gumentou.

 A situação mostrou a dedicação dos servidores da Justiça do 
Trabalho para conseguir dar efetividade aos processos e garantir a 
empregados e empregadores o direito de se defender e receberem o 
que lhes é devido. Os oficiais de justiça não só tentaram encontrar o 
caminhoneiro, como também descobriram onde os pais dele mora-
vam, a eles recorrendo a fim de lhes pedir ajuda. Os próprios pais 
disseram ao oficial que não sabiam do paradeiro do filho, mas infor-
maram o número do celular dele para que pudessem contatá-lo.

 O aplicativo, que deixou de ser utilizado apenas para entrete-
nimento e virou ferramenta de trabalho em muitas profissões, ajudou 
a solucionar o processo e possibilitou ao caminhoneiro saber que ha-
via uma ação judicial contra ele e que requisitava o seu compareci-
mento para apresentação de defesa.

 O êxito nessa medida solucionou o impasse da busca e con-
cretizou um direito básico de todo cidadão: o respeito da ampla defe-
sa e do contraditório.
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PROMESSA É DÍVIDA
 Foi uma conversa por WhatsApp, insistente, sedutora e com 
promessas que pareciam certas, que fez uma trabalhadora pedir de-
missão do emprego antigo. O resultado frustrante dessa negociação 
sem olho no olho foi um processo que tramitou na Justiça do Trabalho 
e no qual constou como prova aquele mesmo diálogo gravado no apli-
cativo.

 Ela trabalhava, desde junho de 2014, como operadora de cai-
xa em uma empresa de decorações e usufruía da confiança e apoio 
dos seus empregadores. Ele era gerente de uma loja especializada em 
pneus novos e recauchutados. Os dois já se conheciam e voltaram a 
se falar quando a trabalhadora recebeu dele uma mensagem de oferta 
de emprego. 

 O remetente disparou elogios, promessas de treinamento e 
salário que lhe pareceram certas e confiáveis. Ela até desconfiou no 
início, perguntando se era certeza mesmo, esclarecendo que não que-
ria “trocar o certo pelo duvidoso”.

 Ele garantiu que sim, era certo, comunicando que seu salário 
seria de 1 mil reais mais comissões que poderiam chegar a 2 mil por 
mês. E o serviço mesmo só teria início no começo de julho de 2015. 
A conversa continuou: “Vou treiná-la como nunca treinei ninguém. 
Responda as minhas expectativas que você terá sucesso”.

 Insistente, garantiu que ela até já podia pedir demissão para 
assumir a nova função na empresa de pneus. Assim ela fez. Depois 
disso, a operadora de caixa ficou por dias esperando, até que foi in-
formada da negativa na proposta do trabalho. Ela, então, decidiu pro-
curar a Justiça do Trabalho, que condenou a empresa a pagar 10 mil 
reis de danos morais e materiais. Ao julgar o caso, o juiz da 2ª Vara do 
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Trabalho de Rondonópolis destacou que houve todo um envolvimen-
to, uma trama articulada que induziu a trabalhadora a pedir resci-
são imediata do contrato de trabalho na empresa em que trabalhava, 
para, então, assumir um posto dado como certo. As provas foram ob-
tidas pelo diálogo no aplicativo de celular, no qual o representante da 
empresa oferecia a ela uma posição para atender showroom e vendas 
por telefone.

 As mensagens, transcritas no processo judicial, foram sufi-
cientes para gerar o dever de indenizar. “Fez estardalhaço para mo-
tivá-la a aceitar o emprego, porém, foi incapaz de ter um gesto de 
nobreza e encarar a autora para dizer que não tinha como cumprir a 
promessa, preferindo desculpas evasivas”, avaliou o magistrado.

Responsabilidade pré-contratual

 O magistrado lembrou que a responsabilidade civil do em-
pregado não se limita aos eventuais danos materiais ou morais sofri-
dos no período de execução do contrato de trabalho, os quais podem 
ocorrer na fase pré-contratual, na fase contratual ou mesmo na fase 
posterior ao encerramento do contrato.

 Ele explicou que há o dever de indenizar quando se cria no 
pretenso contratado a expectativa de que o contrato será realizado 
induzindo-o a concretizar certos atos precipitadamente para a con-
tratação, e, depois disso, o contratante desiste do negócio.  “A boa fé 
objetiva impõe que haja lealdade, transparência, informação, de for-
ma a vedar comportamento contraditório ou maliciosos para alcançar 
algum fim que a outra parte contratante não foi capaz de perceber”, 
afirmou.

 Assim, a Justiça do Trabalho considerou que o procedimento 
adotado pela empresa, por intermédio do gerente, caracterizou abuso 
de direito e violação da boa-fé objetiva, com direito à  reparação. Afi-
nal, prometer e não cumprir é pior do que mentir!
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AUDIÊNCIA NO PRONTO SOCORRO
 O sol já estava quase se pondo quando advogados da empre-
sa, representantes do sindicato e o juiz da 1ª Vara do Trabalho de Vár-
zea Grande entraram no Pronto Socorro de Várzea Grande para uma 
audiência de conciliação bem inusitada, entre macas e profissionais 
da saúde. 

 Era uma quarta-feira do mês de setembro de 2015, e o traba-
lhador da construção civil estava internado. Vitimado por um aciden-
te de trabalho, não podia comparecer à audiência, no Fórum Traba-
lhista.

 Levar a Justiça do Trabalho até a unidade de saúde foi uma 
solução criativa, encontrada pelo juiz, que resultou em um acordo e 
possibilitou ao trabalhador receber suas verbas trabalhistas mais ra-
pidamente. A ideia surgiu quando o advogado do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Civil de Cuiabá e Região juntou um atesta-
do médico para comprovar que o acidentado não podia se locomover 
nem permanecer sentado.

 O trabalhador, que já estava empregado em um outro lugar, 
havia caído do telhado e machucado a coluna. Via sindicato, ele cobra-
va da empresa anterior as verbas trabalhistas que entendia devidas.

 Realizar o acordo, mesmo internado no Pronto Socorro, foi 
motivo de comemoração, tendo agradecido, por intermédio do seu 
advogado, a Justiça do Trabalho por ter se deslocado até lá em ra-
zão das circunstâncias. “Essa atitude da Justiça do Trabalho foi mui-
to importante para o trabalhador que agora vai conseguir receber as 
verbas trabalhistas de forma mais rápida. Ele ficou muito satisfeito e 
surpreso. O acordo foi muito bom para ele e parabenizo a todos que 
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possibilitaram que isso fosse feito”, enfatizou o advogado.

 O juiz explicou que a decisão de ir até o trabalhador foi to-
mada em conjunto com os advogados. Segundo ele, essa foi a forma 
encontrada de garantir que ex-empregado não tivesse prejuízo. “No 
processo trabalhista é obrigatório que a parte esteja presente, como 
ele não podia comparecer resolvemos ir até o hospital e garantir a ele 
a possibilidade de fazer o acordo”, afirmou.

 A realização de acordos possibilita que as partes encontrem a 
solução para os problemas sem precisar esperar pela sentença impos-
ta pela Estado. “Conciliar é a melhor forma de resolver um conflito de 
forma harmônica e célere”, concluiu o magistrado.

 Nos dias que se seguiram à audiência de conciliação, o traba-
lhador recebeu da empresa o montante referente ao pagamento dos 
40% sobre o FGTS e de indenização por danos morais e o processo foi 
arquivado.

 Encerrado esse capítulo da sua história e já recuperado, ele 
continuou a trabalhar na construção civil, carregando entre seus 
equipamentos de trabalho duas certezas: a Justiça do Trabalho fez de 
tudo para resolver seu problema e a conciliação foi o caminho mais 
curto para receber suas verbas trabalhistas.
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PROFISSÃO DE RISCO
 Ele tinha 28 anos quando um assalto mudou sua vida por 
completo.  A tragédia aconteceu no seu caminho diário, nas ruas mais 
que vistas do percurso que fazia como motorista de ônibus na linha 
Cuiabá-Várzea Grande.  Quase nada foi roubado, mas a bala que saiu 
precipitadamente do revólver do agressor lhe perfurou a face, causou 
traumatismo craniano, perda do olfato e também da visão do olho 
direito. 

