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Relator
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RECORRENTE
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PREFEITURA
ADVOGADO
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RECORRENTE
SAUDE - IS
ADVOGADO
JOSE CIRILO CORDEIRO
SILVA(OAB: 301863-D/SP)
RECORRIDO
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ADVOGADO
JOSE SALVADOR CABRAL(OAB:
184119/SP)
CUSTOS LEGIS
(2º Grau) - Ministério Público do
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Intimado(s)/Citado(s):
- CLARA MARIA PEREIRA DA SILVA PRADO
- ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA
- SAUDE - IS

1. MUNICÍPIO DE
ITAPECERICA DA SERRA

Advogado(a)(s):

1. SILNEY YOSHIMITSU
ONO (SP - 272758)

Certifico que o Recurso de Revista apresentado pelo(a)
reclamante/reclamado(a) versa de matéria idêntica à debatida no
processo TRT/SP nº 0001485-51.2014.5.02.0038 (Juros de mora.
Fazenda Pública. Inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei
9.494/97. Modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF).

Naqueles autos, o Exmo. Sr. Desembargador Vice-Presidente
Judicial, em cumprimento ao § 5º do art. 896 da CLT, determinou a
uniformização de jurisprudência da matéria, com o sobrestamento

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Justiça do Trabalho - 2ª Região
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

dos demais feitos com a mesma discussão e que estejam em fase
de admissibilidade de Recurso de Revista.

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2017

2

Assim, em cumprimento à determinação supracitada, o presente

Assim, não obstante habilitados perante este Regional, para que as

feito ficará sobrestado, no aguardo do julgamento do indigitado

publicações dos atos praticados no C. Tribunal Superior do

incidente de uniformização de jurisprudência, após cientificadas as

Trabalho sejam endereçadas para a patrona ora indicada, a

partes.

reclamada deverá peticionar na forma apontada.

São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

Nada mais.

São Paulo, 18 de Janeiro de 2017.

Certidão

Humberto H Silva

Mat. 95001

Certidão
Processo Nº RO-1001068-82.2014.5.02.0264
Relator
FERNANDA OLIVA COBRA VALDIVIA
RECORRENTE
DANUBIA PATRICIO DE SOUSA
ADVOGADO
ELAINE CRISTINA MACHADO
CAMARA(OAB: 288520/SP)
RECORRIDO
DROGARIA SAO PAULO S.A.
ADVOGADO
THALUANA ALVES DA PENHA(OAB:
320205/SP)
ADVOGADO
PEDRO HENRIQUE ABREU
BENATTO(OAB: 325115/SP)
ADVOGADO
PATRICIA ESTEVES JORDAO
GIOMETTI(OAB: 197895/SP)
ADVOGADO
Maria Helena Autuori Rosa(OAB:
102684/SP)
ADVOGADO
ROGER DA SILVA MOREIRA
SOARES(OAB: 327019/SP)
ADVOGADO
VITOR CESAR DE FREITAS
MORET(OAB: 299757/SP)
Intimado(s)/Citado(s):

Processo Nº DCG-1001354-08.2016.5.02.0000
Relator
FRANCISCO FERREIRA JORGE
NETO
SUSCITANTE
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS
EMPREGADOS EM INSTITUICOES
BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTROPICAS NO ESTADO DE
SAO P
ADVOGADO
REGGIANE APARECIDA GOMES
CARDOSO DEL POZO(OAB:
224304/SP)
SUSCITADO
ASSOCIACAO DE AMIGOS UNIDOS
DA CIDADE NAUTICA
SUSCITADO
MUNICIPIO DE SAO VICENTE
ADVOGADO
PAULO FERNANDO ALVES
JUSTO(OAB: 89477/SP)
CUSTOS LEGIS
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT
Intimado(s)/Citado(s):
- ASSOCIACAO DE AMIGOS UNIDOS DA CIDADE NAUTICA
- MUNICIPIO DE SAO VICENTE
- SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM
INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTROPICAS NO ESTADO DE SAO P

- DROGARIA SAO PAULO S.A.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

Justiça do Trabalho - 2ª Região

Justiça do Trabalho - 2ª Região

Gabinete da Vice-Presidência Judicial

Gabinete da Vice-Presidência Judicial
PROCESSO: 1001354-08.2016.5.02.0000
PROCESSO: 1001068-82.2014.5.02.0264

CLASSE: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
SUSCITANTE: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS

CERTIDÃO

EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SAO P
SUSCITADO: ASSOCIACAO DE AMIGOS UNIDOS DA CIDADE
NAUTICA e outros

Certifico que através do Id.0d7d5ab a reclamada apresenta
manifestação requerendo que todas as informações processuais e

CERTIDÃO

publicações sejam efetivadas doravante em nome da advogada que
indica. Todavia, conforme certidão id. bec5117 , encaminhados os
autos ao C. TST, as petições devem ser dirigidas àquela Corte
através do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de
Documentos Eletrônicos (e-DOC - IN nº 30 do TST).
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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a) que a decisão de admissibilidade do Recurso Ordinário foi
publicada no DEJT em 21/09/2016 (Cf. Aba de Movimentações).

CERTIDÃO

b) que os presentes autos, em tramitação no sistema PJe-JT, foram
enviados ao C. TST por intermédio do Sistema e-Remessa. Assim,
as futuras petições dirigidas ao C. TST deverão ser feitas no
Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos
Eletrônicos (e-DOC - IN nº 30 do TST).
A fim de dar ciência às partes, esta certidão será disponibilizada no

Certifico para os devidos fins:

DEJT.

a) que a decisão de admissibilidade do Recurso Ordinário foi

Nada mais.

publicada no DEJT em 26/09/2016 (Cf. Aba de Movimentações).

São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

b) que os presentes autos, em tramitação no sistema PJe-JT, foram
enviados ao C. TST por intermédio do Sistema e-Remessa. Assim,

Certidão
Processo Nº DC-1001798-75.2015.5.02.0000
Relator
IVANI CONTINI BRAMANTE
SUSCITANTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO
E DO MOBILIARIO DE MOGI DAS
CRUZES
ADVOGADO
MAURICIO CARLOS GUEDES(OAB:
160519/SP)
ADVOGADO
EDU MONTEIRO JUNIOR(OAB:
98688/SP)
SUSCITADO
SINDICATO DA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO CIVIL DE GRANDES
ESTRUTURAS NO ESTADO DE SAO
PAULO
ADVOGADO
RENATO VICENTE ROMANO
FILHO(OAB: 88115/SP)
ADVOGADO
ERIKA FRANCOIS(OAB: 247076/SP)
INTERESSADO
FEDERACAO DOS
TRABALHADORES NA INDUSTRIA
DA CONTRUCAO, DO MOBILIARIO E
DA MADEIRA DA CUT DE SAO
PAULO
CUSTOS LEGIS
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT
Intimado(s)/Citado(s):
- FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA
CONTRUCAO, DO MOBILIARIO E DA MADEIRA DA CUT DE
SAO PAULO
- SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DE
GRANDES ESTRUTURAS NO ESTADO DE SAO PAULO
- SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA
CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE MOGI DAS CRUZES

as futuras petições dirigidas ao C. TST deverão ser feitas no
Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos
Eletrônicos (e-DOC - IN nº 30 do TST).
A fim de dar ciência às partes, esta certidão será disponibilizada no
DEJT.
Nada mais.
São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

Certidão
Processo Nº AACC-1001949-41.2015.5.02.0000
Relator
CELSO RICARDO PEEL FURTADO
DE OLIVEIRA
AUTOR
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT
RÉU
SINDICATO DOS OFICIAIS
ALFAIATES, COSTUREIRAS E
TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS
DE CONFECCAO DE ROUPAS E DE
CHAPEUS DE SENHORAS DE SAO
PAULO E OSASCO
ADVOGADO
APARECIDO INACIO FERRARI DE
MEDEIROS(OAB: 97365/SP)
ADVOGADO
MOACIR APARECIDO MATHEUS
PEREIRA(OAB: 116800/SP)
RÉU
CM CONFECCOES E COMERCIO DE
ROUPAS LTDA - EPP
Intimado(s)/Citado(s):
- CM CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP
- SINDICATO DOS OFICIAIS ALFAIATES, COSTUREIRAS E
TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CONFECCAO DE
ROUPAS E DE CHAPEUS DE SENHORAS DE SAO PAULO E
OSASCO

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Justiça do Trabalho - 2ª Região
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Gabinete da Vice-Presidência Judicial
Justiça do Trabalho - 2ª Região
Gabinete da Vice-Presidência Judicial
PROCESSO: 1001798-75.2015.5.02.0000
CLASSE: DISSÍDIO COLETIVO
PROCESSO: 1001949-41.2015.5.02.0000
SUSCITANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
CLASSE: AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS
INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE MOGI
CONVENCIONAIS
DAS CRUZES
AUTOR: (2º Grau) - Ministério Público do Trabalho da 2ª Região
SUSCITADO: SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO
(OFICIAL) - MPT
CIVIL DE GRANDES ESTRUTURAS NO ESTADO DE SAO PAULO
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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RÉU: SINDICATO DOS OFICIAIS ALFAIATES, COSTUREIRAS E

PLÁSTICOS LTDA. e outra

TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CONFECCAO DE

Advogado(a)(s): TAMIRES JUREMA STOPA ANGELO (SP -

ROUPAS E DE CHAPEUS DE SENHORAS DE SAO PAULO E

333554)

OSASCO e outros

Recorrido(a)(s): IDERALDO DOS SANTOS DA SILVA

CERTIDÃO

PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS
Tempestivo o recurso (decisão publicada no DEJT em 25/10/2016 Aba de Movimentações; recurso apresentado em 03/11/2016 - id.
9808a8c).
Regular a representação processual, id. 324a6b7 e 5eefb54.
Satisfeito o preparo (id(s). b0fefc4).

Certifico para os devidos fins:
a) que o Edital de intimação quanto aos termos da r. decisão de

CONCLUSÃO

admissibilidade do Recurso Ordinário foi publicado em 29/09/2016
(Cf. Aba de Movimentações).

Processe-se o Recurso Ordinário. Vista ao recorrido para

b)

contrarrazões.

que os presentes autos, em tramitação no sistema PJe-JT,

foram enviados ao C. TST por intermédio do Sistema e-Remessa.

Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Colendo

Assim, as futuras petições dirigidas ao C. TST deverão ser feitas

TST.

no Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos
Eletrônicos (e-DOC - IN nº 30 do TST).

SAO PAULO, 10 de Janeiro de 2017

A fim de dar ciência às partes, esta certidão será disponibilizada no
DEJT e enviada via Sistema ao ente público.
Nada mais.

CARLOS ROBERTO HUSEK
Desembargador(a) Vice Presidente Judicial

São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

Notificação
Intimação
Processo Nº MS-1001921-39.2016.5.02.0000
Relator
BENEDITO VALENTINI
IMPETRANTE
GOODPAC INDUSTRIALIZADORA DE
SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO
TAMIRES JUREMA STOPA
ANGELO(OAB: 333554/SP)
IMPETRANTE
GOLDPAC COMERCIO E INDUSTRIA
DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
TAMIRES JUREMA STOPA
ANGELO(OAB: 333554/SP)
IMPETRADO
ATO DO MM JUÍZO DA 1ª VARA DO
TRABALHO DE MAUÁ
LITISCONSORTE
IDERALDO DOS SANTOS DA SILVA
CUSTOS LEGIS
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT

SDI-1 - Cadeira 8
Decisão Monocrática
Decisão
Processo Nº AR-1000080-09.2016.5.02.0000
Relator
LUIZ CARLOS NORBERTO
AUTOR
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
MIGUEL JOSE CARAM FILHO(OAB:
230110/SP)
RÉU
FUNDACAO CESP
Intimado(s)/Citado(s):
- ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO
Intimado(s)/Citado(s):

JUSTIÇA DO TRABALHO

- GOLDPAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
- GOODPAC INDUSTRIALIZADORA DE SERVICOS LTDA - ME

PROCESSO TRT/SP Nº 1000080-09.2016.5.02.0000 - SDI-1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
EMBARGANTE: ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
RECURSO ORDINÁRIO
Recorrente(s): GOLDPAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

EMBARGADO: DECISÃO DE ID. 9c36539
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Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos;

Nesta data, faço conclusos os presentes autos ao Exmo. Sr.

e, no mérito, nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

Relator, Des. Luiz Carlos Norberto, em face dos embargos de

Intime-se o embargante. NM.

declaração de id 3a486e7

BAC/LCN

São Paulo, 16 de janeiro de 2017

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Bruno Ambrogi Ciambroni

LUIZ CARLOS NORBERTO

Subchefe de Gabinete

Desembargador(a) do Trabalho

Trata-se de embargos de declaração aviados pelo autor, sem

SDI-3 - Cadeira 10
Notificação
Intimação

RELATÓRIO

indicação do permissivo legal de admissibilidade, nas razões de id
3a486e7, aduzindo que ordenou os documentos dentro do prazo
legal de emenda à inicial, bem como que o rol contido no artigo 485
do CPC é exemplificativo de situações adequadas para a rescisão
de coisa julgada. Cita jurisprudência. Pede o provimento, para os
fins que especifica.
É o relatório.
D E C I D O:

Processo Nº MS-1000048-67.2017.5.02.0000
Relator
KYONG MI LEE
IMPETRANTE
BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO
BRUNO BORGES PEREZ DE
REZENDE(OAB: 249094/SP)
IMPETRADO
6ª VARA DO TRABALHO DE
OSASCO
TERCEIRO
SILVIA DE CASSIA MAZZA SEVILHA
INTERESSADO
BELARMINO
Intimado(s)/Citado(s):
- BANCO BRADESCO SA

Por tempestivos e subscritos por procurador habilitado, conheço dos
embargos de declaração opostos.
É cediço que os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir matéria decidida, instituindo um segundo turno de

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

julgamento pelo mero inconformismo da parte.
In casu, em suas razões de embargos de declaração, longe de
sanar qualquer vício técnico na decisão monocrática proferida,
porque, conquanto mencione, en passant, o vício técnico da

Trata-se de mandado de segurança impetrado por BANCO

omissão, busca o embargante investir, escandalosamente, contra o

BRADESCO S/A contra ato do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de

teor da decisão monocrática proferida, sustentando que ordenou os

Osasco, praticado nos autos da reclamação trabalhista nº 1002134-

documentos dentro do prazo legal de emenda à inicial, bem como

51.2016.5.02.0386, arguindo ilegalidade na concessão da

que o rol contido no artigo 485 do CPC é exemplificativo de

antecipação de tutela para reintegração da litisconsorte SILVIA

situações adequadas para a rescisão de coisa julgada, em

DE CASSIA MAZZA SEVILHA BELARMINO, sem oportunidade de

detrimento do quanto decidido, o que não é possível em sede de

defesa. Requer a concessão de liminar para que seja revogada tal

declaratórios, recurso de natureza integrativa, não substitutiva, na

determinação, e a segurança definitiva ao final.

acepção da norma de regência.

Relata o impetrante que a litisconsorte ajuizou reclamação

Sendo o propósito de o embargante discutir o acerto da conclusão a

trabalhista, com pedido de tutela antecipada, pretendendo apenas a

que chegou o este julgador, deve fazer uso de instrumento

reativação de seu plano de saúde sob alegação de ter sido

processual próprio, que comporte conteúdo infringente, já que os

arbitrariamente dispensada em 17.08.2015, no período de

embargos de declaração não se compatibilizam com a modificação

estabilidade pré-aposentadoria de dois anos prevista em

do julgado.

Convenção Coletiva de Trabalho, informando ter recebido

Destarte, não se prestando os embargos de declaração a

indenização correspondente ao período estabilitário.

questionar os fundamentos norteadores da decisão contra a qual

Não obstante, a autoridade dita coatora concedeu a antecipação de

são opostos, porquanto destituídos de conteúdo infringente, inviável

tutela inaudita altera pars, determinando a reintegração da

se mostra a positividade da medida oposta, restando mantido a

empregada em 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00,

decisão dardejada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

limitada a R$45.000,00 (Id. 074a764).

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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própria litisconsorte esclarecera na reclamatória que o período de
estabilidade provisória, de 1 ano, 11 meses e 28 dias, já fora
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Processo Nº AR-1000034-83.2017.5.02.0000
Relator
RICARDO ARTUR COSTA E
TRIGUEIROS
AUTOR
MUNICIPIO DE GUARULHOS
RÉU
FRANCISCO ELIETE DOS SANTOS

indenizado.
Afirma que "o periculum in mora está presente no fato de que a

Intimado(s)/Citado(s):
- MUNICIPIO DE GUARULHOS

Terceira Interessada possa, a qualquer momento, ser reintegrada
no emprego, causando prejuízos ao Impetrante, tanto econômicos,
como dito, quanto técnico, sendo obrigado a reintegrar exempregada, sem que exista demanda em seus quadros para isso" e

PODER JUDICIÁRIO

"o fumus boni iuris pode ser demonstrado pela simples leitura do

JUSTIÇA DO TRABALHO

que foi pedido - reativação do plano de saúde - e o que foi deferido reintegração no emprego (!!!)" (Id. 3659ee1).
Com efeito, na petição inicial da ação trabalhista, a própria autora
alegou ter sido "desligada em 17/08/2015, quando possuía
estabilidade de emprego pré-aposentadoria, prevista na convenção
coletiva da categoria, uma vez que restavam apenas 1 ano 11
meses e 28 dias para adquirir os requisitos mínimos para
aposentadoria" e "o Reclamado reconheceu o direito da
Reclamante, entretanto, ao invés de reintegrá-la, pagou rescisão
complementar dos valores da estabilidade (TRCT anexo)" (Id.
01bbebd).

Trata-se de ação rescisória oposta pelo Município de Guarulhos
objetivando a desconstituição do v. Acórdão proferido no Processo
TRT/SP nº 00018174020125020312, que manteve a sentença de
primeiro grau, no que tange aos pedidos de concessão de
qüinqüênios, sexta-parte e base de cálculo destes, com fundamento
no inciso V do artigo, 485, do CPC, por violação à literal dispositivo
de lei, sob o argumento de que referidos benefícios foram
concedidos com base no artigo 97 da Lei Orgânica do Município,
que foi declarado inconstitucional em sede de controle abstrato pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo n.º
2083718-70.2014.8.26.0000), bem como, em sede de controle

Em assim sendo, agiu precipitadamente a autoridade dita coatora
ao conceder a tutela inaudita altera pars, determinando,
inadvertidamente, a reintegração da empregada, sem que tenha
sido formulado pedido correspondente, limitando-se o objeto da
ação à reativação do plano de saúde durante o período estabilitário,
desconfigurando a verossimilhança da alegação em que se fundou
o ato coator, ademais, em prejuízo do contraditório e da ampla
defesa.

difuso, pelo Órgão Especial do E. Tribunal Regional (Processo n.º
000923961.2014.50.20000). Destaca ainda o autor que, à vista
disso, não há dúvida de que o v. acórdão rescindendo contrariou,
direta e frontalmente, o disposto nos 37, X; 61, § 1º, inciso II, letras
"a", e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal; além dos artigos 5º,
§ 2º, 24, § 2º, item 1, 25 e 144, da Constituição Estadual.
Requer seja concedida liminar determinando-se a suspensão da
execução do v. acórdão rescindendo, até o julgamento final da

Concedo a liminar, portanto, para afastar a determinação de
reintegração da empregada até o julgamento final do presente
mandamus.

presente ação, vez que estão presentes os requisitos para tanto,
quais sejam: periculum in mora e fumus boni juris,na medida em
que o Município está em vias de cumprir a determinação de

Intime-se o impetrante.

Sentença inconstitucional, consistente em apostilamento em folha

À autoridade coatora, para prestar as respectivas informações.
Cite-se a litisconsorte para, querendo, manifestar-se no prazo de 10
dias.

de pagamento de quinquênios e sexta-parte (verba de caráter
alimentar irrepetível) e execução de valor indevido.
Considerando a decisão proferida na ADIN nº

Após, voltem conclusos.

2083718702148260000 julgada pelo E. TJESP, que decidiu pela
inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei Orgânica do Município de

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Guarulhos, por vício formal, eis que não respeitada a iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, que se dá por simetria aos

KYONG MI LEE
Desembargador(a) do Trabalho

princípios da Carta Magna e Constituição Bandeirante, os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade e ausência de modulação ou
limitação na referida decisão, defiro, por ora, a liminar requerida

SDI-4 - Cadeira 4
Notificação
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

para suspender a execução em andamento na ação de nº
00025958620125020319, que tramita na 09ª Vara do Trabalho de
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Guarulhos, até posterior decisão de mérito desta rescisória,a fim de

representou naquela demanda e que assinou vários documentos

que se evitem prejuízos irreparáveis que poderiam advir do

porque imaginou que os mesmos seriam utilizados na homologação

prosseguimento do feito originário além dessa fase de execução.

da rescisão contratual a ser realizada perante o sindicato

Oficie-se o D. Juízo de origem para cumprimento da determinação

profissional.

acima.

Distribuído o feito inicialmente ao Exmº Desembargador do Trabalho

Cite-se o réu para apresentar defesa, no prazo de 30 dias.

Fernando Álvaro Pinheiro, foi determinada a distribuição à Seção

Suspenda-se o feito, considerando que, em sessão judicial do

De Dissídios Individuais, nos seguintes termos:

Tribunal Pleno, realizada em 21.11.2016, foi admitida a instauração

"Assim, diante da incompetência desta Seção Especializada em

do incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado nos

Dissídios Coletivos para qualquer pronunciamento sobre a presente

autos da ação rescisória 1001791-83.2015.5.02.00000, tudo nos

ação, e considerando, ainda, a sua semelhança com a ação

termos do despacho exarado pelo Desembargador Relator Armando

rescisória e a possibilidade de aplicação do princípio da

Augusto Pinheiro Pires.

fungibilidade, determino, para que decida como entender de direito,

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

a redistribuição do feito a uma das Seções Especializadas em
Dissídios Individuais deste Tribunal, eis que competentes para o

RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS
Desembargador(a) do Trabalho

seu processamento e julgamento, nos termos do art. 69, I, "a", do
Regimento Interno...." ID. 27934fe - Pág. 2
Contudo, em que pese o acima consignado, entendo que a presente

SDI-5 - Cadeira 9
Decisão Monocrática
Decisão
Processo Nº AR-1000026-09.2017.5.02.0000
Relator
IVETE RIBEIRO
AUTOR
DAMIAO DA SILVA ALVES
ADVOGADO
LEONARDO BANDE GARCIA(OAB:
335539/SP)
RÉU
CONSTATA CONSTRUCOES LTDA

ação não está em condições de ter o seu regular processamento
em vista da escolha da via processual equivocada pelo autor.
A ação rescisória é ação especialíssima, que exige disciplinamento
próprio e possui características que a distingue das demais, a fim de
preservar sempre a segurança jurídica das partes envolvidas por
uma relação processual.
Ajuizou ação anulatória quando, na verdade, pretende a rescisão de
termo conciliatório homologado em juízo.

Intimado(s)/Citado(s):

Nesse sentido, os seguintes julgados:

- DAMIAO DA SILVA ALVES

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO AÇÃO ANULATÓRIA - COISA JULGADA. Com efeito, no art. 831,
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

parágrafo único, da CLT e no Enunciado nº 259 do TST, preconizase que a sentença homologatória de termo de conciliação é

PROCESSO TRT/SP SDI 1000026-09.2017.5.02.0000 SDI-5

irrecorrível, só atacável mediante a propositura de ação rescisória.

AÇÃO RESCISÓRIA

Assim, em razão de ser a questão debatida no recurso ordinário

AUTOR: DAMIÃO DA SILVA ALVES

objeto decorrente de sentença homologatória de acordo de

RÉ: CONSTATA CONSTRUÇÕES LTDA

conciliação, incabível o seu conhecimento. Aplicação da Súmula nº
333 do TST. Agravo de instrumento desprovido." (AIRR-212417.2010.5.06.0000, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello

DESPACHO

Filho, 1ª Turma, DEJT 19/8/2011)

Ingressou o autor com a presente ação anulatória, originariamente

"RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA.

perante a Seção de Dissídios Coletivos, buscando a declaração da

AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA COM O INTUITO DE

nulidade do acordo judicialmente homologado nos autos da

ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.

reclamação trabalhista autuada sob o nº 00013148-

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. Decisão regional que, com base

86.20156.5.02.0074, cuja tramitação deu-se perante a MMª 78ª

no princípio da fungibilidade, recebeu como rescisória a ação

VT/SP.

anulatória ajuizada com o intuito de anulação de acordo

Alega que jamais outorgou procuração à advogada que o

homologado judicialmente. Hipótese de cabimento de ação

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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rescisória, conforme entendimento contido na Súmula nº 259 do

julgado e objetivando o prequestionamento da matéria para futura

TST. Constatado erro na escolha da ação apropriada para

discussão.

desconstituição do acordo celebrado em conluio entre as partes,

É o relatório.

não cabe cogitar-se a respeito do princípio da fungibilidade, pois

Decido.

somente aplicável quando se tratar de recurso em sentido estrito,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos

salvo na hipótese do art. 920 do CPC. Recurso ordinário a que se

embargos.

dá provimento, para decretar a extinção do processo sem resolução

Nos moldes do artigo 897-A da CLT são cabíveis os embargos de

de mérito." (ROAR-296800-54.2000.5.12.0000, Relator Ministro:

declaração nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade,

Pedro Paulo Teixeira Manus, Subseção II Especializada em

ou, ainda, de erro material.

Dissídios Individuais, Data de Publicação: DJ 29/2/2008)

Importante salientar que ocorre omissão quando não há

Nesses termos, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos

pronunciamento judicial; contradição quando o pronunciamento

termos dos incisos I e VI, do artigo 485 do NCPC.

judicial mostra-se duvidoso, não se sabendo se o fundamento

Custas pela autor, calculadas sobre o valor ora arbitrado à causa de

termina por prover ou não a pretensão; obscuridade se verifica

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no importe total de

quando o julgado é ininteligível; por fim, dá-se erro material quando

R$50,00 (cinquenta reais), das quais fica isento por ser beneficiário

há equívoco de informação matemático ou gráfico.

da justiça gratuita.

Ademais, convém destacar o exposto na Súmula n.º 297 do Tribunal

Decorridos os prazos legais, ao arquivo.

Superior do Trabalho:

São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

"1. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão
impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.
2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido

IVETE RIBEIRO

invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios

DESEMBARGADORA RELATORA

objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de
preclusão.

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

3. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no
recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar

IVETE RIBEIRO
Desembargador(a) do Trabalho

tese, não obstante opostos embargos de declaração."
Ressalte-se, outrossim, que são inúmeras as decisões superiores
no sentido de que a decisão judicial deve assentar os seus

SDI-7 - Cadeira 1
Notificação
Intimação
Processo Nº MS-1003285-46.2016.5.02.0000
Relator
BEATRIZ DE LIMA PEREIRA
IMPETRANTE
JUSTINIANO HENRIQUE BREGA
COSTA
ADVOGADO
FABIANE FELIX ANTUNES(OAB:
203495/SP)
ADVOGADO
ALEXANDRE TORREZAN
MASSEROTTO(OAB: 147097/SP)
IMPETRADO
12ª Vara do Trabalho de São Paulo

fundamentos, não se obrigando o Magistrado a se pronunciar sobre
cada linha dos argumentos despendidos pelas partes. Do mesmo
modo, repita-se que a omissão a que se refere o artigo 897-A da
Consolidação das Leis do Trabalho diz respeito à ausência de
manifestação no julgado sobre questão a que estava obrigado a se
pronunciar.
Pois bem. Requer o embargante que seja esclarecido: 1) "... se
quando o juiz 'a quo', ora impetrado, efetuou o bloqueio da conta
tinha conhecimento de que se tratava de conta poupança com
valores inferiores a 40 salários mínimos"; e 2) "... se o ato de abuso

Intimado(s)/Citado(s):
- JUSTINIANO HENRIQUE BREGA COSTA

de poder e ilegalidade do impetrado, ocorreu no momento em que
manteve o bloqueio da conta poupança" (ID. e9a4721 - Pág. 3).
Sucede que uma simples leitura da decisão embargada revela que

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

foram abordados todos os pontos imprescindíveis à adoção da
conclusão ali consignada - decadência da ação mandamental-,
inclusive dela constando expressamente que "... se o impetrante,

JUSTINIANO HENRIQUE BREGA COSTA opõe, oportunamente,

invocando a Súmula n.º 21 deste Tribunal, sustenta que ofende

embargos de declaração (ID. e9a4721), alegando contradição no

direito líquido e certo o bloqueio de montante inferior a quarenta

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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salários mínimos existente em conta poupança, é a partir do

Trabalho.

momento da ciência de tal bloqueio que passa a fluir o prazo

São Paulo, 17 de Janeiro de 2017.

decadencial de 120 dias para impetrar mandado de segurança

MILENA PERES LOUREIRO

visando à anulação do ato apontado como ilegal, conforme dispõe o

Assessora de Desembargador

artigo 23 da Lei n.º 12.016/2009, o que, entretanto, não foi
observado" (ID. 1577cb4 - Pág. 1).
Diante da fundamentação lançada no decisum, portanto, resta
patente que o fato relevante, para que seja reconhecido o decurso

Vistos etc.

do prazo decadencial em tela, é o ajuizamento do mandado de

Notifique-se o sindicato autor para que, em 05 dias, comprove o

segurança depois de 120 dias contados da ciência do impetrante

depósito previsto no art. 836 da CLT, eis que o "preparo" ID 85cef6b

acerca do bloqueio de valor inferior a 40 salários mínimos em sua

não se presta a tal fim, sob pena de extinção do feito, sem análise

conta poupança.

do mérito.

Assim, não vislumbro na decisão qualquer vício a ser sanado,

Cumprido ou transcorrido o prazo, voltem conclusos a esta

sendo absolutamente descabido o propósito de prequestionamento.

Relatora.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo
impetrante, mantendo íntegra a decisão embargada (ID. f004b63).

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Intime-se.
d.

MARIA INES RE SORIANO
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Desembargador(a) do Trabalho

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA

SDI-7 - Cadeira 7
Decisão Monocrática
Decisão

Desembargador(a) do Trabalho

SDI-7 - Cadeira 5
Despacho
Despacho
Processo Nº AR-1003342-64.2016.5.02.0000
MARIA INES RE SORIANO
SINDICATO DOS TECNOLOGOS,
TECNICOS E AUXILIARES EM
RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR
IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO
DE SAO PAULO
ADVOGADO
GISLENE COELHO DOS
SANTOS(OAB: 166535/SP)
RÉU
PREVENT SENIOR PRIVATE
OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADO
LEANDRO SILVA TEIXEIRA
DUARTE(OAB: 202733/SP)
CUSTOS LEGIS
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT
Relator
AUTOR

Processo Nº MS-1000057-29.2017.5.02.0000
Relator
DORIS RIBEIRO TORRES PRINA
IMPETRANTE
FUNDACAO ZERBINI
ADVOGADO
LUIZ NAKAHARADA JUNIOR(OAB:
163284/SP)
IMPETRADO
Ato do MM. Juízo da 89ª Vara do
Trabalho de São Paulo/SP
LITISCONSORTE
ADRIANA PSOTA
Intimado(s)/Citado(s):
- FUNDACAO ZERBINI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO TRT/SP - SDI-7 nº 1000057-29.2017.5.02.0000

Intimado(s)/Citado(s):
- SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES
EM RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO
ESTADO DE SAO PAULO

CONCLUSÃO
Nesta data, submeto os presentes autos à conclusão da Exma. Sra.
Desembargadora Relatora, Dra. DÓRIS RIBEIRO TORRES PRINA,
informando que se trata de mandado de segurança, com pedido de

PODER JUDICIÁRIO

liminar, contra ato do MM. Juízo da 89ª Vara do Trabalho de São

JUSTIÇA DO TRABALHO

Paulo, praticado nos autos do processo nº 000250232.2015.5.02.0089.

