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ROGERIO LACERDA ajuizou reclamação trabalhista em face de VALE

S.A., pelos fatos e fundamentos indicados na inicial. Por fim requer a condenação da ré nas parcelas ali

descritas.

Conciliação recusada.

Contestação apresentada na forma escrita, na qual é requerida a

improcedência do pedido.

Alçada fixada no valor da inicial.

A instrução deu-se mediante produção da prova pericial.

Sem mais, encerrou-se, sendo as razões finais remissivas.

É este o relatório, que segue em breve síntese, com finalidade de conferir

celeridade aos julgamentos nesta unidade. Os argumentos apresentados pelas partes seguirão explicitados

de forma mais detalhada na apreciação dos respectivos pedidos.

DECIDE-SE

Alega o reclamante que foi admitido na reclamada em 01/06/2001, tendo

assinado aviso prévio indenizado em 02/02/2015, recebendo como ultima remuneração o valor de

R$7.315,24 (sete mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos).

Aduz que ano de 2007  foi transferido para área de Engenharia do Porto,

que era a área responsável pelo controle de Ocorrências Portuárias, entretanto não existia nenhuma

ferramenta para controle de Ocorrências Portuárias (sendo o controle manual).

Afirma que foi orçado pela TI através de uma consulta prévia, que o custo

para a criação e desenvolvimento de um programa capaz de realizar todos os controles Portuários, ficaria

em torno de US$ 4 milhões, e o tempo para criação seria em média de 02 anos, o que se tornou inviável,
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pois não existiam recursos financeiros para tal.

E que,  por possuir vasto conhecimento na área de TI e TA, criou/inventou

uma ferramenta capaz de realizar o controle das Ocorrências Portuárias, pois tal ferramenta de controle

realizava o controle, emitia relatório entre outras funções tais como, comunicar a Ocorrência Portuária

para líderes, supervisores, gerentes e diretores através de email da Vale S.A, com muita celeridade,

eficiência, qualidade, produtividade etc..

Afirma que o GOPOR realizava gestão de todas as ocorrências Portuárias

da Vale S.A. nos Portos da Vale no Brasil (Porto de Tubarão - ES, Terminal Ilha Guaíba (TIG) - RJ,

CPBS - RJ, Terminal Marítimo Ignácio Barbosa (TMIB) - SE, Terminal de Ponta da Madeira - MA,

sendo a ferramenta oficial para apuração de ocorrências Portuárias inclusive para metas de participação

nos resultados (o mesmo é citado inclusive nas fichas de memória de cálculo para apuração das metas de

Ocorrência Portuária dos Portos, ou seja, PR de empregados).

Alega que, posteriormente, foi para MG desenvolver uma nova ferramenta

para envio de email como gopor@vale.com (para identificação personalizada para ocorrência Portuária.

Por fim, alega que Criou, juntamente com mais dois colegas, uma força

tarefa para desenvolver o SISGOV (sistema de gerenciamento de ocorrências Vale), pois existia um

servidor de TA (rede de automação) em Belo Horizonte - MG onde seria possível inserir o GOPOR com

as mesmas funcionalidades, além de atender a demanda do então Diretor João Marcelo.

Alega que jamais recebeu para tal.

Ao final requer:

Condenação da Reclamada ao pagamento de indenização, ou uma justa

remuneração correspondente a metade do proveito econômico compreendido neste as vantagens de ordem

financeira, econômica, e operacional que ela obteve e ainda poderá obter, seja diretamente ou em outras

empresas por ela explorada, ou a quem ela conceder o direito a esta exploração, seja por terceiros, por

cessão ou comercialização, ou por qualquer outra forma, com o invento/modelo de utilidade/atividade

inventiva criado pelo reclamante, conforme se apurar em liquidação de sentença, ou mediante

arbitramento; ou Indenização referente à integralidade do referido proveito pela reclamada.

A ré contesta.

Alega que, ao contrário do alegado pelo reclamante, este foi transferido

para a área portuária, por tratar-se de engenheiro e, principalmente, pelos seus conhecimentos em
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informática que poderiam auxiliar, sobremaneira, no controle das operações portuárias, por meio de

sistemas de informáticas, já adotados na Vale S.A. Aliás, o manuseio e o desenvolvimento de ferramentas

e softwares passaram a fazer parte das atividades do obreiro quando da transferência para a área portuária,

ao contrário do alegado.