 Durante o ano de 2009 ele ficou internado, passou por cirur-
gias e a conviver com as limitações físicas causadas pelo infortúnio.  
Foi então que decidiu recorrer ao judiciário trabalhista para pedir 
uma compensação pelo acidente de trabalho. 

 O motorista perdeu 30% da sua capacidade para trabalhar, 
conforme a perícia médica. A 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande 
chegou à conclusão de que o quadro era permanente, pois os estilha-

ços na cabeça não poderiam ser retirados e 
causavam fortes dores de cabeça, além de 
que a perda de um olho o incapacitou para 
sua profissão.



349

 A empresa de ônibus foi condenada a depositar mensalmente 
cerca de dois salários mínimos, valor que o trabalhador recebia na 
época do acidente, até completar 74 anos de idade. Inconformada com 
a sentença, a empresa recorreu da decisão.

 No Tribunal, a empresa argumentou que não teve culpa pelo 
acidente que feriu o trabalhador, já que zelar pela segurança pública é 
dever do Estado.  No entanto, as testemunhas haviam confirmado que 
eram frequentes os assaltos naquela linha de ônibus onde o motorista 
atuava. 

 Os desembargadores mantiveram, então, a sentença com a 
obrigação do pagamento mensal do salário do trabalhador por en-
tender que a responsabilidade da empresa foi objetiva, ou seja, não 
dependia de culpa para gerar o dever de indenizar já que os riscos 
eram inerentes à situação a que o trabalhador era submetido. 

 Foi determinado ainda o pagamento de 50 mil reais de inde-
nização por danos morais, uma vez que o motorista ficou incapacita-
do para aquele trabalho.

 Embora a perda total da visão direita não o impedia de di-
rigir, a limitação diminuiu seus reflexos e isso foi notado quando ele 
retornou ao trabalho, primeiramente na função de monitor e, depois, 
de cobrador. Mas as dores de cabeça eram constantes, causadas pelos 
resquícios da bala que passou por trás de seu globo ocular.  Nova-
mente ele foi afastado. 

 Na Justiça, o motorista garantiu o direito a receber pensão, 
indenização, mas seus reflexos, e o modo como terá de enfrentar a 
vida, nunca mais seriam os mesmos. 
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BRINCADEIRA DE MAU GOSTO
 Sala de audiências da 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá, a juíza 
colhe o depoimento do representante de uma empresa sobre um caso 
de assédio moral praticado pelos superiores de uma ex-empregada 
que teve o nome escrito em um hipopótamo de brinquedo e exposto a 
todos os demais funcionários.

- Meritíssima, ouvi mesmo falar dessa brincadeira, mas não me recor-
do se o animal era um elefante ou um hipopótamo - disse, sorrindo.

O modo despreocupado e mesmo desinibido com que o representante 
da empresa contou os fatos à magistrada durante a audiência judicial 
para coleta de provas testemunhais não só pode ter chocado quem 
ouvia, como também provaram o alegado assédio sofrido pela tra-
balhadora e a dinâmica de brincadeiras de mal gosto infelizmente 
presente no ambiente de trabalho.

 Há tempos a obesidade deixou de ser um problema que aflige 
tão somente os países desenvolvidos e começou a ser notado nas na-
ções de média e baixa renda. Relacionados a uma dieta inadequada, 
pobre em nutrientes e rica em gorduras, os casos de pessoas obesas 
saltaram drasticamente a partir da década de 1990 nesses países, im-
plicando uma forte pressão sobre os serviços de saúde.

 Na época, dados oficiais apontavam que, no Brasil, mais da 
metade da população já era obesa sendo sete milhões em sua versão 
mais grave, de morbidez. Além de sofrerem com os problemas decor-
rentes do excesso de peso, pessoas nessas condições também acabam 
vítimas do assédio moral. 

 A prática é caracterizada por expô-las a situações humilhan-
tes e constrangedoras de forma repetitiva e prolongada, atingindo 
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sua honra, dignidade e imagem. O assédio, dependendo do caso, 
pode acabar por agravar a situação, desencadeando um quadro de 
depressão, por exemplo.

 Um dos vários casos julgados pela Justiça do Trabalho tratan-
do do assédio relacionado à obesidade e que, naquela época, acabou 
sendo destaque foi o de uma empregada de uma grande rede varejista 
do ramo alimentar que teve o nome escrito em um hipopótamo de 
brinquedo e exposto na recepção pela qual passavam todos os demais 
funcionários. 

 A brincadeira de mau gosto, feita por dois superiores no in-
tervalo do almoço, hora de grande movimentação, repercutiu por 
quase um mês no ambiente de trabalho.

 Na Justiça, a ex-empregada contou que era vítima constante 
de piadas e chacotas por estar acima do peso e que não conseguia se 
livrar dos episódios de assédio nem mesmo quando conseguiu ema-
grecer após uma cirurgia de redução do estômago, que lhe rendeu, 
inclusive, um quadro de anemia profunda. 

 Após conseguir reduzir o número de seu manequim, ela co-
meçou a ouvir do superior, aquele mesmo que escrevera seu nome no 
animal, que “[...] passou a ser um objeto comestível”.

 A empresa chegou a negar os fatos. Mas, ao prestar depoi-
mento, seu representante, um empregado do setor do Recursos Hu-
manos, confessou que ouviu falar da brincadeira e não se recordava 
do animal, se era um hipopótamo ou elefante. Ao relatar isso à juíza, 
ele sorria.

 A rede varejista acabou condenada pela conduta de seus em-
pregados, conforme previsto pela legislação, bem como por não to-
mar nenhuma medida para inibir a prática de assédio. 



352

 A magistrada ainda lembrou que a ocorrência de brinca-
deiras é algo relativamente comum em qualquer ambiente, mas elas 
devem ser sempre “[...] pautadas no mínimo de respeito ético que a 
sociedade espera do outro”.

 Neste caso, uma questão marcante se revelou: ser gordo em 
uma sociedade que tem como padrão estético a magreza é uma con-
dição de sofrimento não só pelos problemas físicos que a obesidade 
pode acarretar, mais especialmente pelas marcas na alma.
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QUER SER HOMEM? TRABALHE COMO TAL!
 A notícia de que era homossexual caiu como uma bomba no 
ambiente de trabalho. Se, por um lado, contar aos colegas, familiares 
e ao chefe sua orientação sexual lhe oferecia a possibilidade de viver 
sem precisar se esconder, isso, por outro lado, lhe trouxe situações de 
ofensas e perseguições que lhe desestruturaram a mente e o corpo.

 Ela trabalhava no setor de abate em uma empresa frigorífica 
de grande porte no Norte de Mato Grosso. Ao entrar pelos portões 
da empresa, sabia exatamente o que iria enfrentar: discriminação e 
piadas ofensivas do chefe imediato, que a mandava fazer um trabalho 
mais pesado que o destinado às outras mulheres do local argumen-
tando que, já que ela “[...] queria ser homem [...]”, então que trabalhasse 
como tal.

 Humilhada e já cansada daquela rotina de maus-tratos à qual 
ela se submetia para evitar o desemprego, o que também a assustava, 
procurou a Justiça do Trabalho para requerer indenização por danos 
morais.

 “Você precisa de homem.” e “Trabalhe como homem então.” 
foram algumas frases que as testemunhas afirmaram ser corriquei-
ras no trato entre chefe e empregada. Os apelidos e insultos, também 
confirmados pelos colegas de trabalho, comprovaram as agressões 
sofridas e a falta de ética naquela relação.

 “Com a devida vênia, falar, em tom ofensivo, para a colega de 
trabalho e mulher homossexual que ela precisa de homem, bem como 
determinar que ela realizasse trabalho mais pesado porque ela queria 
ser homem, não nos parece ser o exercício de uma tal liberdade tolera-
da entre colegas no ambiente de trabalho.”, afirmou o desembargador 
que relatou o processo no Tribunal e cujo voto foi acompanhado por 
unanimidade pela 1ª Turma. 
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 Os magistrados enfatizaram que a indenização por danos 
morais para reparação do assédio moral sofrido pela empregada esta-
va embasada na Constituição Federal, que proíbe qualquer forma de 
discriminação. Para a sentença ser concedida, o Tribunal considerou 
que ficaram provados a ação do agente, a relação de causalidade, dolo 
e a existência do dano provocado pelas ações.

