Informativo Jurídico nº 234 Empresa terá de indenizar empregada
obrigada a assinar documento em branco no ato da contratação.
Uma empresa do ramo de vendas de chip telefônico de Goiânia vai ter de indenizar em
R$ 3 mil uma promotora de vendas que foi obrigada a assinar documento em branco no
momento da contratação. A decisão foi da 2ª Turma do TRT de Goiás, que manteve a
sentença da 2ª Vara do Trabalho de Goiânia, entendendo que a empresa se valeu do seu
poderio econômico ao obrigar a empregada a assinar em branco o contrato de experiência
e de prorrogação, “o que lhe causou dor moral, sujeitando-se à humilhante situação para
garantir a contratação”.
Conforme os autos, a trabalhadora informou que foi contratada pela empresa em janeiro
de 2016 e, na ocasião, assinou o contrato de experiência e o Termo de Prorrogação em
branco. Segundo defendeu, o fato de o contrato de experiência ter sido prorrogado o
tornou contrato por tempo indeterminado, sendo devidas as verbas laborais rescisórias.
No primeiro grau, com base na prova grafotécnica que confirmou que ela havia assinado
o documento em branco, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Goiânia condenou a empresa
ao pagamento da indenização por danos morais.
Inconformada, a empresa interpôs recurso ao Tribunal alegando que a trabalhadora não
demonstrou nenhum abalo moral. Além disso, argumentou que nesse caso deveria ser
considerada a revelia e confissão ficta, já que a trabalhadora, mesmo devidamente
intimada, não compareceu à audiência de instrução.
A relatora do processo, juíza convocada Cleuza Gonçalves, concordou com a aplicação da
pena de confissão à parte. Entretanto, a magistrada comentou que, segundo a Súmula
74 do TST, a prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto
com a confissão ficta, conforme os artigos 442 e 443, do CPC de 2015. Além disso, a
vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não
afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo, diz a
súmula.
Cleuza Gonçalves levou em consideração que, no recurso, a ré trouxe apenas argumentos
genéricos de que a reclamante não teria comprovado o dano moral. Ela também comentou
a conclusão da perícia realizada no documento e o abuso da empresa ao obrigar a
trabalhadora assinar documento em branco. “Comprovado fato de a reclamada obrigar a
empregada a assinar termos contratuais em branco revela em si todo o abuso do poder
econômico (capital) sobre a fragilidade da mão de obra”, sustentou.
A magistrada entendeu que, nessa situação, a reclamante se viu acuada, obrigada a fazer
algo que sabia que poderia prejudicá-la por necessitar do emprego. Quanto à dor moral,
a juíza disse ser flagrante e entendeu que o valor da indenização arbitrado no primeiro
grau, R$ 3 mil, se mostra razoável e justo. Além da indenização, a empresa deverá pagar
verbas rescisórias e indenização substitutiva do seguro-desemprego e retificar as
informações na CTPS da obreira. A decisão foi unânime.
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