Aduz que jamais foi orçado pela TI, que a criação e desenvolvimento de

um programa capaz de realizar todos os controles Portuários ficaria em torno de US$ 4 milhões (quatro

milhões de rais), e, tampouco, que o tempo para criação seria em média de 02 anos.

Afirma que Não houve qualquer invenção ou criação por parte do

reclamante, até porque, na reclamada existia a ferramenta UNIGOFER, citada, inclusive, pelo obreiro em

sua exordial, que embasou e serviu de modelo para o reclamante adaptar ferramenta de informática para

controlar as ocorrências na área portuária.

Sustenta que os valores recebidos pelo reclamante como salário,

remuneram qualquer ferramenta de trabalho desenvolvida, principalmente, da forma como foi, posto que

tais atividades foram desenvolvidas no horário de trabalho, com equipamento e materiais da reclamada, e

na prestação dos serviços contratados. E, ao contrário do alegado pelo obreiro, este jamais chegou a

desenvolver o sistema denominado SISGOV, que foi, inteiramente, desenvolvido pelos senhores Felipe

Lemos e Acácio Carvalho, não sendo verídicas as alegações da exordial.

São as alegações, às provas:

Em relação à prova pericial, não obstante o autor alegue parcialidade, não

apresentou exceção de suspeição, devendo ser ressaltado que em sua impugnação ao laudo pericial,

datada de 03/04/2017, o próprio autor informa que, no dia da diligência, ocorrida em 19/01/2017, teve

ciência que o autor, no passado, teria trabalhado para a reclamada. Ou seja, o autor aguardou o resultado

do laudo pericial para, só então, questionar a parcialidade do perito.

E não há razões para concluir-se pela parcialidade do perito, considerando

que as suas conclusões são fundamentadas e de acordo com os elementos dos autos.

Foi realizada prova pericial, tendo o perito concluído que:

Após a diligência e leitura dos autos, esse perito entende que existia um processo manual
para registros das ocorrências portuárias no documento "RG19" e após o cadastro do
registro, o documento era utilizado como origem para realização de ações.

O Autor por ter conhecimento em linguagem de programação iniciou um processo de
automatização para transformar esse processo manual em processo automatizado com
uso do computador. Essa automatização permitiu que ele, assim como os demais colegas,
realizasse o trabalho de uma forma mais ágil, mais dinâmica e que as ações realizadas
fossem compartilhadas com outros interessados, visto que além da automatização do
processo de cadastro dos registros das ocorrências portuárias foram realizadas
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automatizações de outras funções como envio de email, geração de relatórios e etc... Isso
contribuiu em muito para uma melhor gestão das suas atividades e tarefas.

Nesse ponto esse perito entende que o que mudou foi o "como", ou seja, a forma ou a
maneira como os empregados utilizavam para desempenhar as suas funções como
Engenheiros da área portuária.

Porém, depois que um processo é automatizado ninguém mais quer voltar a trabalhar da
maneira antiga. Isso é fato e uma coisa é manter uma planilha para auxiliar no dia a dia
e outra coisa é manter um sistema do porte que foi construído pelo Autor.

Nesse sentido, o Autor além das suas tarefas descritas no PPP, como Engenheiro, ficou
também responsável por atividades inerentes a um profissional de TI e que só eram
executadas por ele, como: manter o sistema em operação e produção, atividades de
suporte ao sistema, realizar manutenções e evoluções. O sistema evoluiu e a sua
demanda cresceu tanto que chegou ao ponto ser necessário instalar o sistema em um
computador servidor. Como a área portuária não disponha de um computador que
atendesse essa necessidade foi necessário instalar o sistema em um computador na área
ferroviária, que disponha de uma infra-estrutura mais adequada e possuía um
computador que poderia servir de um computador servidor..

A atividade de instalação de um sistema em um computador servidor é uma atividade de
um profissional TI, mas foi realizada pelo Autor.