 A Justiça do Trabalho condenou a empresa a pagar uma inde-
nização de 7 mil reais por danos morais decorrentes do assédio, espe-
rando-se com isso que a sentença servisse de lição para o agressor e 
de compensação para a empregada por aqueles dias ruins vividos no 
trabalho. Além disso, o Tribunal concedeu à empregada o pagamento 
do adicional de insalubridade em grau médio (20%) por trabalhar no 
setor de frigorífico.

 A trabalhadora também conseguiu o direito à verba referente 
ao intervalo de 15 minutos antes do início do período extraordinário 
de trabalho, concedido para as mulheres em caso de prorrogação do 
horário normal, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
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HORA DO BANHO
 Todos os dias era a mesma rotina: ao chegar ao local de tra-
balho, uma empresa de alimentos estabelecida em Diamantino (182 
km ao norte de Cuiabá), todos tinham que tomar um banho e vestir o 
uniforme e, na hora de ir embora, tomar outro banho para se desinfe-
tar do contato com os produtos manuseados durante os serviços.

 A regra de higiene, no entanto, era motivo de sofrimento di-
ário para uma empregada que se sentia envergonhada de ficar sem 
roupa na frente das colegas de trabalho em um banheiro cujos chu-
veiros ficavam em boxes sem portas.

 Como se isso não bastasse, ela se sentia ainda mais constran-
gida porque era alvo frequente de piadas ridicularizando seu corpo, 
fora dos padrões de beleza impostos pela sociedade.

 A hora do banho era, então, a pior parte do seu dia, pois tinha 
que se despir completamente na frente das colegas e, depois disso, se 
dirigir, sob os risos da plateia, aos boxes para tomar a ducha. Segun-
do uma das testemunhas, era regra da empresa que todos deixassem 
todos os pertencem e roupas nos armários e se dirigissem nuas até o 
local do banho.

 As trabalhadoras que ficavam na fila esperando a vez, faziam 
brincadeiras e piadas de mau-gosto e tornavam aquele momento uma 
verdadeira tortura para a empregada. Após sua demissão, quando fi-
nalmente conseguiu se ver livre daquela relação de emprego que a 
adoecia, buscou uma reparação na Justiça do Trabalho.

 O juiz da Vara do Trabalho de Diamantino analisou a questão 
e decidiu que a empresa deveria pagar-lhe 3 mil reais de indenização 
por danos morais como forma de diminuir, mesmo que um pouco, o 
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sentimento de injustiça experimentado por aquela trabalhadora. In-
satisfeita com a decisão, a empresa recorreu para o Tribunal Regional 
do Trabalho, que manteve a decisão e os valores da indenização.

 A empresa argumentou que sempre tomou as medidas neces-
sárias para manter o ambiente de trabalho saudável e equilibrado e 
enfatizou que os chuveiros eram separados por baias a fim de evitar 
o contato entre as empregadas. Disse, ainda, que o local já havia sido 
inspecionado pelo Ministério Público do Trabalho e recebido visitas 
de magistrados e que nunca houve queixas sobre o fato. No entanto, 
confirmou que não existiam mesmo portas nos boxes do banheiro.

 Entretanto, o Tribunal considerou que a empresa não tinha o 
direito de submeter a empregada a banhos sem privacidade, com isso 
tendo lesado o seu direito fundamental de intimidade e a dignidade 
da pessoa humana, como previsto na Constituição. Afinal, segundo 
o relator do processo, o patrão que não cuida e não se empenha para 
manter um ambiente de trabalho equilibrado, seguro e saudável deve 
arcar com as consequências das indenizações. 
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DESVENTURAS EM SÉRIE
 Pressão psicológica, cobranças excessivas para o cumprimen-
to de metas, acúmulo de atividades, trabalho após o fechamento do 
ponto e ofensas perante clientes foram alguns dos fatores que contri-
buíram para uma bancária da Caixa Econômica Federal ter desenvol-
vido um quadro de ansiedade e depressão. Após se cansar da humi-
lhação sofrida no trabalho, ela se dirigiu à Vara do Trabalho de Nova 
Mutum para buscar indenização pelo assédio moral sofrido.

 A empregada alegou que sofria pressão psicológica, já que era 
impedida de fazer um curso tendo em vista sua ascensão funcional e 
ainda foi chamada de lenta na frente dos clientes. Ademais, garantiu 
que as funções comissionadas eram direcionadas quase sempre aos 
empregados homens e que a demora para a chefia repassar as infor-
mações gerava muito estresse no local de trabalho.

 Como se não bastasse, a bancária participou de um curso es-
pecífico para caixas, em cuja função trabalhou como substituta por 
nove meses, tendo mesmo assim sido preterida na seleção interna 
para titularidade da vaga. Apesar de ter ficado em segundo lugar, a 
empresa selecionou o 1 º e o 3º colocados.

 Outroo dissabor deu-se na sua lua de mel. Ela havia definido 
a data de suas férias em seguida ao casamento com o noivo, também 
funcionário do banco. Só que, depois de tudo acertado, as férias foram 
alteradas para outro período, em função do que o casal remarcou as 
passagens e a reserva. No entanto, mais uma vez o período de férias 
foi modificado, e eles tiveram que arcar com os prejuízos do cancela-
mento.

 Quando, por fim, decidiu com o marido pela transferência de 
agência e se aproximava o momento de deixarem o local de trabalho, 



360

a gerente lhe ofereceu a tão desejada função de caixa, apresentando-
lhe o termo de nomeação. A trabalhadora desistiu, pois, da mudança 
de agência. Todavia, durante as férias da chefe, ela não assumiu o 
posto, ficando apenas como substituta. No retorno, a dirigente a re-
baixou de função para o cargo de telefonista.
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 A empregada reclamou também que continuava trabalhan-
do mesmo depois de bater o ponto. Como consequências do estresse 
sofrido, ela foi acometida por um quadro de depressão moderado, an-
siedade e muita insatisfação no ambiente de trabalho.

 Na contestação, a empresa argumentou que não houve impe-
dimento à realização dos cursos, oferecidos a todos os empregados, 
e que nunca existiu jornada sem registro e muito menos cobrança ex-
cessiva de metas.

 As testemunhas ouvidas na Vara de Nova Mutum contaram 
que, apesar de não terem visto a bancária sendo chamada de lenta 
diante dos clientes, presenciaram o tratamento grosseiro e ríspido 
direcionado a alguns empregados e confirmaram toda a história rela-
cionada à lua de mel.

 Após analisar as provas, a 2ª Turma do TRT manteve a sen-
tença e condenou o banco ao pagamento de 10 mil reais para indeni-
zação por danos morais. Majorou, entretanto, o valor da indenização 
por dano material decorrente dos prejuízos com a desmarcação da 
viagem.

 Para o relator do processo, o terror psicológico dentro da em-
presa manifesta-se por meio de comunicações verbais e não verbais, 
como gestos, suspiros, levantar de ombros, insinuações, zombarias, 
tudo com o objetivo de desestabilizar emocionalmente, humilhar, 
constranger o empregado.

 “Importante ressaltar que o empregado é sujeito de direito e 
não mera mercadoria (engrenagem descartável), razão pela qual lhe 
é garantida existência digna, de modo que, tendo a empresa dado 
causa ao desiquilíbrio psicológico (pânico, depressão grave), deve ela 
viabilizar a reabilitação da autora à vida comunitária e ao trabalho”, 
concluiu o desembargador acompanhado por unanimidade pela 2ª 
Turma.
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MENTIRA NA INTERNET  
 Foi em um daqueles momentos de raiva que o empregado 
postou na internet mentiras sobre a empresa na qual trabalhava. A 
atitude impensada, no entanto, trouxe consequências para todos os 
envolvidos: a empresa quase foi fechada, e o autor do boato foi demi-
tido por justa causa.

 A publicação foi feita na página “Reclame Aqui”, o maior site 
de reclamações de consumidores do Brasil, e o conteúdo caiu como 
uma bomba na empresa. Após a falsa denúncia, a unidade sofreu um 
processo de auditoria por parte da fábrica, correu o risco de reduzir 
sua pontuação no Programa de Excelência Honda e até mesmo de 
perder sua concessão para revender a marca de automóveis em Sinop 
e demais municípios do Norte de Mato Grosso.