CONCLUSÃO
Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

À elevada consideração de V. Exa.
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PODER JUDICIÁRIO
Dijalma M. Candido

JUSTIÇA DO TRABALHO

matr. 111872

CONCLUSÃO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de concessão de
liminar para que seja suspensa a determinação de depósito de

Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do

honorários periciais prévios, fixados para a realização de perícia

Trabalho.

acerca da alegada insalubridade no local de trabalho.

São Paulo, 16 de Janeiro de 2017.

Por vislumbrar a presença dos requisitos do artigo 7º, inciso III, da
Lei 12.016/09 e com fulcro na Orientação Jurisprudencial 98 da SDI2 do C. TST, DEFIRO a liminar requerida para suspender a
determinação de depósito de honorários periciais prévios a cargo da
reclamada, ora impetrante, nos autos do processo nº 000250232.2015.5.02.0089. Oficie-se com urgência.
Notifique-se a D. Autoridade tida por coatora para que preste as
informações necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da lei
supracitada.
Cite-se a litisconsorte Adriana Psota.

Vistos.

São Paulo, 17 de janeiro de 2017

Considerando os termos da Portaria GP 15/2016, determino o
sobrestamento do presente processo até o pronunciamento

DÓRIS RIBEIRO TORRES PRINA
Desembargadora Relatora

definitivo, pelo C. TST, sobre "divisor de horas extras aplicável aos
bancários".
Intimem-se.

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

DORIS RIBEIRO TORRES PRINA

SONIA MARIA FORSTER DO AMARAL

Desembargador(a) do Trabalho

Desembargador(a) do Trabalho

Decisão
2ª Turma - Cadeira 3
Decisão Monocrática
Decisão
Processo Nº RO-1000963-02.2015.5.02.0384
SONIA MARIA FORSTER DO
AMARAL
RECORRENTE
BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO
RAFAEL CONTO DE MORAIS(OAB:
337857/SP)
ADVOGADO
PRISCILA BARROS COSTA DO
AMARAL(OAB: 282217/SP)
ADVOGADO
ALINE APARECIDA DE FREITAS
SOUZA RAMOS(OAB: 255680/SP)
RECORRIDO
JOSE APARECIDO LIZARDO
ADVOGADO
ROSA MARIA PIAGNO(OAB:
244998/SP)
Relator

Processo Nº RO-1000963-02.2015.5.02.0384
Relator
SONIA MARIA FORSTER DO
AMARAL
RECORRENTE
BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO
RAFAEL CONTO DE MORAIS(OAB:
337857/SP)
ADVOGADO
PRISCILA BARROS COSTA DO
AMARAL(OAB: 282217/SP)
ADVOGADO
ALINE APARECIDA DE FREITAS
SOUZA RAMOS(OAB: 255680/SP)
RECORRIDO
JOSE APARECIDO LIZARDO
ADVOGADO
ROSA MARIA PIAGNO(OAB:
244998/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- JOSE APARECIDO LIZARDO

Intimado(s)/Citado(s):
- BANCO BRADESCO SA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do

Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do

Trabalho.

Trabalho.

São Paulo, 16 de Janeiro de 2017.

São Paulo, 9 de Janeiro de 2017.

Considerando os termos da Portaria GP 15/2016, determino o
Vistos.

sobrestamento do presente processo até o pronunciamento

Considerando os termos da Portaria GP 15/2016, determino o

definitivo, pelo C. TST, sobre "divisor de horas extras aplicável aos

sobrestamento do presente processo até o pronunciamento

bancários".

definitivo, pelo C. TST, sobre "divisor de horas extras aplicável aos

Intimem-se.

bancários".
Intimem-se.

SAO PAULO, 10 de Janeiro de 2017
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017
SONIA MARIA FORSTER DO AMARAL
SONIA MARIA FORSTER DO AMARAL

Desembargador(a) do Trabalho

Decisão

Desembargador(a) do Trabalho

Decisão
Processo Nº RO-1001174-86.2016.5.02.0292
Relator
SONIA MARIA FORSTER DO
AMARAL
RECORRENTE
SONIA MARIA FAVERO MILANO
ADVOGADO
RICARDO DOS ANJOS RAMOS(OAB:
212823-A/SP)
ADVOGADO
ARNALDO DOS ANJOS
RAMOS(OAB: 254700/SP)
ADVOGADO
ANTONIO ARNALDO ANTUNES
RAMOS(OAB: 59143/SP)
RECORRIDO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
NICOLAU FERREIRA OLIVIERI(OAB:
84904/RJ)
ADVOGADO
RODRIGO IRLAN IGNACIO(OAB:
167095/RJ)
ADVOGADO
DOUGLAS MACRINI FILHO(OAB:
347298/SP)

Processo Nº RO-1001174-86.2016.5.02.0292
Relator
SONIA MARIA FORSTER DO
AMARAL
RECORRENTE
SONIA MARIA FAVERO MILANO
ADVOGADO
RICARDO DOS ANJOS RAMOS(OAB:
212823-A/SP)
ADVOGADO
ARNALDO DOS ANJOS
RAMOS(OAB: 254700/SP)
ADVOGADO
ANTONIO ARNALDO ANTUNES
RAMOS(OAB: 59143/SP)
RECORRIDO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
NICOLAU FERREIRA OLIVIERI(OAB:
84904/RJ)
ADVOGADO
RODRIGO IRLAN IGNACIO(OAB:
167095/RJ)
ADVOGADO
DOUGLAS MACRINI FILHO(OAB:
347298/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Intimado(s)/Citado(s):
- SONIA MARIA FAVERO MILANO

PODER JUDICIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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CONCLUSÃO
Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do
Trabalho.
São Paulo, 9 de Janeiro de 2017.
Vistos.

Intime-se o reclamante para, em querendo, contrarrazoar o recurso
da reclamada no prazo legal.
Após, voltem conclusos.

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Considerando os termos da Portaria GP 15/2016, determino o

SONIA MARIA FORSTER DO AMARAL

sobrestamento do presente processo até o pronunciamento

Desembargador(a) do Trabalho

Despacho

definitivo, pelo C. TST, sobre "divisor de horas extras aplicável aos
bancários".
Intimem-se.

SAO PAULO, 10 de Janeiro de 2017

Processo Nº RO-1001179-12.2016.5.02.0421
Relator
SONIA MARIA FORSTER DO
AMARAL
RECORRENTE
MARIA SONIA DOS SANTOS
ADVOGADO
DANIELA GUIMARAES MEDEIROS
DE OLIVEIRA(OAB: 155125/SP)
RECORRIDO
DANIEL ROBERTO STEIN
ADVOGADO
GLAUCE CASTELUCI ALMEIDA(OAB:
197088/SP)
ADVOGADO
MARTA ARACI CORREIA PEREZ
SOUZA(OAB: 120240/SP)
Intimado(s)/Citado(s):

SONIA MARIA FORSTER DO AMARAL

- DANIEL ROBERTO STEIN

Desembargador(a) do Trabalho

Despacho
Despacho
Processo Nº RO-1000431-77.2016.5.02.0421
SONIA MARIA FORSTER DO
AMARAL
RECORRENTE
LUIZ BORGES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
ANTONIA LIMEIRA SANTOS(OAB:
238935/SP)
RECORRIDO
PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA
ADVOGADO
MARCELO COSTA MASCARO
NASCIMENTO(OAB: 116776/SP)

PODER JUDICIÁRIO

Relator

Intimado(s)/Citado(s):

JUSTIÇA DO TRABALHO

CONCLUSÃO
Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do
Trabalho.
São Paulo, 17 de Janeiro de 2017.

- LUIZ BORGES DA SILVA JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CONCLUSÃO
Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do
Trabalho.
São Paulo, 13 de Janeiro de 2017.

Vistos.
Intime-se o reclamado para, em querendo, apresentar contrarrazões
no prazo legal.
Após, tornem conclusos.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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MARIANGELA DE CAMPOS ARGENTO MURARO
Desembargadora Federal do Trabalho
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

rtk
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

SONIA MARIA FORSTER DO AMARAL
Desembargador(a) do Trabalho

MARIANGELA DE CAMPOS ARGENTO MURARO
Desembargador(a) do Trabalho

2ª Turma - Cadeira 4
Decisão Monocrática
Decisão
Processo Nº RO-1002236-13.2014.5.02.0461
MARIANGELA DE CAMPOS
ARGENTO MURARO
RECORRENTE
ALI-NUTRI INDUSTRIA, COMERCIO
E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADO
FERNANDO MERLINI(OAB:
213687/SP)
ADVOGADO
CALIMA RABELO SANTOS(OAB:
362747/SP)
RECORRIDO
SONIA MARIA ANDRE DE SOUZA
SILVA
ADVOGADO
FABIULA CHERICONI(OAB:
189561/SP)
Relator

4ª Turma - Cadeira 4
Notificação
Intimação
Processo Nº RO-1002207-55.2015.5.02.0613
RICARDO ARTUR COSTA E
TRIGUEIROS
RECORRENTE
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
RICARDO FONTANA DA SILVA(OAB:
279166/SP)
RECORRIDO
EXPRESS TRANSPORTES
URBANOS LTDA
ADVOGADO
FIDELIS PEREIRA SOBRINHO(OAB:
93845/SP)
Relator

Intimado(s)/Citado(s):
Intimado(s)/Citado(s):

- EXPRESS TRANSPORTES URBANOS LTDA

- ALI-NUTRI INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
- SONIA MARIA ANDRE DE SOUZA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PODER JUDICIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

Justiça do Trabalho - 2ª Região
PROCESSO TRT/SP Nº 1002236-13.2014.5.02.0461
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
4ª Turma - Cadeira 4
RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: ALI-NUTRI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Processo nº 1002207-55.2015.5.02.0613
IMPORTAÇÃO LTDA.
RECORRENTES:1) EXPRESS TRANSPORTES URBANOS LTDA
RECORRIDA: SÔNIA MARIA ANDRE DE SOUZA SILVA
2) RAFAEL PEREIRA DA SILVA
RECORRIDOS: OS MESMOS

CONCLUSÃO
Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a)
Considerando a anterior distribuição de incidente cautelar à 9ª
Federal do Trabalho.
Turma deste Sodalício (CA 16082417474002600000011827417),
São Paulo, 12 de Janeiro de 2017.
encaminhem-se os presentes autos eletrônicos ao órgão fracionário
ÍCARO COSTA MONTEIRO
mencionado, diante da prevenção detectada, no forma do caput c/c
§4º do artigo 82 do Regimento Interno.

São Paulo, 17 de janeiro de 2017.
DESPACHO

Intime-se a reclamada para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso ordinário adesivo interposto pelo
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2017
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SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Após, retornem os autos a este Desembargador Relator
para elaboração do voto.

JOSE ROBERTO CAROLINO
Desembargador(a) do Trabalho

7ª Turma - Cadeira 5
Despacho
Despacho

São Paulo, 12 de Janeiro de 2017.

RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS
Desembargador(a) Federal do Trabalho
Relator(a)
SAO PAULO, 12 de Janeiro de 2017

RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS
Desembargador(a) do Trabalho

7ª Turma - Cadeira 3
Despacho
Despacho
Processo Nº RO-1000102-49.2015.5.02.0373
Relator
GABRIEL LOPES COUTINHO FILHO
RECORRENTE
THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
BARBOSA
ADVOGADO
OTAVIO AUGUSTO MONTEIRO
PINTO ALDAY(OAB: 305874/SP)
RECORRIDO
RESIDENCIAL RUBI
RECORRIDO
RESIDENCIAL CLUBE VIDABELLA I
RECORRIDO
PRISMA ASSESSORIA E SERVICOS
LTDA - ME
ADVOGADO
JOAO BRAGANTINI MACHADO(OAB:
290594/SP)

Processo Nº RO-1000228-34.2016.5.02.0254
Relator
SONIA MARIA DE BARROS
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS
ADVOGADO
JOAO GILBERTO SILVEIRA
BARBOSA(OAB: 86396/SP)
RECORRENTE
PEDRO MARCOS PAJOLA
ADVOGADO
LUIZ MARCELO MOREIRA(OAB:
194858/SP)
RECORRIDO
OPINIAO S/A
ADVOGADO
ILANA RENATA SCHONENBERG
BOLOGNESE(OAB: 114022/SP)
RECORRIDO
PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS
ADVOGADO
JOAO GILBERTO SILVEIRA
BARBOSA(OAB: 86396/SP)
RECORRIDO
PEDRO MARCOS PAJOLA
ADVOGADO
LUIZ MARCELO MOREIRA(OAB:
194858/SP)
RECORRIDO
MCE ENGENHARIA S.A.
ADVOGADO
LUIZ EDUARDO GOMES
VASCONCELLOS(OAB: 225777/SP)
ADVOGADO
TASSO LUIZ PEREIRA DA
SILVA(OAB: 178403/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- MCE ENGENHARIA S.A.
- OPINIAO S/A
- PEDRO MARCOS PAJOLA
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Intimado(s)/Citado(s):
- PRISMA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME
- RESIDENCIAL CLUBE VIDABELLA I
- RESIDENCIAL RUBI
- THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Vistos, etc.
1. Consoante o Regimento Interno deste Egrégio Regional (artigo
79, VI), HOMOLOGO a desistência dos embargos de declaração

Vistos, etc.

(ID. ec5031d).

Da análise do processado, verifica-se que a primeira reclamada -

2. No mais, considerando a autuação exclusiva ao citado apelo,

MCE ENGENHARIA S/A - não foi intimada para apresentar

devolva-se o processo à MMª Vara de origem, com os registros de

contrarrazões ao recurso ordinário da segunda ré (Id. 41d95b7).

estilo neste E. Regional.

Determino assim, que se dê cumprimento ao disposto no art. 900 da

3. Ciência aos litigantes.

CLT para que a primeira demandada, caso queira, apresente

rm

contrarrazões ao apelo interposto.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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ADVOGADO

VALDEMIR JOSE HENRIQUE(OAB:
71237/SP)
IDEIASNET S/A
LUIZ EDUARDO AMARAL DE
MENDONCA(OAB: 187146/SP)
OFFICER DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
LUIZ EDUARDO AMARAL DE
MENDONCA(OAB: 187146/SP)
OFFICER DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
LUIZ EDUARDO AMARAL DE
MENDONCA(OAB: 187146/SP)
IDEIASNET S/A
LUIZ EDUARDO AMARAL DE
MENDONCA(OAB: 187146/SP)
KATIA SOLANGE DE ALMEIDA
MARCIA CORREIA(OAB: 141990/SP)
JOSE EDUARDO COURA
LUSTRI(OAB: 162645/SP)
VALDEMIR JOSE HENRIQUE(OAB:
71237/SP)

Após, conclusos.
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017
ADVOGADO
SONIA MARIA DE BARROS

RECORRIDO
ADVOGADO

Desembargador(a) do Trabalho

Despacho
Processo Nº RO-1000668-60.2015.5.02.0320
Relator
SONIA MARIA DE BARROS
RECORRENTE
THOMAS EVANGELISTA DE
OLIVEIRA
ADVOGADO
JORGE PINHEIRO CASTELO(OAB:
78398-D/SP)
RECORRIDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO
Sergio da Costa Barbosa Filho(OAB:
136516-A/SP)
Intimado(s)/Citado(s):

RECORRIDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

Intimado(s)/Citado(s):
- IDEIASNET S/A
- KATIA SOLANGE DE ALMEIDA
- OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA S/A

- ITAU UNIBANCO S.A.
- THOMAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Vistos, etc.
Da análise do processado, verifica-se que as duas reclamadas

Vistos, etc.
Da análise do processado, verifica-se que o reclamado não foi
intimado para apresentar contrarrazões ao recurso ordinário

apresentam recurso em conjunto (Id. 9f6dd10). Todavia, apenas a
segunda ré juntou procuração, que não possui a identificação de
seu subscritor. Além disso, não foram juntadas atas de assembleia

interposto pelo reclamante.
Determino assim, que se dê cumprimento ao disposto no art. 900 da

de nenhuma das demandadas que comprove quem possui poderes
de representação.

CLT.

Determino, assim, a intimação das reclamadas para que

Após, conclusos.

regularizem sua representação processual, no prazo de cinco dias,
sob pena de não conhecimento do apelo, na forma do art. 76, § 2º, I
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

do atual CPC.
Após, conclusos.

SONIA MARIA DE BARROS
Desembargador(a) do Trabalho

Despacho
Processo Nº RO-1000916-80.2016.5.02.0711
Relator
SONIA MARIA DE BARROS
RECORRENTE
KATIA SOLANGE DE ALMEIDA
ADVOGADO
MARCIA CORREIA(OAB: 141990/SP)
ADVOGADO
JOSE EDUARDO COURA
LUSTRI(OAB: 162645/SP)

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

SONIA MARIA DE BARROS
Desembargador(a) do Trabalho

Despacho
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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Processo Nº RO-1001226-28.2015.5.02.0386
Relator
SONIA MARIA DE BARROS
RECORRENTE
NEXTEL TELECOMUNICACOES
LTDA.
ADVOGADO
ADRIANE MARIA XAVIER
BIONDO(OAB: 133128/SP)
RECORRENTE
ANDREANI LOGISTICA LTDA.
ADVOGADO
CLAUDIO VICENTE MONTEIRO(OAB:
88206/SP)
RECORRIDO
LUCICARME LOPES DA SILVA
ADVOGADO
HUMBERTO DEGGIEM
BRUSCALIN(OAB: 266278-D/SP)
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- ITAÚ UNIBANCO S/A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):
- ANDREANI LOGISTICA LTDA.
- LUCICARME LOPES DA SILVA
- NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

Vistos, etc.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Da análise do processado, verifica-se que o segundo reclamado ITAÚ UNIBANCO S/A - não foi intimado para apresentar
contrarrazões ao recurso ordinário da primeira ré.
Determino assim, que se dê cumprimento ao disposto no art. 900 da
CLT para que o segundo demandado, caso queira, apresente

Vistos, etc.

contrarrazões ao apelo interposto.

Da análise do processado, verifica-se que apenas a reclamante foi

Após, conclusos.

intimada para apresentar contrarrazões aos recursos ordinários
interpostos pelas reclamadas.
Determino assim, que se dê cumprimento ao disposto no art. 900 da
CLT, intimando-se a primeira e a segunda rés para que, caso
queiram, ofereçam contrarrazões ao apelo uma da outra.
Após, conclusos.
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

SONIA MARIA DE BARROS
Desembargador(a) do Trabalho

SONIA MARIA DE BARROS
Desembargador(a) do Trabalho

Despacho
Processo Nº RO-1001267-02.2015.5.02.0610
Relator
SONIA MARIA DE BARROS
RECORRENTE
ALEXANDRE EMERENCIO GARCIA
DA SILVA
ADVOGADO
EDSON PEREIRA PINTO(OAB:
292196/SP)
RECORRIDO
FLEX ANALISE DE CREDITO E
COBRANCA LTDA.
ADVOGADO
SAMANTA DE LIMA SOARES
MOREIRA LEITE DINIZ(OAB:
283957/SP)
RECORRIDO
ITAÚ UNIBANCO S/A
ADVOGADO
IVAN CARLOS DE ALMEIDA(OAB:
173886/SP)
ADVOGADO
KLEBIA MARIA PEREIRA DE
ALMEIDA(OAB: 360729/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- ALEXANDRE EMERENCIO GARCIA DA SILVA
- FLEX ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

8ª Turma - Cadeira 1
Despacho
Despacho
Processo Nº RO-1000225-10.2016.5.02.0471
Relator
ROVIRSO APARECIDO BOLDO
RECORRENTE
CLEIDE LEMOS RODRIGUES
ADVOGADO
IGOR GIRODO ZEMCZAK(OAB:
301861/SP)
ADVOGADO
IWAN GIRODO ZEMCZAK(OAB:
291081/SP)
RECORRIDO
RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A.
ADVOGADO
CARLOS VIEIRA COTRIM(OAB:
69218-D/SP)
RECORRIDO
BANCO CSF S/A
ADVOGADO
DANIEL SIRCILLI MOTTA(OAB:
235506-D/SP)
ADVOGADO
CARLOS AUGUSTO TORTORO
JUNIOR(OAB: 247319/SP)

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
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RECORRIDO

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

HIPOGES BRASIL RECUPERACAO
DE CREDITOS E CONSULTORIA
LTDA
PRISCILA MARTINS CARDOZO
DIAS(OAB: 252569/SP)
MBM - RECUPERACOES DE ATIVOS
FINANCEIROS LTDA
SAMARA NASCIMENTO
PEREIRA(OAB: 260488/SP)
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SUELI TOME DA PONTE
Juíza Relatora

SAO PAULO, 8 de Dezembro de 2016

SUELI TOME DA PONTE
Intimado(s)/Citado(s):

Juiz do Trabalho Convocado

- BANCO CSF S/A
- CLEIDE LEMOS RODRIGUES
- HIPOGES BRASIL RECUPERACAO DE CREDITOS E
CONSULTORIA LTDA
- MBM - RECUPERACOES DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA
- RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Despacho
Processo Nº RO-1000358-52.2016.5.02.0471
Relator
ROVIRSO APARECIDO BOLDO
RECORRENTE
MICHELE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
ALESSANDRA CARDOSO
RODRIGUES DA COSTA(OAB:
357735/SP)
RECORRIDO
CASA DE CARNES BOI DO
JABAQUARA LTDA - ME
ADVOGADO
ANTONIO CARLOS AYRES(OAB:
115857/SP)
RECORRIDO
MERCADAO DE CARNES PB LTDA ME
ADVOGADO
ANTONIO CARLOS AYRES(OAB:
115857/SP)

PROCESSO TRT/SP Nº 1000225-10.2016.5.02.0471
RECURSO ORDINÁRIO
ORIGEM: 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CAETANO DO SUL -

Intimado(s)/Citado(s):
- MICHELE FERREIRA DE OLIVEIRA

SP
RECORRENTES: CLEIDE LEMOS RODRIGUES e RENOVA
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

PODER JUDICIÁRIO

S.A.

JUSTIÇA DO TRABALHO

RECORRIDOS: OS MESMOS; MBM - RECUPERAÇÕES DE
ATIVOS FINANCEIROS LTDA; APOEMA SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONSULTORIA LTDA e
BANCO CSF S/A.

CONCLUSÃO
Nesta data, faço o presente feito concluso à Juíza Relatora Drª
Sueli Tomé da Ponte, em face do pedido de reintegração ou
indenização relativa à estabilidade gestante, sendo que não há nos
autos documentos médicos que permitam aferir o tempo
gestacional.

Vistos etc.
Chamo o feito à ordem, para que seja processado o recurso
ordinário interposto pela 1ª reclamada, MBM - RECUPERAÇÕES

São Paulo, 28 de novembro de 2016.
Patrícia Nogueira de Aquino
Assessora

DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA, às fls. 816/820, ordem crescente
do PDF de Id nº fbca368, uma vez que, ainda que sob a
nomenclatura errônea de Contrarrazões ao Recurso Ordinário,
percebe-se que se trata de erro material, tratando-se na verdade de

VISTOS, ETC
Intime-se a reclamante para que junte exames gestacionais ou a
certidão de nascimento do menor, no prazo de cinco dias.

Recurso Ordinário.
Assim sendo, intime-se a 1ª reclamada, a fim de que, nos termos do

3/s

artigo 1.007, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, proceda à
juntada do depósito recursal e das custas judiciais (IN nº 39 do C.
TST, artigo 10).

SAO PAULO, 28 de Novembro de 2016

Após, intime-se a reclamante para apresentar contrarrazões ao
recurso.
Intimem-se.
São Paulo, 08 de dezembro de 2016.

SUELI TOME DA PONTE
Juiz do Trabalho Convocado

Despacho
Processo Nº RO-1000526-56.2015.5.02.0611

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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Relator
RECORRENTE

ROVIRSO APARECIDO BOLDO
VALERIA APARECIDA DE MELO
BASILIO
JULIANA DE FREITAS
MANZATO(OAB: 235847/SP)
DEJAIR PASSERINE DA SILVA(OAB:
55226/SP)
Antonio Squillaci(OAB: 168805/SP)
ITAU UNIBANCO S.A.
Sergio da Costa Barbosa Filho(OAB:
136516-A/SP)

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO
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ADVOGADO

BRISA MARIA FOLCHETTI
DARCIE(OAB: 239836-D/SP)
CLARO S.A.
TAUBE GOLDENBERG(OAB:
87731/SP)

RECORRIDO
ADVOGADO

Intimado(s)/Citado(s):
- CLARO S.A.
- HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA
- LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES SA

Intimado(s)/Citado(s):
- ITAU UNIBANCO S.A.
- VALERIA APARECIDA DE MELO BASILIO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO
CONCLUSÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do
Trabalho.
CONCLUSÃO

São Paulo, 11 de Janeiro de 2017.

Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do
Trabalho.
São Paulo, 11 de Janeiro de 2017.

Diante do teor do email ID n. 5635ffa, enviado pela Vara de Origem,
remeto o autos à primeira instância para processamento do Recurso
Ordinário Adesivo interposto pelo reclamante.
Intimem-se.

Diante do teor da Portaria GP 15/2016, determino a suspensão dos
trâmites do presente recurso ordinário ate decisão definitiva do TST

SUELI TOME DA PONTE

sobre o divisor bancário.

Juíza Relatora

Intimem-se.
São Paulo, 11 de janeiro de 2017.

SAO PAULO, 12 de Janeiro de 2017

SUELI TOME DA PONTE
SUELI TOME DA PONTE

Juiz do Trabalho Convocado

Juíza Relatora

Despacho

SAO PAULO, 12 de Janeiro de 2017

SUELI TOME DA PONTE
Juiz do Trabalho Convocado

Despacho
Processo Nº RO-1001180-40.2015.5.02.0709
Relator
ROVIRSO APARECIDO BOLDO
RECORRENTE
HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
MARCO AUGUSTO DE ARGENTON E
QUEIROZ(OAB: 163741/SP)
RECORRIDO
LIDER TELECOM COMERCIO E
SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES SA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

Processo Nº RO-1001998-62.2015.5.02.0718
Relator
ROVIRSO APARECIDO BOLDO
RECORRENTE
ERICA VANESSA SCARPANTI
ADVOGADO
Antonio Squillaci(OAB: 168805/SP)
ADVOGADO
JULIANA DE FREITAS
MANZATO(OAB: 235847/SP)
ADVOGADO
DEJAIR PASSERINE DA SILVA(OAB:
55226/SP)
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
Sergio Shiroma Lancarotte(OAB:
112585/SP)
ADVOGADO
MARIA APARECIDA ALVES(OAB:
71743/SP)
ADVOGADO
ARNOR SERAFIM JUNIOR(OAB:
79797/SP)
RECORRENTE
SBK-BPO PROCESSAMENTO E
GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA
JUNIOR(OAB: 39768/SP)
RECORRIDO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2150/2017
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ADVOGADO

ARNOR SERAFIM JUNIOR(OAB:
79797/SP)
Sergio Shiroma Lancarotte(OAB:
112585/SP)
MARIA APARECIDA ALVES(OAB:
71743/SP)
SBK-BPO PROCESSAMENTO E
GESTAO EMPRESARIAL LTDA
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA
JUNIOR(OAB: 39768/SP)
ERICA VANESSA SCARPANTI
Antonio Squillaci(OAB: 168805/SP)
DEJAIR PASSERINE DA SILVA(OAB:
55226/SP)
JULIANA DE FREITAS
MANZATO(OAB: 235847/SP)

ADVOGADO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
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RECORRENTE
ADVOGADO

VIVIANA ALVES DE BRITO
LUIS GUSTAVO SILVERIO(OAB:
263648/SP)
BANCO BRADESCO SA
RAFAEL CAMPOS PEREIRA(OAB:
266077/SP)

RECORRIDO
ADVOGADO

Intimado(s)/Citado(s):
- BANCO BRADESCO SA
- VIVIANA ALVES DE BRITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- ERICA VANESSA SCARPANTI
- SBK-BPO PROCESSAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL
LTDA

CONCLUSÃO
Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do
Trabalho.
São Paulo, 11 de Janeiro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Diante do teor da Portaria GP 15/2016, determino a suspensão dos
trâmites do presente recurso ordinário ate decisão definitiva do TST
CONCLUSÃO
sobre o divisor bancário.
Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do
Intimem-se.
Trabalho.
São Paulo, 11 de janeiro de 2017.
São Paulo, 5 de Dezembro de 2016.

SUELI TOME DA PONTE
Juíza Relatora
Diante do teor da Portaria GP 15/2016, determino a suspensão dos
trâmites do presente recurso ordinário ate decisão definitiva do TST
sobre o divisor bancário.
SAO PAULO, 12 de Janeiro de 2017
Intimem-se.
SUELI TOME DA PONTE
Juiz do Trabalho Convocado
SUELI TOME DA PONTE
Juíza Relatora

11ª Turma - Cadeira 5
Notificação
Intimação

ac/s

SAO PAULO, 6 de Dezembro de 2016

SUELI TOME DA PONTE
Juiz do Trabalho Convocado

Despacho
Relator

Processo Nº RO-1002020-68.2015.5.02.0606
ROVIRSO APARECIDO BOLDO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

Processo Nº RO-1001132-41.2016.5.02.0614
Relator
SERGIO ROBERTO RODRIGUES
RECORRENTE
INGRID RAMOS DE LUCCA
ADVOGADO
JANILSON DO CARMO COSTA(OAB:
188733/SP)
RECORRIDO
BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO
ANA MARIA FLORESTA LIMA(OAB:
133455/SP)
ADVOGADO
JOAO PAULO FERREIRA DE
FREITAS(OAB: 103680/SP)
ADVOGADO
FERNANDO LEME DANTAS DE
AGUIAR(OAB: 215767/SP)
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ADVOGADO

Fabio Hemeterio Lisot(OAB:
297180/SP)
ELIANE HAMAMURA(OAB:
172416/SP)

Intimado(s)/Citado(s):
ADVOGADO

- BANCO BRADESCO SA
- INGRID RAMOS DE LUCCA

Intimado(s)/Citado(s):
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Vistos etc.
Diante da publicação da Portaria GP n° 15/2016, em 07/3/16,

Vistos, etc.

determinando a suspensão dos recursos ordinários em que se

Dê-se ciência ao réu dos embargos de declaração opostos pelo

discute questão relacionada ao 'divisor de horas extras do

sindicato autor.

Bancário', e considerando a existência de matéria recursal nesse

Decorrido o prazo legal, volte concluso para apreciação.

sentido, trazida no apelo apresentado pela reclamada (ID 66247d1),
fica suspensa a respectiva apreciação e sobrestado o feito, até o

trt
SAO PAULO, 18 de Janeiro de 2017

pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho, nos
moldes da portaria referida.

