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Licença para matar
O art.482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

traz um rol de faltas consideradas graves e que permitem ao
patrão dispensar o empregado por justa causa. São elas
improbidade (desonestidade), incontinência de conduta ou
mau procedimento, negociação habitual, condenação crimi-
nal, desídia, embriaguez habitual ou em serviço, violação de
segredo da empresa, indisciplina, insubordinação, abandono
de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama, ofensa
física a colegas ou ao patrão e prática constante de jogos de
azar. Além dessas, também pode dar justa causa a recusa
em utilizar equipamentos de segurança e de proteção
individual, o uso fraudulento do vale-transporte, dentre
outros. É claro que a vida moderna trouxe outros tipos de
delito que não estão no rol do art.482 e podem, em cada caso
particular, apressar o fim do contrato de trabalho.

Segundo o nosso Código de Trânsito (arts.28 e 29,II),
quem bate na traseira é presumivelmente culpado porque a
colisão por trás indica que o veículo abalroador provavel-
mente não estava guardando a distância regulamentar e por
isso o condutor não teria tido a perícia suficiente para frenar
e impedir o acidente. No processo RR-107800-
35.2007.5.01.0246, a 7ª Turma do TST entendeu que a
empresa não pode se utilizar das regras do Código de
Trânsito Brasileiro para punir o empregado com dispensa
por justa causa. No caso julgado, a empresa dispensou um
motorista de ônibus, por justa causa, por ter colidido na
traseira de um táxi. O processo começou na 6ª Vara do
Trabalho de Niterói, que julgou os pedidos do empregado
improcedentes. O TRT do Rio reformou a decisão, e o caso
foi parar no TST. O TST entendeu não ter havido prova, por
parte da empresa, da relação entre o acidente e alguma
conduta negligente do empregado.

O julgamento do TST está errado, e por duas razões. A
primeira é que a conduta do empregado é de fato desidiosa.
O art.482, “e”, da CLT, fala em rescisão de contrato por desídia.
Desídia é negligência, incúria, falta de cuidado, desatenção,
desleixo, desmazelo, desinteresse. É uma falta culposa, e não
dolosa. Há três tipos de culpa: negligência, imprudência e
imperícia. Somente os dois primeiros (negligência e impru-
dência) caracterizam desídia no processo do trabalho. Negli-
gência é falta de atenção no momento próprio. Imprudência
é atuação temporã, impensada. Imperícia é a inaptidão do
empregado para certas tarefas, e isso independe de sua
vontade. Pode configurar-se, também, pela má aplicação dos
conhecimentos que se possui. Se a desídia for efetivamente
desejada pelo empregado, haverá  dolo, e a falta deixa de ser
desídia para ser improbidade. Em regra, a desídia é fruto da
soma de vários atos sequenciais que denotam o perfil ou a
intenção do empregado (impontualidade, faltas injustificadas
ao serviço, desmazelo pessoal ou com as coisas da casa,
serviço mal feito, refeições preparadas sem higiene ou
condimento adequado etc), mas pode se configurar pela
prática de um só ato, desde que grave.

O segundo equívoco do julgamento é que, se os arts.28 e 29
do Código de Trânsito presumem a culpa do motorista que
abalroa o veículo da frente, no caso julgado no TST o ônus de
provar que não houve culpa no acidente não era da empresa,
mas do próprio empregado. A afirmação do relator de que “o
ônus probatório recai sobre quem alega a desídia, no caso, a
empresa, mas ela não se desvencilhou da obrigação” é  uma
meia-verdade. Em regra, é assim, mas, considerada a presun-
ção do Código de Trânsito, o encargo de provar se invertera
e era o empregado quem tinha de ter provado que a culpa por
abalroar a traseira do táxi à frente teria sido do próprio táxi ou
cometera o acidente de trânsito em razão de algum evento
externo que o impedira de evitar o acidente.

A razão, a meu ver, estava com o juiz de primeiro grau (6ª
Vara do Trabalho de Niterói) e com o ministro Douglas
Alencar Rodrigues, pois ambos viram nos autos prova
suficiente da desídia do empregado, especialmente no fato
de que era reincidente nesse tipo de falta. Consta dos autos
que o empregado alegara falha nos freios e por isso o
acidente, o que reforça a minha tese de que era do empre-
gado o ônus de provar essa excludente.