 Como se não bastasse todo o transtorno, as informações con-
tinuaram na rede, já que pelo regulamento do site as alegações ali 
expostas pelo ex-empregado jamais podem ser retiradas. A empresa 
foi falsamente acusada de que estava usando óleo Renault em veícu-
los Honda. O detalhe comprovado foi que, além de não trabalhar no 
setor de troca de óleo, ele não possuía um veículo desse fabricante, 
portanto não se tratava de um consumidor que teria sido enganado, 
como havia afirmado no site.

 Após ver seu nome exposto no site, a empresa utilizou seu 
direito de resposta e esclareceu que os fatos não eram verdadeiros, 
uma vez que utilizava apenas o óleo determinado pela montadora, 
conforme especificado no manual do proprietário. Argumentou, ain-
da, que essa atitude foi tomada deliberadamente para prejudicá-la.

 A mensagem espalhada na rede mundial de computadores 
prejudicou a empresa, motivo pelo qual se manteve a demissão por 
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justa causa. Os desembargadores concluiram que a conduta do ex
-empregado configurou mau procedimento, ato lesivo à boa fama da 
empresa, além da quebra de confiança, requisito indispensável para 
continuação do vínculo empregatício.

 Ao final desse processo conturbado, com análise de provas, 
depoimentos e muitas dúvidas de quem realmente estava falando a 
verdade, o prejuízo da empresa foi comprovado e o veredito foi dado: 
aquela informação era falsa.

 As contradições nas falas do trabalhador comprovaram a 
mentira e deixaram uma lição: internet não é terra sem lei, e a verdade 
é sempre uma boa opção nas relações de trabalho.
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FACEBOOK
 As redes sociais revolucionaram mesmo a vida das pesso-
as. Que o digam os trabalhadores do antigo projeto da Prefeitura de 
Cuiabá, o Faixa Azul, que, após 19 anos, desde a data do início da ação 
judicial, em 1995, tinham créditos trabalhistas para receber. O tempo 
passou e eles até se esqueceram do processo, de sorte que, quando fi-
nalmente o dinheiro estava disponível, em 2016, os contatos deixados 
pelos trabalhadores estavam desatualizados.
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 Na tentativa de encontrá-los, vários caminhos foram percor-
ridos tanto pela Justiça do Trabalho, quanto do Ministério Público do 
Trabalho, autor do processo: publicação em portais de notícias, di-
vulgação nos meios de comunicação tradicionais e outros esforços. 
Mas a busca só teve sucesso quando o Tribunal divulgou a lista dos 
beneficiados no Facebook da instituição.

 Foram publicados dois posts na fanpage do Tribunal, os quais 
alcançaram 74.200 pessoas e tiveram 530 compartilhamentos. A in-
formação correu o mundo, e muita gente, de todos os cantos de Mato 
Grosso, dirigiu-se à Justiça do Trabalho para conferir o que estava 
acontecendo. Lá chegando, foram surpreendidos por receberem de 
imediato um documento a ser apresentado ao Banco do Brasil, libe-
rando o pagamento dos valores no mesmo dia.

 Um desses trabalhadores ficou sabendo dos valores a receber 
porque uma tia viu a notícia no Facebook e encaminhou para ele. 

 As redes sociais também informaram o servidor público Rei-
naldo Guimarães, que teve a grata surpresa de embolsar um dinheiro 
pelo qual não estava esperando, referente ao período em que traba-
lhou no setor administrativo do projeto.

 Os valores referiam-se ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) não recolhido e à diferença de saldos nas verbas resci-
sórias. Na mesma hora, ele pegou o documento na Vara do Trabalho e 
apresentou na agência bancária que fica no mesmo prédio. “Foi muito 
bom receber esse dinheiro, não pelo valor em si, mas por ver que ti-
vemos nosso trabalho finalmente reconhecido. Esse valor vai direto 
para minha poupança”, comemorou.

 A demora para a conclusão do processo, que tramitou na 5ª 
Vara do Trabalho de Cuiabá, deveu-se aos vários recursos impetrados 
pelas partes, os quais chegaram até o Tribunal Superior do Trabalho 
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(TST), e à morosidade da Prefeitura de Cuiabá em depositar os mon-
tantes a que foi condenada pagar.

 O processo foi ajuizado após tentativa frustrada do MPT de 
fazer um acordo com o município de Cuiabá para a regularização da 
situação trabalhista dos menores contratados para a execução do Fai-
xa Azul.

 O projeto consistia na cobrança de usuários pelo estaciona-
mento de veículos na região central da capital e foi extinto dois anos 
após a sua criação, em dezembro de 1996. A Associação de Geren-
ciamento de Projetos não cumpriu os compromissos trabalhistas, e o 
município assumiu, solidariamente, a responsabilidade de pagar as 
verbas rescisórias aos contratados.

 A decisão beneficiou 235 trabalhadores, que, à época da pres-
tação dos serviços, eram em sua maioria menores de idade. 
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

TRT NO FACEBOOK
 O perfil do TRT de Mato Grosso no Facebook foi in-
dicado por instituições governamentais do país, em 2015, como 
referência em conteúdo, segundo apontou a 1ª Pesquisa Social 
Media Gov, desenvolvida por dois pesquisadores especializa-
dos, um deles ligado à empresa WeGov, que promove eventos e 
treinamentos na área de mídias sociais para o serviço público.

 Realizada entre 08 de setembro e 27 de novembro de 
2015, a pesquisa envolveu profissionais que trabalhavam, exclu-
siva ou parcialmente, em instituições governamentais, excluin-
do-se aqueles que prestavam seus serviços apenas durante man-
datos ou para políticos.

 Ao responderem a questão “Quais são as principais 
referências de conteúdo em Social Media para vocês?”, o TRT 
mato-grossense ficou na 12ª posição, entre 16 menções. O per-
centual obtido foi o mesmo alcançado pelas páginas do TST, do 
Ministério da Justiça e do Exército Brasileiro, entre outras.

 No final de 2016, sua página no Facebook já ultrapas-
sava a marca de 35 mil fãs e consolidava sua participação nessa 
nova mídia. Na época, o Tribunal, apesar de seu pequeno porte 
e de estar estabelecido no interior do Brasil, comemorava a faça-
nha de ser o segundo maior regional trabalhista na rede social.

 A fanpage do TRT existe desde setembro de 2012 e con-
ta com uma linguagem leve e divertida. Os posts ganharam no-
toriedade ao usar signos atuais e próprios da cultura pop para 
alcançar um maior número de pessoas conectadas à internet.
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DUAS HORAS
 Tudo levou apenas duas horas.  Esse foi o tempo entre um 
trabalhador entrar desesperado pelas portas da 1ª Vara do Trabalho 
de Tangará da Serra e sair com um sorriso no rosto, processo solucio-
nado e um coração cheio de gratidão aos servidores.

 O caso aconteceu em novembro de 2017 quando ele apareceu 
meio sem rumo, aos gritos, chorando muito e tentando explicar entre 
soluços o que havia lhe acontecido na última semana.  Em resumo, 
tinha apenas um pedido: receber pelos três dias em que tinha tra-
balhado em uma empresa da cidade, no interior de Mato Grosso, e 
conseguir voltar para casa, no Espírito Santo, de onde tinha saído em 
busca de emprego.

 A reviravolta em sua vida começou lá no estado litorâneo, 
onde amargava o desemprego e ganhou um fio de esperança quando 
lhe falaram de oportunidades em empresas de Tangará da Serra, em 
pleno cerrado brasileiro. Chegou e conseguiu um contrato de experi-
ência, mas que durou apenas dois dias e meio.

 Foi aí que o desespero bateu e ele, sem advogado, sem dinhei-
ro para comer, pagar o hotel ou mesmo comprar sua passagem de vol-
ta foi, como última esperança, bater às portas da Justiça do Trabalho. 
A ação trabalhista foi proposta ali mesmo no balcão, com auxílio dos 
servidores da Vara, por meio de uma atermação, instituto que permi-
te transformar em ação trabalhista o pedido oral do trabalhador, sem 
necessidade de um advogado.