PAULO KIM BARBOSA

São Paulo, 17 de janeiro de 2017

Juiz do Trabalho Convocado

12ª Turma - Cadeira 5
Despacho
Despacho
Processo Nº RO-1000491-32.2016.5.02.0718
MARIA ELIZABETH MOSTARDO
NUNES
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
MILENA PIRAGINE(OAB: 178962D/SP)
ADVOGADO
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO(OAB:
34248/SP)
RECORRENTE
LUCAS RIBEIRO CORREIA SANTOS
ADVOGADO
KARINA AMADIO(OAB: 219946/SP)
ADVOGADO
FABYO LUIZ ASSUNCAO(OAB:
204585/SP)
ADVOGADO
BARBARA APARECIDA
SANTIAGO(OAB: 261271/SP)
ADVOGADO
FABIANO ZOCCO BOMBARDA(OAB:
220459/SP)
ADVOGADO
BRUNO SCARPELINI VIEIRA(OAB:
176813/SP)
RECORRENTE
BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
MARCOS CINTRA ZARIF(OAB:
42557/SP)
ADVOGADO
FERNANDO SARTORI ZARIF(OAB:
235389/SP)
RECORRIDO
LUCAS RIBEIRO CORREIA SANTOS
ADVOGADO
KARINA AMADIO(OAB: 219946/SP)
ADVOGADO
FABYO LUIZ ASSUNCAO(OAB:
204585/SP)
ADVOGADO
BARBARA APARECIDA
SANTIAGO(OAB: 261271/SP)
ADVOGADO
FABIANO ZOCCO BOMBARDA(OAB:
220459/SP)
ADVOGADO
BRUNO SCARPELINI VIEIRA(OAB:
176813/SP)
RECORRIDO
BANCO DO BRASIL
Relator
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

SERGIO ROBERTO RODRIGUES
Desembargador(a) do Trabalho

12ª Turma - Cadeira 4
Despacho
Despacho
Processo Nº RO-1000184-21.2016.5.02.0446
Relator
PAULO KIM BARBOSA
RECORRENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS
E FINANCIARIOS DE SANTOS E
REGIAO
ADVOGADO
FABIOLA CARVALHO FERREIRA
BORGES(OAB: 129595/RJ)
ADVOGADO
ROGERIO FERREIRA BORGES(OAB:
16279/DF)
ADVOGADO
DANIEL FERREIRA BORGES(OAB:
21645/DF)
ADVOGADO
MARCILIO TAVARES DE
ALBUQUERQUE FILHO(OAB: 17609D/PE)
RECORRIDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
DANIEL MICHELAN MEDEIROS(OAB:
172328/SP)
ADVOGADO
DANIEL POPOVICS CANOLA(OAB:
164141/SP)
ADVOGADO
ELVIS ARON PEREIRA
CORREIA(OAB: 195733/SP)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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ADVOGADO

FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO(OAB:
34248/SP)
MILENA PIRAGINE(OAB: 178962D/SP)
BANCO VOTORANTIM S.A.
MARCOS CINTRA ZARIF(OAB:
42557/SP)
FERNANDO SARTORI ZARIF(OAB:
235389/SP)

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO
ADVOGADO
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Conquanto seja entendimento desta Relatoria que a observância
das disposições contidas na Instrução Normativa nº 39, do C. TST,
editada mediante a Resolução nº 203, de 15 de março de 2016,
relativamente à aplicação do novel CPC ao processo trabalhista,
especificamente quanto à regularidade de representação das partes
e comprovação do pagamento das custas processuais (Art. 3º,

Intimado(s)/Citado(s):

inciso I e parágrafo único do Art. 10º daquela disposição

- BANCO DO BRASIL
- BANCO VOTORANTIM S.A.
- LUCAS RIBEIRO CORREIA SANTOS

regulamentar, respectivamente) deva ser atribuição do Primeiro
Grau quando lá iniciar análise dos pressupostos de admissibilidade
recursal, que concorre com aquela feita aqui em Segundo Grau, a
esta altura da tramitação do feito, diante da constatação da
irregularidade mencionada acima, como medida de disciplina

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

judiciária, converte-se o julgamento em diligência e determina-se a
intimação das recorrentes, Lifemed/reclamada e Adriana
Requena/reclamante, para regularizarem suas respectivas

Tendo em vista que há discussão, no recurso ordinário do Banco

representações processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena

Votorantim S/A, acerca do divisor aplicável aos bancários,

de não conhecimento dos seus apelos.

determino o sobrestamento dos três apelos interpostos nestes
CT/cb

autos, nos termos da Portaria GP n. 15/2016.
Int.
SAO PAULO, 10 de Janeiro de 2017

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

MARIA ELIZABETH MOSTARDO NUNES

CINTIA TAFFARI

Desembargador(a) do Trabalho

Desembargador(a) do Trabalho

13ª Turma - Cadeira 4
Despacho
Despacho

15ª Turma - Cadeira 2
Notificação
Intimação

Processo Nº RO-1001919-16.2015.5.02.0708
Relator
CINTIA TAFFARI
RECORRENTE
ADRIANA REQUENA
ADVOGADO
ANTONILDOM HAENDEL
FERNANDES LIMA(OAB: 102148/SP)
ADVOGADO
CASSIO COSTA DE OLIVEIRA(OAB:
91514/SP)
RECORRIDO
LIFEMED INDUSTRIAL DE
EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MEDICOS E HOSPITALARES S.A.
ADVOGADO
MONICA CANELLAS ROSSI(OAB:
28359/RS)
ADVOGADO
BENÔNI CANELLAS ROSSI(OAB:
43026/RS)

Processo Nº RO-1001598-42.2015.5.02.0720
Relator
BEATRIZ DE LIMA PEREIRA
RECORRENTE
ANDREIA MARIA PINHEIRO BRITO
ADVOGADO
ANDRE LUIZ BICALHO
FERREIRA(OAB: 254985/SP)
RECORRIDO
BK BRASIL OPERACAO E
ASSESSORIA A RESTAURANTES
S.A.
ADVOGADO
PRISCILA MARIA FERRAO
MILAGRES(OAB: 176706/RJ)
Intimado(s)/Citado(s):
- BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES
S.A.

Intimado(s)/Citado(s):
- ADRIANA REQUENA
- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MEDICOS E HOSPITALARES S.A.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Intime-se a demandada para, em o querendo, contra-arrazoar o

PODER JUDICIÁRIO

recurso ordinário interposto pela demandante (ID. 35bf526), no

JUSTIÇA DO TRABALHO

prazo de 08 (oito) dias.

Visto, etc.
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017
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Intimado(s)/Citado(s):
- ITAÚ UNIBANCO S/A
BEATRIZ DE LIMA PEREIRA
Desembargador(a) do Trabalho
PODER JUDICIÁRIO

16ª Turma - Cadeira 1
Notificação
Intimação
Processo Nº RO-1000156-90.2016.5.02.0078
Relator
FERNANDA OLIVA COBRA VALDIVIA
RECORRENTE
REGINA CELIA PIMENTEL NEVES
ADVOGADO
FERNANDO RUBIO BRAIT(OAB:
296153/SP)
RECORRIDO
ITAÚ UNIBANCO S/A
ADVOGADO
MARIA DA GLORIA CHAGAS
ARRUDA(OAB: 147732/SP)
ADVOGADO
JOSE DE PAULA MONTEIRO
NETO(OAB: 29443-D/SP)
ADVOGADO
EUNA SANTOS FERNANDES(OAB:
229896/SP)

JUSTIÇA DO TRABALHO

Considerando a decisão do TST, que afetou a questão atinente ao
"divisor de horas extras aplicável aos bancários" ao julgamento em
incidente de recursos repetitivos, e em atendimento ao teor da
Portaria GP n. 15/2016, editada por este Egrégio Tribunal e ainda
em vigor, que suspendeu o prosseguimento de todos os Recursos
Ordinários cuja discussão se relacione com aquela matéria,
determino o sobrestamento do presente processo, por se enquadrar

Intimado(s)/Citado(s):

na hipótese retratada, até o pronunciamento definitivo do TST.

- REGINA CELIA PIMENTEL NEVES

Após, tornem conclusos os autos para providências cabíveis.
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

FERNANDA OLIVA COBRA VALDIVIA

PODER JUDICIÁRIO

Desembargador(a) do Trabalho

JUSTIÇA DO TRABALHO

Intimação

incidente de recursos repetitivos, e em atendimento ao teor da

Processo Nº TutCautAnt-1003805-06.2016.5.02.0000
Relator
FERNANDA OLIVA COBRA VALDIVIA
REQUERENTE
GENERAL MOTORS DO BRASIL
LTDA
ADVOGADO
ANA PAULA FERNANDES(OAB:
203606/SP)
REQUERIDO
ANTONIO CESARIO DA SILVA

Portaria GP n. 15/2016, editada por este Egrégio Tribunal e ainda

Intimado(s)/Citado(s):

Considerando a decisão do TST, que afetou a questão atinente ao
"divisor de horas extras aplicável aos bancários" ao julgamento em

em vigor, que suspendeu o prosseguimento de todos os Recursos

- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Ordinários cuja discussão se relacione com aquela matéria,
determino o sobrestamento do presente processo, por se enquadrar
na hipótese retratada, até o pronunciamento definitivo do TST.

PODER JUDICIÁRIO

Após, tornem conclusos os autos para providências cabíveis.

JUSTIÇA DO TRABALHO

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

FERNANDA OLIVA COBRA VALDIVIA
Desembargador(a) do Trabalho

Intime-se a requerente para que informe, no prazo de dez dias, o
atual endereço do requerido.

Intimação
Processo Nº RO-1000156-90.2016.5.02.0078
Relator
FERNANDA OLIVA COBRA VALDIVIA
RECORRENTE
REGINA CELIA PIMENTEL NEVES
ADVOGADO
FERNANDO RUBIO BRAIT(OAB:
296153/SP)
RECORRIDO
ITAÚ UNIBANCO S/A
ADVOGADO
MARIA DA GLORIA CHAGAS
ARRUDA(OAB: 147732/SP)
ADVOGADO
JOSE DE PAULA MONTEIRO
NETO(OAB: 29443-D/SP)
ADVOGADO
EUNA SANTOS FERNANDES(OAB:
229896/SP)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

FERNANDA OLIVA COBRA VALDIVIA
Desembargador(a) do Trabalho

16ª Turma - Cadeira 3
Despacho
Despacho
Relator

Processo Nº RO-1001658-35.2014.5.02.0466
REGINA APARECIDA DUARTE

2150/2017
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RECORRENTE
ADVOGADO

ESTADO DE SAO PAULO (Oficial)
PAULA FERRARESI SANTOS(OAB:
292062/SP)
ALYNE BASILIO DE ASSIS(OAB:
254482/SP)
CLAUDIO HENRIQUE DE
OLIVEIRA(OAB: 329155/SP)
GABRIEL DA SILVEIRA
MENDES(OAB: 329893/SP)
JACQUES BERNARDO
JOSE DOS REIS BERNARDES(OAB:
271762-D/SP)
CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT
(2º Grau) - Estado de São Paulo Diadema / São Bernardo do Campo

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
CUSTOS LEGIS

TERCEIRO
INTERESSADO
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Intimado(s)/Citado(s):
- CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS
AMBIENTAIS LTDA.
- SEBASTIAO APARECIDO DA FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO N° 1001855-59.2016.5.02.0000
AÇÃO CAUTELAR
REQUERENTE: CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
REQUERIDO: SEBASTIÃO APARECIDO DA FONSECA

Intimado(s)/Citado(s):

ORIGEM: 03ª VT de Mogi das Cruzes

- CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA
- JACQUES BERNARDO

Proc. de origem nº 1000043-61.2015.5.02.0373

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Vistos,
Como já destacado na decisão ID. 367d025 que deferiu a liminar,

Vistos e etc.

para conferir efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto nos

Remetam-se os autos à MM. Vara de origem a fim de que seja
apreciado pelo d. Juiz a quo o pedido formulado pelo reclamante na
petição de id b8ad7d5, dando-se prosseguimento, como entender
de direito.

autos do Proc. nº 1000043-61.2015.5.02.0373, o pedido de tutela de
urgência é de natureza incidental, tendo sido extinto no Código de
Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) o processo cautelar como
procedimento autônomo.

Após, retornem os autos a esta Relatora para análise do
recurso interposto pela Fazenda Pública sob id 6ad2178 ou outras
providências porventura cabíveis.
Intimem-se.

Tendo em vista a concessão da liminar, bem como o fato de que
seus efeitos se conservam nos autos principais até eventual
revogação ou modificação (art. 296 do CPC), o que pode ocorrer
por decisão nos autos principais, não há interesse processual na

4444

conservação do presente procedimento autônomo.
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017
Posto isso, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
REGINA APARECIDA DUARTE
Desembargador(a) do Trabalho

MÉRITO (art. 485, VI, do CPC), mantida a eficácia da liminar até
ulterior deliberação nos autos principais (Proc. nº 100004361.2015.5.02.0373). Não há condenação em custas processuais

17ª Turma - Cadeira 2
Decisão Monocrática
Decisão
Processo Nº CauInom-1001855-59.2016.5.02.0000
Relator
MARIA DE LOURDES ANTONIO
REQUERENTE
CS BRASIL TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS E SERVICOS
AMBIENTAIS LTDA.
ADVOGADO
RENATO FARNEDA
BELMONTE(OAB: 235666/SP)
ADVOGADO
JOSE AUGUSTO RODRIGUES
JUNIOR(OAB: 69835/SP)
REQUERIDO
SEBASTIAO APARECIDO DA
FONSECA
ADVOGADO
DEIVID CHARLES FERREIRA DOS
SANTOS(OAB: 312200/SP)

em face do disposto no art. 295 do CPC.
Intimem-se as partes desta decisão.
Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.
São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

MARIA DE LOURDES ANTONIO
Relatora
fjmjr
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

MARIA DE LOURDES ANTONIO
Desembargador(a) do Trabalho

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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Notificação
Intimação
Processo Nº CauInom-1001684-05.2016.5.02.0000
Relator
MARIA DE LOURDES ANTONIO
REQUERENTE
SINDICATO DOS
EMPREG.EM.EMP.DE
COMP.VEN.LOC.E ADM.DE
IMOV.RES.E.COM.DE
S.P.GUAR.BAR.DIAD.E S.CAET.
ADVOGADO
CLAUDVANEA SMITH
MONTEIRO(OAB: 205361/SP)
REQUERIDO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
TERCEIRO
(2º Grau) - Ministério Público do
INTERESSADO
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT
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60.2014.5.02.0042). Não há condenação em custas processuais
em face do disposto no art. 295 do CPC.
Intimem-se as partes desta decisão.
Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.
São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

MARIA DE LOURDES ANTONIO
Relatora
fjmjr
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Intimado(s)/Citado(s):
- SINDICATO DOS EMPREG.EM.EMP.DE COMP.VEN.LOC.E
ADM.DE IMOV.RES.E.COM.DE S.P.GUAR.BAR.DIAD.E S.CAET.

MARIA DE LOURDES ANTONIO
Desembargador(a) do Trabalho

18ª Turma - Cadeira 5
Despacho
Despacho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO N° 1001684-05.2016.5.02.0000
AÇÃO CAUTELAR
REQUERENTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
DE SÃO PAULO, GUARULHOS, BARUERI, DIADEMA E SÃO
CAETANO DO SUL
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Proc. de origem nº 0002376-60.2014.5.02.0042

Processo Nº RO-1001719-13.2016.5.02.0372
SUSETE MENDES BARBOSA DE
AZEVEDO
RECORRENTE
MARCIO DA CUNHA FARIA
ADVOGADO
JOSIMARA CEREDA DA CRUZ
VIEIRA(OAB: 338075/SP)
RECORRIDO
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS
ADVOGADO
MICHELLI MONZILLO PEPINELI(OAB:
223148/SP)
ADVOGADO
MARIA EDUARDA FERREIRA
RIBEIRO DO VALLE GARCIA(OAB:
49457/SP)
Relator

Intimado(s)/Citado(s):
- COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
- MARCIO DA CUNHA FARIA

Vistos,
Como já destacado na decisão ID. 4aa3932 que deferiu

PODER JUDICIÁRIO

parcialmente a liminar, para conferir efeito suspensivo aos itens "II"

JUSTIÇA DO TRABALHO

e "III" do dispositivo da r. sentença, em face do recurso ordinário
interposto nos autos do Proc. nº 0002376-60.2014.5.02.0042, o
pedido de tutela de urgência é de natureza incidental, tendo sido
extinto no Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) o processo
Processe-se o Recurso Ordinário interposto

cautelar como procedimento autônomo.
Tendo em vista a concessão da liminar, bem como o fato de que

pela reclamada ( fls.574/592 ).

seus efeitos se conservam nos autos principais até eventual
São Paulo, 16.01.2017

revogação ou modificação (art. 296 do CPC), o que pode ocorrer
por decisão nos autos principais, não há interesse processual na
conservação do presente procedimento autônomo.

WALDIR DOS SANTOS FERRO
Juiz Relator

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO (art. 485, VI, do CPC), mantida a eficácia da liminar até
ulterior deliberação nos autos principais (Proc. nº 0002376Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

vlm
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contribuições assistenciais e sindicais. Requer também aplicação
SAO PAULO, 18 de Janeiro de 2017

subsidiária do Precedente Normativo 21 deste Regional, multa
astreinte pela não exibição de RAIS - Relação Anual de

WALDIR DOS SANTOS FERRO

Informações Sociais e honorários advocatícios. Por fim, entende

Juiz do Trabalho Convocado

que deve ser relevada a multa por litigância de má fé. Recolhimento
de custas processuais ID. 95c5dc9 - Pág. 1. Procuração ID. 68faf29

9ª Turma
Acórdão
Acórdão
Processo Nº RO-1000021-12.2016.5.02.0003
Relator
ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO
RECORRENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMERCIO HOTELEIRO E
SIMILARES DE SAO PAULO
ADVOGADO
LUCIANA ESPOSITO(OAB:
264227/SP)
ADVOGADO
MARCELO MACHADO(OAB:
114254/SP)
ADVOGADO
NELSON HENRIQUE DUPRE
PAVAO(OAB: 330333/SP)
RECORRIDO
RALSKI RESTAURANTES LTDA
ADVOGADO
JOSE COELHO PAMPLONA
NETO(OAB: 134643/SP)

com substabelecimento ID. 68faf29 Pág. 1.
O Sinthoresp - Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart hotéis,
Motéis, Flats, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Similares de São
Paulo e Região juntou razões recursais ID. cf3520f - Pág. 1 a 98.
Contrarrazões ID. 37a3cd2 - Pág. 1 a 31.
Dispensada a manifestação da D. Procuradoria.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
VOTO

Do conhecimento
Tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e por preenchidos
os requisitos de admissibilidade, conheço apenas do recurso

Intimado(s)/Citado(s):

oferecido pelo Sinthoresp sob o ID. cb008ef - Pág. 1 a 73.

- RALSKI RESTAURANTES LTDA
- SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO
HOTELEIRO E SIMILARES DE SAO PAULO

Da coisa julgada
Argumenta o sindicato autor que não cabe a extinção do feito com
resolução do mérito, alegando que, embora as ações movidas

PODER JUDICIÁRIO

anteriormente apresentarem identidade de causa de pedir, seus

JUSTIÇA DO TRABALHO

pedidos são diferentes, pois guardam relação com contribuições
assistenciais e sindicas de períodos anuais não pleiteados naqueles

IDENTIFICAÇÃO

litígios.
À análise.

PROCESSO nº 1000021-12.2016.5.02.0003 (RO)
RECORRENTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMERCIO HOTELEIRO E SIMILARES DE SAO PAULO
RECORRIDO: RALSKI RESTAURANTES LTDA
RELATOR: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
RELATÓRIO
Inconformado com a sentença ID702ad83, que extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, o Sinthoresp - Sindicato dos
Trabalhadores em Hotéis, Apart hotéis, Motéis, Flats, Restaurantes,
Bares, Lanchonetes e Similares de São Paulo e Região interpõe
recurso ordinário (ID. cb008ef - Pág. 1 a 73). Em preliminar, nega a
coisa julgada, requerendo seja declarada a nulidade do julgado com
retorno dos autos à Vara de origem para a devida prestação de
tutela jurisdicional. Argumenta que, embora tenha movido duas
ações anteriormente pleiteando contribuições assistenciais e
sindicais, pleiteia anos diversos. Afastada a arguição de nulidade,
no mérito, alega ser representante legítimo da categoria profissional
dos empregados da recorrida, fazendo jus ao pagamento de
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

O documento ID. a3f2e7a (Pág. 3 e 4) evidencia que o sindicato
autor ajuizou ação contra a recorrida, requerendo o reconhecimento
da legitimidade da representação sindical com o pagamento das
contribuições assistenciais, sindicais, além de multas legais e
convencionais - Proc. n. 0002009-39.2010.5.02.0054. Julgada
improcedente, a 6ª Turma deste Regional negou provimento ao
apelo e manteve a legitimidade da representação sindical do
SINDIFAST para a cobrança das contribuições assistenciais e
sindicais, tendo transitado em julgado o acórdão em julgado em
22/abril/2014 (ID. a3f2e7a - Pág. 1).
A documentação encartada demonstra, portanto, que o sindicato
autor repetidamente pretende a prestação jurisdicional quanto ao
correto enquadramento sindical e o recebimento de contribuições
assistenciais e sindicais e acessórios.
Desse modo, ainda que o sindicato autor acuse que o pedido desta
ação não guarde relação com os períodos pleiteados nos autos do
Processo 0002009-39.2010.5.02.0054, não se pode olvidar que o
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âmago da questão abarca a representatividade do sindicato autor,
questão esta anterior a todas as demais. Uma vez não reconhecida
a representatividade do sindicato autor, todas as demais pretensões
em relação à reclamada são improcedentes, por consequência

Posto isto,

lógica.
Destarte, não há como deixar de reconhecer que as duas ações

ACORDAM os magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do

apresentam identidade de causa de pedir e pedido, sendo que com

Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de voto conhecer do

relação ao Processo n. 0002009-39.2010.5.02.0054, já há coisa

apelo oposto pelo Sinthoresp sob o ID. cb008ef - Pág. 1 a 73 e, no

julgada, como comprovado nos autos.

mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir da

Por consequência, correta a decisão que extinguir o feito sem

condenação a multa aplicada por litigância de má-fé, no valor de

resolução do mérito, em razão da coisa julgada (art. 485, V, do

10%, sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação do voto

NCPC).

da relatora, parte integrante deste dispositivo

Afasto a arguição de nulidade, nada a reformar.

ASSINATURA

Dos honorários advocatícios
A celeuma não se origina de relação de emprego, motivo pelo qual

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO

os honorários advocatícios decorrem da sucumbência, devendo

Relator

aplicar-se a regra prevista na Instrução Normativa nº 27 do TST
(artigo 5º) e Súmula n. 219, III, do TST.
Mantenho a decisão.
al
Da litigância de má fé

VOTOS

Acórdão

Entendo que a litigância de má-fé exige o inequívoco intuito de
atentar contra a boa fé e a lealdade processual, a vontade expressa
em se valer do processo para o alcance de finalidade contrária à lei,
objetivos que, na hipótese, não ficaram evidenciados, afastando as
condutas tipificadas nos artigos 17 do CPC anteriormente em vigor,
com correspondência no artigo 80 do CPC em vigor.
A conclusão pela coisa julgada decorreu de interpretação a respeito
da matéria, não se enquadrando a hipótese dentre aquelas
elencadas no artigo 80, do CPC.
Da análise dos autos, resulta claro ter o sindicato autor exercido seu
direito de ação constitucionalmente garantido, sem excessos. A

Processo Nº RO-1000201-53.2016.5.02.0027
Relator
ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO
RECORRENTE
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS
E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADO
RONALDO RAYES(OAB: 114521/SP)
ADVOGADO
JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA
FAGUNDES(OAB: 147991/RJ)
RECORRIDO
VERA BIANCA
ADVOGADO
BRUNO FREIRE GALLUCCI(OAB:
340987/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
- VERA BIANCA

litigância de má fé, nas condições dos artigos 77 a 81, do CPC,
pressupõe a intenção manifesta de causar dano material ou
transtorno moral à outra parte.

PODER JUDICIÁRIO

Reformo, pois, para excluir da condenação a multa aplicada por

JUSTIÇA DO TRABALHO

litigância de má-fé, no valor de 10%, sobre o valor da causa.
Acórdão

IDENTIFICAÇÃO

Tomaram parte no julgamento as Exmas. Sras. ELIANE
APARECIDA DA SILVA PEDROSO, BIANCA BASTOS, SIMONE

PROCESSO nº 1000201-53.2016.5.02.0027 (RO)

FRITSCHY LOURO.

RECORRENTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E
SERVICOS LIMITADA

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador MAURO

RECORRIDO: VERA BIANCA

VIGNOTTO.

RELATOR: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
RELATÓRIO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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poderá ser responsabilizada.

complementada pelos declaratórios de Id 9461b40, proferida pela
Exma. Sra. Juíza Renata Bonfíglio, cujo relatório adoto e que julgou

Este é o caso dos autos.

procedente em parte a pretensão exordial, dela recorre
ordinariamente a 2ª reclamada, pelas razões de Id eaa38a4,

A base desse posicionamento parte do pressuposto de que, sendo

insurgindo-se contra a condenação subsidiária que lhe foi imposta.

o tomador de serviços livre para contratar quem lhe aprouver, deve,

Aduz que mantinha relação comercial com a 1ª reclamada, não

na sua eleição, verificar a idoneidade daquele com quem contrata,

sendo aplicável, neste caso, a Súmula nº 331 do C. TST. Requer a

visto que a referida responsabilização do tomador é acarretada pela

reforma.

chamada culpa in eligendo e in vigilando para os casos em que a
empresa contratada não honre com suas obrigações, em especial

Não houve contrariedade.

as trabalhistas. Indiscutível, repise-se, que as reclamadas
beneficiaram-se da força de trabalho despendida pelo reclamante.

É o relatório.
Desta forma, denoto a responsabilidade patrimonial da recorrente
pelo débito trabalhista, nos termos do inciso IV e VI da Súmula 331
FUNDAMENTAÇÃO

do C. TST, que esclarece ser o tomador de serviços responsável

VOTO

subsidiariamente pelo crédito trabalhista, ainda que lícita a
terceirização.

Aviada a pretensão recursal com a presença dos requisitos
cumulativos de admissibilidade, conheço.

Saliento, ainda, que o valor social do trabalho e a proteção da
dignidade do homem são finalidades e fundamentos do próprio
Estado de Direito Democrático, como anuncia a Constituição da

RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA

República. Trabalhar, dispendendo a força pessoal irrestituível, e
não receber é ato de menoscabo da dignidade humana e de

Responsabilidade Subsidiária

precarização da força de trabalho (e, portanto, do valor social do
trabalho) em proveito do capital. Daí por que não há que se cogitar

A recorrente discorda da condenação imposta na origem,

inconstitucionalidade da mencionada súmula.

sustentando que mantinha uma relação comercial com a 1ª
reclamada, não sendo aplicável, neste caso concreto, a Súmula nº

Desta perspectiva, todas as obrigações atinentes ao empregador

331 do C. TST. Requer a reforma.

direto e não satisfeitas devem ser assumidas pelo tomador de
serviços.

Não assiste razão à recorrente.

Incontroverso nos autos que entre a 1ª e 2ª reclamadas havida

Acórdão

contrato de prestação de serviços, bem como que a autora prestou

Tomaram parte no julgamento as Exmas. Sras. ELIANE

serviços em favor da recorrente, conforme confessado pelos

APARECIDA DA SILVA PEDROSO, BIANCA BASTOS, SIMONE

prepostos em audiência.

FRITSCHY LOURO.

Tais circunstâncias realçam o aproveitamento econômico por

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador MAURO

ambas as empresas da força produtiva da reclamante.

VIGNOTTO.

Nesse passo, destaco que o instituto da subsidiariedade resulta na
obrigatoriedade do tomador de serviço em responder pelos direitos
do empregado a ela oferecido pela empresa prestadora. Em tais
casos, o empregador direto deve ser executado de início e, somente
quando este não honrar os direitos do empregado é que a tomadora

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

Posto isto,

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2017

28

1.
Contrarrazões oferecidas pela reclamada ID. 9063746.
Dispensada a manifestação da D. Procuradoria.
É o relatório
ACORDAM os Magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do

FUNDAMENTAÇÃO

Trabalho da Segunda Região em: por unanimidade de votos,

VOTO

CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR

Conheço do recurso por preenchidos os requisitos de

PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da Relatora,

admissibilidade.

parte integrante deste dispositivo.
Das horas extras e do adicional noturno
O reclamante alega que o volume de clientes atendidos por dia,
suas participações constantes em reuniões na reclamada, nas
actm

fábricas, em feiras e exposições demonstram que laborava muito

ASSINATURA

além de 8 horas diárias e 44 horas semanais, fazendo jus ao
pagamento de horas extraordinárias.
Não prospera a argumentação, tendo em vista que o reclamante

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO

exercia a função de vendedor externo. As visitas a clientes, o

Relatora

deslocamento para diversos locais, a participação em eventos são

VOTOS

atividades que por sua natureza não detém meio de controle de

Acórdão
Processo Nº RO-1000237-39.2016.5.02.0078
Relator
ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO
RECORRENTE
GINO PASCUCCI
ADVOGADO
MARLETE DE BARROS
TEIXEIRA(OAB: 322215/SP)
RECORRIDO
EUCATEX S A INDUSTRIA E
COMERCIO
ADVOGADO
LUCIANA ARDUIN FONSECA(OAB:
143634/SP)

duração, não viabilizam a fiscalização do início e o final desses
expedientes desenvolvidos externamente, os quais variam de
acordo com o desempenho e características pessoais do
reclamante.
Em audiência, o reclamante reconhece que, ao exercer suas
funções, tinha liberdade para organizar sua agenda, estabelecia o
número de clientes a ser visitado, sendo a maior parte desse
trabalho atendido externamente ("o depoente é que estabelecia as

Intimado(s)/Citado(s):

visitas que faria conforme a região; o depoente atendia em média 5

- EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
- GINO PASCUCCI

clientes por dia; 70% do trabalho era externo e os outros 30% tinha
reunião na empresa bem como levava os clientes para ver os
produtos nas fábricas"). Cabe destacar que, ao afirma-r que eram
feitas ligações telefônicas pela reclamada aos clientes, o reclamante

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO

revela que não se destinavam à fiscalização da jornada
efetivamente, mas, sim, ao controle de qualidade do seu
atendimento e ocorriam de forma mensal ("a Helena ligava para os
clientes para1checar se o depoente estava fazendo visitas; também

PROCESSO nº 1000237-39.2016.5.02.0078 (RO)

a central de relacionamento da reclamada ligava todo mês para os

RECORRENTE: GINO PASCUCCI

clientes para saber se as visitas tinham sido feitas e como tinha sido

RECORRIDO: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO

o atendimento").

RELATOR: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO

Além do reclamante reconhecer sua autonomia para direcionar o

RELATÓRIO

andamento de suas atividades externas, suas testemunhas não

Inconformado com a sentença ID 44c3549, que julgou improcedente

produziram nenhuma prova no sentido de existir monitoramento

a pretensão, o reclamante interpõe recurso ordinário, alegando

diário de seu horário de trabalho. Note-se que as participações do

fazer jus a horas extras, férias, diferenças salariais, indenização por

reclamante em feiras e exposições decorrem do exercício de sua

dano moral e multa normativa. Isenção do recolhimento de custas

atividade de vendedor.

processuais - ID c0e7f92 - Pág. 4. Procuração - ID 53035ec - Pág.

Quanto ao depoimento do preposto, somente corrobora a tese de

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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Mantenho a decisão.

razão da atividade de vendedor externo. O preposto se limita a
afirmar que o reclamante levava os clientes a fazer visitas fora do

Das diferenças salariais

Município de São Paulo ("o reclamante levava clientes para visitar

O reclamante aponta que, ao ser retirada a carteira de grandes

fábricas fora do Município de São Paulo como Botucatu, Salto"). Se

clientes, sofreu redução nas suas comissões, fazendo jus às

a visita ocorria em uma cidade distante três horas aproximadamente

diferenças salariais.

do endereço da reclamada (Av. Presidente Juscelino Kubitschek,

Na inicial, o reclamante afirma que, no ano de 2014, a reclamada

1830, Itaim Bibi, São Paulo/SP), como, por exemplo na cidade

arbitrariamente e gradativamente retirou carteira de clientes após

citada de Botucatu, por certo, que, naquele dia, o reclamante não

passar por uma cirurgia, passando suas comissões de aproximados

iria fazer a visita na fábrica e depois visitar os cinco clientes, como

R$9.000,00 não passarem de pouco mais de R$2.000,00.

alega, porque ao retornar, após o horário comercial, não encontraria

Em audiência, não restou comprovada a alegação do reclamante,

os seus clientes à sua disposição e, ainda que os encontrasse, não

não há nenhuma prova que a reclamada retirou arbitrária ou

haveria como monitorar a duração dessas visitas.

abusivamente clientes do reclamante, como bem observado pelo

A participação do reclamante em feiras também não basta para

juízo a quo. A primeira testemunha do reclamante e a testemunha

comprovar que sua jornada era fiscalizada nem que após esse

da reclamada são uníssonas ao afirmar que a empresa passou por

evento deveria acompanhar necessariamente clientes em jantares.

uma restruturação, tendo sido o reclamante recompensado com o

A primeira testemunha da reclamada, além de declarar

repasse de outros clientes. A testemunha obreira aponta a

expressamente que a reclamada não controlava o horário dos

reestruturação da empresa ("a área de revenda madeireira era da

vendedores, nem mesmo em relação ao início da jornada, com

área da indústria mas houve uma mudança e passou para área da

relação aos jantares afirma que eram mais comuns ocorrerem

construção civil, ou seja, saiu da área do autor e foi para área da

almoços e a reclamada não obrigava a participação no festim ("é

depoente") e a testemunha da recorrida esclarece como se

comum em feira o vendedor sair para jantar com o cliente ou

efetivaram essas mudanças ("pela reestruturação havida os clientes

mesmo durante o ano mas em geral isso ocorre no almoço e não é

de revenda madeireira passaram a ser atendidos pela diretoria da

impositivo").

construção civil; houve uma adequação de pesos e produtos bem

O conjunto de provas produzidos nos autos leva à ilação que

como redistribuição de clientes da indústria de forma a compensar o

efetivamente o reclamante se enquadra na hipótese prevista no art.

autor; na verdade havia clientes que estavam enquadrados como

62, I, da CLT, como bem decidido pelo juízo a quo, e, assim sendo,

revenda madeireira e se percebeu que não era e estes foram

não faz jus ao pagamento de horas extras e adicional noturno.

repassados para a indústria quando da reestruturação") .