O Autor era acionado sempre que alguma anormalidade acontecia com o software no
servidor, independente da hora do dia, da noite ou da madrugada e ele atendia os
acionamentos em casa, fora do horário de trabalho, ou durante o horário de trabalho,
pois ele era cobrado para manter o sistema em operação e no ar. Essa atividade é uma
atividade de um profissional de TI, mas visto que o software não era homologado pela TI
da Vale e dessa forma, a TI não poderia realizar nenhuma ação para manter o sistema
GOPOR no ar, a execução dessa atividade ficava na responsabilidade do Autor. Essa e
outras atividades de suporte ao sistema GOPOR não eram executadas por nenhum outro
colega engenheiro do Autor, pois não eram atividades inerentes de serem executadas por
um profissional Engenheiro da área portuária. O Diretor da área portuária visualizando
a potencialidade do sistema resolveu estender a solução para outras áreas da Vale e
providenciou o processo de contratação de uma empresa de TI. O Autor repassou o seu
conhecimento para a empresa contratada e um novo sistema foi construído e o sistema
desenvolvido exclusivamente pelo Autor foi desativado e descontinuado.

E assim concluiu o perito:

"Esse perito entende que transformar um processo manual em um processo automatizado
com o uso do computador não é invenção. Essa transformação é uma solução que existe
desde o aparecimento do computador. Não bastando esse entendimento, a Lei 9279/96
que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, cita em seu Art. 10,
paragrafo V, que não considera criação de programa de software como sendo invenção
ou modelo de utilidade. Por outro lado, a LEI Nº 9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE
1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de
computador, sua comercialização no País, e dá outras providências, no CAPÍTULO II,
Art. 4º e 5º diz o seguinte:

CAPÍTULO II, Art. 4º e 5º diz o seguinte:

´Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador,
contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de
computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo
estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a
atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que
decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado
limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os
direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de
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trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos,
informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador
mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços
ou órgão público.

§ 3º ....

Art. 5º Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa
de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada
que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário.´

Portanto, esse perito entende que a Lei Nº 9.609 assegura o direito de propriedade do
software para o empregador, ou seja, para a parte Ré.

Em relação à Propriedade Intelectual, esse perito entende que como o contrato de
trabalho do Autor não cita nada em relação a esse item, ele, o Autor, está livre para
desenvolver e comercializar  aplicativos (software) que realizem as mesmasoutros
funções que o GOPOR ou SISGOV"

A reclamada justifica a improcedência do pedido nas regras   da

patenteabilidade previstas no CAPÍTULO II da LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

No entanto, há nos autos a pretensão do autor no pagamento de

indenização correspondente ao proveito econômico, com base no CAPÍTULO XIV DA INVENÇÃO E

DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

da mesma lei.

Alega ainda a ré:

Sobressai contra a intenção do autor o fato de que o "suposto" programa pretensamente
por ele inventado não preenche os requisitos previstos na Lei 9.279/96.

De fato, o artigo 8º da referida lei preceitua que " é patenteável a invenção

que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial".

Requisitos cumulativos, na ausência dos quais, um deles que seja, a

patente não será concedida.

No caso em tela não se verificam, no equipamento mencionado na inicial,

os pressupostos da novidade e da atividade inventiva previstos nos artigos 11, 12 e 13 da Lei de

Propriedade Industrial.

O artigo 88 da legislação referida assim dispõe:

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador
quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha
por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços
para os quais foi o empregado contratado. (Regulamento)

Já o artigo 89 traz a seguinte redação:
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Art. 89. O empregador, , poderá conceder ao empregado, autor detitular da patente
invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da
exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em
norma da empresa. (Regulamento)

No entanto, no caso dos autos não há invento, não há patente.

Vale citar, igualmente, o artigo 90:

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade
por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente
da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do
empregador. (Regulamento)

Não é o caso do Reclamante, o trabalho era feito na Reclamada, com

recursos da reclamada.

Tampouco a prova pericial revela que o reclamante criou um programa

autônomo de computador. O que os autos demonstram é que o autor criou um sistema de gestão de

ocorrências portuárias, com grande benefício ao réu, todavia não se tratando de invento.

Nos termos da Lei de Propriedade Industrial, a "invenção de serviço"

decorre do contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva. Nessa hipótese,

o empregado perde o direito sobre a criação, que pertence exclusivamente ao empregador, limitando-se a

retribuição pelo trabalho ao salário ajustado, exceto expressa disposição em contrário.