 Mas antes que o processo se desenrolasse pelos trâmites con-
vencionais, o diretor da Vara ligou para a empresa e propôs que todo 
aquela confusão fosse resolvida naquele mesmo dia em uma audiên-
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cia de conciliação. Afinal, era pouca coisa que o trabalhador estava 
pedindo. Assim foi feito. Meio hora depois da ligação, ambas as par-
tes do processo já estavam reunidas em torno de uma mesa, na sala 
de audiência.

 Os valores daqueles poucos dias trabalhados foram acertados 
e o acordo homologado.

 Duas horas depois de entrar na 2ª Vara, o trabalhador saiu de 
lá com 1.200 reais referentes aos dias trabalhados, FGTS, indenização 
por danos materiais (lucros cessantes) em razão das diárias de hotel 
que ele teve que pagar por causa do emprego e indenização por resci-
são antecipada do contrato de experiência.

 Acordo feito, o trabalhador voltou à Secretaria da Vara para 
agradecer, mais uma vez com lágrimas nos olhos, mas dessa vez por 
estar emocionado diante do atendimento e apoio recebidos. Feito o 
agradecimento, hora de partir. O trajeto ainda seria longo até que che-
gasse ao sudeste brasileiro:  acertar as diárias no hotel, comprar a pas-
sagem na rodoviária e, a bordo do ônibus, cruzar três estados vendo 
o cerrado ficar lentamente para trás até chegar ao seu destino na mata 
atlântica capixaba.
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NOME SOCIAL 
 Aos 13 anos, o estudante Anderson tomou uma decisão que 
redefiniria toda a sua vida: a partir de então deveria ser tratada como 
Alexandra. Roupas femininas, maquiagem e muito preconceito come-
çaram a fazer parte da rotina da adolescente. Em 2016, já com 25 anos, 
sentiu-se tratada dignamente quando procurou a Justiça do Trabalho 
e teve seu nome social reconhecido durante audiência na 7ª Vara do 
Trabalho de Cuiabá.

 Para a trabalhadora, ser respeitada e tratada, na Justiça do 
Trabalho, pelo gênero com o qual se identifica foi uma grata satisfa-
ção. Ela relatou que desde quando decidiu mudar de gênero foi agre-
dida no convívio social e principalmente no trabalho, em que piadi-
nhas de mau-gosto ou um preconceito velado insistia em cruzar-lhe o 
caminho.

 A juíza do trabalho percebeu, na audiência inicial, realizada 
em julho de 2016, que a jovem era transexual, mas em seu documento 
de identidade ainda constava o nome masculino com o qual fora re-
gistrada. De pronto, a magistrada pediu que se registrasse em ata o 
nome social da reclamante, e a alteração constou inclusive no sistema 
Processo Judicial Eletrônico. “Ela ficou muito satisfeita quando regis-
trei.  Perguntei se ela gostaria que fosse tratada com o nome social e, 
com um sorriso, ela respondeu que sim. Senti que foi um reconheci-
mento muito importante”, lembrou a juíza.

 Os seus direitos foram sendo conquistados assim, aos poucos, 
a conta gotas, segundo Alexandra. Desde a adolescência ela sabe bem 
o que é lutar pelo reconhecimento. Afinal, numa sociedade machista, 
criam-se problemas para tudo o que não é padrão, como a utilização 
de banheiros e o uso do nome social, e até mesmo conflitos entre pa-
trão e empregado são gerados pela falta de respeito.
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 A boa notícia é que isso vai mudando. “Eu já passei muito 
bulling e discriminação. Mas hoje sei que posso ir a um hospital, por 
exemplo, e ser tratada pelo nome que me identifico. Foi muito bom ter 
esse direito reconhecido também na Justiça do Trabalho, onde tenho 
um processo que envolve o tema discriminação no meu antigo em-
prego”, contou.
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APELIDO “CARINHOSO”
 Pode não parecer, mas, para os proprietários de uma empresa 
de autopeças do interior de Mato Grosso, chamar um empregado ne-
gro pelo nome de um personagem humorístico do Nordeste, conheci-
do por cometer crimes e outras falcatruas, era uma forma carinhosa 
de tratá-lo. O caso ocorreu no município de Nova Mutum, uma das 
cidades localizadas ao longo da rodovia BR-163, região de forte ex-
pansão agrícola.

 Benedito era um jovem negro ainda menor de idade quando 
foi contratado na empresa em 2015. No período de oito meses em que 
permaneceu empregado como aprendiz, recebeu diversas alcunhas, 
todas relacionadas à cor de sua pele. Entre os nomes estava “Cirilo”, 
famoso personagem da novela infantil Carrossel, e “Tizil”, boneco ne-
gro do quadro humorístico da emissora TV Diário, do Ceará.

 Segundo a empresa, essas não eram uma forma pejorativa de 
chamá-lo, tampouco faziam referência ao fato de ele ser negro, mas 
simplesmente à semelhança física principalmente com o personagem 
Cirilo. Na verdade, defendeu-se, colocar apelidos era algo totalmente 
comum entre os empregados e fazia parte das brincadeiras diárias 
que surgiram no ambiente de trabalho. Sem contar que o jovem nunca 
se mostrou irritado ou ofendido com os títulos que recebeu.

 Porém, os tratamentos “carinhosos” iam além, como contou 
uma das testemunhas, e extrapolavam o âmbito interno, sendo repe-
tidos inclusive na frente dos clientes. Certa vez, disse ela, ouviu seu 
patrão chamá-lo de “preto desgraçado” e, noutra ocasião, de “nego 
do cabelo ruim”. Em mais um episódio, quando estavam reunidos 
internamente, escutou seu superior falar que precisavam encontrar a 
princesa Isabel e amarrá-la, pois havia “soltado um preto”.
 Depois de 130 anos da libertação de seus antepassados da 
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escravidão por um ato da princesa imperial brasileira, certamente o 
jovem aprendiz se sentia aprisionado em sua alma, tanto que não ou-
sou reclamar dos apelidos que recebia. Fora isso, teve o desprazer de 
aprender que na sociedade ainda permanecem pensamentos como os 
de seus antigos patrões, que acreditavam que palavras racistas eram 
formas carinhosas de tratamento.

 Ao proferir sua decisão, a juíza lembrou que a discriminação 
racial é algo tão rechaçada pelas leis brasileiras, que é um crime ina-
fiançável e nunca prescreve: “É uma chaga social arraigada à ignorân-
cia do homem branco”.

 Além de condenar a loja de autopeças a pagar uma indeniza-
ção pelas ofensas causadas ao ex-empregado, a magistrada informou 
o Ministério Público Estadual do ocorrido para adoção das medidas 
criminais cabíveis.

 Se Benedito não pôde ter no trabalho a dignificação esperada, 
pelo menos soube que na justiça trabalhista conseguiria fazer valer 
seus direitos e, mais do que isso, ajudar a descontruir uma cultura 
ainda bastante enraizada na cultura brasileira.
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EU VOU SUJAR SEU NOME 
 Em uma de suas músicas, o sambista Zeca Pagodinho fala de 
um relacionamento amoroso que terminou em briga e com o nome de 
um dos ex-amantes no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). No enre-
do cantado pelo músico, a atitude de um dos namorados foi vingar-se 
do outro após ter sido prejudicado profissionalmente quando o amor 
chegou ao fim.

 Se no afago do amor as pessoas acabam misturando as coi-
sas, na dureza da separação essas situações construídas a dois muitas 
vezes trazem consequências jurídicas nem sempre fáceis de serem 
definidas e, quando chegam aos tribunais, julgadas. Caso da músi-
ca, como também de um processo analisado pela Vara do Trabalho 
de Primavera do Leste no qual se misturou um contrato de natureza 
civil (o namoro) com outro estritamente trabalhista (a relação de em-
prego).

 Com o término do namoro, a antiga companheira do dono de 
um supermercado pediu que fosse reconhecido o vínculo de empre-
go com o estabelecimento, no qual trabalhou por cerca de três anos. 
“Esse é o típico caso de lide em que se mesclam duas relações jurí-
dicas materiais. No caso, a de um namoro e a de trabalho. Findado 
aquele, passam as partes, de forma passional ou não, a discutirem os 
limites da relação de trabalho.”, escreveu, à época, o magistrado que 
analisou o processo.