Indevida a reforma do julgado.
Os holerites também demonstram que o salário variável do
Das férias

reclamante se alterou por todo o período contratual, especialmente
no ano último período anual sob na análise. Observa-se: abril/2014 -

Alega o reclamante que nos últimos seis anos não usufruiu período

R$3.195,76 (ID. 61f3cdc - Pág. 3); março/2014 - R$3.328,19 (ID.

de férias, argumentando que produziu prova testemunhal e não

61f3cdc - Pág. 2); fevereiro/2014 - R$2.891,27 (ID. 61f3cdc - Pág.

existem recibos de pagamento dos períodos de 2010/2011 e

2); janeiro/2014 - R$2.005,14 (ID. 61f3cdc - Pág. 1); dezembro/2013

2011/2012.

- R$5.108,44 (ID. e92ab87 - Pág. 3); novembro/2013 - R$5.230,28

Ao revés do alegado, a primeira testemunha do reclamante não

(ID. e92ab87 - Pág. 2); outubro/2013 - R$5.260,42 (ID. e92ab87 -

detém conhecimento quanto à ausência de fruição do período de

Pág. 2); setembro/2013 - R$2.429,87 (ID. e92ab87 - Pág. 1);

férias durante os últimos anos trabalhados ("ao que sabe todas as

agosto/2013 - R$3.489,66 (ID. e92ab87 - Pág. 1); julho/2013

áreas de vendas tiravam férias no período de natal e ano novo mas

(férias); junho R$6.867,56 (ID. 6fc42c1 - Pág. 4); maio/2013 -

não sabe por quanto tempo; não sabe se no resto do ano as

R$3.383,87. Tal alternância de valores decorre da natureza da

pessoas tiravam outro período").

atividade desempenhada pelo reclamante, de sua produção, e não

Quanto à documentação, os holerites acostados com inicial

configura a alegada redução salarial.

denunciam a quitação das férias de 2010/2011 e 2011/2012, ora

Por fim, cabe destacar que os documentos supra referidos registram

debatidas, respectivamente sob os números ID. 8e9ac3a - Pág. 2 e

que a parte fixa do salário não sofreu alteração.

ID. 902cf29 - Pág. 4.

Desta forma, o conjunto probatório não expressa a ocorrência de
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FRITSCHY LOURO.

redução salarial, circunstância que afasta o direito às pretendidas
diferenças salariais.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador MAURO

Irretocável o decisum.

VIGNOTTO.

Da indenização por dano moral
Sustentação oral: Dra. Marlete de Barros Teixeira.
Sob o argumento de ter sofrido prejuízo no recebimento de créditos

Posto isto,

trabalhistas, ter sido retirada sua carteira de clientes, não terem sido

ACORDAM os magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do

pagas suas férias e as horas extras, o reclamante pleiteia a

Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos, conhecer do

indenização por dano moral.

apelo oposto pelo reclamante e, no mérito, NEGAR-LHE

A doutrina e a jurisprudência, cautelosas a respeito do tema, já se

PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da relatora,

inclinaram para o entendimento de que aborrecimentos e

parte integrante deste dispositivo.

transtornos havidos em função da dispensa, ainda que por justa
causa - o que não é o caso da reclamante - por si só, não tem o
condão de configurar o dano moral, que exige sempre ofensa de

ASSINATURA

extrema gravidade, que atinja o âmago da pessoa de maneira
indelével, suscetível de causar desequilíbrio físico e psicológico no
ofendido.

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO

Embora a perda do emprego e o atraso na satisfação das verbas

Relator

rescisórias constituam, de fato, situações desagradáveis e
estressantes, não configuram motivos suficientes para o pagamento
de indenização por dano moral pela empresa que demite o
empregado, ainda que causem transtornos compreensíveis na vida
pessoal do trabalhador.
É importante ressaltar, também, que há pressupostos necessários e
concomitantes para configurar a reparação por dano moral, quais
sejam: 1) existência de erro de conduta do agente; 2) ofensa a bem
jurídico; 3) relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e

al

o dano causado; 4) ausência de culpa do ofendido.

VOTOS

Acórdão

No persente caso, não se verificam os requisitos acima e, assim
sendo, não cabe reconhecer a ocorrência de dano moral e, em
consequência, o pagamento de qualquer indenização reparadora.
Não há afronta aos art. 5º, X, da CF, bem aos art. 186, 187 e 927,
todos do C.C.
Improvejo.

Da multa normativa

Não constatadas infrações relativas ao pagamento de horas extras,
adicional noturno e férias, afasto a pretendida aplicação de multa
normativa.

Processo Nº RO-1000256-92.2016.5.02.0612
Relator
ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO
RECORRENTE
AGOSTINHO APARECIDO NUNES
ADVOGADO
ANTONIO FERREIRA DA
COSTA(OAB: 222418/SP)
RECORRIDO
ASSEGUR MULTI SERVICE
PORTARIA E LIMPEZA LIMITADA EPP
RECORRIDO
VIP MULTI SERVICE PORTARIA E
LIMPEZA LTDA. - EPP
RECORRIDO
VIP - VIACAO ITAIM PAULISTA LTDA
ADVOGADO
MARIA CRISTINA BRAGA CHADDAD
BOTAFOGO(OAB: 147830/SP)
ADVOGADO
VANESSA JARROUGE
GORDILHO(OAB: 181274/SP)
ADVOGADO
MARCOS ANDRE PEREIRA DA
SILVA(OAB: 161014/SP)

Nada a reformar.
Acórdão
Tomaram parte no julgamento as Exmas. Sras. ELIANE
APARECIDA DA SILVA PEDROSO, BIANCA BASTOS, SIMONE
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ocorreu no caso, exceto quanto aos honorários advocatícios.
Das horas extras
O reclamante pugna pela reforma quanto ao pagamento de horas

PODER JUDICIÁRIO

extras, amparando a pretensão na revelia e confissão das

JUSTIÇA DO TRABALHO

reclamadas (1ª e 2ª).

IDENTIFICAÇÃO

Depreende-se dos autos que a primeira e segunda reclamadas,
injustificadamente, não compareceram à audiência na qual

PROCESSO nº 1000256-92.2016.5.02.0612 (RO)
RECORRENTE: AGOSTINHO APARECIDO NUNES
RECORRIDO: ASSEGUR MULTI SERVICE PORTARIA E
LIMPEZA LIMITADA - EPP, VIP MULTI SERVICE PORTARIA E
LIMPEZA LTDA. - EPP, VIP - VIACAO ITAIM PAULISTA LTDA
RELATOR: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
RELATÓRIO
Irresignado com a r. sentença de Id ad46dab, proferida pelo Exmo.
Sr. Juiz Bruno Luiz Braccialli, que julgou parcialmente procedente a
pretensão exordial, dela recorre o Reclamante pelas razões de Id
3fef61d.
Pretende a reforma da r. decisão de origem no tocantes às
seguintes matérias: horas extras, intervalo intrajornada e
indenização por danos morais.
Contrarrazões apresentada pela terceira reclamada em Id f406c81.
Esse é o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
VOTO

deveriam depor, razão pela qual restou decretada a revelia e
aplicada a pena de confissão, com a presunção relativa da
veracidade dos fatos narrados na inicial.
Todavia, razão não assiste ao recorrente.
Constata-se da Ata de Audiência de Id cfaed42, a confissão do
reclamante com relação às horas extras, isto é: "...que trabalhava
na garagem VIP Itaim, sempre; que o depoente trabalhava, no
período imprescrito, das 19h às 7h, na escala 12x36 nos últimos 2
anos e na escala 4x2 do início do contrato de trabalho até junho ou
julho de 2011 ou 2012, não tendo certeza da data; que recebia
horas extras em holerite; que recebeu corretamente as horas
extras quando trabalhou no sistema 4x2; que quando passou a
trabalhar na escala 12x36 não fez mais horas extras; ..."
(destaque nosso)
Diante da expressa confissão do autor não há que se falar na
presunção relativa gerada pela pena aplicada às reclamadas,
restando afastada a pretensão do recorrente.
Mantenho a r. decisão de origem.

Aviada a pretensão recursal com a presença cumulativa dos
requisitos de admissibilidade, conheço, à exceção dos seguintes

Do intervalo intrajornada

tópicos: diferenças de todas as verbas rescisórias, remuneratórias e
indenizatórias, aviso prévio, saldo de salário, férias + 1/3
constitucional, FGTS + 40%, liberação de guias do TRCT e CD/SD
e multas dos artigos 467 e 477, da CLT, por ausência de interesse
recursal, uma vez que já deferidas na origem. Bem como,
indenização por danos morais, tendo em vista que não figurou na
inicial, constituindo, portanto, evidente inovação à lide em sede
recursal e do pedido de indenização do artigo 404, do Código Civil,
pois não ataca os fundamentos da sentença.
Quanto ao mais, rejeito a preliminar formulada em contrarrazões da
reclamada, para que não seja conhecido o recurso ordinário do
reclamante, por falta de impugnação aos fundamentos da sentença.
Isto porque houve enfrentamento, ainda que sucinto, dos termos da
decisão de origem. O apelo atende, assim, de forma satisfatória ao
que dispõe o art. art. 1010, III, do NCPC. Vale lembrar que, em sua
nova redação, a Súmula 422 do TST traz item dirigido
especificamente ao recurso ordinário, dispondo que o não
conhecimento tem lugar apenas quando as razões recursais são
inteiramente dissociadas dos fundamentos da sentença, o que não
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

Insiste o recorrente no deferimento das horas extras pela supressão
do intervalo intrajornada, tendo em vista a revelia e consequente
confissão aplicada às 1ª e 2ª reclamadas.
Com razão.
Da análise do conjunto probatório, tem-se que a terceira reclamada
não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade dos
fatos alegados na inicial, diante da confissão aplicada às 1ª e 2ª
reclamadas.
Não obstante a presunção de veracidade decorrente da pena de
confissão ficta ser somente relativa, não foram produzidas provas
capazes de elidi-la.
Dessa forma, ante as razões acima explicitadas, considero que o
autor não usufruía da aludida pausa intervalar em sua integralidade.
Logo, a conduta das reclamadas não atendeu ao disposto no artigo
71, caput, da CLT, o qual exige o intervalo mínimo diário de uma
hora para refeição, de modo a atender às necessidades físicas e
psicológicas do empregado para reposição de energias. Trata-se de
norma relativa à medicina e segurança do trabalho, pertencente ao
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Direito Tutelar do Trabalho, não comportando interpretação diversa
e cuja única hipótese de redução é a preconizada pelo artigo 71,

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO

§3º, da CLT, desde que preenchidos os requisitos previstos pela

Relator

respectiva norma.
Assim, se o intervalo mínimo para refeição e descanso é de uma
hora, é certo que a concessão de pausa inferior não atende ao fim
preconizado pelo legislador.

Mr

Reformo, pois, a r. decisão de primeiro grau, para conferir ao

VOTOS

Acórdão

reclamante, no período imprescrito, uma hora extra por dia
efetivamente trabalhado pela supressão parcial do intervalo
intrajornada, na forma do art. 71, § 4º, da CLT, com reflexos em
dsr's, férias + 1/3, gratificações natalinas, aviso prévio e FGTS 40%,
nos termos dos incisos I e III da Súmula 437, do C.TST.
Acórdão

Tomaram parte no julgamento as Exmas. Sras. ELIANE
APARECIDA DA SILVA PEDROSO, BIANCA BASTOS, SIMONE
FRITSCHY LOURO.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador MAURO
VIGNOTTO.

Processo Nº RO-1000279-18.2014.5.02.0706
Relator
ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO
RECORRENTE
AEROPORTO DE CONGONHAS SÃO
PAULO
RECORRENTE
MARINA ROSA RODRIGUES
ADVOGADO
ROGERIO MAZZA TROISE(OAB:
188199/SP)
RECORRENTE
BRASANITAS EMPRESA
BRASILEIRA DE SANEAMENTO E
COM LTDA
ADVOGADO
RICARDO ANDRE ZAMBO(OAB:
138476/SP)
RECORRIDO
AEROPORTO DE CONGONHAS SÃO
PAULO
RECORRIDO
MARINA ROSA RODRIGUES
ADVOGADO
ROGERIO MAZZA TROISE(OAB:
188199/SP)
RECORRIDO
BRASANITAS EMPRESA
BRASILEIRA DE SANEAMENTO E
COM LTDA
ADVOGADO
RICARDO ANDRE ZAMBO(OAB:
138476/SP)

Posto isto,
ACORDAM os Magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da Segunda Região em: por unanimidade de votos,
CONHECER do recurso do reclamante, exceto quanto aos

Intimado(s)/Citado(s):
- AEROPORTO DE CONGONHAS SÃO PAULO
- BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E
COM LTDA
- MARINA ROSA RODRIGUES

seguintes tópicos: diferenças de todas as verbas rescisórias,
remuneratórias e indenizatórias, aviso prévio, saldo de salário,
férias + 1/3 constitucional, FGTS + 40%, liberação de guias do
TRCT e CD/SD e multas dos artigos 467 e 477, da CLT, por

PODER JUDICIÁRIO

ausência de interesse recursal, indenização por danos morais, por

JUSTIÇA DO TRABALHO

inovação à lide em sede recursal e do pedido de indenização do

IDENTIFICAÇÃO

artigo 404, do Código Civil, pois não ataca os fundamentos da
sentença e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para incluir na condenação o pagamento de uma hora extra diária,
no período imprescrito, decorrente da concessão irregular do
intervalo intrajornada, com reflexos em dsr's, férias acrescidas de
1/3, 13º's salários e depósitos do FGTS + 40%, nos termos dos
incisos I e III da Súmula 437, do C.TST. Custas pelas reclamadas
no importe de R$200,00, calculadas sobre o valor ora rearbitrado à
condenação de R$10.000,00. Tudo nos termos e limites da
fundamentação do voto da Relatora, parte integrante deste
dispositivo.
ASSINATURA

PROCESSO nº 1000279-18.2014.5.02.0706 (RO)
RECORRENTE: MARINA ROSA RODRIGUES, BRASANITAS
EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA,
AEROPORTO DE CONGONHAS SÃO PAULO
RECORRIDO: MARINA ROSA RODRIGUES, BRASANITAS
EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA,
AEROPORTO DE CONGONHAS SÃO PAULO
RELATOR: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
RELATÓRIO
Inconformada com a r. decisão de Id 191fc6a, prolatada pela Exma.
Sra. Juíza Ivone de Souza Toniolo do Prado Queiroz, que julgou
procedente em parte a pretensão exordial, recorre ordinariamente a

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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reclamante pelas razões de Id 76a9bf1, alegando fazer jus às horas
extras decorrentes do intervalo a que alude o artigo 384, da CLT,

Contribuição Assistencial

sustentando não se tratar de mera infração administrativa. Pretende
a condenação na devolução de descontos indevidos a título de

Pretende a recorrente a reforma do julgado, no que diz respeito à

contribuição assistencial. Por fim, aduz devido o pagamento do

restituição dos descontos indevidos, contribuição assistencial.

adicional de insalubridade, ao argumento de que o expert de
confiança do Juízo concluiu que a recorrente estava exposta a

Com razão.

agentes nocivos à saúde. Requer a reforma.
O tema foi reafirmado em recente deliberação do Pleno do Tribunal
Igualmente inconformada com a decisão de piso, recorre

Superior do Trabalho, embora já se achasse, há anos, fixado em

ordinariamente a reclamada pelas razões de Id 6d72806,

orientação jurisprudencial (n.º 17, SDC), Precedente Normativo (n.º

pretendendo a reforma em relação ao reconhecimento da rescisão

119) e súmula do STF (n.º 666).

indireta. Afirma que a autora em depoimento confirma os horários

Com efeito, o Tribunal Pleno, motivado por proposta de mais de dez

da defesa, em total contradição aos termos da inicial. Aponta que a

de seus integrantes, debateu a legalidade dos descontos de

Recorrida confirmou existir apenas uma alteração no seu horário,

contribuições estabelecidas por assembleias sindicais, dos

não havendo qualquer uso abusivo da Empregadora. Alega

trabalhadores não sindicalizados e, sob o fundamento de que, na

indevidas as horas extras, sustentando que a autora confessa não

ordem jurídica sindical brasileira, com a presença dos elementos de

ter laborado em sobrejornada e que não foi produzida prova para

unicidade e de financiamento obrigatório, não existe espaço para

corroborar a jornada alegada na exordial. Por fim, aduz indevidos os

instituição da chamada contribuição de solidariedade.

honorários advocatícios.

Em que pese o benefício a que faz jus qualquer integrante da
categoria, como resultado útil da negociação coletiva entabulada

Não houve contrariedade.

pelo sindicato, sua contrapartida já se dá pelo pagamento do
"imposto" sindical.

É o relatório.

Neste mesmo sentido a Súmula Vinculante 40 (publicada no DJe do
STF de 20/03/2015), in verbis:

FUNDAMENTAÇÃO

"A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da

VOTO

Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato
respectivo" .

Aviadas as pretensões recursais com a presença cumulativa dos

Assim, e considerando a ausência de prova de que o reclamante

requisitos de admissibilidade, conheço-as.

era associado ao ente sindical de classe, impõe-se a condenação
da reclamada a restituir os valores descontados a título de

RECURSO DA RECLAMANTE

contribuição assistencial.

Intervalo do Artigo 384, da CLT

Provejo.

Ao contrário do Ilustre entendimento primígeno, entendo devidas as

Adicional de Insalubridade

horas extras pela inobservância do artigo 384, da CLT. Entretanto,
conforme se verá por ocasião do enfrentamento da insurgência

A recorrenteaduz devido o pagamento do adicional de

acerca da jornada, a reclamante confessou em exordial que não

insalubridade, ao argumento de que o expert de confiança do Juízo

realizava horas extras.

concluiu que a recorrente estava exposta a agentes nocivos à
saúde.

Com tais ponderações, indevido o intervalo, ainda que por diversos
fundamentos adotados na origem.

Com razão.

Improvejo.

Força convir, no entanto, que os fundamentos de direito utilizados

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2017

pela juíza de 1º grau, a meu entender, não foram acertados,

34

de guias de FGTS e seguro desemprego.

porquanto, reconhecer em juízo ao empregado o direito ao adicional
de insalubridade e, ao mesmo tempo, negar o recebimento do

Provejo neste sentido.

adicional, por conta da suposta necessidade de nova
regulamentação legal, pois escorado o benefício no valor do salário

Horas Extras e Reflexos

mínimo, cuja regra de origem (art. 192 da CLT) não teria sido
recepcionada pela Constituição (Súmula nº 4 do STF), conforme os

Com razão a insurgência.

termos da sentença, é negar ao trabalhador os direitos de proteção
albergados, também, na própria Carta Federal.

Isto porque, ainda que a reclamada não tenha acostado aos autos

Portanto, não comungando, neste aspecto, com a decisão de 1º

os cartões de ponto do período posterior a fevereiro de 2014, é

grau, reformo-a, para deferir o adicional de insalubridade em grau

certo que em depoimento a autora afirmou que a jornada realizada

médio, determinando que a base de cálculo do pagamento se faça

era das 6h00 às 14h20, com 1 hora de intervalo, o que não acarreta

sobre o salário mínimo.

jornada extra.

Dado o caráter habitual do aludido benefício, devidos os reflexos em
descansos semanais remunerados, férias, 13ºs salários e FGTS.

Saliento que em depoimento a autora também afirmou laborar das

Provejo.

22h às 6h, porém sequer soube precisar o momento. Ademais, é
certo que no período em que não vieram aos autos os controles de

RECURSO DA RECLAMADA

ponto, a inicial aponta jornada que também acarreta hora extra.

Neste contexto, reformo, para excluir da condenação as horas
Rescisão Indireta

extras e reflexos deferidos.

Nos termos do artigo 483, da CLT, o empregado poderá considerar
rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando houver

Honorários Advocatícios

justa causa ensejada pelo empregador por qualquer das alíneas
constantes do supracitado diploma legal.

Pretende a recorrente a reforma do julgado quanto à indenização
dos honorários advocatícios

De outro lado, para a caracterização da rescisão indireta do contrato
de trabalho é imprescindível que a gravidade do descumprimento

Razão lhe assiste.

contratual impeça a continuidade da relação empregatícia.
Em que pese meu entendimento sobre a questão, eis que considero
Ao contrário do ilustre entendimento primígeno, verifico que não

que, a partir da edição do atual Código Civil, também nas

restaram comprovadas nos autos as constantes alterações de

reclamações trabalhistas são devidos os honorários advocatícios,

horário de trabalho, tendo em vista que em depoimento a autora

independentemente de pedido, ressalvo o meu posicionamento para

informou apenas que laborou das 6h00 às 14h20 e das 22h às 6h,

adotar o dos meus pares, o que faço em benefício de economia e

em período que sequer se recorda, denotando ausência de prejuízo

celeridade processual a beneficiar a sociedade como um todo.

à obreira. Outrossim, referida alteração de horário de trabalho está
inserida no poder potestativo do empregador, decorrente de

Assim, com esteio nas Súmulas 219 e 329 do Tribunal Superior do

necessidade da atividade econômica desenvolvida, não caracteriza

Trabalho, reformo a decisão de origem.

falta patronal grave o suficiente para ensejar a ruptura indireta e
motivada do contrato de trabalho pelo empregado, mormente
quando ausente, também, o requisito da imediatidade.

Acórdão

Reformo, para determinar que a rescisão se deu sem culpa do

Tomaram parte no julgamento as Exmas. Sras. ELIANE

empregador, e por iniciativa do empregado, restando indevidos,

APARECIDA DA SILVA PEDROSO, BIANCA BASTOS, SIMONE

portanto, o pagamento de aviso prévio, multa fundiária e liberação

FRITSCHY LOURO.
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VIGNOTTO.

RECORRENTE: JOAO DENILSON DE FREITAS
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RECORRIDO: TOME ENGENHARIA S.A., CONSORCIO TOMETECHNIP
RELATOR: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
Posto Isto,

RELATÓRIO
Inconformado com a r. sentença de ID. dba1ce7, complementada

ACORDAM os Magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do

pela decisão de ID. c8f6270, que julgou parcialmente procedente a

Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos, CONHECER

pretensão exordial, recorre o reclamante, pugnando pelo

dos recursos; DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ordinário

deferimento dos pedidos de reajuste salarial, PLR 2014, multa

da reclamante, para acrescer à condenação a devolução de

normativa, diferenças de horas extras e horas extras por tempo à

descontos a título de contribuição assistencial e adicional de

disposição do empregador.

insalubridade em grau médio e reflexos em descansos semanais

Contrarrazões pela parte reclamada (ID. 7b6dca8).

remunerados, férias, 13ºs salários e FGTS e, DAR PARCIAL

Dispensada a manifestação da D.Procuradoria.

PROVIMENTO ao recurso da reclamada, para afastar o

É o relatório.

reconhecimento da rescisão indireta, bem como a condenação em

FUNDAMENTAÇÃO

aviso prévio, multa fundiária e liberação de guias de FGTS e SD,

VOTO

bem como a condenação em horas extras e reflexos. Tudo nos

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do

termos da fundamentação do voto da Relatora, parte integrante

recurso interposto.

deste dispositivo.
actm

RECURSO DO RECLAMANTE

ASSINATURA
Da Convenção Coletiva (reajuste salarial, PLR 2014, multa
normativa)
ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
Relator

O reclamante sustenta o seu inconformismo recursal, sob a

VOTOS

alegação de que a CCT juntada na inicial é idêntica à Convenção

Acórdão
Processo Nº RO-1000305-40.2016.5.02.0255
Relator
ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO
RECORRENTE
JOAO DENILSON DE FREITAS
ADVOGADO
HELEN DOS SANTOS BUENO(OAB:
170943/SP)
RECORRIDO
CONSORCIO TOME-TECHNIP
ADVOGADO
SIDNEI GARCIA DIAZ(OAB:
97089/SP)
RECORRIDO
TOME ENGENHARIA S.A.
ADVOGADO
SIDNEI GARCIA DIAZ(OAB:
97089/SP)

coletiva juntada pela recorrida, requerendo, consequentemente, a
procedência dos pedidos formulados com base na CCT, quais
sejam: reajuste salarial, PLR 2014 e multa normativa.
Razão não lhe assiste. Não se confirma a alegação de que os
instrumentos normativos são idênticos, eis que o reclamante pleiteia
com base em uma convenção coletiva (ID. d8b4fb7) e a recorrida
juntou um acordo coletivo (ID d96328d), que deve ser aplicado por
ter normas específicas da categoria do trabalhador, inclusive com
benefícios em relação à Convenção Coletiva.
Ademais, na própria decisão em dissídio coletivo juntado pelo

Intimado(s)/Citado(s):
- CONSORCIO TOME-TECHNIP
- JOAO DENILSON DE FREITAS
- TOME ENGENHARIA S.A.

reclamante (ID cf80dbc - pag.09), consta que o piso da função de
pintor é de R$ 7,43, já com o reajuste de 10% (cláusula quarta,
parágrafo sétimo).
Quanto à PLR, a reclamada apresentou o holerite do mês 02/2015,
com o pagamento da verba referente aos 5 meses trabalhados em
PODER JUDICIÁRIO

2014 e aos dois meses laborados em 2015 (ID. 227d1e1 - Pág. 7),

JUSTIÇA DO TRABALHO

conforme disposição do anexo 2 do Acordo Coletivo (ID. d96328d -

IDENTIFICAÇÃO
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quantidade de meses ou fração igual ou superior a 15 dias

que for maior, com reflexos em aviso prévio, nos repousos

efetivamente trabalhados

remunerados, nas férias acrescidas de um terço, nos décimos

Por consequência, tendo a reclamada comprovado que o reajuste

terceiros salários e no FGTS, acrescido da indenização

salarial e o pagamento da PLR ocorreu como definido no acordo

complementar de 40%, observados os parâmetros para as demais

coletivo firmado com o sindicato da categoria, não há se falar em

horas extras deferidas na origem. Reformo.

reforma da decisão no ponto, tampouco em multa normativa.
Mantenho.

Do trajeto interno

Não se impõe, contudo, a caracterização da litigância de má-fé,

Postula o reclamante a condenação da reclamada ao pagamento

conforme pretendido pela recorrida em contrarrazões, pois o

de horas extras em razão do tempo despendido no trajeto interno

simples inconformismo ou a má interpretação das consequências do

das dependências da reclamada, até chegar ao seu posto de

ato jurídico praticado não torna o trabalhador litigante de má-fé.

trabalho, entendendo tratar-se de horas à disposição do
empregador.

Das horas extras

Alega, na página 05 da inicial (ID 65add4d), que "era obrigado a
descer no portão 20, passar o crachá e pegar o ônibus para chegar

Pugna o recorrente pelo deferimento das horas extras laboradas e

no canteiro de obras, cujo trajeto levava em média mais de 10

não pagas apontadas em manifestação à defesa. Alega ser invalido

minutos". Na saída, aduziu que "o ônibus fornecido pela reclamada

o acordo de compensação de jornada, pela quantidade de horas

ficava circulando entre as duas portarias (Portaria 5 e 20), sendo

extras laboradas pelo recorrente.

que levava, em média, 30 minutos para que fosse liberada a partida

Com razão. Pegue-se, por exemplo, o espelho de ponto do mês de

do ônibus que levava o obreiro até a sua residência".

novembro/2014 (ID. 819c784, pag.4), em que há a prestação de

Por sua vez, a testemunha ouvida a convite do reclamante declarou

horas extras em 22 dias do mês. A realização habitual de horas

que "da portaria 20 até efetivamente bater o ponto levava de 20/25

extras é circunstância que descaracteriza o acordo de

minutos pois era necessário pegar um ônibus; que o mesmo ocorria

compensação, especialmente considerando que, estando o

na saída". Acrescentou que "no inicio entrava pela portaria 20, mas

trabalhador sujeito, habitualmente, à prorrogação de jornada, não se

ao final do seu contrato o ônibus já deixava direto na área; que isso

pode reconhecer a existência de compensação válida, pois se

ocorreu em dezembro/2014; que nesse segundo momento

tratam de regimes que não podem ser adotados de forma

demoravam poucos minutos da portaria até bater o ponto, que antes

concomitante.

de dezembro/2014 chegavam na empresa, e iam para área". (ID

Aplicam-se, ao caso, os termos do item IV da Súmula 85 do C. TST,

fe727ca).

de seguinte teor:
Assim, tem-se que o reclamante logrou êxito em confirmar, por
85 - Compensação de jornada:

prova oral, a alegação inicial de que permanecia à disposição do

...

empregador em período anterior e posterior ao registro do ponto,

IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo

nos seguintes parâmetros:

de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que

• 20 minutos antes do início da jornada;

ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como

• 20 minutos após a jornada e

horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação,

• da admissão até novembro de 2014.

deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho

Com tais informações, passa-se à análise da insurgência, com

extraordinário. (ex-OJ nº 220 - Inserida em 20.06.2001)

vistas à tese Prevalecente nº 21, deste Regional: "Considera-se à
disposição do empregador o tempo necessário ao deslocamento do
trabalhador entre a portaria e o respectivo local de

Dessa forma, com base no inciso IV, da Súmula 85 do TST, é

trabalho".Portanto, à luz da Tese Jurídica Prevalecente nº 21 do

devido o pagamento de diferenças de horas extras, considerando a

TRT da 2ª Região, revejo posicionamento anterior, para deferir 40

jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, sendo devidas como

(quarenta) minutos de horas extras por dia de efetivo trabalho,

extras as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal e,

limitados da admissão do reclamante até o mês de novembro de

quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais

2014. São devidos os reflexos das horas extras no aviso prévio, nos

apenas o adicional legal ou normativo por trabalho extraordinário, o

repousos remunerados, nas férias acrescidas de um terço, nos
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décimos terceiros salários e no FGTS, acrescido da indenização
complementar de 40%, observados os parâmetros para as demais

ASSINATURA

horas extras deferidas na origem. Reformo.

Acórdão

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO

Tomaram parte no julgamento as Exmas. Sras. ELIANE

Relator

APARECIDA DA SILVA PEDROSO, BIANCA BASTOS, SIMONE
FRITSCHY LOURO.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador MAURO

pd

VIGNOTTO.