Já a invenção de empresa ou de estabelecimento tem origem na

contribuição pessoal do empregado, que utiliza recursos, dados, meios, materiais, instalações ou

equipamentos do empregador. Nessa hipótese, o empregador possui o direito exclusivo de licença de

exploração, mas a propriedade do invento, em si, é comum, cabendo o pagamento de uma compensação

ao empregado-inventor.

Ademais, a proteção da propriedade intelectual dos programas de

computador encontra-se regulamentada na "Lei do Software" (Lei nº 9609 /1998), que contempla duas

hipótese de propriedade das invenções: a de que a mesma pertence ao empregador, ou ao empregado, não

cuidando, assim, da propriedade em comum da invenção, hipótese em que o direito à exploração é

exclusivo do empregador, assegurando-se ao empregado a justa remuneração, como contrapartida a sua

contribuição pelos frutos do invento.

Assim dispõe o artigo 4º da Lei 9609/1998:

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador,
contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de
computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo
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estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a
atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que
decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado
limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os
direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de
trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos,
informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador
mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços
ou órgão público. [...]

Assim, nos termos da Lei referida, a propriedade intelectual será atribuída

ao empregado na hipótese de o mesmo promover o desenvolvimento de um projeto que não tenha ligação

com o contrato de trabalho, utilizando recursos próprios.

Do que se extrai dos autos, o programa cuja autoria é reivindicada pelo

autor foi desenvolvido durante o seu horário de trabalho, com recursos e equipamentos da ré, com

finalidade precípua de promover a agilização do trabalho. Não há um ato inventivo, existia o sistema em

outro setor ( Ferrovia). Como ressaltado pela ré, na empresa existia a ferramenta UNIGOFER, citada,

inclusive, pelo autor em sua exordial, que embasou e serviu de modelo para o reclamante adaptar

ferramenta de informática para controlar as ocorrências na área portuária.

Embora de grande importância na cadeia operacional da empresa, a

justificar o incentivo deste juízo à conciliação, não há embasamento legal ao deferimento do pedido

formulado.

Por fim, em relação à alegação do autor do exercício de atribuições

que escapavam à função para o qual foi contratado, o fato é que os autos não contém pedido de

desvio ou acúmulo de função.

Portanto e tendo em vista os limites da inicial e a prova produzida nos

autos, improcede.

HONORÁRIOS - AÇÃO ANTERIOR À REFORMA

TRABALHISTA

Indevidos os honorários advocatícios ao patrono da parte ré, aplicando-se à

presente demanda os regramentos vigentes anteriormente à LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017,

com vistas a garantir a segurança jurídica e em respeito ao princípio processual da não surpresa.

Incidem, na hipótese, os parâmetros fixados na Lei 5584/70 e a
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jurisprudência Súmula nº 219 TST:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. (alterada a redação do

item I e acrescidos os itens IV a VI na sessão do Tribunal Pleno realizada em 15.3.2016)

I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não
decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a)
estar assistida por sindicato da categoria profissional; b) comprovar a percepção de
salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que
não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família
(art.14, § 1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305 da SBDI-I).

II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação
rescisória no processo trabalhista.

III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure
como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego.

IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência
submete-se à disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).

V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical,
excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios
são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º).

VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais
específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil.

Deferida a gratuidade de Justiça à parte autora, considerando a declaração

de precariedade econômica.

DISPOSITIVO

Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Em sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça, obtém isenção

legal quanto ao pagamento dos honorários periciais. Assim sendo, e tendo em vista as limitações

orçamentárias impostas pelo CNJ ( resolução 232/2016), bem como, pelo E. TRT ( Provimento

Consolidado 01/2005, com a redação dada pelo Provimento 02/2017), fixo os honorários periciais

COMPLEMENTARES em R$1.000,00.

Custas no importe de R$ 1.000,00, calculadas sobre o valor estimado da

condenação de R$50.000,00, pelo autor, dispensado.

Prazo de 8 dias para o cumprimento desta decisão.

Intimem-se as partes. Cientifique-se o perito.

VITORIA, 27 de Março de 2019
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