 Mas a intenção dos dois enamorados não era estabelecer uma 
relação de patrão e empregado, nem mesmo apenas de namoro. Eles 
queriam se casar, e, como se assim o tivessem feito, a companheira foi 
logo assumindo um cargo de comando no supermercado e tomando 
conta do negócio como se dona fosse.
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 Suas ordens não eram de alguém que respondia a um supe-
rior. Ela sequer recebia claramente pelo trabalho que realizava. Ao 
contrário, possuía uma autonomia que um empregado comum jamais 
teria. A namorada do chefe era, na verdade, a patroa!

 Isso ficou provado em depoimentos que revelaram que ela 
apenas consultava o companheiro sobre uma atitude ou outra e tinha 
acesso livre ao caixa, do qual retirava dinheiro para pagar suas con-
tas, bem como quitava compromissos da empresa com o que recebia 
de um serviço de representação externa que exercia. Com isso, esta-
beleceu-se uma clara confusão patrimonial.

 Ao julgar o caso, o juiz ponderou que a relação entre os ou-
trora namorados em nada se assemelhava à de emprego. Não havia 
sequer o vínculo de subordinação e de onerosidade exigidos pela lei 
para assim o configurar.

 No calor da relação e do amor que os envolviam, suas inten-
ções eram tocar o negócio conjuntamente. E, enquanto se fez presente 
o sentimento, isso não foi problema. Mas o amor, que pode ter sido 
eterno enquanto durou, chegou ao fim. E se, apesar de o riso ter-se 
feito pranto, pelo menos não se fez vínculo de emprego. 

 Certamente, se eles se virem outra vez em uma situação se-
melhante, não tomarão as mesmas decisões. Nem a namorada, que 
vai querer assegurar seus direitos trabalhistas, nem o comerciante, 
que vai querer passar ao largo de qualquer problema com a Justiça.
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SÓ SEI QUE FOI ASSIM...

FETICHE
 Parecia apenas um processo, aliás, mais um processo de 
cobrança de verbas trabalhistas envolvendo o serviço prestado 
por um empregado a uma ex-patroa.

 Lá estavam as partes, cara a cara, na sala de audiên-
cias. De uma lado, uma senhora de meia idade e, do outro, um 
trabalhador que dizia ter feito uma pequena reforma na casa da 
reclamada.

 Eles não conseguiam chegar a um acordo, como ocorre 
em tantos casos que batem à porta do Judiciário. A ex-patroa se 
recusava a pagar e o pedreiro insistia em cobrar os direitos que 
alegava terem sido descumpridos. Mas, no decorrer da audiên-
cia... na troca de farpas... foi ficando evidente que havia ali mais 

que um mero contrato de trabalho. 
As 
coisas não se 
encaixavam muito bem e paira-
va no ar um clima de mágoa e ressentimentos, que 
em muito ultrapassava a relação formal que em tese se espera 
entre reclamante e reclamado. Nessa toada, não demorou muito 
para que o juiz percebesse que, no fundo, o processo trabalhista 
foi motivado por uma história de amor mal resolvida. E que o 
ex-funcionário entrou com a ação para se vingar do término do 
relacionamento.

 Mas, o ponto alto da audiência ainda estava por vir...

 Após muita insistência do juiz para que a senhora fizes-
se um acordo com o ex-funcionário, ela então fez uma revelação 
chocante:
- Faço o acordo se ele devolver minha calcinha que foi roubada 
do varal!
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Com ares de surpresa como quem foi pego em flagrante, o pe-
dreiro negou que tivesse pego a roupa íntima. Mas ela insistia 
que o ex-empregado seria o autor do furto. O processo tramitou 
nos anos 90, quando existiam os juízes classistas, que, no caso, 
ainda deixariam a situação mais delicada ao se revezarem, insis-
tindo por diversas vezes com o trabalhador:
 - Devolve a calcinha dela – dizia um.
 - Devolve agora e vamos acabar com isso – dizia o ou-
tro.

 Sem acordo, o juiz presidente, já atordoado, imaginou 
como as coisas ainda poderiam ser mais constrangedoras se a tal 
calcinha, envolta a um saquinho transparente, fosse apresentada 
Na Sala de Audiência e juntada ao processo. Foi então que deci-
diu intervir com mais firmeza para o desfecho do caso.

 Com o tato que a situação requeria, foi conduzindo a 
conversa até que, finalmente, após alguns minutos dedicados 
aquele pequeno, mas importante detalhe da vestimenta femi-
nina, o pedreiro sustentou com veemência que não havia pego 
nada e a senhora, vencida pelos argumentos e sem provas para 
provar o ‘crime’, fez o acordo.

 As verbas trabalhistas foram quitadas. O 
bolso ficou cheio. Já o coração...
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O EMPREGADO QUE COPIAVA  

 A revelação feita por telefone por um colega de trabalho foi 
um choque para o empresário. Ainda sem acreditar na denúncia, o 
patrão mandou dois empregados de confiança deslocarem de São 
Paulo para Mato Grosso, a fim de checarem a informação.

 O funcionário que ocupava o cargo mais alto na filial de Cuia-
bá, e já estava há 19 anos na empresa, não só havia aberto um empre-
endimento concorrente às escondidas, na qual a filha figurava como 
proprietária, mas também copiava os métodos de trabalho da empre-
sa. Além disso, ele, que era responsável por gerenciar as equipes e os 
contratos de prestação de serviços e por captar novos clientes, utiliza-
va os recursos e a estrutura da empresa paulista para dar viabilidade 
ao trabalho da concorrente.

 A investigação confirmou que o gerente geral da filial de 
Cuiabá estava operando há pelo menos 38 meses no jogo duplo: rea-
lizava e fechava negócios tanto para sua empregadora quanto para si 
próprio e ainda dedicava parte da sua jornada de trabalho ao próprio 
negócio. Como se não bastasse, concorreu em um processo licitatório 
para prestação de serviços ao maior cliente do seu patrão, inscrevendo 
as duas empresas.

 Ao ser descoberto, foi demitido por justa causa e o patrão, 
decepcionado e se sentindo traído por aquele que por anos teve sua 
confiança, acionou a Justiça do Trabalho para exigir uma indenização 
por danos morais e o ressarcimento pela utilização de equipamentos 
e bens de sua empresa no serviço da concorrente.

 Não sendo suficiente tudo isso, o patrão ficou surpreso ao des-
cobrir que, após o desligamento do empregado, a empresa devia 1.340 
reais para a faxineira da filial. A profissional da limpeza não vinha 
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recebendo e, como justificativa pelo atraso no pagamento, ouvia sem-
pre do gerente geral que a empresa passava por dificuldades, sendo o 
repasse do dinheiro postergado para “um momento mais oportuno”.

 Acontece que o montante para pequenas despesas, conhecido 
entre os funcionários como “caixinha”, era enviado com regularidade 
para a filial. A destinação deveria fazer frente às despesas com faxina, 
material de papelaria, água, entre outras necessidades diárias.

 Além de confirmar a apropriação indébita do dinheiro da 
empresa destinado ao pagamento da faxineira, a secretária da empre-
sa fez uma denúncia ainda mais grave: o gerente geral falsificava a 
assinatura no recibo, com a clara intenção de ludibriar a empregadora 
na prestação de contas. Conduta tipificada como crime.

 A aparente calma com que recebeu a notícia de que fora des-
coberto logo deu lugar a um quadro de fúria. Ele arrancou o docu-
mento das mãos da funcionária, rasgou, jogou seu crachá em sua di-
reção, ferindo seu rosto. Com ar intimidador, pegou um pedaço de 
madeira semelhante a um taco de beisebol e se aproximou da colega, 
batendo com o objeto na própria mão, em postura ameaçadora.

 Visivelmente alterado, admitiu que fazia concorrência com 
a empresa e esbravejou que o taco era para ser usado contra quem 
o incomodasse. Em seu depoimento na Justiça, ela contou que ficou 
assustada com a atitude do ex-gerente geral, que, aos gritos, queria 
saber porque ela teria escondido as denúncias contra ele e se ela já 
tinha conhecimento dos fatos. Foi xingada de vagabunda, quando ou-
tro funcionário interveio e levou o agressor da sala.