VOTOS

Acórdão

DO EXPOSTO,

ACORDAM os Magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos, CONHECER
do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, DAR-LHE

Processo Nº RO-1000367-91.2016.5.02.0704
Relator
ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO
RECORRENTE
NATHALY BERBERT GUIMARAES
DE SA
ADVOGADO
ALFREDO FERNANDO FERREIRA
FIGUEIREDO FILHO(OAB:
211454/SP)
RECORRIDO
MANYMOLD INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOLDES LTDA - EPP
ADVOGADO
DENIS BARROSO ALBERTO(OAB:
238615/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- MANYMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES LTDA EPP
- NATHALY BERBERT GUIMARAES DE SA

PROVIMENTO para acrescer à condenação o pagamento de: (a)
diferenças de horas extras, considerando a jornada de 8 horas
diárias e 44 semanais, sendo devidas como extras as horas que

PODER JUDICIÁRIO

ultrapassarem a jornada semanal normal e, quanto àquelas

JUSTIÇA DO TRABALHO

destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o
adicional legal ou normativo por trabalho extraordinário, o que for

IDENTIFICAÇÃO

maior; (b) 40 (quarenta) minutos de horas extras por dia de efetivo
trabalho, pelo trajeto interno, limitados da admissão do reclamante
até o mês de novembro de 2014, observados em todos os casos os
parâmetros para as demais horas extras deferidas na origem, com
reflexos no aviso prévio, nos repousos remunerados, nas férias
acrescidas de um terço, nos décimos terceiros salários e no FGTS,
acrescido da indenização complementar de 40%. Custas majoradas

PROCESSO nº 1000367-91.2016.5.02.0704 (RO)
RECORRENTE: NATHALY BERBERT GUIMARAES DE SA
RECORRIDO: MANYMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOLDES LTDA - EPP
RELATOR: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
RELATÓRIO

para a quantia de R$ 340,00, calculadas sobre o valor da
condenação que ora rearbitro para R$ 17.000,00. Tudo nos termos
da fundamentação do voto da Relatora, parte integrante deste
dispositivo. Com ressalvas de fundamentos da Exma.
Desembargadora Bianca Bastos.

Inconformada com a sentença que julgou procedente em parte a
pretensão, a reclamante interpõe recurso ordinário. Aponta fazer jus
à indenização por dano moral, multa normativa e reparação por
perdas e danos. Requer, ainda, que não sejam autorizados os
descontos de seu crédito relacionados ao Fisco e ao INSS.
Procuração (ID. 9ca358b - Pág. 1).
Contrarrazões oferecidas pela reclamada (ID. 63ce74b)
Dispensada a manifestação da D. Procuradoria.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
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revista conhecido e provido. (Processo: RR - 1049462.2014.5.03.0053 - Relatora: Ministra Dora Maria da Costa, Data

Conheço do recurso por preenchidos os requisitos de

de Julgamento: 29/04/2015, 8ª Turma, Data de Publicação:

admissibilidade.

04/05/2015)

Do dano moral

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA ADIDAS DO BRASIL LTDA.

A reclamante entende que o não recebimento de verbas rescisórias

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO

até a presente data e a desorganização de sua vida financeira

DE SALÁRIO E DE VERBAS RESCISÓRIAS. INDEVIDA. Diante da

comprovam o abalo de sua dignidade. Acrescenta que, caso

ofensa ao art. 186 do Código Civil, determina-se o processamento

sofresse qualquer acidente, estaria desamparada do auxílio da

do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento a que se dá

Previdência pela ausência do registro do contrato de trabalho por

provimento. RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANO

um período de 93 (noventa e três) dias.

MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO E DE VERBAS

Ainda que se reconheça as dificuldades financeiras trazidas pelo

RESCISÓRIAS. INDEVIDA. Esta Corte firmou o entendimento de

inadimplemento do empregador, cabia à reclamante fazer prova

que o simples atraso no pagamento dos salários ou das verbas

efetiva dessa conduta. Contudo, não trouxe aos autos nenhum

rescisórias, quando não comprovada a reiteração na conduta

documento que comprovasse ter sofrido constrangimentos por

patronal ou o efetivo dano sofrido pelo empregado, não enseja o

cobrança de contas ou compromissos assumidos.

pagamento de indenização por dano moral. Precedentes. Recurso

Quanto à ausência de registro do contrato de trabalho, a recorrente

de Revista conhecido e provido. (RR - 115-90.2013.5.03.0152,

condicionou eventual acidente à ocorrência de dano moral, não

Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento:

demonstrando, portanto, sua efetivação.

03/12/2014, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/12/2014)

A reclamante não se desincumbiu a contento de produzir prova do

(...) INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA QUITAÇÃO

propalado prejuízo moral, como lhe competia, à luz do artigo 818,

DAS VERBAS RESCISÓRIAS. 1. Consoante jurisprudência desta

da CLT c/c artigo 373, I, do NCPC.

Corte superior, o atraso no pagamento das verbas rescisórias não

Cabe destacar que o descumprimento de parcelas de cunho

configura, por si só, dano moral, gerando apenas a incidência da

remuneratório de pelo empregador, isoladamente, não tem o

multa prevista no artigo 477, § 8º, da Consolidação das Leis do

condão de acarretar abalo à moral, à dignidade, à honra ou aos

Trabalho. 2. O dano moral fica caracterizado apenas quando

direitos de personalidade do trabalhador. De fato, cuida-se de dano

evidenciada a violação dos direitos da personalidade do reclamante,

cujo efeito é eminentemente patrimonial, sendo inapto, em si

mediante a demonstração de consequências concretas, danosas à

mesmo a invadir a esfera da dignidade, da honra, da imagem

imagem e à honra do empregado, decorrentes do atraso.

pessoal ou da autoestima do empregado.

Precedentes. 3. Recurso de revista não conhecido. (RR - 594-

Incumbia à reclamante produzir prova de que, no caso concreto, a

86.2013.5.15.0043 - Relator: Ministro Lelio Bentes Corrêa. Julgado

questão desbordou-se dos limites materiais que lhe são próprios

em: 18/03/2015, 1ª Turma, DEJT de 20/03/2015.)"

para ingressar no âmbito de sua intimidade e personalidade,

Destarte, mantenho a decisão atacada.

encargo esse de que não logrou desvencilhar-se.
O C. TST mantém firme jurisprudência no sentido de que o mero

Da multa normativa

descumprimento de obrigações trabalhistas, por si só, não enseja o

A recorrente requer o pagamento de uma multa normativa por

reconhecimento de dano moral, o qual somente se concretiza

infração, no importe de 4%, em razão de serem pleiteadas

quando demonstrada a conduta ofensiva aos direitos de

judicialmente.

personalidade e ao patrimônio imaterial do empregado,

Prospera a pretensão da reclamante, tendo em vista os termos

circunstância essa não vislumbrada no presente caso. Confiram-se

cláusulas 80ª, da CCT 2012/2014 (ID be669ca - Pág. 2) e CCT

os seguintes precedentes:

2015/2016 (ID e8ba514 - Pág. 2), que dispõe:

"RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

"80)MULTA

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VERBAS

a) Multa de 2% (dois por cento) do salário normativo da respectiva

RESCISÓRIAS. A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de

base territorial por infração e por empregado, em caso de

que o mero atraso no pagamento de salários ou a ausência de

descumprimento das obrigações de fazer, contidas nesta

regular quitação das verbas rescisórias no prazo legal, por si só,

Convenção coletiva de Trabalho, revertendo o seu benefício em

não enseja a indenização por dano moral. Precedentes. Recurso de

favor da parte prejudicada;
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b) Em caso de necessidade de ação judicial para recebimento

posicionamento deste Regional foi cristalizado na Súmula 18,

da multa prevista nesta cláusula,o valor será equivalente a 4%

editada pela Resolução TP nº 01/2014, publicada no DOE nos dias

(quatro por cento) do salário normativo de que trata esta

2, 3 e 4 de abril do corrente ano, cuja adoção é salutar:

Convenção coletiva de Trabalho; (detacado)

"Indenização. Artigo 404 do Código Civil. O pagamento de

c) Ficam excluídas desta penalidade as cláusulas que já possuam

indenização por despesa com contratação de advogado não cabe

cominações específicas."

no processo trabalhista, eis que inaplicável a regra dos artigos 389

Assim, uma vez já reconhecido na sentença o descumprimento de

e 404, ambos do Código Civil."

cláusulas que impõem o pagamento de salário até o 5º dia útil de

E no mesmo sentido, é o firme entendimento do C. Tribunal

cada mês, pagamento integral de abono especial, vale-alimentação

Superior do Trabalho:

e vale-transporte, cabível a reforma do julgado para estabelecer que

"RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA -

a multa normativa das cláusulas 80, das CCT 2012/2014 e CCT

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E

2015/2016, o que deve dar-se por infração, no importe de 4%,

DANOS - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO SINDICATO DA

respeitados os limites da condenação.

CATEGORIA PROFISSIONAL. Mesmo após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, permanece válida a determinação

Da reparação por perdas e danos - art. 389 e 404, do Código

contida no art. 14 da Lei nº 5.584/70, no sentido de que a

Civil

condenação referente aos honorários advocatícios no processo do

Observo, de partida, que a indenização pretendida, ainda que de

trabalho não decorre pura e simplesmente da sucumbência,

forma oblíqua, nada mais representa do que a percepção de

dependendo da observância dos requisitos afetos à prestação de

honorários advocatícios nesta Justiça Especializada.

assistência sindical e à impossibilidade da parte de demandar sem

De fato, esta Relatora entende que o advogado é indispensável

prejuízo do próprio sustento, consoante preconizado nas Súmulas

para a administração da Justiça (artigo 133, da Constituição

nºs 219 e 329 e na Orientação Jurisprudencial nº 305 da SBDI- 1 do

Federal) e que o acesso ao Judiciário sem assistência de

TST. Nesse diapasão, existindo regulamentação expressa na Lei nº

profissional devidamente qualificado é extremamente prejudicial ao

5.584/70 quanto à concessão de honorários de advogado na Justiça

jurisdicionado. Contudo, tal não é o entendimento dos Tribunais do

do Trabalho, não se há de cogitar na incidência de honorários

Trabalho, em especial o C. Tribunal Superior do Trabalho, pelo que,

advocatícios de forma indenizável em consequência da aplicação

por medida de celeridade processual, rendo-me às disposições

subsidiária das normas insertas nos arts. 389, 395 e 404 do Código

contidas nas Súmulas 219, I, e 329, ambas do C. TST.

Civil. Recurso de embargos conhecido e desprovido. (TST-E-RR-

Cumpre ressaltar que, embora beneficiário da justiça gratuita, na

1278-68.2012.5.04.0005, SBDI-1, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de

forma da declaração de hipossuficiência de fl. 23, o reclamante não

Mello Filho, DEJT 25/4/2014);

se encontra assistido por sua entidade sindical, nos moldes

II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. (...)

determinados pela Lei n.º 5.584/70.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPARAÇÃO POR PERDAS E

Por outro lado, conquanto relevantes as considerações fulcradas

DANOS.

nos artigos 20, caput, c.c. 36, segunda parte, do CPC/1973, com

INAPLICABILIDADE NO PROCESSO DO TRABALHO. 1. A

correspondente nos artigos 85, caput, c.c. 103, do CPC/2015, 398 e

discussão dos autos centra-se na aplicabilidade, ou não, ao

404, do Código Civil, certo é que referidos dispositivos legais

processo do trabalho, da regra inscrita nos arts. 389 e 404 do

agridem o contido na jurisprudência majoritária acima enfocada,

Código Civil para, a partir daí, definir se os honorários advocatícios

específica no âmbito do Direito Processual do Trabalho, o mesmo

despendidos pelo reclamante em virtude da contratação de

se aplicando ao Enunciado 79, proclamado na 1ª Jornada de Direito

advogado particular estariam, ou não, abarcados pelas perdas e

Material e Processual do Trabalho, mencionado pelo autor, que

danos previstos nos referidos preceitos legais para fins de

sequer se reveste de efeito vinculante, ostentando natureza

ressarcimento pela parte contrária. 2. A respeito da matéria, a

meramente propositiva.

jurisprudência majoritária desta Corte Superior vem se firmando

Demais disso, há disciplina legal específica aplicável ao Direito

pela inaplicabilidade dos arts. 389 e 404 do Código Civil ao

Processual do Trabalho - Lei n.º 5.584/70 -, a qual se ressalte a

Processo do Trabalho, limitando a concessão da verba honorária às

título elucidativo, não foi revogada pela Lei n.º 10.288/01, que

hipóteses de insuficiência econômica acrescida da respectiva

alterou o teor do artigo 789, Consolidado.

assistência sindical, nos termos da Lei nº 5.584/70 e das Súmulas

Por fim, colocando uma pá de cal sobre a questão, o

nºs 219 e 329. Com efeito, entende-se pela impertinência dos
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aludidos preceitos legais, porque, em casos como o dos autos, não

A reclamante entende que não devem ser autorizadas deduções

se trata de honorários de sucumbência, mas, sim, de valor

fiscais e previdenciárias, mas, caso sejam deferidas, requer que se

reparatório pelo simples fato de uma parte utilizar-se de meio

limitem aos juros de mora no momento do recebimento do crédito.

judicial em face de inadimplemento do empregador, com o intuito de

Não prospera a pretensão.

equilibrar o prejuízo patrimonial sofrido quando da contratação de

Ao lado do empregador, o empregado é contribuinte obrigatório da

advogado para demandar em juízo. 3. Precedentes desta Corte. 4.

Previdência Social e do Imposto de Renda, não podendo furtar-se,

Recurso de revista de que não se conhece. (TST- RR-223-

nessa medida, à incidência de descontos nos créditos trabalhistas

35.2012.5.09.0008, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de

reconhecidos em Juízo, a tal título, relativamente à sua quota-parte.

Julgamento: 16/09/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT

Nesse sentido, a Súmula 368, do C. TST:

18/09/2015);

"368 - Descontos previdenciários e fiscais. Competência.

RECURSO DE REVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Responsabilidade pelo pagamento. Forma de cálculo. (Conversão

INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 389 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. A

das Orientações Jurisprudenciais nºs 32, 141 e 228 da SDI-1 - Res.

questão do deferimento dos honorários assistenciais no âmbito da

129/2005, DJ 20.04.2005 - Rep. DJ 09.05.2005. Nova redação -

Justiça do Trabalho está pacificada por este Tribunal por meio da

Res. 138/2005, DJ 23.11.2005. Redação do item II alterada na

Súmula n.º 219, cuja orientação foi mantida mesmo após a

sessão do Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012 - Res. 181/2012,

promulgação da Constituição Federal de 1988, como confirma o

DJe 19.04.2012)

Verbete Sumular n.º 329. Impende registrar, por oportuno, que,

I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o

havendo norma específica quanto ao cabimento dos honorários

recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do

advocatícios na seara da Justiça do Trabalho, não há de se aplicar

Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias,

a legislação civil, no caso, os arts. 389 e 404 do Código Civil.

limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos

Precedentes da Corte. Constatado que o Reclamante não se

valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário-

encontra

decontribuição. (ex-OJ nº 141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998)

assistido por seu sindicato profissional, indevida é a condenação

II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das

aos honorários advocatícios. Recurso de Revista parcialmente

contribuições previdenciárias e fiscais, resultante de crédito do

conhecido e provido. (TST-RR: 740- 27.2013.5.08.0107, Relator:

empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser

Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 15/04/2015, 4ª Turma,

calculadas, em relação à incidência dos descontos fiscais, mês a

Data de Publicação: DEJT 17/04/2015);

mês, nos termos do art. 12-A da Lei n.º 7.713, de 22/12/1988, com a

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

redação dada pela Lei nº 15

DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.

III. Em se tratando de descontos previdenciários, o critério de

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE

apuração encontra-se disciplinado no art. 276, §4º, do Decreto nº

ASSISTÊNCIA SINDICAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 389 E

3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991 e determina que

404 DO CÓDIGO CIVIL. É assente a jurisprudência deste Tribunal

a contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, seja

Superior no sentido de que os honorários advocatícios são devidos

calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art.

quando preenchidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (assistência

198, observado o limite máximo do salário de contribuição. (ex-OJs

sindical e hipossuficiência econômica), conforme a Súmula nº 219, I,

nºs 32 e 228 da SBDI-1 - inseridas, respectivamente, em

do TST, não havendo fundamento jurídico para deferi-los em

14.03.1994 e 20.06.2001)"

substituição ao

E também a Orientação Jurisprudencial 363, da SDI-1 do C. TST:

ressarcimento pecuniário decorrente da contratação de advogado

"363. Descontos previdenciários e fiscais. Condenação do

particular, diante da inaplicabilidade dos arts. 389 e 404 do Código

empregador em razão do inadimplemento de verbas

Civil às relações trabalhistas.Precedentes. Recurso de revista

remuneratórias. Responsabilidade do empregado pelo pagamento.

conhecido e provido. (TST - RR: 2362-98.2012.5.03.0016, Relator:

Abrangência. (DJ 20.05.2008) A responsabilidade pelo recolhimento

Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 25/02/2015, 1ª

das contribuições social e fiscal, resultante de conde nação judicial

Turma, Data de Publicação: DEJT 27/02/2015)."

referente a verbas remuneratórias, é do empregador e incide sobre

Nada a deferir, portanto.

o total da condenação. Contudo, a culpa do empregador pelo
inadimplemento das verbas remuneratórias não exime a

Dos descontos previdenciários e fiscais

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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- M.C. SERVICOS E PORTARIA LTDA
- RHALF MESQUITA ALBINO

quota-parte."
Nada a reformar.
Acórdão
PODER JUDICIÁRIO

Tomaram parte no julgamento as Exmas. Sras. ELIANE

JUSTIÇA DO TRABALHO

APARECIDA DA SILVA PEDROSO, BIANCA BASTOS, SIMONE
FRITSCHY LOURO.

IDENTIFICAÇÃO

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador MAURO

PROCESSO nº 1000465-36.2015.5.02.0373 (AIRO)

VIGNOTTO.

AGRAVANTE:CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: RHALF MESQUITA ALBINO
RELATOR: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO

Posto isto,

RELATÓRIO

ACORDAM os magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela reclamada contra

Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de voto, conhecer do

a decisão de Id 1db51df, em que o MM. Juízo de origem negou

apelo oposto pela reclamante e, no mérito, DAR-LHE

seguimento ao recurso ordinário de Id 91443d5, julgando-o deserto.

PROVIMENTO PARCIAL para estabelecer que a multa normativa

Sustenta a agravante, em suma, que não tem condições de pagar

das cláusulas 80, das CCT 2012/2014 e CCT 2015/2016, deve ser

as custas, com o que faz jus, portanto, aos benefícios da justiça

por infração, no importe de 4%, respeitados os limites da

gratuita.

condenação, nos termos da fundamentação do voto da relatora,
parte integrante deste dispositivo.

Não houve contraminuta.

ASSINATURA
É o relatório.

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
Relator
FUNDAMENTAÇÃO

VOTO

al

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

VOTOS

Acórdão
Processo Nº AIRO-1000465-36.2015.5.02.0373
Relator
ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO
AGRAVANTE
RHALF MESQUITA ALBINO
ADVOGADO
RICARDO MOSCOVICH(OAB:
104350/SP)
AGRAVADO
CARBINOX INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
ADVOGADO
TATIANE MOREIRA DE SOUZA(OAB:
250298/SP)
AGRAVADO
CONDOMÍNIO SPAZIO MIRAGE
ADVOGADO
GILSON ROBERTO NOBREGA(OAB:
80946/SP)
AGRAVADO
M.C. SERVICOS E PORTARIA LTDA
ADVOGADO
GILSON ROBERTO NOBREGA(OAB:
80946/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CONDOMÍNIO SPAZIO MIRAGE
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

O agravo de instrumento não comporta conhecimento.

A Lei 12.275/2010, que alterou a redação do art. 899, §7º, CLT,
estabeleceu uma nova espécie de depósito recursal, em montante
equivalente a 50% do valor do depósito do recurso que se pretende
destrancar, a qual tem inegável natureza "de garantia do juízo
recursal" e, por conseguinte, de pressuposto de admissibilidade,
nos seguintes termos:

Art. 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão
efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste
Título, permitida a execução provisória até a penhora. (...) § 7º - No
ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do
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recurso ao qual se pretende destrancar. (Incluído pela Lei nº 12.275,

Nº 006: JUSTIÇA GRATUITA - EMPREGADOR IMPOSSIBILIDADE

de 2010.

(Res. Nº 04/06 - DJE 03/07/06 e retificada pela Res. Nº 01/2007 DJE 12/06/2007). Não se aplica em favor do empregador o

Nesse sentido, inclusive, estabelece o item I da Instrução Normativa

benefício da justiça gratuita.

n.º 3 de 1993 do C. TST:
Nesse sentido, ainda há a seguinte jurisprudência do C.TST:
Os depósitos de que trata o art. 40, e seus parágrafos da Lei nº
8.177/1991, com a redação dada pelo art. 8º da Lei n.º 8.542/1992,

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

e o depósito de que tratam o § 5º, I, do art. 897 e o § 7º do art.899,

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE

ambos da CLT, com redação dada pela Lei nº 12.275 de 29/6/2010,

DEPÓSITO RECURSAL. DESERÇÃO. A pessoa jurídica deve

não têm natureza jurídica de taxa de recurso, mas de garantia do

demonstrar cabalmente nos autos a insuficiência de recursos, a fim

juízo recursal, que pressupõe decisão condenatória ou executória

de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, não

de obrigação de pagamento em pecúnia, com valor líquido ou

bastando a esse propósito a simples afirmação de tal condição. Por

arbitrado.

outro lado, tal benefício não engloba a dispensa do recolhimento do
depósito recursal, que, no âmbito do processo do trabalho, tem

Na esteira, já decidiu o C. Tribunal Superior do Trabalho pela

natureza de garantia do juízo e não de taxa judiciária. Encontra-se,

aplicabilidade do propalado pressuposto de admissibilidade para as

pois, deserto o agravo de instrumento interposto após a vigência da

hipóteses de destrancamento de recurso, valendo aqui transcrição:

Lei 12.275/2010, quando ausente o respectivo depósito. Agravo de
instrumento não conhecido. (Processo: AIRR 608-

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. DESERÇÃO.

03.2011.5.12.0018, data de julgamento 21/11/2012, Relatora

AUSÊNCIA DO DEPÓSITO RECURSAL ALUSIVO AO AGRAVO

Ministra Delaide Miranda Arantes, 7ª Turma, data de publicação

DE INSTRUMENTO. Preceitua o art. 899, § 7º, da CLT que no ato

DEJT 23/11/2012).

de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do

Destarte, por não ter a agravante comprovado o recolhimento do

recurso ao qual se pretende destrancar. Nos termos do art. 897, §

referido depósito, inadmissível o apelo.

5º e inciso I, da CLT, sob pena de não conhecimento, as partes
promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a
possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso

RECURSO ORDINÁRIO

denegado, instruindo a petição de interposição: (...)

RECORRENTE: RHALF MESQUITA ALBINO

obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da

RECORRIDA: M.C. SERVIÇOS E PORTARIA LTDA E OUTRO

respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados
do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da
decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se
pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e

Inconformado com a r. decisão de Id cf31e75, complementada pelos

do depósito recursal a que se refere o § 7º do art. 899 desta

declaratórios de Id 0ffb36d, proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Silvio Luiz

Consolidação. Assim, deixando o agravante de efetuar o depósito

de Souza, cujo relatório adoto e que julgou procedente em parte a

recursal, conduziu seu apelo à deserção. Agravo de instrumento

pretensão inicial, recorre ordinariamente o autor pelas razões de Id

não conhecido (...). (TST, ARR - 109100- 16.2008.5.15.0114 Data

4faae03, insistindo no pleito relativo ao adicional de acúmulo de

de Julgamento: 14/12/2011, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani

funções. Alega fazer jus ao adicional de periculosidade/risco, eis

de Fontan Pereira, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT

que restou comprovado que também exercia as funções de

19/12/2011).

vigilante. Em seguida, pretende o pagamento de horas extras,
sustentando a imprestabilidade dos controles de ponto. Aduz devida

E, mesmo que assim não fosse, incabível o deferimento de justiça

a indenização pelos danos morais, argumentando que restaram

gratuita para pessoa jurídica, conforme entendimento contido na

comprovadas as diversas situações que causaram

Súmula 6 deste E.TRT 2ª Região, in verbis:

constrangimentos ao recorrente, visto que a recorrida nunca se
preocupou com a higienização do local de trabalho. Por fim, requer

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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Aliás, na hipótese, provas, e nem sequer indícios, produziu o autor
em relação à alegações de que realizava funções diversas para a
qual foi contratado, ônus que a lei lhe endereçava e do qual não se

Contrarrazões apresentadas pela 1ª reclamada em Id d4d37d.

desvencilhou.

Nesta esteira, improvejo, inclusive em relação ao adicional de
É o relatório.

periculosidade pretendido, eis que as alegações recursais cingemse à comprovação das funções de vigilante, o que inocorreu na
hipótese em destaque.

VOTO
Danos Morais
Aviada a pretensão recursal com a presença cumulativa dos
requisitos de admissibilidade, conheço, à exceção do tópico relativo

Provas não produziu o autor em relação às alegações exordiais

às horas extras, eis que o recorrente não ataca os fundamentos

acerca das condições inadequadas do local de trabalho, ônus que a

sentenciais, conforme exegese da Súmula 422 do C, TST,

lei lhe endereçava, pelo que em correto passo trilhou o magistrado

considerando que referida sentença fundamentou a improcedência

de origem em decretar a improcedência da pretensão, o que não

da pretensão diante da validade da escala 12X36, ao passo em que

merece reprimendas.

em razões recursais o autor limita-se a apontar a imprestabilidade
dos controles de ponto.

Mantenho.

Honorários Advocatícios

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE

Em que pese meu entendimento sobre a questão, eis que considero
que, a partir da edição do atual Código Civil, também nas

Acúmulo de Função

reclamações trabalhistas são devidos os honorários advocatícios,
independentemente de pedido, ressalvo o meu posicionamento para

Requer a recorrente a reforma da sentença em relação ao

adotar o dos meus pares, o que faço em benefício de economia e

pagamento de adicional por acúmulo de função.

celeridade processual a beneficiar a sociedade como um todo.

Sem razão a insurgência.

Assim, com esteio nas Súmulas 219 e 329 do Tribunal Superior do
Trabalho, mantenho a decisão de origem.

Ab initio, saliento que a legislação ordinária não contempla o
propalado acúmulo de funções e, como regra, as tarefas
executadas pelo empregado são aquelas estabelecidas pelo
empregador por ocasião da celebração do contrato de trabalho,

Acórdão

conforme disposto no art. 456, parágrafo único, da CLT, segundo o

Tomaram parte no julgamento as Exmas. Sras. ELIANE

qual, "à falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal

APARECIDA DA SILVA PEDROSO, BIANCA BASTOS, SIMONE

respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e

FRITSCHY LOURO.

qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal".
Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador MAURO
Nesta esteira, conclui-se que o recorrente obrigou-se à execução

VIGNOTTO.

dos serviços próprios da função para a qual foi admitido, não
importando em desempenho de função diversa o cumprimento de
tarefas outras correlatas.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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ACORDAM os Magistrados da 9ª Turma do Egrégio Tribunal

Irresignada com a r. sentença de Id 7877d4c, complementada pelos

Regional do Trabalho da Segunda Região em: por unanimidade de

declaratórios de Id 610525d, proferida pela Exma. Sra. Juíza Rose

votos, NÃO CONHECER do agravo de instrumento ofertado,

Mary Copazzi Martins, dela recorre a Reclamada pelas razões de Id

CONHECER do recurso ordinário interposto e, no mérito, NEGAR-

4de4602, invocando preliminar de carência de ação pela ausência

LHE PROVIMENTO. Tud onos termos da fundamentação do voto

de interesse de agir e violação à coisa julgada. Alega que, com a

da relatora, parte integrante deste dispositivo. Com ressalvas de

adesão espontânea ao PDV, o recorrido renunciou expressamente

fundamentação da Exma. Sra. Desembargadora Simone Fritschy

a quaisquer eventuais direitos e garantias de emprego ou salários

Louro.

previstos na legislação e no contrato de trabalho e deu plena, geral
e irrevogável quitação ao contrato de trabalho. Alternativamente,

actm

pretende a compensação. Insurge-se contra a condenação em
adicional de periculosidade, apontando que o recorrido não

ASSINATURA

permanecia em área de risco. Alega indevido o adicional de
insalubridade deferido na origem, sustentando que havia o uso e
fiscalização efetiva dos equipamentos de proteção individual.

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
Relator

Não houve contrariedade.

VOTOS

Acórdão
Processo Nº RO-1000490-46.2015.5.02.0471
Relator
ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO
RECORRENTE
CLEISSON FERREIRA MACIEL
ADVOGADO
LUCIANA CRISTINA DE FREITAS
SOUZA GONÇALVES(OAB:
165846/SP)
ADVOGADO
ISABELA GUILHERMINO JOAO(OAB:
156120/SP)
ADVOGADO
AGAMENON MARTINS DE
OLIVEIRA(OAB: 123024/MG)
RECORRIDO
GENERAL MOTORS DO BRASIL
LTDA
ADVOGADO
CASSIO DE MESQUITA BARROS
JR.(OAB: 8354-A/SP)
ADVOGADO
ROGERIO DA COSTA STRUTZ(OAB:
89962/SP)
ADVOGADO
MARCIA REGINA POZELLI(OAB:
123632/SP)
ADVOGADO
ANA PAULA PAIVA DE MESQUITA
BARROS(OAB: 113793/SP)

Esse é o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
VOTO

Aviada a pretensão recursal com a presença cumulativa dos
requisitos de admissibilidade, conheço.

Recurso ordinário da Reclamada.

Carência de ação. Transação.

Insurge-se a reclamada contra a r. sentença de origem, sustentando

Intimado(s)/Citado(s):
- CLEISSON FERREIRA MACIEL
- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

que o autor transacionou os direitos decorrentes de seu contrato de
trabalho por livre e espontânea vontade, aderindo ao Programa de
Desligamento Voluntário.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Cinge-se, inicialmente, a controvérsia recursal, da análise dos
efeitos da transação decorrente do plano de incentivo ao
desligamento sobre a relação jurídico laboral.

IDENTIFICAÇÃO

Para restruturação operacional da recorrida, instituiu-se o plano de
incentivo ao desligamento. Vieram aos autos somente um termo de

PROCESSO nº 1000490-46.2015.5.02.0471 (RO)

adesão (Id 6b3f361), que assim dispôs:

RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: CLEISSON FERREIRA MACIEL

"...Venho por meio desta, formalizar minha adesão ao Programa de

RELATOR: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO

Desligamento Voluntário implantado pela General Motors do Brasil

RELATÓRIO

Ltda., no dia 28/02/2014 ao dia 11/03/2014, nas condições
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divulgadas pela empresa.
Declaro estar ciente de que minha adesão acarretará na rescisão

Adicional de Periculosidade e Insalubridade

sem justa causa do meu contrato de trabalho, em data a ser
definida pela empresa, mediante o pagamento das verbas

A reclamada insurge-se contra o pagamento de adicional de

rescisórias e liberação do FGTS.

periculosidade e insalubridade, alegando que o reclamante não

Assim sendo, renuncio expressamente a quaisquer eventuais

desempenhava atividades em condições de risco e insalubres.

direitos e garantias de emprego, previstos na legislação e no
Contrato coletivo de Trabalho vigentes.

Improcede o apelo.

Mediante o recebimento das verbas rescisórias legais e da
indenização adicional paga em virtude da adesão a este PDV (

O laudo técnico de Id 5213695, com os esclarecimentos de Id

indenização esta calculada de acordo com os critérios divulgados

535f4a5, foi elaborado por profissional habilitado e devidamente

pela empresa e que ora declaro ter ciência e estar de acordo), dou

capacitado para aferir as condições de periculosidade e

quitação para todos os efeitos e direitos para nada mais reclamar a

insalubridade no trabalho executado pelo autor.

qualquer título relativo ao contrato de trabalho rescindido..."
Ora, não obstante, em tese, haja possibilidade de transação dos

O expert, após vistoria e análise do local de trabalho e das funções

direitos dúbios oriundos do contrato de emprego, mediante acordo

exercidas pelo reclamante, bem como o exame dos equipamentos

de recíprocas concessões, no caso vertente, por três motivos, isto

de proteção utilizados, concluiu pela existência de periculosidade e

não ocorreu na hipótese.

insalubridade.