Julgamentos como esses, do TST, passam à sociedade a
sensação de impunidade. Isso não é bom. Hoje, o mau
motorista abalroa um táxi, e não acontece nada. Amanhã,
invade um ponto de ônibus e mata cinco ou seis pessoas
inocentes, e não acontece nada. Aí, a sociedade se revolta
e toca fogo no ônibus, e todo mundo sai às ruas gritando
contra os vândalos. É como disse um jurista italiano: “Quan-
do o direito se esquece da sociedade, a sociedade se
esquece do direito”. Quem dá ao outro licença para matar
não pode reclamar de bala perdida.
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Seu

Direito
Produção de veículos cresce 3,2% em maio

A produção de veículos au-
tomotores em maio somou
175,3 mil unidades, um au-
mento de 3,2% em relação a
abril (169,8 mil), de acordo
com balanço da Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (An-
favea). Na comparação com
maio de 2015, quando foram
produzidos 213,8 mil, houve
queda de 18%. No acumulado
do ano, a produção totaliza
834 mil unidades, queda de
24,3% em relação ao mesmo
período do ano passado (1,101
milhão).

– Nesse setor, observamos
algumas preocupações. Vol-
tamos aos níveis de 2004. Isso
preocupa – disse o presidente
da Anfavea, Antônio Megale.

A venda em maio chegou a
167,4 mil unidades, o que re-
presenta uma elevação de
2,8% ante os 162,9 mil licenci-
ados em abril. Em relação a
maio do ano passado, quando
foram vendidos 212,6 mil veí-
culos, o licenciamento caiu
21,3%. No acumulado deste

ano, foram comercializados
811,7 mil veículos, 26,6% a
menos do que no mesmo perí-
odo de 2015.

As exportações aumenta-
ram 23,9% em maio de 2016
na comparação com abril.
Foram vendidas no mercado
externo 46.895 unidades con-
tra as 37.851 de abril. Em
relação a maio de 2015, quan-
do o setor vendeu 40.762 uni-
dades no exterior, foi registra-
da elevação de 15%. No acu-
mulado do ano, houve aumen-
to de 21,8%, com a comercia-
lização de 183.253 unidades,
contra as 150.479 do mesmo
período de 2015.

De acordo com Megale, o
mercado interno tem se mos-
trado frágil e o câmbio entrou
em um valor de faixa compe-
titiva, com isso, as empresas
passaram a olhar com mais
atenção para as exportações.

– Além disso, o governo tam-
bém está discutindo acordos
de comércio com outros paí-
ses. Esses esforços das em-
presas e do governo têm sur-

tido efeito e a exportação tem
esboçado um viés positivo.

Segundo a Anfavea, o mês
de maio terminou com um es-
toque nas montadoras e con-
cessionárias que chega a 236,4
mil unidades.

– Quando fazemos a rela-
ção entre estoque e ritmo de
de vendas de maio, chegamos
a um estoque de 42 dias, o que
ainda é um número elevado,
apesar de todos os esforços
das empresas para diminuir
esse número – observou Me-
gale.

Os dados mostram ainda que
houve fechamento de 1,3 mil
postos de trabalho.

– Isso mostra esforço im-
portante para a manutenção
do nível de emprego, porque
existe um número maior de
funcionários em relação ao
nível de produção. Temos ob-
servado que existe algum tipo
de contratação de funcionári-
os para fazer frente a contra-
tos de exportação que estão
sendo fechados”. Segundo
Megale, o setor fechou o mês

de maio com 27 mil funcioná-
rios em regime de lay-off e no
Programa de Proteção ao
Emprego (PPE). Do total, 6
mil ficaram em lay-off e 21 mil
foram inseridos no PPE.

De acordo com a Anfavea,
a previsão é que em 2016 haja
queda de 5,5% na produção,
redução de 19% nas vendas e
elevação de 21,5% nas expor-
tações.

Megale ressaltou que a en-
tidade tem acompanhado aten-
tamente a mudança de gover-
no e as novas medidas, mas
não acredita que haja medidas
de incentivo para o setor.

– Não vemos possibilidade
de desoneração ou de alguma
demanda de apoio. Entende-
mos que é importante que pro-
curemos uma forma de esta-
bilização das linhas de financi-
amento e que compreenda-
mos as regras futuras com
clareza para que possamos
trabalhar. O país precisa vol-
tar a crescer, pois esse é o
vetor que fará a indústria evo-
luir.