 Na ação judicial, o patrão pediu também a condenação do 
empregado ao pagamento de dano moral, já que ele tinha violado os 
deveres de lealdade, honestidade e retidão apesar de toda a confiança 
nele depositada ao logo do tempo. O patrão argumentou, ainda, que 
confiava tanto no profissional, que havia até custeado seu curso de 
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Arquitetura.

 O empregado, por sua vez, entrou com outra ação trabalhista 
contra o patrão, pedindo que a demissão por justa causa fosse decla-
rada nula, com o que teria direito a pagamento de aviso prévio, horas 
extras, férias vencidas, gratificação natalina e multa de 40% sobre o 
FGTS. Também pediu o ressarcimento dos danos materiais ocasiona-
dos no veículo, já que por três anos o utilizou par realizar as avalia-
ções externas.

 Ambos os processos tramitaram na 9ª Vara do Trabalho de 
Cuiabá. A juíza concluiu que o patrão exerceu seu direito e não agiu 
com abuso ao afastar da sua empresa um empregado que lhe traiu 
a confiança. Quanto à conduta do ex-empregado de se apropriar do 
dinheiro para pagamento da faxineira, falsificar assinatura, reagir ao 
ato da dispensa causando receio aos demais colaboradores e, ainda, 
praticar concorrência desleal, tudo foi considerado pela magistrada 
como condutas repulsivas e capazes de gerar indignação e dano à 
imagem da empresa.

 Por isso, condenou o empregado ao pagamento de indeni-
zação por danos morais. Como a empresa devia para o empregado 
verbas trabalhista, entre as quais o FGTS dos 19 anos trabalhados, a 
magistrada compensou os valores a serem pagos.

 Concorrência desleal, utilização de recursos materiais e hu-
manos e todo um jogo para evitar ser descoberto foram elementos 
utilizados para manter aquela farsa que bem poderiam ter saído de 
um roteiro cinematográfico. O plano daquele trabalhador que copiava 
procedimentos, técnicas e ideias da empresa foi por água abaixo, e, 
depois de todos os cálculos, ele teve que pagar 86 salários mínimos  
da época por danos morais para o patrão.  
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# PERGUNTASEEUTOBEM 

 #Perguntaseeutobem; #tobemdemais. Foi um post no Face-
book com essas hashtags e uma foto na praia do Rio de Janeiro a pro-
va que faltava para solucionar uma briga entre a patroa e uma babá 
grávida. Um pedido negado, um atestado médico falso, redes sociais 
e uma vontade danada de viajar foram os ingredientes que levaram a 
questão até o judiciário trabalhista.

 Tudo começou quando a babá pediu para se afastar do traba-
lho por uns dias e teve seu pedido negado. O que fazer, então, para 
para garantir aquela viagem já marcada para o litoral?  Um atesto 
médico falso foi a solução encontrada para conseguir cumprir seus 
planos com famílias e amigos.

 Dispensa do trabalho conseguida, passagens marcadas, fa-
mília reunida e o azul do mar carioca. Tudo registrado em fotografias 
que, claro, foram parar no Facebook. Os cliques que atestavam seu 
excelente estado de saúde foram postadas com as hashtags “#ferias”, 
“#rj”, “#perguntaseeutobem” e “#tobemdemais”.

 Os compartilhamentos chegaram a sua empregadora, que a 
demitiu por justa causa logo que ela retornou ao trabalho. A conclu-
são da patroa foi óbvia:  aquele atestado médico informando que esta-
va com sangramentos e muito debilitada só podia ser falso.

 Inconformada com a demissão, a babá procurou a Justiça do 
Trabalho. Entretanto, as fotos e conversas anexadas nos autos foram 
suficientes para que o juiz da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá conclu-
ísse que ela havia mentido para poder viajar. A demissão por justa 
causa foi mantida, e a babá acabou condenada a pagar multa por liti-
gância de má-fé.
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 Ela negou que a viagem aconteceu e recorreu da sentença 
com o argumento de que tinha estabilidade gestacional. Contou, ain-
da, que depois de um ano naquele emprego foi surpreendida com 
agressões verbais no ambiente de trabalho e demitida. Para ela, os 
problemas de relacionamento com a chefe começaram depois que ela 
apresentou o atestado médico comprovando seus problemas com a 
gravidez.

 A empregadora se defendeu, contou do atestado médico, das 
fotos no Facebook. No processo, também foi anexadaa uma conversa 
por WhatsApp em que deixava claro que a empregada não poderia se 
ausentar do trabalho naquele período.

 O juiz que analisou o caso explicou que a babá cometeu pelo 

menos três atos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
que justificaram sua demissão por justa causa: mau procedimento, 
por causa da falsificação de informações; ato de desídia, por não ter 
comparecido ao trabalho; e insubordinação, porque não havia sido 
autorizada a se ausentar.

 As tais das redes sociais modificaram mesmo a vida das pes-
soas e até mesmo o cotidiano do Judiciário. A babá nem podia imagi-
nar que seriam conversas por um aplicativo de celular e fotos exibidas 
para os amigos virtuais os elementos responsáveis por “entregá-la” 
pela conduta mentirosa.
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MAL AGRADECIDA
 Até parecia mais uma daquelas notícias falsas que surgem 
corriqueiramente na internet, mas o processo julgado na 5ª Vara do 
Trabalho de Cuiabá confirma a veracidade do caso.  Os personagens 
de uma história inusitada incluíam uma mulher à procura de empre-
go e a gerente de um grande supermercado de Cuiabá, muito disposta 
a ajudar a desempregada e o marido a encontrarem um local para 
ganhar o sustento.

 A gerente ficou comovida com a história daquela família e 
depois de muita conversa sobre os detalhes do futuro emprego, o con-
trato foi finalmente concluído e a gerente surpreendida com uma no-
tificação que em muito contrastava com o esperado “muito obrigada”: 
estava sendo processada na Justiça do Trabalho por ter contratado 
aquela mulher!

 O motivo da revolta era estapafúrdio.  O contrato a fez perder 
duas parcelas do seu seguro desemprego que vinha recebendo desde 
que perdera o trabalho anterior.  Razão que ela não fez questão ne-
nhuma de esconder nas conversas que manteve pelo aplicativo what-
sapp com sua futura empregadora. 

 “Vou perder meu seguro por isso? Pode cancelar meu con-
trato, não vou mais. O problema foi sua empresa que causou!” disse, 
muito irritada, quando a gerente a informou, com aquela animação 
de quem acredita estar fazendo uma boa ação, que estava formalmen-
te contratada.

 A esta altura, as duas já tinham combinado os termos do con-
trato, enviado documentos e até mesmo a data para buscar a guia de 
realização para os exames adminissionais, ou seja, tudo certo para 
que ela iniciasse o serviço.

 Aquela que tanto precisava de um emprego, passou a pedir 
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encarecidamente que a contratação fosse adiada. Mas não teve jeito, 
perdeu o seguro e se achou no direito de cobrar no Judiciário o valor 
das duas parcelas perdidas e ainda uma indenização por danos mo-
rais.

 O pedido, claro, não teve nenhum sucesso e ela, que estava na 
ilusão de receber um dinheiro fácil de sua “ex-futura-empregadora” 
saiu devendo uma multa por litigância de má-fé na Justiça do Traba-
lho. Como pode, afinal, querer ser indenizada por alguém que não lhe 
fez nenhum mal?

 As conversas pelo Whatsapp anexadas no processo demos-
traram claramente as boas intenções da gerente que estava empenha-
da em ajudá-la a garantir uma vaga no supermercado, além de ter 
conseguido emprego, em outra loja da empresa, para o marido da 
desempregada. Em contrapartida, a autora do processo tentava burlar 
o sistema, atrasando a sua data de admissão para receber mais uma 
parcela do seguro-desemprego.  

 A conclusão da magistrada lhe tirou toda esperança que ti-
nha de sucesso neste processo: “A gerente atuou sempre com palavras 
de cortesia, tratamento delicado e educado buscando conseguir uma 
vaga para a autora. Essa atuação deve ser enaltecida e congratulada, 
jamais podendo ser interpretada como um ato ilícito, passível a dar 
ensejo a condenação em indenização por danos materiais e morais”, 
enfatizou a juíza.