O primeiro: os termos ambíguos da regra contratual de transação,
que ora fala em quitação das rescisórias, ora em quitação geral.

Apontou o perito que o reclamante tinha contato permanente com

O segundo: as condições e regras mencionadas no preâmbulo do

inflamáveis em condições de risco acentuado, segundo o Art. 193

instrumento particular de transação não foram colacionadas aos

da CLT, por exercer atividades em áreas de risco de acordo com o

autos, impedindo o acesso aos limites fixados pela empresa para a

Anexo 2, da NR 16, da Portaria 3214/78, trabalhando em condições

indenização, que é objeto central do ajuste.

de periculosidade por inflamáveis, quando laborou na Planta I, ou

O último: inexiste assistência sindical, para dar esteio à

seja, até Fevereiro de 2012.

manifestação da intenção do trabalhador, cuja posição de
hipossuficiência, na contratação de emprego, limita o exercício da

Em relação à insalubridade, pontuou que o reclamante trabalhava

autonomia privada da vontade.

em condições insalubres, grau máximo (40%), devido aos agentes

Outrossim, sem amparo legal a pretendida compensação do valor

químicos, segundo o Anexo 13, da NR 15, da Portaria 3214/78.

recebido pelo recorrido por ocasião da rescisão do contrato de

Afirmou que o reclamante não recebeu equipamentos de proteção

trabalho, a título de indenização do PDV. A uma, porque a

individual que evitassem a exposição aos agentes químicos

compensação somente é possível, juridicamente, com verbas da

insalubres, como, por exemplo, creme protetivo ou luvas

mesma natureza, hipótese inocorrente na espécie. A duas, eis que

impermeáveis.

tal questão, hodiernamente, já não comporta qualquer discussão,
porquanto pacificada na jurisprudência trabalhista, por meio da

A conclusão do laudo pericial, quando não desconstituída por

edição da OJ 356 da SDI-1 do C. TST, in verbis:

nulidade, suspeição ou irregularidade insanável, nem infirmada por
prova em sentido contrário, é peremptória quanto à existência de

"Programa de incentivo à demissão voluntária (PDV). Créditos

periculosidade e insalubridade.

trabalhistas reconhecidos em juízo. Compensação. Impossibilidade.
Os créditos tipicamente trabalhistas reconhecidos em juízo não são

A constatação do trabalho em condições perigosas e insalubres

suscetíveis de compensação com a indenização paga em

gera o direito à percepção dos adicionais correspondentes, valendo

decorrência de adesão do trabalhador a Programa de Incentivo à

frisar, aliás, que meras alegações não bastam para desconstituir a

Demissão Voluntária (PDV)".

prova técnica obrigatória.

Neste espeque, rejeito a preliminar aventada.

Respaldada que está no laudo técnico, que comprovou o labor do
reclamante em condições de insalubridade e periculosidade, a r.
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sentença revisanda bem decidiu sobre o pagamento dos adicionais
e reflexos.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Apenas à guisa de esclarecimento, faço constar que o exercício da
opção pelo adicional desejado já se encontra determinado na

IDENTIFICAÇÃO

sentença de origem.
PROCESSO nº 1000509-39.2016.5.02.0076 (RO)
Mantenho.

RECORRENTE: AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA e EDUARDO ALEXANDRE ATALA SOUZA
RECORRIDO: OS MESMOS

Acórdão

RELATOR: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO

Tomaram parte no julgamento as Exmas. Sras. ELIANE

RELATÓRIO

APARECIDA DA SILVA PEDROSO, BIANCA BASTOS, SIMONE

Irresignada com a r. sentença de Id 0a3b4e3, complementada pelos

FRITSCHY LOURO.

declaratórios de Id 78c2250, proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Helcio
Luiz Adorno Junior, dela recorre ordinariamente a reclamada pelas

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador MAURO

razões de Id 2aa9ccf, requerendo a reforma da sentença no que

VIGNOTTO.

tange ao reconhecimento de vínculo empregatício. Alega que a
relação havida entre as partes foi de prestação de serviços através
da empresa EAA SOUZA SERVIÇOS EIRELI EPP. Reafirma que

Posto isto,

não estavam presentes os requisitos essenciais para a configuração
do vínculo empregatício. Em seguida, aponta que o recorrido jamais
laborou além de 8 horas diárias, pretendendo o afastamento da

ACORDAM os Magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do

condenação em horas extras. Por fim, requer que conste que a

Trabalho da Segunda Região em: por unanimidade de votos,

recorrente deverá ser intimada a anotar a CTPS após juntada na

conhecer do recurso, AFASTAR a preliminar arguida e, no mérito,

Secretaria da Vara.

NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do
voto da Relatora, parte integrante deste dispositivo.

Igualmente irresignada com a decisão de piso, recorre

ACTM

adesivamente o autor pelas razões de Id c756f72, pretendendo a
condenação em diferenças salariais decorrentes da equiparação,

ASSINATURA

sustentando que restou comprovado que exercia as mesmas
funções da paradigma indicada. Por fim, insiste na condenação em
honorários advocatícios.

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
Relator

Contrarrazões apresentadas pelo reclamante em Id d53991e.

VOTOS

Acórdão
Processo Nº RO-1000509-39.2016.5.02.0076
Relator
ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO
RECORRENTE
EDUARDO ALEXANDRE ATALA
SOUZA
ADVOGADO
ALESSANDRA SOARES CAMPOS
RAFFAINE(OAB: 178354/SP)
RECORRIDO
AD DIGITAL COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA.
ADVOGADO
LUCIA ANTONELLA
CRISIGIOVANNI(OAB: 232915/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
- EDUARDO ALEXANDRE ATALA SOUZA
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O recorrente aponta que o recorrido jamais laborou além de 8 horas
diárias, pretendendo o afastamento da condenação em horas
extras.

1. Recurso ordinário da Reclamada.
Sem razão.
1.1. Vínculo de emprego. Insurge-se a reclamada contra a r.
Sentença de piso que reconheceu o liame empregatício entre as

Reconhecido o vínculo de emprego, a falta de juntada dos cartões

partes, sob o fundamento de que a relação havida foi de prestação

de ponto do autor projeta o caso para a órbita da Súmula 338, I, do

de serviços através da empresa EAA SOUZA SERVIÇOS EIRELI

C. TST, com a decorrente presunção de veracidade da jornada de

EPP. Reafirma que não estavam presentes os requisitos essenciais

trabalho declinada na inicial, o que não foi infirmado por qualquer

para a configuração do vínculo empregatício.

prova nos autos.

Sem qualquer razão.

Destarte, em correto passo trilhou o magistrado em deferir as horas
extras postuladas, o que não merece reprimendas.

Primeiramente, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente,
a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as

Improvejo.

partes, ainda que por intermédio de outra empresa, não prejudica
nem inviabiliza o reconhecimento do vínculo de emprego, porquanto

2. Recurso ordinário da Reclamante.

o contrato de trabalho é um contrato realidade e, desta forma, a
verificação de elementos que configurem a existência de vínculo

2.1. Equiparação Salarial.

empregatício, em detrimento a conteúdo de documentos, prevalece.
Pretende o recorrente a condenação em diferenças salariais
Doutra banda, o fato da reclamada ter admitido a prestação de

decorrentes da equiparação, sustentando que restou comprovado

serviços, porém a título de trabalho autônomo, gerou em favor do

que exercia as mesmas funções da paradigma indicada.

reclamante presunção favorável da presença dos elementos
caracterizadores do vínculo de emprego, atraindo para aquela, em

Sem razão.

consequência, o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo à
pretensão autoral, à luz das regras basilares de distribuição do ônus

Conforme escorreita análise primígena, diante do próprio

da prova insculpidas no art. 818 da CLT c/c o art. 373 do CPC, do

depoimento do autor verifica-se a ausência de identidade funcional

qual não se desvencilhou na espécie.

entre os paragonados, na medida em que afirmou o recorrente que
era subordinado à paradigma indicada.

Com efeito, a tese patronal do trabalho autônomo (fato impeditivo
do direito autoral vindicado) não foi confirmada por prova alguma,

Destarte, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

não tendo sido sequer produzida prova testemunhal em relação à
temática sub examine, tendo o próprio preposto afirmado em

2.2. Honorários Advocatícios.

depoimento que o reclamante não era autorizado a se fazer
substituir por terceiros, o que autoriza o reconhecimento do vínculo

Pretende o recorrente a reforma do julgado quanto à indenização

empregatício na forma do art. 3º, da CLT, tal como o fez,

dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que, à luz dos

acertadamente, o magistrado de piso.

artigos 389 e 404, do Código Civil, lhe seria devida uma
recomposição do dano que sofreu com a contratação de advogado.

Irreparável a sentença quanto a declaração de vínculo e
condenação aos consectários legais decorrentes.

Razão não lhe assiste.

Em que pese meu entendimento sobre a questão, eis que considero
1.2. Horas Extras

que, a partir da edição do atual Código Civil, também nas
reclamações trabalhistas são devidos os honorários advocatícios,
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independentemente de pedido, ressalvo o meu posicionamento para
adotar o dos meus pares, o que faço em benefício de economia e

ADVOGADO

celeridade processual a beneficiar a sociedade como um todo.

RECORRIDO
ADVOGADO

Assim, com esteio nas Súmulas 219 e 329 do Tribunal Superior do

ADVOGADO

Trabalho, mantenho a decisão de origem.

ADVOGADO

48
TOC TERMINAIS DE OPERACAO DE
CARGAS LTDA
Thiago Testini de Mello Miller(OAB:
154860-A/SP)
EDEILDO CAPITULINO DOS SANTOS
MARCIA APARECIDA
SANCHES(OAB: 292049/SP)
WANDER IANCSO
BRANCALHONI(OAB: 243636/SP)
WANDER HENRIQUE
BRANCALHONI(OAB: 187221/SP)

Intimado(s)/Citado(s):
Acórdão

- EDEILDO CAPITULINO DOS SANTOS
- TOC TERMINAIS DE OPERACAO DE CARGAS LTDA

Tomaram parte no julgamento as Exmas. Sras. ELIANE
APARECIDA DA SILVA PEDROSO, BIANCA BASTOS, SIMONE
FRITSCHY LOURO.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador MAURO
VIGNOTTO.
PROCESSO nº 1000053-80.2015.5.02.0252 (RO)
RECORRENTE: EDEILDO CAPITULINO DOS SANTOS, TOC
TERMINAIS DE OPERACAO DE CARGAS LTDA

Posto isto,

RECORRIDO: TOC TERMINAIS DE OPERACAO DE CARGAS
ACORDAM os Magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos, CONHECER
dos recursos interpostos e, no mérito, NEGAR-LHES
PROVIMENTO, tudo nos termos da fundamentação do voto da
Relatora, parte integrante deste dispositivo.

LTDA, EDEILDO CAPITULINO DOS SANTOS
RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
Inconformados com a r. sentença de ID 0539008, cujo relatório
adoto, e que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na petição inicial, recorrem ordinariamente ambos os
litigantes.

actm

A reclamada, TOC TERMINAIS DE OPERAÇÃO DE CARGAS
LTDA., mediante as razões de ID d036e5c, sustenta que o

ASSINATURA

reclamante jamais recebeu quaisquer "comissões" "por fora" dos
holerites, mas, somente, reembolsos de "refeições e pernoites"; que
ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO

o autor recebia o adicional de periculosidade proporcional ao tempo
de exposição ao risco, em perfeita consonância com as normas

Relator

coletivas da categoria, pelo que descabe falar-se em deferimento de

VOTOS

diferenças desse adicional; que o adicional de periculosidade não

10ª Turma
Acórdão
Acórdão
Processo Nº RO-1000053-80.2015.5.02.0252
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
TOC TERMINAIS DE OPERACAO DE
CARGAS LTDA
ADVOGADO
Thiago Testini de Mello Miller(OAB:
154860-A/SP)
RECORRENTE
EDEILDO CAPITULINO DOS SANTOS
ADVOGADO
WANDER IANCSO
BRANCALHONI(OAB: 243636/SP)
ADVOGADO
MARCIA APARECIDA
SANCHES(OAB: 292049/SP)
ADVOGADO
WANDER HENRIQUE
BRANCALHONI(OAB: 187221/SP)
Relator

deve refletir sobre as horas extraordinárias e sobre o adicional
noturno; que os honorários periciais foram arbitrados em valor
excessivo, devendo ser reduzidos; que é indevida a imposição de
astreintes por eventual atraso na entrega do formulário PPP; que,
com relação ao período que antecedeu à implantação do "diário de
bordo", em setembro/2012, o reclamante não tem direito ao
recebimento de horas extras, pois trabalhava em atividade externa
(motorista carreteiro) incompatível com a fiscalização dos horários
de trabalho (CLT, art. 62, I); que as horas suprimidas do intervalo
interjornadas de 11 do artigo 66 da CLT já se incluem na jornada
extraordinária cumprida pelo trabalhador; que as horas trabalhadas
após às 05h00 não devem ser acrescidas do adicional noturno; que
deve haver o abatimento global (OJ nº 415 da SBDI1 do C. TST -
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sem a limitação ao mês de apuração) das horas extraordinárias

despesas recebia um valor de "reembolso"; que poderia chegar a

comprovadamente pagas no período imprescrito; que o autor não

receber de R$ 600,00 a R$ 800,00 mensais"(ID 67e5a6f - Pág. 2).

faz jus ao auxílio-alimentação, pois já o recebeu corretamente no

Irrazoável a tese da recorrente, de que efetivamente teria pago

curso da contratualidade; que a Justiça do Trabalho não possui

"refeições e pernoites" "por mera liberalidade", sem exigir os

competência material para decidir sobre contribuições destinadas a

correspondentes comprovantes de gastos. Tanto essa tese não é

terceiros.

factível, que os pagamentos extra-recibos efetuados ao autor não

O reclamante, EDEILDO CAPITULINO DOS SANTOS,

eram fixos, mas em valores bastante variáveis. Pagamentos em

adesivamente (ID 63aebca), sustenta que faz jus ao recebimento de

montantes bastante diferentes, mês a mês, coadunam-se mais com

01 hora extraordinária por dia efetivamente trabalhado, em razão da

"comissões" que com "refeições/pernoites".

fruição de intervalo intrajornada inferior ao mínimo legal; que a

Em sendo assim, agiu com acerto o MM. Juízo originário, ao

reclamada deve lhe pagar indenização por danos morais, em virtude

concluir que a média mensal de R$ 800,00 (fixada com base no

de tê-lo submetido a jornadas exaustivas, e, finalmente, que

depoimento pessoal do autor, em valor inferior ao mencionado pelas

preenche os requisitos legais para o recebimento dos honorários

duas únicas testemunhas ouvidas) se referia a pagamentos de

advocatícios.

"comissões por fora", e não a "refeições/pernoites".

A reclamada apresentou comprovantes de depósito recursal (ID

Consequentemente, resultam prejudicados os argumentos recursais

97d7f09) e de pagamento de custas processuais (ID 98f2b61).

concernentes à natureza "não salarial"da alimentação fornecida

Contrarrazões do reclamante (ID c5a5f21) e da reclamada (ID

com base nas normas coletivas da categoria.

55e2324).

Comprovada a realização de pagamentos de "comissões" extra-

Desnecessário o Parecer da D. Procuradoria Regional do Trabalho.

recibos, tem-se por devida a repercussão do correlato valor médio

É o relatório.

arbitrado (R$ 800,00) em DSRs, férias + 1/3, 13º salários, aviso
prévio e FGTS + 40%, tal como decidido na origem.

VOTO

Mantenho.
II.2 - Adicional de periculosidade e reflexos

I - ADMISSIBILIDADE

As fichas financeiras acostadas aos autos (v. g. ID 2c6b856)

Por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade,

comprovam que o reclamante recebia o adicional de periculosidade

conheço dos recursos ordinários de ambas as partes.

em montante inferior ao previsto em lei. A reclamada assevera que
pagava esse adicional de forma proporcional, com base nas normas

II - RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA

coletivas da categoria (v.g.cláusula 15ª da CCT 2010/2011 - ID

II.1 - Comissões pagas "por fora"

eb127de - Pág. 9), argumentando que o fez em perfeita
consonância com as disposições dos artigos 7º, XXVI, da CRFB,

Sem razão a reclamada.

193 da CLT, e 3º, LI e LXIV, do Decreto nº 3.665/2000.

Ao contrário do sustentado em recurso, o reclamante logrou

Sucede que é vedada a flexibilização, mediante ACT ou CCT,

comprovar, satisfatoriamente, como lhe incumbia (arts. 818 da CLT

visando ao pagamento do adicional de periculosidade de forma

e 333, I, do CPC), mediante os depoimentos testemunhais colhidos

apenas proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois os

na audiência de ID 67e5a6f, que os valores pagos pela reclamada,

direitos relativos à saúde e à segurança do trabalho, dentre dos

"por fora" dos holerites, em valores variáveis, não se referiam às

quais se insere o mencionado adicional, advêm de normas públicas

"refeições e pernoites", propriamente ditas, mas, sim, a

imperativas e cogentes, inderrogáveis pela autonomia privada

"comissões", pagas pelas viagens de ida e de volta realizadas a

coletiva. Tanto isto é verdade que o C. TST cancelou o item II de

outras cidades, distantes ou próximas. Confira-se:

sua Súmula nº 364, através da Resolução no 174/2011. É o que se

Depoimento da testemunha Marcelo de Souza Oliveira, ouvida por

verifica da leitura do seguinte julgado do C. TST:

indicação do reclamante: "[...] que recebia extra-holerite o valor de

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1.

R$ 800,00 a R$ 1.100,00 mensais; que variava em razão de

Adicional de periculosidade. Previsão em norma coletiva para

viagens próximas e longas, que possuem valor específico; que não

pagamento em percentual inferior ao legal. Este Tribunal concluiu

tinha que comprovar despesas" (ID 67e5a6f - Pág. 2).

que o adicional de periculosidade se insere entre as medidas de

Depoimento da testemunha Adilson Guimarães, ouvida por

higiene, saúde e segurança do trabalho, garantidas por norma de

indicação da reclamada: "[...] que independente do valor gastos com

ordem pública (artigos 193 da CLT e 7º, XXII, da Constituição

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2017

50

Federal), infenso, portanto, à negociação coletiva. Por essa razão,

(ID a5dce7c - Pág. 5)

esta Corte cancelou o item II da Súmula nº 364 do TST, o qual

"[...]

reconhecia a possibilidade de fixação do adicional de periculosidade

7. ANÁLISE QUANTO À PERICULOSIDADE

em percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de

A presença de contêineres com explosivos sólidos classe 1.4 no

exposição ao risco quando estabelecido em norma coletiva. Frise-se

pátio da Reclamada é reconhecida como de risco pelo Anexo 1 da

que não se cogita em violação do art. 5º, XXXVI, da CF,

NR 16, bem como o transporte dos referidos contêineres.

especialmente porque o advento ou a mudança no posicionamento

O Autor, ao comparecer ao pátio, circulava livremente por entre as

jurisprudencial não se submete às regras de direito intertemporal,

pilhas de contêineres e isotanques, sendo que alguns destes

tendo em vista que o verbete sumular não é Lei, mas entendimento

últimos contendo líquidos e gases inflamáveis. Tal condição

uniformizado deste Tribunal Superior. Dessa forma, conforme atual

possibilitou que o Autor entrasse várias vezes por dia nas áreas de

entendimento desta Corte, a norma coletiva não pode estabelecer

risco geradas por tais isotanques, conforme previsto pela NR 16, em

percentual inferior ao legal. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da

seu Anexo 2. Além disso, o Autor transportava isotanques com

Súmula nº 333 desta Corte. 2. Minutos residuais. Flexibilização por

líquidos inflamáveis, situação similar ao transporte de líquidos

norma coletiva. Depois da edição da Lei nº 10.243/2001, não mais

inflamáveis em caminhão-tanque.

prevalece a norma coletiva a qual elastece o limite de cinco minutos

Outra situação que colocava diariamente o Autor em área de risco

que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de

era o acompanhamento do abastecimento de óleo diesel realizado

apuração das horas extras. Esse é o entendimento pacífico desta

junto ao Frentista, conforme o Anexo 2 da NR 16.

Corte Superior, consoante disposto na Súmula nº 449 desta Corte.

Assim, quanto aos explosivos iniciadores, temos que as atividades

Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TST; AIRR

de "armazenagem de explosivos" e de "transporte de explosivos"

0002182-57.2012.5.03.0089; Oitava Turma; Relª Min. Dora Maria da

são previstas como periculosas pelo Quadro n. 1 do Anexo 1 da NR

Costa; DEJT 27/11/2015; Pág. 2891)

16, a primeira para todos os trabalhadores que permaneçam em

O reclamante logrou comprovar, conforme lhe incumbia (arts. 818

área de risco e a segunda para os trabalhadores nessa atividade

da CLT e 333, I, do CPC), que trabalhava em condições

(de transporte). O Autor se enquadra nas duas, uma vez que a área

periculosas, de forma habitual, não somente com o transporte,

de risco gerada por um contêiner contendo tais explosivos varia de

como, também, dentro de áreas de armazenamento de explosivos e

75 metros a 530 metros ao redor do mesmo, dependendo da

líquidos inflamáveis.

quantidade armazenada, e o Autor comparecia ao terminal

Com efeito, no laudo apresentado no presente feito (ID a5dce7c),

diariamente, entrando em tal área de risco, além de ter efetuado o

repleto de detalhes fático-técnicos e fotográficos (e mais confiável

transporte de tal tipo de carga.

que o laudo apresentado pelo assistente técnico da ré), o Sr. Perito

O Anexo 2 da NR 16 prevê enquadramentos específicos para as

Engenheiro nomeado pelo MM. Juízo a quo cuidou de destacar,

seguintes situações:

dentre outros aspectos relevantes, verbis:

- Item 1.i - no transporte de inflamáveis líquidos em caminhão

"[...]

tanque (no caso, em isotanques sobre carreta), situação para a qual

5.1- DAS ATIVIDADES DO TRABALHADOR

está previsto o pagamento do adicional de periculosidade para o

As tarefas desenvolvidas eram as seguintes:

Motorista; o item 16.6 da NR 16 considera que as operações de

- Dirigia carreta da Reclamada para o transporte de contêineres tipo

transporte de inflamáveis líquidos a granel é perigosa, desde que

dry e isotanques, retirando as cargas de terminais portuários,

em quantidade acima de 200 litros. Os isotanques apresentam

levando-as até o pátio da Reclamada, onde eram movimentadas por

volume de 24.000 litros.

empilhadeiras tipo Stacker, ou diretamente até os clientes acima

- Item 2.III.b) - (...) quaisquer outras atividades executadas dentro

mencionados.

do prédio de armazenamento de inflamáveis ou em recintos abertos

- Acompanhava diariamente o abastecimento de seu caminhão com

e com vasilhames cheios de inflamável ou vazios não

óleo diesel, junto ao Frentista, como determina a Reclamada,

desgaseificados ou decantados".

enquanto colocava água no recipiente de água que fica do lado do

(ID a5dce7c - págs. 6 e 7 - grifos acrescidos)

bocal do tanque de óleo diesel do caminhão. Apesar deste

"[...]

documento existir, os representantes da Reclamada declararam que

10- CONCLUSÃO

o Autor não ficava junto ao veículo durante a operação de
abastecimento de diesel".
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periculosas. Os Anexos 1 e 2 da NR 16 prevêem enquadramentos

inflamáveis em recipientes certificados"(ID 62ddd26 - pág. 9).

específicos para estas situações:

Inócuos os infindáveis argumentos teóricos apresentados pela

Anexo 1 da NR 16:

recorrente, acerca das disposições do Anexo 2 da NR 16, acerca do

- Quadro 1 - item "a": no armazenamento de explosivos; adicional

grau de segurança oferecido pelos isotanques que transportam

de periculosidade para todos os trabalhadores nessa atividade ou

inflamáveis "em todo o planeta", bem como a respeito da forma

que permaneçam na área de risco;

física dos explosivos transportados (cartuchos para armas

- Quadro 1 - item "b": no transporte de explosivos; adicional de

portáteis). Na visão deste Juízo (e com todo respeito ao i. advogado

periculosidade para todos os trabalhadores nessa atividade;

da ré), argumentos técnicos apresentados em sede hipotética, por

- Item 3.b, Quadro 3: nos locais de armazenamento de explosivos

profissional da área do direito, não convencem (CPC, art. 131) mais

iniciadores, nas áreas de risco identificadas no Quadro n. 3, com

que o laudo pericial confeccionado especificamente para o caso

faixa de terreno entre 75 e 530 metros, ou seja, em faixa de terreno

concreto, por profissional especialista da área (Perito do Juízo).

na qual o Autor circulava livremente e manobrava seu caminhão

A Súmula nº 447 do C. TST, relativa ao abastecimento de

sem qualquer barreira física.

aeronaves, e invocada por analogia pela reclamada, não carreia ao
recurso desta efeito profícuo, pois, no caso concreto, sobrepõem-se

Anexo 2 da NR 16:

as peculiaridades das tarefas profissionais específicas

- Item 1.i - no transporte de inflamáveis líquidos em caminhão

desempenhadas pelo autor, conforme o laudo do Perito nomeado.

tanque (no caso, em isotanques sobre carreta), situação para a qual

Em resumo, endosso firmemente as conclusões do MM. Juízo

está previsto o pagamento do adicional de periculosidade para o

originário, dado que escoradas em sólidas elucidações do Sr.

Motorista; o item 16.6 da NR 16 considera que as operações de

ExpertJudicial nomeado, e mantenho a condenação da ré ao

transporte de inflamáveis líquidos a granel é perigosa, desde que

pagamento de diferenças do adicional de periculosidade (calculado

em quantidade acima de 200 litros. Os isotanques apresentam

sobre o salário nominal do autor - § 1º, do artigo 193, da CLT - e

volume de 24.000 litros.

Súmula 191 do C. TST, sem as comissões), e repercussões em

- Item 2.III.b) - (...) quaisquer outras atividades executadas dentro

férias + 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS + 40%, tal como

do prédio de armazenamento de inflamáveis ou em recintos abertos

decidido na origem.

e com vasilhames cheios de inflamável ou vazios não

Finalizo registrando que a Súmula nº 132 e a Orientação

desgaseificados ou decantados.

Jurisprudencial nº 259 da SBDI1, ambas do C. TST, outorgam plena

- item 3.r (área de risco)."

validade à r. conclusão sentencial de que "O adicional de

(ID a5dce7c - Pág. 19)

periculosidade aqui reconhecido deverá, ainda, integrar a base de

O documento de ID 18c825b (pág. 1 - "Regras de Abastecimento")

cálculo das horas extras e do adicional noturno já pagos durante a

atesta a existência de normas internas da reclamada determinando

contratualidade"(ID 0539008 - Pág. 5). Confira-se:

que "Os motoristas devem acompanhar os abastecimentos dos

"132. Adicional de periculosidade. Integração. (Incorporadas as

veículos, para verificar a apuração das médias junto ao

Orientações Jurisprudenciais nºs 174 e 267 da SDI-I). I - O

abastecedor". Ao contrário do que insinua a recorrente, o

adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o

reclamante não negou isso em depoimento, mas, sim, limitou-se a

cálculo de indenização e de horas extras. (ex-prejulgado nº 3). (ex-

asseverar "[...] que havia frentista que abastecia o caminhão mas

Súmula nº 132 - RA 102/1982, DJU 11.10.1982/ DJU 15.10.1982 e

neste momento o depoente realizava o check list"(ID 67e5a6f - Pág.

ex-OJ SDI-I nº 267 - Inserida em 27.9.2002)".

1)
Inaceitável a tese recursal de que a submissão do reclamante a

"259. Adicional noturno. Base de cálculo. Adicional de

situações de risco ocorria de forma extremamente esporádica ou

periculosidade. Integração. O adicional de periculosidade deve

fortuita. O próprio preposto da empresa, ao depor, reconheceu "[...]

compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também

que o reclamante carregava produtos químicos e explosivos em

neste horário o trabalhador permanece sob as condições de risco".

média duas vezes por semana" (ID 67e5a6f - Pág. 2). Daí porque

Por fim, se o adicional de periculosidade integra a base de cálculo

deve ser vista com reservas, ainda que se reporte ao r. laudo

das horas extraordinárias, e se estas sempre são pagas com o

pericial, o argumento recursal de que, ao logo de seu contrato de

adicional cabível, tem-se por inacolhível a pretensão recursal de

emprego com a ré, o reclamante teria realizado "[...] 1269 viagens

que "[...] a integração se limite ao número de horas extras

transportando mercadorias, sendo que 60 foram transportando

prestadas, sem a incidência do respectivo adicional"(ID 62ddd26 -

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2017

Pág. 25).

definido judicialmente, é a de emissão do formulário PPP pela

Nada modifico.

reclamada. Ademais, o valor arbitrado às astreintesrevela-se

52

bastante razoável.
II.3 - Honorários periciais

Tem pertinência, na hipótese, o seguinte julgado do C. TST:

Ao arbitrar o valor dos honorários periciais, vale-se o juiz de

RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE.

parâmetros tais como o zelo do profissional, o porte do trabalho

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À

realizado, o tempo gasto em sua elaboração, a quantidade de

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. A PREFACIAL NÃO SERÁ

aspectos abordados, bem como a natureza e a importância da

EXAMINADA, POR FORÇA DO ART. 249, § 2º, DO CPC. Quanto

causa. A alteração do estipêndio depende, portanto, da evidência

ao intervalo intrajornada, a Eg. Corte a quo consignou os motivos

de arbitramento excessivo, o que não ocorre na espécie, já que o

de seu convencimento, procedendo ao completo e fundamentado

MM. Juízo originário fixou os honorários do Sr. Perito nomeado

desate da lide. A simples contrariedade das razões de decidir às

(artigo 790-B, da CLT), moderadamente (restou observado o

pretensões da parte não configura abstenção da atividade

princípio da razoabilidade), em R$ 3.000,00 (ID 0539008 - Pág. 10).

julgadora. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. OPOSIÇÃO

A limitação prevista Provimento GP/CR 04/2007 deste TRT da 2ª

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA PARTE ADVERSA.

Região, para o valor dos honorários periciais, somente se aplica aos

SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DEPÓSITO

beneficiários da justiça gratuita, e tal benefício de gratuidade, nos

RECURSAL. A interrupção do prazo recursal em razão da oposição

termos da Súmula nº 6, também desta E. Corte Regional, não se

de Embargos de Declaração pela parte adversa não acarreta

aplica ao empregador.

prejuízo àquele que apresentou Recurso Ordinário

Mantenho.

tempestivamente. Realizado o depósito recursal em conformidade

II.4 - Multas diárias pelo atraso na entrega do formulário PPP

com a legislação vigente na data da interposição do recurso, não há

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o documento hábil a

falar em deserção, ainda que no momento da ratificação deste

retratar o histórico profissional do trabalhador, junto à empresa

Recurso o valor limite do depósito recursal tenha sido aumentado

empregadora, destinando-se a fornecer ao INSS informações sobre

por decisão desta Corte Superior. Precedentes. OBRIGAÇÃO DE

a efetiva exposição daquele segurado a condições adversas de

FAZER. ENTREGAR O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO

labor. Encontra previsão, dentre vários outros dispositivos, no artigo

PREVIDENCIÁRIO (PPP). ATIVIDADE PERIGOSA. Constatado o

58 da Lei nº 8.213/91. Trata-se de documento obrigatório para a

labor da Reclamante em condições perigosas, com o consequente

concessão da aposentadoria especial. Se tal espécie de

deferimento do adicional de periculosidade em Juízo, torna-se

aposentadoria (especial) deve, ou não, ser concedida ao

obrigatório o fornecimento da guia PPP (Perfil Profissiográfico

trabalhador, é questão a ser resolvida entre este e o Órgão

Previdenciário) pelos Empregadores. Precedentes. MULTA DO

Previdenciário Oficial. Ao empregador incumbe, apenas, o dever de

ARTIGO 477, § 8º, DA CLT. REVERSÃO DA JUSTA CAUSA EM

fornecer o referido documento, especialmente no caso vertente, em

JUÍZO. A multa prevista no artigo 477, § 8º, da CLT é devida na

que se constatou, mediante perícia técnica realizada em Juízo, que

hipótese de reversão da justa causa em Juízo. Precedentes.

a ré não pagou corretamente, como necessário, o adicional de

MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. A existência de controvérsia

periculosidade devido ao autor. Logo, o PPP fornecido pela ré, por

quanto ao vínculo de emprego ou quanto à modalidade da rescisão

ocasião da dispensa do autor, não se presta integral e

contratual torna inexigível o recolhimento da multa prevista no art.

adequadamente ao fim colimado.

467 da CLT. Precedentes. DANOS MORAIS. JUSTA CAUSA

As multas diárias (CPC, art. 461) arbitradas na origem (ID 0539008

DESCONSTITUÍDA EM JUÍZO Esta Eg. Corte orienta-se no sentido

- pág. 3), no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitadas ao

de que a desconstituição, em Juízo, da justa causa não gera, por si

período de 30 dias, não contrariam o disposto na OJ nº 54 da SBDI-

só, o direito à indenização por dano moral, mas apenas ao

1 do TST ("54. Multa. Cláusula penal. Valor superior ao

pagamento das verbas rescisórias devidas em decorrência da

principal. (título alterado, inserido dispositivo e atualizada a

despedida sem justa causa. Precedentes. Recurso de Revista

legislação, DJU 20.4.05). O valor da multa estipulada em cláusula

conhecido parcialmente e provido. (TST; RR 0168200-

penal, ainda que diária, não poderá ser superior à obrigação

51.2009.5.02.0073; Oitava Turma; Relª Min. Maria Cristina Irigoyen

principal corrigida, em virtude da aplicação do artigo 412 do Código

Peduzzi; DEJT 27/11/2015; Pág. 3025)

Civil de 2002 (art. 920 do Código Civil de 1916)"), pois, no caso

(grifos acrescidos)

vertente, a obrigação principal, que não ostenta valor específico

Nada reformo.
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- ficha financeira de competência de 2011 (doc. 03 defesa - ID
II.5 - Horas extraordinárias e reflexos

e2ab416): discriminação do pagamento do adicional de
periculosidade (código 48) em quantidade de horas e nos meses in

Ao invocar a inclusão do reclamante exceção prevista no artigo 62,

verbis:

I, da CLT, com relação ao período anterior a setembro/2012 (início
da vigência da Lei nº 12.619/2012, e mês em que a reclamada

janeiro 05h00

passou a adotar os "diários de bordo"), a reclamada atraiu para si o

fevereiro 05h00

ônus de provar a veracidade de sua alegação (artigos 818 da CLT e

março 05h00

333, II, do CPC). Desse encargo, contudo, a ré não se desvencilhou

abril 07h00

a contento.

maio 08h00

Com efeito, ainda que se considere que os sistemas de

junho 04h00

rastreadores, tacógrafos e de bloqueio automático da porta do

setembro 02h00

caminhão não se revelem suficientes, por si sós, para comprovar o

outubro 03h00

efetivo controle da jornada do motorista carreteiro, no período em

novembro 07h00

questão, o fato é que os documentos trazidos ao feito e a prova
testemunhal produzida possuem esse condão.

- ficha financeira de competência de 2012 (doc. 04 defesa - ID

É o que deflui da leitura do documento de ID ca12c7c (pág. 4),

2f3eb97): discriminação do pagamento do adicional de

datado de 25/09/2008, sob o título "Acordo para Prorrogação de

periculosidade (código 48) em quantidade de horas e nos meses in

Horas de Trabalho", e, mais expressivamente ainda, do documento

verbis:

de ID aa86b49 (pág. 3), datado de 15/03/2010, intitulado
"Demonstrativo de Médias de Horas Extras e Adicionais para Férias
Vencidas", que aponta quantidades de horas variáveis (ex: 6,00 em

janeiro 02h00

06/10/2008 e 30,00 em 06/11/2008). Mesmo que se argumente que

fevereiro 11h00

tais documentos teriam pertinência, na espécie, apenas ao adicional

março 02h00

de periculosidade, o certo é que tal documentação comprova que,

abril 06h00

havia, sim, controle dos horários do autor por parte da ré.

maio 11h00

Merece crédito, neste aspecto, o seguinte demonstrativo

junho 13h00

apresentado pelo reclamante, em suas contrarrazões recursais

julho 06h00

(sic):

Agosto 12h00

- ficha financeira de competência de 2010 (doc. 02 defesa - ID
2c6b856): discriminação do pagamento do adicional de

Assim sendo, à luz da regra do ônus da prova, diante dos termos da

periculosidade (código 48) em quantidade de horas e nos meses in

defesa e dos documentos que instruiu, competia a recorrente provar

verbis:

a ausência de fiscalização pelo período anterior a setembro/12, o
que não o fez.

janeiro 03h00

(ID c5a5f21 - págs. 8 a 9)

fevereiro 08h00

Já o documento de ID aa86b49 (pág. 5), emitido em 15/03/2010,

março 10h00

também intitulado "Demonstrativo de Médias de Horas Extras e

abril 05h00

Adicionais para Férias Vencidas", não deixa quaisquer dúvidas. Ele

maio 07h00

registra, com todas as letras, dentre outros dados relevantes,

junho 10h00

verbis: "MED. H. EXT. 106,44"(grifos e negritamentos acrescidos).

julho 03h00

Portanto, havia, sim, controle real, por parte da reclamada, da

setembro 03h00

jornada de trabalho cumprida pelo autor, anteriormente a

outubro 07h00

setembro/2012.

novembro 03h00

E mais: a média de horas extras constante do documento retro

dezembro 03h00

mencionado (106,44 horas - ID aa86b49 - pág. 5) desmascara a
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tese defensória de que "Aliás, no que concerne aos pagamentos a

Quanto ao período posterior a setembro/2012, resultou

título de horas extras constantes nos demonstrativos financeiros

incontroverso que a jornada do autor passou a ser controlada

anexos, cabe elucidar tratar-se de uma média fixa mensal, paga de

documentalmente, tanto assim que restaram reconhecidos, no MM.

forma alternativa, nos moldes dos inclusos termos aditivos às

Juízo de origem, como fidedignos, os "diários de bordo"trazidos pela

normas coletivas aplicáveis às partes"(ID 468c8b2 - Pág. 9).

reclamada.

Consoante bem advertiu o MM. Juízo originário:

Nesta toada, imperioso confirmar-se, integralmente, as seguintes

"[...] as fichas financeiras acostadas aos autos denunciam o

razões e conclusões do MM. Juízo originário:

pagamento de horas extras variadas antes do aludido mês, ou seja,
sem observar o número fixo de sessenta mensais, previsto pelas

"Tendo a reclamada invocado a incidência do artigo 62, inciso I, da

convenções coletivas de trabalho às empresas que não adotam o

CLT, antes do mês de setembro/2012, recaiu para ela o ônus

sistema de controle de horário (Id. fea0bca e seguintes)".

probatório quanto às suas alegações de defesa (artigo 333, inciso II,

(ID 0539008 - pág. 4 - grifos acrescidos)

do CPC), encargo do qual, a meu ver, não conseguiu se

A simples anotação, em CTPS (ID ca12c7c - Pág. 7), de que o

desvencilhar a contento.

reclamante estaria enquadrado na hipótese exceptiva do artigo 62,

Em primeiro lugar, porque as fichas financeiras acostadas aos autos

I, da CLT, não pode ser sinonimizada à absoluta realidade dos

denunciam o pagamento de horas extras variadas antes do aludido

fatos. Analisa-se a prova em seu conjunto, contextualizadamente, e

mês, ou seja, sem observar o número fixo de sessenta mensais,

não somente neste ou naquele aspecto.

previsto pelas convenções coletivas de trabalho às empresas que

Ainda com relação ao período anterior a setembro/2012, é

não adotam o sistema de controle de horário (Id. fea0bca e

importante frisar que o MM. Juízo originário não acolheu, quanto

seguintes). E se o reclamante, efetivamente, não sofresse

menos incondicionalmente, como verdadeiras, as jornadas de

fiscalização quanto à jornada de trabalho antes de setembro/2012,

trabalho descritas na petição inicial. Em vez disso, de forma

não seria possível a apuração das extraordinárias da forma como se

perfeitamente correta, aquilatando os depoimentos colhidos na

deu no mês anterior.

audiência instrutória, ele pontificou:

E, em segundo, porque os depoimentos colhidos em audiência

[...] seria o caso de presumir verídica a jornada a alegada na

evidenciam a adoção, pela reclamada, de procedimentos que

exordial (Súmula 338, I, do C. TST), mas os depoimentos colhidos

culminavam em controle da jornada de trabalho dos seus

em audiência impõem limites a tais apontamentos. Com base nisso,

motoristas: rastreador, tacógrafo, sistema de bloqueio quando a

arbitro, nesse particular, a jornada de trabalho do reclamante como

porta do caminhão era aberta e quando não era encaminhada

tendo sido, pela média, a seguinte:

mensagem via rastreamento e, ainda, utilização apenas de postos
determinados pela empresa.

- sistema 6x1 (seis dias de trabalho e um descanso), conforme o

Evidenciado, pois, o controle do horário de trabalho, resta saber se

preposto da ré e a testemunha arrolada pelo autor;

o reclamante se ativou, ou não, em sobrejornada.

- das 5h às 23h, sendo que, de todo esse interregno, 5 horas eram

Os registros de horário acostados aos autos (Id. 25a086e e

de espera do descarregamento do caminhão, conforme o próprio

seguintes) não abrangem todo o período imprescrito do contrato do

acionante".

reclamante, devendo, assim, a sua jornada de trabalho ser arbitrada

(ID 0539008 - Pág. 4)

nos seguintes termos:
No período acobertado pelos cartões de ponto e pelos diários de

Advirta-se que não há falar-se em irrazoabilidade da carga horária

bordo, deverão ser observadas as anotações ali consignadas, por

média de trabalho arbitrada pelo MM. Juízo a quo, para o período

inexistir qualquer outra prova capaz de desconstituí-las. Além disso,

anterior a setembro/2010, pois a testemunha Marcelo de Souza

o próprio obreiro, em audiência, disse ter preenchido,

Oliveira, ouvida por indicação do reclamante, atestou a jornada

pessoalmente, os aludidos controles de jornada.

razoavelmente longa cumprida pelos motoristas da ré, ao afirmar

No período remanescente, seria o caso de presumir verídica a

"[...] que após a edição da lei começou a trabalhar de 8 a 12 horas

jornada a alegada na exordial (Súmula 338, I, do C. TST), mas os

por dia" (ID 67e5a6f - Pág. 2), o mesmo ocorrendo com a

depoimentos colhidos em audiência impõem limites a tais

testemunha da reclamada, Sr. Adilson Guimarães, que disse "[...]

apontamentos. Com base nisso, arbitro, nesse particular, a jornada

que trabalhava em média 13 horas por dia, antes e depois da lei;

de trabalho do reclamante como tendo sido, pela média, a seguinte:

que não houve alteração na jornada"(ID 67e5a6f - Pág. 2).

- sistema 6x1 (seis dias de trabalho e um descanso), conforme o
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preposto da ré e a testemunha arrolada pelo autor;

assim como a sexta-feira da Paixão (Lei 9.093/1995); o estadual de

- das 5h às 23h, sendo que, de todo esse interregno, 5 horas eram

São Paulo é dia 9 de julho (Lei Estadual nº 9.497/97); e os

de espera do descarregamento do caminhão, conforme o próprio

municipais de Cubatão são 09 de abril e 15 de agosto (Lei Municipal

acionante.

nº 1.529/85).

Em relação ao intervalo intrajornada, não se há que perquirir de

Deverá ser utilizado o divisor 220.

horas extras, pois este, sim, não era objeto de fiscalização pela

Por habituais, as extraordinárias, inclusive as decorrentes da

empresa ré.

inobservância do intervalo interjornada, deverão refletir em DSRs,

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido de pagamento

férias+1/3, natalinas, aviso prévio e FGTS+40%.

de diferenças de horas extras e de adicional noturno, as quais

A base de cálculo das horas extras aqui reconhecidas deverá,

deverão ser apurados a partir dos seguintes critérios:

ainda, ser integrada pelo adicional de periculosidade integral,

Deverão ser consideradas como extraordinárias as horas prestadas

repercutindo tal majoração em DSRs, férias, natalinas, aviso prévio

além da 8ª diária ou 44ª semanal, o que for mais benéfico ao

e FGTS+40%.

acionante.

E mais.

Deverão ser consideradas como noturnas as horas trabalhadas

O adicional noturno deverá ser remunerado com o acréscimo de

entre às 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, assim como

20%, podendo prevalecer outros adicionais, desde que mais

também as posteriores às 5 horas, quando em prorrogação ao labor

benéficos, previstos em cláusulas coletivas já acostadas aos autos,

no período noturno (art. 73, § 5º, CLT).

observando-se o período de vigência destas.

Deverá ser computada a redução legal da hora noturna (52o30´).

As noturnas também deverão refletir em DSRs, férias+1/3,

Não se há que perquirir de extraordinárias pela supressão do

natalinas, aviso prévio e FGTS+40%.

intervalo intrajornada, eis que sequer fiscalizado tal interregno.

A base de cálculo do adicional noturno aqui reconhecido também

E, por fim, deverão ser consideradas como extras (com natureza

deverá ser integrada pelo adicional de periculosidade integral,

salarial) as horas suprimidas do intervalo interjornada de 11 horas,

repercutindo tal majoração em DSRs, férias, natalinas, aviso prévio

conforme a OJ 355, da SDI-1, do C. TST, e a Súmula 26 do Eg.

e FGTS+40%.

TRT da 2ª Região.

O adicional noturno deverá, ainda, integrar a base de cálculo das

As extraordinárias deverão ser remuneradas com o adicional de

extraordinárias prestadas integralmente no período noturno (OJ 97,

50% e o labor em DSRs (inclusive feriados), sem a devida folga

da SDI-1, do C. TST), repercutindo tal majoração em DSRs,

compensatória, deverá ser remunerado em dobro, podendo

férias+1/3, natalinas, aviso prévio e FGTS+40%.

prevalecer outros adicionais, desde que mais benéficos, previstos

Finalizando.

em cláusulas coletivas já acostadas aos autos, observando-se o

Adotados, para a espécie, os termos dos Enunciados 85 e 347, bem

período de vigência destas.

como da OJ 394, da SDI-1, todos do C. TST. Veja-se que a

Tratando-se de salário misto (por unidade de tempo e por unidade

prestação habitual de extraordinárias, como no caso em tela,

de obra), as horas extras devem ser calculadas em duas etapas.

desnatura acordo de compensação firmado.

Primeiro, sobre o salário fixo, contando-se o salário hora acrescido

Os valores já pagos aos mesmos títulos deverão ser objeto de

do respectivo adicional. Depois, sobre as comissões reconhecidas,

dedução, observando-se, para tanto, o critério "mês a mês", a fim

calculando-se apenas o acréscimo (adicional), já que as comissões

de se preservar a identidade do fato gerador da obrigação e a

remuneram todas as horas trabalhadas, inclusive as prorrogações

natureza jurídica da verba (artigo 459 da CLT). Isso porque o

(Súmula 340 do C. TST).

entendimento consubstanciado na OJ 415, da SDI-1, do C. TST,

A partir da vigência da Lei nº 12.619/2012, as horas de espera não

afigura-se mais prejudicial ao trabalhador".

são consideradas como extras, devendo ser indenizadas com o

(ID 0539008 - págs. 4 a 6)

adicional de 30% (artigo 235-C, §§ 8º e 9º, da CLT), podendo

Mantenho.

prevalecer outros adicionais, desde que mais benéficos, previstos
em cláusulas coletivas já acostadas aos autos pelo reclamante,

II.6 - Aplicação da OJ nº 415 da SBDI1 do C. TST

observando-se o período de vigência destas.
Como feriados, entendem-se aqueles previstos por lei: os são

Com razão a reclamada.

1nacionais º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 2 de

Para que não ocorra o enriquecimento sem causa do autor, impõe-

novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro (Lei nº 10.607/2002),

se a aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 415 da SBDI1 do C.
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TST, de seguinte teor:

pagamento das horas extraordinárias propriamente ditas decorre da

"415. Horas extras. Reconhecimento em Juízo. Critério de

extrapolação da jornada normal, o que não se confunde com a

Dedução/Abatimento dos Valores Comprovadamente Pagos no

remuneração do intervalo interjonadas inobservado, que acarretou

Curso do Contrato de Trabalho. (DJe-TST disp. 14, 15 e

desgaste físico, mental e social ao empregado, não havendo que se

16.02.2012)

falar em bis in idem. Precedentes" (TST; RR 0001440-

A dedução das horas extras comprovadamente pagas daquelas

15.2012.5.12.0046; Sétima Turma; Rel. Des. Conv. André Genn

reconhecidas em Juízo não pode ser limitada ao mês de apuração,

de Assunção Barros; DEJT 11/09/2015; Pág. 1794).

devendo ser integral e aferida pelo total das horas extraordinárias

Mantenho.

quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho."

II.8 - Incidência do adicional noturno sobre as horas

Reformo, para determinar a compensação das horas extras pagas

trabalhadas após as 05h00

no curso da contratualidade e já comprovadas no presente feito,

Sem qualquer razão a reclamada.

dentro do período imprescrito, de modo integral, isto é, sem a

As horas decorrentes da prorrogação do trabalho noturno,

limitação somente ao mês da apuração, na forma da OJ nº 415 da

cumpridas após as 05h00, ainda que a jornada seja mista (parte

SBDI1 do C. TST.

noturna, parte diurna), devem ser pagas com o respectivo adicional,

II.7 - Intervalo interjornadas de 11 horas do artigo 66 da CLT

eis que o direito decorre de norma cogente (CLT, art. 73), de

Diante das jornadas de trabalho cumpridas pelo reclamante,

proteção à saúde do trabalhador, em função do maior desgaste

conforme item "II.5" supra, resulta evidente que havia o desrespeito

físico, psicológico, familiar e social a que este se submete em tais

ao intervalo interjornadas de 11 horas de que cogita o artigo 66 da

condições.

CLT. Logo, o reclamante faz jus ao recebimento, como

Aplicáveis, na espécie, a Súmula nº 60 e o seguinte entendimento,

extraordinárias, das horas inobservadas para completar o referido

ambos do C. TST, verbis:

descanso, conforme preceituado na OJ nº 355 da SBDI1/TST:

60. Adicional noturno. Integração no salário e prorrogação em

"355 - Intervalo interjornadas, Inobservância. Horas Extras.

horário diurno. (Incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 6

Período pago como sobrejornada. Art. 66 da CLT. Aplicação

da SDI-I)

analógica do § 4º do art. 71 da CLT. - O desrespeito ao intervalo

I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do

mínimo interjornadas prevista no art. 66 da CLT acarreta, por

empregado para todos os efeitos. (ex-Súmula nº 60 - RA 105/1974,

analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e

DJU 24.10.1974)

na Súmula nº. 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das

II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e

horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo

prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas

adicional".

prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT. (ex-OJ SDI-I nº 06 -

Saliento que, consoante a Orientação Jurisprudencial acima

Inserida em 25.11.1996)

mencionada, o desrespeito ao intervalo do art. 66 da CLT não

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DA

representa mera infração administrativa, mas verdadeira

PRORROGAÇÃO DA HORA NOTURNA. ENUNCIADO DE

irregularidade que gera ao trabalhador o direito à percepção de

SÚMULA Nº 60, II, DO TST. JORNADA MISTA. APLICABILIDADE.

horas extraordinárias.

DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA

Aplico ao caso a Súmula nº 26 deste E. TRT da 2º Região, litteris:

PROCESSAR RECURSO DE REVISTA, POR CONTRARIEDADE

"26 - Intervalo entre jornadas. Artigo 66 da Consolidação das

AO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 60, II, DO TST. AGRAVO DE

Leis do Trabalho. Inobservância. Horas extras. (Res. TP nº

INSTRUMENTO PROVIDO. RECURSO DE REVISTA.

02/2015 - DOEletrônico 26/05/2015).

PRORROGAÇÃO DA HORA NOTURNA. ENUNCIADO DE

A inobservância do intervalo mínimo de 11 horas previsto no art. 66

SÚMULA Nº 60, II, DO TST. JORNADA MISTA. APLICÁVEL. 1. A

da CLT resulta no pagamento de horas extras pelo tempo

jurisprudência iterativa do TST é no sentido de que o item II, do

suprimido".

enunciado de Súmula nº 60, desta Corte, aplica-se aos casos em

Sem razão a recorrente ao alegar a configuração de bis in idem,

que o empregado labora em jornada mista, como na situação da

sob o argumento de que "[...] as horas suprimidas do intervalo são

Reclamante, que se ativava na jornada das 23h00 às 06h00,

exatamente as mesmas que, devido à prorrogação da jornada, o

consoante consignado pelo Regional, verbis: A reclamante cumpria

trabalhador receberá como extraordinárias" (ID 62ddd26 - Pág. 35).

jornada, em turnos ininterruptos de revezamento, obedecendo à

O C. TST já decidiu, de forma bastante veemente, que "[...] O

escala de 4x2x2, sendo 4 dias laborados no período diurno, 2 dias
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trabalhados no horário noturno (das 23h00 às 06h00),.... 2. Data

também sobre a remuneração paga em folha de pagamento (§ 5º).

vênia, o fato de a jornada de trabalho ter início às 23h. não afasta a

E a Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso VIII, é muito

incidência do § 5º do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho

clara ao fixar a competência da Justiça do Trabalho para executar,

que dispõe: Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o

de ofício, as contribuições sociais devidas pelo empregador,

disposto neste capítulo. Ora, uma jornada iniciada às 23h. e finda às

condição da demandada que, aqui, não se discute. Entendimento

6h. se dá integralmente em horário noturno, uma vez que apenas na

contrário prestigia a mora, o descumprimento das obrigações ao

última hora trabalhada, ou seja, das 5h. às 6h. não seria, em tese,

longo da relação jurídica de trabalho, fato com o qual o Judiciário

horário noturno. No entanto, esta hora constitui exatamente uma

não pode compactuar. É a tal coisa: a distância entre dois pontos

prorrogação do horário noturno. 3. Em vista disso, merece ser

ainda continua sendo a reta. E relegar o recolhimento de tais verbas

conhecido e provido o Recurso de Revista para restabelecer a

para outra oportunidade, outro juízo, deixa de lado princípios

sentença de primeiro grau que condenava a reclamada ao

basilares, tais como o da razoabilidade e celeridade".

pagamento do adicional noturno sobre a hora noturna prorrogada,

(ID 366e76e - págs. 8 e 9)

com reflexos. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST; RR

Como se vê, o MM. Juízo originário referiu-se, genericamente, a

0000634-40.2012.5.02.0019; Primeira Turma; Relª Desª Conv.

todas e quaisquer contribuições destinadas a terceiros. Se ele

Luíza Lomba; DEJT 20/11/2015; Pág. 694)

houvesse aludido, expressa, única e exclusivamente, ao Seguro de
Acidente de Trabalho (SAT), o que, entretanto, não ocorreu, teria a
sua sentença confirmada por este Juízo, na medida em que a

Nada a se reformar, no aspecto.

Súmula nº 454 do C. TST assim preceitua:

II.9 - Auxílio-alimentação

"454.Competência da Justiça do Trabalho. Execução de ofício.

Conforme exaustivamente exposto no item "II.1", supra, os valores

Contribuição social referente ao seguro de acidente de trabalho

pagos "por fora", na conta bancária do reclamante, não se referiam

(SAT). Arts. 114, VIII, e 195, I, "A", da Constituição da

a "refeições e pernoites", propriamente ditas, mas, sim, a

República. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 414 da

"comissões" pagas pela reclamada, que variavam conforme as

SBDI-1, Res. 194/2014 - DJU 21, 22 e 23.5.2014)

viagens realizadas pelo reclamante fossem a localidades mais

Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da

próximas ou a cidades mais distantes. É neste contexto que este

contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT),

Juízo sopesa o valor probante (CPC, art. 131) dos documentos de

que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts.

ID 1addf47, produzidos, aliás, unilateralmente pela ré.

114, VIII, e 195, I, "a", da CF), pois se destina ao financiamento de

De resto, consoante escorreitamente advertiu o MM. Juízo

benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de

originário:

infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).

Ainda que assim não fosse, o preposto da ré, em depoimento

Ocorre, contudo, que o C. TST já firmou o entendimento de que

pessoal, disse que o alegado "reembolso" efetuado através de

falece competência material a esta Justiça para decidir,

depósito bancário correspondia ao valores que ultrapassavam

genericamente, sobre as contribuições destinadas a terceiros.

aqueles já garantidos por norma coletiva de trabalho. Ou seja, de

Confira-se:

qualquer forma, a demandada teria que comprovar o pagamento

92910332 - RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. REFLEXOS

das quantias mínimas já asseguradas (artigo 333, inciso II, do

DAS HORAS EXTRAS NOS REPOUSOS SEMANAIS

CPC), o que não fez nos presentes autos.

REMUNERADOS. EXCLUSÃO DOS FERIADOS. A análise do

(ID 0539008 - Pág. 6)

apelo encontra obstáculo nas Súmulas nºs 126 e 297, I e II, do TST.
Recurso de Revista não conhecido. HORAS EXTRAS. CRITÉRIO

Confirmo a r. sentença recorrida, no particular.

DE DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS. O Regional, ao analisar a

II.10 - Competência material da Justiça do Trabalho para decidir

controvérsia, não o fez à luz dos dispositivos constitucionais

sobre contribuições destinadas a terceiros

invocados, erigindo-se o óbice da Súmula nº 297, I e II, do TST.

Sobre o tema em exame o MM. Juízo de 1º grau decidiu o seguinte:

Recurso de Revista não conhecido. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

"A responsabilidade da reclamada se estende, inclusive, àquelas

DESTINADAS A TERCEIROS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO

contribuições destinadas a terceiros, questão esta disciplinada pelo

TRABALHO. A competência da Justiça do Trabalho, nessa matéria,

artigo 109, da IN RFB nº 971/2009 (alterado pela IN RFB nº

limita-se à execução das quotas das contribuições previdenciárias

1.071/2010), o qual, por sua vez, prevê a apuração de tais parcelas

do art. 195, I, a, e II, da Constituição Federal, não alcançando as
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contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos.

VIII, atribuiu competência à Justiça do Trabalho para executar de

Recurso de Revista conhecido e provido. JUROS DE MORA. Ao

ofício as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças

ignorar os fundamentos da decisão recorrida, que se firmou em

que proferir. Esse dispositivo refere-se a contribuições sociais

inovação recursal, a parte não se submete ao comando do art. 514,

devidas pelos empregadores, trabalhadores e demais segurados da

II, do CPC, encontrando o apelo óbice na Súmula nº 422, I, do TST.

Previdência Social para financiamento da Seguridade Social,

Recurso de Revista não conhecido. (TST; RR 0020500-

conforme disposto no caput. A Constituição Federal (artigo 240)

76.2002.5.09.0023; Oitava Turma; Rel. Min. Marcio Eurico Vitral

ressalvou, contudo, do disposto no artigo 195, as contribuições

Amaro; DEJT 23/10/2015; Pág. 3034)

sociais compulsórias devidas pelos empregadores sobre a folha de

(grifos acrescidos)

salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical, ou seja, as

I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

contribuições devidas a terceiros. Nesse contexto, a decisão

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA

regional, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para

DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

a execução de contribuição que não se encontra prevista no artigo

DESTINADA A TERCEIROS. SISTEMA S. PROVÁVEL VIOLAÇÃO

195, incisos I, a, e II, da Carta Magna, incorreu em ofensa direta e

DO ARTIGO 114, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

literal ao artigo 114 da Constituição Federal, viabilizando o

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA

provimento do recurso de revista em processo de execução,

MELHOR EXAME DO RECURSO PRINCIPAL. II. RECURSO DE

consoante o § 2º do artigo 896 da CLT (Lei nº 9.756/98). Incidência

REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. PRELIMINAR DE

da Súmula nº 454/TST. Recurso de revista conhecido por ofensa ao

NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O

art. 114, inciso VIII, da CF e provido. CONCLUSÃO: Recurso de

artigo 93, IX, da Carta Magna, ao exigir que todos os julgamentos

revista parcialmente conhecido e provido. (TST; RR 0001645-

dos órgãos do Poder Judiciário sejam públicos e fundamentadas as

70.2011.5.08.0117; Terceira Turma; Rel. Min. Alexandre de Souza

decisões, o faz para que as partes, de pleno conhecimento da

Agra; DEJT 28/08/2015; Pág. 1545)

composição e do teor do julgado, eventualmente possam interpor os

(grifos acrescidos)

recursos admitidos pela legislação processual. E, na hipótese
concreta, verifica-se que a decisão recorrida atendeu ao comando
constitucional. O acórdão do E. Tribunal Regional expôs as razões

Provejo, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para

pelas quais negou provimento ao recurso. Logo, ainda que a ré não

executar as contribuições destinadas a terceiros.

se conforme com a decisão, a hipótese não seria de negativa de

III - RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE

prestação jurisdicional, mas de mera decisão contrária aos seus
interesses. Recurso de revista não conhecido. HORAS EXTRAS.

III.1 - Horas extraordinárias decorrentes do desrespeito ao

Como se observa, o acórdão do Regional consigna que os controles

intervalo intrajornada

de frequência juntados foram devidamente impugnados pelo

Quanto ao intervalo intrajornada, endosso, firmemente, o

depoimento do reclamante e que a jornada de trabalho foi fixada

entendimento manifestado pelo MM. Juízo originário, no sentido de

com base no depoimento da testemunha. Assim, concluiu ser

que, este sim, não era objeto de fiscalização pela empresa ré.

correta a jornada arbitrada na decisão de primeira instância. Logo,

Acrescento que o próprio reclamante admitiu, em depoimento

estando a decisão regional amparada na prova produzida nos

pessoal, "[...] que esperava por volta de 5 horas para descarregar o

autos, não há como se concluir de forma contrária, ante o óbice da

caminhão e voltava para Santos para deixar o isotanque (contêiner)

Súmula nº 126 do TST. No que se refere ao banco de horas, a

e retornava a Cubatão, na base da empresa" (Id 67e5a6f), o que

Corte Regional consignou que não restou demonstrada a

leva este Juízo a se convencer (CPC, art. 131) de que, nesse

observância do sistema de compensação estipulado pela

período de espera, o reclamante dispunha de pelo menos 01 (uma)

Convenção Coletiva. Assim, ocorrida a extrapolação, torna-se

hora para efetuar as suas refeições, além das eventuais paradas

inviável a benesse prevista na Súmula nº 85 do TST, pois

nas estradas, nos postos de combustíveis.

descaracterizada a sua condição de aplicação. Recurso de revista

Mantenho.

não conhecido. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A

III.2 - Indenização por danos morais por submissão a jornadas

TERCEIROS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

exaustiva.