           Para a desempregada espertinha ficou o prejuízo: uma indeni-
zação por litigância de má-fé. E a expectativa que pelo menos tenha 
aprendido uma lição: o trabalhador perde o benefício do seguro-de-
semprego não só quando começa a trabalhar, mas também quando 
recusa, sem justificativa aceitável, uma oferta de trabalho.
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EM BUSCA DO TRABALHADOR SUMIDO
 Ninguém tinha pistas do paradeiro do seu Divino. Por 18 
anos se tentou de tudo, mas a justiça trabalhista não conseguia en-
contrar aquele trabalhador, que tinha para receber um dinheiro depo-
sitado em conta judicial. O mistério que rondava o sumiço desde 17 de 
julho de 1995, data de depósito do valor para quitação de um processo 
trabalhista, só terminou em junho de 2013.

 Onde estaria o tal do Divino? Por que não procurava pelo re-
sultado de sua peleja? Para encontrá-lo, foi desencadeada uma verda-
deira operação de busca, que durante todos aqueles anos movimen-
tou a 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá.

 A história teve início com um processo do trabalhador contra 
o ex-patrão, o supermercado Comprão, que funcionava na capital. Ele, 
que na época era repositor de mercadorias, cobrava o pagamento de 
salários atrasados e verbas rescisórias, além de horas extras.

 A reclamação chegou ao Judiciário em maio de 1995, quando 
as unidades da Justiça do Trabalho ainda eram denominadas juntas 
de conciliação e julgamento (JCJ), compostas por um juiz togado e 
dois juízes classistas, sendo um representante dos empregadores e 
outro, dos empregados.

 O processo teve início na 5ª JCJ de Cuiabá, localizada na Rua 
Miranda Reis, na qual funcionava o Fórum Trabalhista. Já na primei-
ra audiência, presidida pelo juiz Lázaro Antonio da Costa (que na 
ocasião estava em início de carreira, ainda como juiz substituto e, na 
edição desse livro encontra-se aposentado), o jovem trabalhador e a 
empresa fizeram um acordo para encerrar o caso: o supermercado se 
comprometeu a pagar pouco mais de 1 mil reais no ato e outros 500 
reais em 30 dias.
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 Assim foi feito. O trabalhador saiu com o primeiro pagamen-
to no bolso, e, ao final de um mês, a empresa fez o depósito da parcela 
restante em conta judicial. Mas ninguém nunca apareceu para sacar 
esse dinheiro. 

E a saga continua...

 As buscas começaram, então. Primeiro, com o envio de noti-
ficações tanto para o advogado quanto para o trabalhador se apresen-
tarem à justiça trabalhista. Dois anos se passaram, e nada do traba-
lhador.

 Novas tentativas foram feitas intimando-se os dois e lem-
brando-os dos valores depositados em conta judicial. Mas ambas as 
correspondências foram devolvidas pelos Correios com a mensagem 
de que eles não moravam mais em seus respectivos endereços.
Não satisfeita, a juíza determinou que um oficial de justiça fosse pes-
soalmente até os endereços que constavam no processo para ver se 
desvendava aquele mistério. Mais uma vez, os esforços se mostraram 
infrutíferos. Ninguém foi encontrado, e os vizinhos não deram uma 
informação sequer que pudesse facilitar a busca.

 Mais intimações foram feitas, e todas retornaram sem solu-
ção. Então, o processo foi enviado para o arquivo provisório do Tribu-
nal, de onde era retirado periodicamente para novas tentativas de se 
encontrar os destinatários do dinheiro, que permanecia à espera de 
ser sacado.

 O rumo dessa história começou a mudar em maio de 2013, 
quando mais uma vez o processo foi desarquivado para novas bus-
cas. Dezoito anos se passaram, a tecnologia evoluiu, e o caso foi fi-
nalmente resolvido graças ao cruzamento de dados de sistemas in-
formatizados, que haviam sido disponibilizados há pouco tempo ao 
Tribunal.
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 Conseguiu-se o CPF do trabalhador, e com esse dado foram 
feitas pesquisas nos sistemas informatizados do Departamento Na-
cional de Trânsito, tendo-se finalmente encontrado um contato dele.

 Após todas aquelas tentativas, a busca foi finalmente conclu-
ída. Aquela era para ser uma segunda-feira comum para seu Divino, 
mas ele foi surpreendido pelo telefonema do diretor da 5ª Vara de 
Cuiabá. Num primeiro momento, duvidou do que ouviu, afinal um 
órgão público ligando para informar que você tem um dinheiro para 
receber não é coisa que se vê todo dia.

 Depois, ficou surpreso e agradecido ao saber de toda a histó-
ria: “Que bom que estava aqui, bem guardado.”, concluiu o trabalha-
dor, que recebeu o valor com juros e correções.
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ROUPA DE DOMINGO
 Cerca de 70 trabalhadores e suas famílias se arrumaram, 
como se fosse manhã de domingo, para comparecer a um evento. Não 
era a missa, nem uma festa da comunidade ou aniversário na família: 
o programa que havia deixado a todos cheios de expectativa era ir ao 
Fórum Trabalhista de Várzea Grande.  O motivo era receber as verbas 
que tinham direito depois que a empresa terceirizada demitiu todo 
mundo, ao final do contrato de prestação de serviços no Aeroporto 
Marechal Rondon.
 
 O fórum trabalhista encheu-se de vida com as famílias em 
polvorosa, preenchendo o silêncio com burburinho enquanto espera-
vam as instruções da magistrada. Não cabiam ali na sala de audiên-
cia, que ficou pequena para todos os interessados naquela conciliação. 
O jeito foi segurar a ansiedade e aguardar no saguão, isso depois de 
entregar os documentos pessoais para a advogada e juíza.

 Imagine a alegria daqueles pais e mães de famílias ao sabe-
rem que o processo chegaria ao fim por meio daquele acordo e que 
iriam, enfim, receber o dinheiro. Eles haviam sido demitidos cerca de 
quatro meses antes, em novembro de 2016, de uma empresa terceiri-
zada que prestava serviços para a Infraero, no Aeroporto Marechal 
Rondon.

 Esse trabalhadores, que assistiam diariamente, no local de 
trabalho, aos passageiros cheios de expectativa decolando em aviões 
rumo aos mais variados destinos, passaram as festas de fim de ano 
em casa mesmo, sem emprego, sem dinheiro e sem saber quando o 
processo daria algum resultado. Como falar em festa se não estavam 
conseguindo honrar as contas mensais e passando por constrangi-
mentos por não poderem satisfazer as necessidades da família?
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 Entre aquelas pessoas havia limpadores de vidro, auxiliares 
de serviços gerais, pintores, que em sua maioria ganhavam um salá-
rio mínimo e se viram, de uma hora para outra, desempregados.

 A Infraero não renovou o contrato com a empresa terceiriza-
da, que era de outro estado, e esta, sem aviso, sem conversa, demitiu 
os trabalhadores. 

 Antes mesmo do encerramento do contrato, a empresa já vi-
nha demostrando sinais de que não ia bem das pernas, com dificulda-
des para quitar suas obrigações, com atrasos na liberação de salários 
e dos vale-alimentação e vale-transporte.

 A ação judicial foi proposta pelo Sindicato dos Empregados de 
Empresas Terceirizadas de Mato Grosso para cobrar as verbas traba-
lhistas em atraso, além da liberação das guias de seguro desemprego.



 A liberação dos valores só foi possível com o empenho da 2ª 
Vara do Trabalho de Várzea Grande, que naquela terça-feira de fe-
vereiro de 2017 realizou a audiência de conciliação para garantir tal 
pagamento. 

 A negociação beneficiou os trabalhadores, a empresa e tam-
bém a justiça trabalhista, segundo a juíza condutora da audiência. 
Afinal, com o acordo, as famílias tiveram a certeza de receber logo 
aquele dinheiro. Sem o acordo, a sentença provavelmente sairia no 
fim do ano por causa das perícias e a execução, pelo menos dois anos 
para frente.

 Ao todo, foram 300 mil reais divididos em oito parcelas depo-
sitadas ao longo de 2017. Mesmo com as concessões feitas para se con-
seguir aquele dinheiro o mais rápido possível, o dia do acordo foi de 
festa. O dinheiro estava garantido e, página virada, encontravam-se 
prontos para seguir a vida e encarar novos e desconhecidos desafios. 
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