SISTEMA S. O artigo 114 da Constituição Federal, em seu inciso
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Também aqui entendo que a razão não está com o autor, pois

incólume, no mais, a r. sentença recorrida, inclusive quanto ao valor

embora as suas jornadas de trabalho realmente tenham sido

arbitrado à condenação, para fins de cálculo das custas processuais

longas, no curso da contratualidade, tal fato, por si só, não se revela

e demais efeitos jurídicos.

capaz de infligir dor moral ao trabalhador. Além do mais, conforme
já ressaltado acima, o próprio reclamante admitiu, em seu

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

depoimento pessoal, "[...] que esperava por volta de 5 horas para
descarregar o caminhão e voltava para Santos para deixar o

Desembargadora Relatora
EM

isotanque (contêiner) e retornava a Cubatão, na base da empresa"

VOTOS

Acórdão

(Id 67e5a6f), circunstância que, por óbvio, atenuava a suposta
"exaustividade".
Nada modifico.
III.3 - Honorários advocatícios (indenização pela necessidade
de contratação de advogado)
Conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 5.584/70 e preceituam as
Súmulas nºs 219 e 329 do C. TST, na Justiça do Trabalho a
condenação em honorários advocatícios não decorre da mera
sucumbência, devendo a parte estar assistida pelo Sindicato de sua
categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao

Processo Nº RO-1000066-43.2015.5.02.0070
Relator
ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO
PIRES
RECORRENTE
JOAOZITO CORREIA NASCIMENTO
ADVOGADO
AMERICO SCUCUGLIA JUNIOR(OAB:
242728/SP)
RECORRIDO
DALKIA BRASIL S.A.
ADVOGADO
Luiz Vicente de Carvalho(OAB:
39325/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- DALKIA BRASIL S.A.
- JOAOZITO CORREIA NASCIMENTO

dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que
não lhe permita demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de
sua família. Ausentes os referidos requisitos, não há falar-se em

PODER JUDICIÁRIO

deferimento de honorários advocatícios. Em se tratando, como na

JUSTIÇA DO TRABALHO

espécie, de lide derivada de relação empregatícia, tem pertinência a
Súmula nº 18 deste E. TRT da 2ª Região, de seguinte teor:
"18: O pagamento de indenização por despesa com contratação de
advogado não cabe no processo trabalhista, eis que inaplicável a
regra dos artigos 389 e 404, ambos do Código Civil".
Mantenho a r. decisão de origem, no aspecto.
Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).
Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.
Votação: Unânime.
ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do recurso ordinário da
reclamada e do recurso adesivo do reclamante, e, no mérito, 1)
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO DA
RECLAMADA,para declarar a incompetência da Justiça do
Trabalho para executar as contribuições destinadas a terceiros, e
para determinar que a compensação das horas extras pagas no
curso da contratualidade, e já comprovadas no presente feito,
dentro do período imprescrito, seja efetuada de modo integral, isto
é, sem a limitação apenas ao mês da apuração, na forma da OJ nº
415 da SBDI1 do C. TST, e, 2) NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ADESIVO DO AUTOR, tudo nos termos da
fundamentação do Voto da Senhora Relatora, remanescendo

PROCESSO nº 1000066-43.2015.5.02.0070 (RO)
ORIGEM: 70ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: VIVANTE S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
DALKIA BRASIL S.A. )
RECORRIDO: JOAOZITO CORREIA NASCIMENTO
RELATOR: ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES
RELATÓRIO
A r. sentença proferida (doc. 16031715383132600000007791966 ID 2c4da1f), da lavra da MM. Juíza do Trabalho, Dra. Karen Cristine
Nomura Miyasaki, cujo relatório adoto, julgou procedentes em parte
os pedidos.
Recurso ordinário apresentado pela reclamada (doc.
16042018264382900000007792009 - ID 377a8b1), por meio do
qual pretende a reforma do r. julgado no que se refere às horas
extras e ao intervalo intrajornada. Preparo- ID 7e2dd94 - Pág. 1 a 3
- custas e depósito recursal - suficientes e tempestivos.
Decorrido o prazo para contrarrazões, vieram os autos para este
Egrégio Tribunal.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
VOTO
Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de
admissibilidade.
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A reclamada não trouxe aos autos acordo de compensação.
1.Horas extras e reflexos

Portanto, defiro horas extras a serem calculadas de acordo com o

Assevera a recorrente que não houve pedido de nulidade do acordo

item "IV" da Súmula nº 85, do C. TST, além de 1 hora extra pela

de compensação de jornada, tendo sido o r. julgado extra petita.

concessão parcial do intervalo intrajornada (2 vezes por semana),

Argumenta que os controles de ponto foram acolhidos como válidos

conforme o § 4º do art. 71, da CLT e o item "I" da Súmula nº 437, do

e o reclamante deixou de apontar diferenças em réplica. Vejamos.

C. TST.

Em sua peça de ingresso, alegou o reclamante (ID 22f76cb - Pág.
3):

Efetivamente, não houve pedido de nulidade do acordo de

"o reclamante mantinha uma jornada de trabalho bem superior a

compensação, nem indicação de diferenças em réplica. No entanto,

contratual e prevista no ordenamento jurídico, sem, contudo,

não se trata de julgamento extra petita.

receber corretamente o excedente, ou seja, o real horário de

A jornada das 7h às 16h48, em escala 5x2, totaliza 44 horas

trabalho era das 06h30min as 18h, sendo que em média três vezes

semanais, distribuídas em 5 dias de trabalho de 8h48 e 2 dias de

por semana estendia sua jornada até as 22h, sempre na escala de

descanso, evidenciando necessariamente a existência de acordo de

5x2".

compensação de horas. Tal conclusão se respalda no fato de não

Em defesa, a reclamada asseverou que o "reclamante cumpria

se poder estipular jornada contratual superior a 8 horas diárias (art.

jornada de trabalho em escala 5x2 das 07h00 às 16h48, com 1h de

58 da CLT), exceto se o excesso de horas em um dia for

intervalo, o qual era devidamente usufruído. Além disso, conforme

compensado pela correspondente diminuição em outro dia (art. 59,

os espelhos de ponto anexados, a jornada de trabalho do

§ 2º, da CLT), seja por acordo individual escrito, acordo coletivo ou

Reclamante era registrada pessoalmente e, se eventualmente

convenção coletiva (Súmula nº 85 do C. TST).

houvesse necessidade de prorrogação da jornada, referidas horas

Não verificando a existência de acordo de compensação de horas, o

constavam nos anexos controles de horário e foram pagas pela

MM. Juízo a quo acolheu a pretensão, nos termos da Súmula nº 85,

reclamada, com as respectivas integrações nas demais verbas

IV, do C. TST, não se vislumbrando julgamento extra petita.

contratuais, consoante as fichas financeiras anexas". Argumentou,

Não obstante, observo que o contrato de trabalho (ID f8ef146 - Pág.

no item "III - Intervalo Intrajornada" (ID de49d28 - Pág. 7), que

1), ao dispor sobre a jornada a ser cumprida, faz referência

"Ainda, deverá haver o pagamento apenas do adicional, já que a

expressa ao regime de compensação de horas:

hora foi devidamente quitada".

"2. O horário a ser obedecido será o seguinte: 07:00-16:48 (5x2)

Em depoimento, o reclamante declarou "que os controles de ponto

Móvel.

estão corretamente anotados, salvo quanto ao intervalo, pois em 2

Poderá ser alterado conforme a necessidade da empresa,

ou 3 vezes por semana não usufruía de 1h de intervalo".

respeitando o artigo 468 da CLT.

Designado julgamento, foi deferido o prazo de 48 horas para que o

3. O Empregado compromete-se a trabalhar em regime de

reclamante especificasse as diferenças que entendia devidas, por

compensação e de prorrogação de horas, inclusive em período

amostragem, sob pena de preclusão (ID 1a4b4b1 - Pág. 2).

noturno, sempre que as necessidades assim o exigirem,

Decorrido o prazo, sem indicação de diferenças, a r. sentença

observadas as formalidades".

deferiu horas extras ao autor, nos seguintes termos:

Diante da existência de acordo escrito, inserido no próprio contrato

O autor, em depoimento, perguntado e novamente indagado, disse

de trabalho, entendo que a reclamada justificou a jornada diária

que os controles de ponto estão corretamente anotados, exceto

superior a 8 horas, devidamente acordada com o reclamante para

quanto ao intervalo, vez que em 2 ou 3 vezes por semana não

compensação de 4 horas no sexto dia.

usufruía 1 hora de descanso.

E, da análise dos espelhos de ponto, observo que os excessos

Portanto, tenho como válidos os horários de entrada e saída

diários correspondiam a 4 minutos, como em 17.11.2012 (ID

anotados nos controles de jornada.

5e122b3 - pág. 4), até o máximo de 43 minutos, como em 29.5.2014

Quanto ao intervalo, a testemunha do reclamante, Enivaldo, disse

(ID 5e122b3 - pág. 19), não sendo habituais.

que, assim como o autor, em 2 ou 3 vezes por semana usufruía 1

Verifico, ainda, que os poucos minutos extras eram pagos pela

hora de intervalo e nos demais dias desfrutava de apenas 40/50

reclamada, como em fevereiro/2013 (ficha financeira - ID 5b41164 -

minutos em razão dos chamados.

Pág. 4), junho/2013 (ID 5b41164 - Pág. 6), agosto/2013 (ID

Reconheço, assim, que 2 vezes por semana, o autor desfrutava de

5b41164 - Pág. 7), por exemplo.

apenas 50 minutos de intervalo.

Não vislumbro, portanto, a hipótese do item IV da Súmula nº 85, do
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C. TST:

A prova oral aponta para o registro do intervalo após o atendimento

85 - Compensação de jornada. (inserido o item VI) (RA 69/1978,

ao chamado. Ou seja, o reclamante e sua testemunha deixavam de

DJ 26.09.1978. Redação alterada - Res nº 121/2003, DJ

anotar o intervalo reduzido, pois tinham de atender aos chamados

19.11.2003. Nova redação em decorrência da incorporação das

urgentemente. Portanto, a supressão parcial do intervalo

Orientações Jurisprudenciais nºs 182, 220 e 223 da SDI-1 - Res.

intrajornada ocorreu não só no período em que os empregados

129/2005, DJ 20.04.2005. Item V inserido pela Res. 174/2011 -

eram dispensados do registro do horário de almoço, como também

DeJT 27/05/2011 - Item VI inserido pela Res. 209/2016 - DeJT

no período em que havia anotação nos espelhos de ponto. Não se

01/06/2016)

há falar na limitação da condenação ao período anterior a

IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo

16.7.2014.

de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que

Cumpre esclarecer que o entendimento deste Relator sempre foi no

ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como

sentido de que o empregado que goza parte do intervalo regular

horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação,

determinado por lei, não pode, por isso, ter direito à uma hora extra

deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho

diária, já que o que deve ser remunerado é apenas o período do

extraordinário. (ex-OJ nº 220 - Inserida em 20.06.2001)

intervalo em que o empregado trabalhou, não podendo ser

Por tais motivos, e por não ter o reclamante indicado diferenças no

remunerado o tempo em que descansou. Se assim não fosse, criar-

prazo preclusivo concedido na Origem, com base nos espelhos de

se-ia a situação injusta de se reconhecer o direito de recebimento

ponto por ele reconhecido como verazes, são indevidas as horas

de uma hora extra diária a um empregado que tenha desfrutado 50

extras e reflexos.

ou 55 minutos de intervalo (!?). Não se pode dar ao empregador

Reformo.

que concede ao menos parte do intervalo a mesma consequência

2.Intervalo intrajornada

jurídica daquele que não concede intervalo algum.

Assevera a reclamada que o reclamante usufruía de uma hora de

Contudo, ressalvando meu posicionamento anterior, em

intervalo, devidamente registrado nos espelhos de ponto a partir de

homenagem ao entendimento majoritário e diverso, adotado pelos i.

16.7.2014, sendo indevidas as horas extras decorrentes da

magistrados componentes desta 10ª Turma, e com o objetivo de

supressão parcial da pausa intrajornada. Argumenta que, se

permitir a tranquilidade aos interessados na recepção dos

mantida a condenação, devem ser considerados extras apenas os

mandamentos sentenciais, curvo-me ao entendimentoque faz

minutos suprimidos do intervalo e, por sua natureza indenizatória,

reconhecer o direito do empregado receber uma hora extra diária

não devem ser deferidos reflexos nas demais verbas.

pela ausência do intervalo para descanso e alimentação, quer

Vejamos.

parcial, quer total (Súmula 437, I do TST).

Da análise dos espelhos de ponto, observa-se que o intervalo

E, nos termos da Súmula 437, III, do C. TST, as horas extras

intrajornada era preanotado até 15.7.2014. A partir de 16.7.2014,

decorrentes da supressão parcial do intervalo intrajornada têm

verifica-se a anotação de horários variáveis.

natureza salarial:

Em depoimento, declarou o autor (ID 1a4b4b1 - Pág. 1):

437. Intervalo intrajornada para repouso e alimentação.

"que os controles de ponto estão corretamente anotados, salvo

Aplicação do art. 71 da CLT.

quanto ao intervalo, pois em 2 ou 3 vezes por semana não usufruía

I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou a

de 1h de intervalo, mas parcialmente e nem sempre anotava o

concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e

intervalo reduzido em razão da urgência do chamado"

alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento
total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido,

A testemunha ouvida a rogo do autor, Sr. Enivaldo Babiano

com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração

Teodoro, afirmou:

da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do

"trabalhou na reclamada de 04.06.2012 a 01.2015, como auxiliar de

cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.

manutenção; trabalhou com o(a) reclamante por todo o contrato;

II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho

nesta época, o depoente, em 2 ou 3 vezes por semana usufruía de

contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada

1h de intervalo e nos demais dias 40 a 50 minutos em razão de

porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do

chamados e nem sempre anotava o intervalo reduzido, em razão da

trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e

urgência do chamado"

art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da
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ADVOGADO
CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de
1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o

RECORRIDO

intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação,
ADVOGADO
repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.
IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de

ADVOGADO

trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma

ADVOGADO

hora, obrigando o empregador a remunerar o período para

ADVOGADO

descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do

62
HUGO GONÇALVES DIAS(OAB:
194212/SP)
VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
DIOGO CARVALHO LEITAO(OAB:
346930-D/SP)
EDUARDO RODRIGUES(OAB:
182168/SP)
PATRICIA RODRIGUES
TOGNETTI(OAB: 175722/SP)
PAULO WILSON FERRANTE
MOTTA(OAB: 100001/SP)

respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da

Intimado(s)/Citado(s):

CLT.

- JOSE CARLOS DE BRITO
- VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA

Não se há falar, como pretende a recorrente, na limitação da
condenação ao adicional respectivo, por estar a hora remunerada
pelo salário mensal.
A jornada de 44 horas semanais não considerava a hora do

PODER JUDICIÁRIO

intervalo intrajornada. Cumprindo a jornada das 7h às 16h48 (9h48),

JUSTIÇA DO TRABALHO

com uma hora de intervalo, o reclamante era remunerado por 8h48
por dia, ou 44 horas semanais, ou 220 horas mensais.
Portanto, é devida uma hora extra (hora acrescida do adicional) pela

PROCESSO nº 1000070-22.2016.5.02.0466 (RO)

supressão parcial do intervalo intrajornada, duas vezes por semana,

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE BRITO

com os reflexos deferidos na Origem.

RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE

Mantenho.

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
RELATOR: ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS
Inconformado com a r. sentença de ID 14e14db, cujo relatório

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

adoto, e que extinguiu o presente feito com resolução do mérito

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

(artigo 487, II, do CPC - Prescrição), recorre ordinariamente o

Tomaram parte no julgamento: ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO

reclamante, JOSÉ CARLOS DE BRITO, mediante as razões de ID

PIRES, ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO e REGINA

745f8ed, sustentando que a pretensão de emissão do Perfil

CELI VIEIRA FERRO.

Profissiográfico Previdenciário (PPP) não se sujeita à prescrição,

Votação: Unânime.

por possuir cunho meramente declaratório (CLT, artigo 11, § 1º).

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

O Autor foi isentado do pagamento das custas processuais (ID

Trabalho da 2ª Região em CONHECER do recurso da reclamada, e,

14e14db - pág. 6).

no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da

Contrarrazões da reclamada (VOLKSWAGEN DO BRASIL

condenação as horas extras decorrentes da sobrejornada,

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.) mediante ID

mantendo, no mais, incólume a r. sentença recorrida, nos termos da

10f9787.

fundamentação do voto. Mantém-se o valor da condenação e de

Desnecessário o Parecer da D. Procuradoria Regional do Trabalho.

custas.

É o relatório.

VOTO
ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

I - ADMISSIBILIDADE

Desembargador Relator

Por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade,

m

conheço do recurso ordinário do reclamante.

VOTOS

II - Mérito. Prescrição

Acórdão
Processo Nº RO-1000070-22.2016.5.02.0466
Relator
ADRIANA MARIA BATTISTELLI
VARELLIS
RECORRENTE
JOSE CARLOS DE BRITO

Sem razão o autor.
O vínculo empregatício havido entre as partes perdurou de
22/01/1979 a 26/02/2014 (Anotação de CTPS de ID 2d0002d - pág.
2) e a presente demanda foi ajuizada em 15/01/2016 (ID ca2d879 -
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pág. 1).

os valores".

Houvesse o autor postulado, única exclusivamente, providência

(ID ca2d879 - pág. 8 - destaques acrescidos)

genuinamente declaratória, nos termos do artigo 11, § 1º, da CLT

Acrescente-se, em abono à tese da efetiva configuração da

("§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham

prescrição quinquenal, que a petição inicial é bastante clara ao

por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social"),

alegar a necessidade de "[...] realização de perícia técnica para

por certo que não se poderia cogitar sequer de prescrição

solucionar o conflito, e comprovar a real condição de trabalho

quinquenal (a prescrição bienal nuclear está descartada, pois a

durante 06/03/1997 a 31/12/2008"(ID ca2d879 - pág. 4 - destaques

presente demanda foi ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 7º,

acrescidos).

XXIX, da CRFB).

Assim, correta a r. sentença recorrida ao asseverar e concluir:

Ocorre, contudo, que, ao contrário do alegado pelo Autor, a
postulação vestibular não traduz providência meramente

"DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

declaratória, mas, sim, provimento de cunho condenatório, seja

O reclamante alega que sempre trabalhou em ambiente insalubre;

porque pretende-se a determinação para que a reclamada entregue

todavia, o formulário do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário

o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) sob pena de multas

fornecido pela reclamada em dezembro de 2013 não está correto,

diárias, seja, ainda, porque o reclamante requer, expressamente, a

pois não considerou todo o período em que esteve exposto a

realização de prova pericialpara a apuração de eventual

agentes insalubres. Pleiteia '... a realização de perícia técnica para

insalubridade. Confira-se:

solucionar o conflito, e comprovar a real condição de trabalho

"V. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA ASTREINTE

durante 06/03/1997 à 31/12/2008, o que desde já requer.' (ID

Tendo em vista que a reclamada não entregou ao reclamante o

ca2d879 - Pág. 4), bem como fornecimento de novo PPP - Perfil

PPP preenchido corretamente, como já descrito, resta ferida a

Profissiográfico Previdenciário para fins de comprovação do

obrigação de fazer, eis que não concretizada a contendo por culpa

trabalho em condições especiais junto ao INSS.

exclusiva da reclamada. Nasce, então, a multa por inadimplemento,

A reclamada argui prescrição quinquenal, considerando o período

que se trata das astreintes, representando determinação para

do contrato de trabalho em que o autor se ativou no alegado

cumprimento da obrigação de fazer. O cumprimento da mesma se

ambiente insalubre, de 6/3/1997 a 31/12/2008.

dá por meio da entrega do documento que pertence por direito ao

Razão assiste à reclamada, porquanto a finalidade da ação não é a

reclamante.

mera declaração de trabalho em condições insalubres, mas a

Sobre o valor do quantum da multa, sugere-se o valor aplicado em

elaboração de laudo técnico e expedição de novo PPP - Perfil

r. julgamento realizado na data de 30.01.2009, no qual o Nobre Juiz

Profissiográfico Previdenciário, através da condenação da

da 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, no Processo nº

reclamada a um obrigação de fazer, o que, certamente não

1802/2008-004-15-00-6, condenou a empresa a multa diária pela

corresponde em decisão meramente declaratória.

não entrega do PPP no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

A imprescritibilidade é prerrogativa apenas às ações declaratórias;

conforme demonstrado no documento anexo".

portanto, tratando-se de ação de caráter condenatório, estará

(ID ca2d879 - págs. 4 e 5 - destaques acrescidos)

sujeita ao prazo prescricional.
Neste sentido, já decidiu o C. TST:

"Diante de todo o exposto,requer:
[...]

'AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

b) Seja designada pericia técnica para comprovação da condição

ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº

insalubre no ambiente de trabalho do reclamante e com base nesta,

13.015/2014. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

determinado o preenchimento de novo formulário PPP (Perfil

PRETENSÃO DE CUNHO CONDENATÓRIO. Em razão de

Profissiográfico Previdenciário) nos termos dos itens "III", "IV";"

provável caracterização de ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição

(ID ca2d879 - págs. 7 e 8)

Federal, dá-se provimento ao agravo de instrumento para

"[...]

determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de
instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. OBRIGAÇÃO DE

Dá-se à causa o valor de R$ 37.000,00, apenas para efeitos de

FAZER. PRETENSÃO DE CUNHO CONDENATÓRIO. RECURSO

alçada, tendo em vista haver pedido de dano moral a ser

DE REVISTA. Não se nega que as ações declaratórias, tais como

quantificado por este r. Juízo, tornando-se assim impossível liquidar

as originárias da assinatura da CTPS do empregado, com o fim de
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reconhecer vínculo de emprego com a empresa, sejam
imprescritíveis, nos termos do art. 11, § 1º, da CLT. Porém, a

VOTOS

Acórdão

decisão que impõe ao réu o cumprimento de uma obrigação de
fazer, cominando inclusive multa por descumprimento, ostenta
nítida natureza condenatória, apesar de não ostentar conteúdo
pecuniário imediato, caso cumprida a determinação, obviamente. É
exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a r. sentença de
primeiro grau, mantida pelo v. acórdão recorrido, "julgou procedente
em parte a ação, condenando a reclamada a entregar ao
reclamante o documento PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
do período do contrato de trabalho, retificado de acordo com as
informações constantes do laudo pericial dos autos, no prazo de 10
dias, sob pena de pagamento de multa diária". Assim, ao manter a r.
sentença que afastou a prejudicial de prescrição, incorreu o e. TRT
em ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Recurso de
revista conhecido e provido.',
destaque no original.
(PROCESSO Nº TST-RR-266-23.2013.5.02.0463 - 8ª Turma,

Processo Nº RO-1000072-73.2015.5.02.0709
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
ISS SERVISYSTEM DO BRASIL
LTDA.
ADVOGADO
ANDRESSA MARIA RISSO
BENFATTI(OAB: 279720/SP)
RECORRENTE
JAILSON MORAES VIEIRA
ADVOGADO
ROGERIO PACILEO NETO(OAB:
16934/SP)
RECORRIDO
JAILSON MORAES VIEIRA
ADVOGADO
ROGERIO PACILEO NETO(OAB:
16934/SP)
RECORRIDO
ISS SERVISYSTEM DO BRASIL
LTDA.
ADVOGADO
ANDRESSA MARIA RISSO
BENFATTI(OAB: 279720/SP)
RECORRIDO
DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA
QUIMICA LTDA
ADVOGADO
ALEXANDRE LAURIA DUTRA(OAB:
157840/SP)
RECORRIDO
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
FABIOLA COBIANCHI NUNES(OAB:
149834/SP)

Desembargador Relator Breno Medeiros)
Intimado(s)/Citado(s):
Assim, tendo sido ajuizada a presente reclamação trabalhista em
15/1/2016, cujo pedido se restringe 'a realização de perícia técnica
para solucionar o conflito, e comprovar a real condição de trabalho

- DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
- ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA.
- JAILSON MORAES VIEIRA

durante 06/03/1997 à 31/12/2008', resta reconhecida a prescrição
quinquenal.
Assim, reputam-se prescritos todos os pedidos da petição inicial, os

PODER JUDICIÁRIO

quais são extintos com resolução do mérito, nos termos do art. 487,

JUSTIÇA DO TRABALHO

II, do Código de Processo Civil (PRESCRIÇÃO TOTAL)".
(ID 14e14db - págs. 4 e 5)

PROCESSO TRT/SP Nº 1000072-73.2015.5.02.0709 - PJE
RECURSOS ORDINÁRIOS

Mantenho.
Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).
Tomaram parte no julgamento: ADRIANA MARIA BATTISTELLI
VARELLIS, REGINA CELI VIEIRA FERRO e ARMANDO
AUGUSTO PINHEIRO PIRES.
Votação: Unânime.
ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do recurso ordinário do
reclamante, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos
da fundamentação do Voto da Senhora Relatora.

ORIGEM: 9ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - ZONA SUL
1ª RECORRENTE: ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA.
2º RECORRENTE: JAILSON MORAES VIEIRA
RECORRIDOS: OS MESMOS
Inconformados com a r. sentença de ID 0ac161e, cujo relatório
adoto, e que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na petição inicial, recorrem ordinariamente a 1ª
reclamada e o reclamante.
A 1ª reclamada, ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA., mediante
as razões de ID e454777, insurge-se contra a sua condenação ao
pagamento de diferenças salariais decorrentes do não pagamento
dos salários de "Jardineiro"e da diferença advinda do pagamento a

ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS
Juíza Relatora
EM

menor da Participação nos Lucros e Resultados do ano de 2010.
O reclamante (JAILSON MORAES VIEIRA), mediante as razões de
ID c78635a, sustenta que as irregularidades trabalhistas cometidas
pela 1ª ré impõem o reconhecimento da rescisão indireta alegada
na inicial; que são ilegais os descontos efetuados em seus salários,
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a título de contribuições assistenciais e sindicais; que a 1ª

Ao contrário do alegado em recurso, deve, sim, ser considerada

reclamada procedia a descontos de pensão alimentícia em

"confissão", a afirmação feita pelo preposto, em seu depoimento

montante superior ao devido, e, por fim, que preenche os requisitos

pessoal, no sentido de que "[...] que o reclamante desempenhou as

legais para o recebimento dos honorários advocatícios.

funções de Limpador (até 08/08/2009), de Auxiliar de Manutenção

A 1ª reclamada (ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA.)

(até 08/08/2013) e, por último, de Jardineiro"(ID 165a81f - pág. 2 -

apresentou comprovantes de depósito recursal (ID 6d7f003) e de

destaques acrescidos).

pagamento das custas processuais (ID 4b3f82b).

Explico.

Houve a apresentação de contrarrazões recursais pelo reclamante

De acordo com a Ficha de "Registro de Empregado"de ID 58d0373

(ID a9ee2b0), pela 1ª reclamada (ISS SERVISYSTEM DO BRASIL

(págs. 1 e 2), a evolução funcional do reclamante teria sido a

LTDA. - ID 673b8a1), pela 6ª reclamada (IRON MOUNTAIN DO

seguinte:

BRASIL LTDA. - ID 326df9e) e pela 7ª reclamada (DIVERSEY
BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.- ID af56183).

"Cargos

Desnecessário o Parecer da D. Procuradoria Regional do Trabalho.
É o relatório.

Alteração [...] Descrição [...] Motivo

VOTO
I - ADMISSIBILIDADE

05/11/2001 [...] LIMPADOR(A)[...] Importação de dados

Por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade,

01/03/2003 [...] AUXILIAR JARDINAGEM Admissão

conheço dos recursos ordinários da 1ª reclamada e do reclamante.

01/06/2004 [...] LIMPADOR VIDROS Admissão
01/01/2009 [...] AUXILIAR DE MANUTENCAO Promoção

II - RECURSO ORDINÁRIO DA 1ª RECLAMADA (ISS

01/05/2013 [...] AUXILIAR JARDINAGEM Promoção

SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA.)

01/08/2013 [...] JARDINEIRO Readequação de função

II.1 - Desvio de função

(ID 58d0373 - pág. 1 - destaques acrescidos)

Mediante o exame contextualizado das provas orais e documentais

Entretanto, essa mesma Ficha de "Registro de Empregado", mais

(especialmente da CTPS, da Ficha Funcional e dos demonstrativos

adiante, no ponto alusivo à evolução dos "Salários" do autor, revela

de pagamento), o MM. Juízo originário concluiu que o reclamante

que, em 01/08/2013, data da suposta "readequação de função" do

efetivamente exerceu, a partir de abril de 2013, as funções de

reclamante para o cargo de "Jardineiro", nenhuma promoção

"Jardineiro", deferindo-lhe, em consequência, as diferenças entre o

(entenda-se: majoração salarial) foi, efetivamente, concedida a tal

salário que ele recebeu de referida data em diante e o salário

trabalhador. Confira-se:

(maior) que deveria ter sido pago pelo exercício das funções de

"Salários

"Jardineiro".

Alteração salário Complemento [...] Motivo [...]

Pois bem.

05/11/2001 462,1300 0,0000 [...] 999 Importação de dados [...]

Não assiste razão à recorrente e suas razões. O que o reclamante

01/02/2008 496,7900 0,0000 [...] Dissidio [...]

admitiu, em seu depoimento pessoal, foi o exercício das funções de

01/01/2009 507,9400 0,0000 [...] Dissidio [...]

"Jardineiro", e não o recebimentodo salário concernente a tais

01/02/2009 548,5800 0,0000 [...] Dissidio [...]

funções. É o que se verifica da seguinte transcrição de depoimento:

01/01/2010 603,4400 0,0000 [...] Dissidio [...]

"Depoimento pessoal do(a) reclamante: "que foi contratado na

01/01/2011 655,3358 0,0000 [...] Dissidio [...]

função de Limpador, ficando nesta função por cerca de 1 ano e 2

01/01/2012 753,6400 0,0000 [...] Dissidio [...]

meses; que, posteriormente, passou a desempenhar a função de

01/01/2013 824,6400 0,0000 [...] Dissidio [...]

Auxiliar de Jardinagem por 1 ano; que, posteriormente, passou a

01/05/2013 937,9500 0,0000 [...] Promoção

desempenhar a função de Limpador de Vidros por mais de 5 anos;

01/03/2014 1.018,7075 0,0000 [...] Dissidio

que, posteriormente, passou a desempenhar a função de

(ID 58d0373 - pág. 2 - destaques acrescidos)

Jardineiro; que foi contratado em 05/11/2001; que esclarece que,
após a função de Limpador de Vidro passou a desempenhar a

Logo, agiu com acerto o MM. Juízo originário, ao deferir ao

função de Auxiliar de Manutenção de 2009 até 2013; que,

reclamante, com relação ao período posterior a abril de 2013, as

posteriormente, passou à função de Jardineiro;"

diferenças entre o salário que ele recebia e o salário (maior) que lhe

(ID 165a81f - pág. 2 - destaques acrescidos)

deveria ter sido pago pelo exercício das funções de "Jardineiro",
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não havendo falar-se em improcedência do pleito por ausência de

pagamento em janeiro de 2011, no mesmo valor (id. a0360ad, pp. 9

produção de provas por parte do autor (artigos 818 da CLT e 333, I,

e 20), somando o montante de R$ 150,00, atendendo ao previsto na

do CPC).

cláusula 10ª da CCT 2010/2011.

Registre-se que o holerite de ID EOe0 N9EeT6O6 (pág. 6),

Contudo, sem justificativa plausível, a reclamada efetua o desconto

concernente ao mês de maio de 2013, revela que a reclamada não

do valor da segunda parcela (id. a0360ad, pp. 9 e 20), o que não

pagou, ao reclamante, o salário das funções de "Jardineiro", mas,

encontra amparo legal.

sim, o salário das funções de "auxiliar jardinagem". A mesma coisa

Desse modo, não quitada a segunda parcela da PLR de 2010,

ocorreu com relação aos holerites dos meses de junho de 2013 e de

defere-se ao autor a importância de R$ 75,00."

julho de 2013 (IDs 3EOe0 N9EeT6O6 - pág. 7 e 9).

(ID 0ac161e - pág. 6 - destaques acrescidos).

Quanto ao salário de R$ 1.200,00, arbitrado pelo MM. Juízo

Sem razão a recorrente ao argumentar que "[...] o código de

originário para as funções de "Jardineiro", deve remanescer como

pagamento 272 é apenas contraposto para fins de fechamento com

válido, pois a reclamada não apontou outro valor, em sua

o código 872, tendo em vista que o depósito não ocorreu na mesma

contestação, sequer pelo princípio da eventualidade (CPC, artigo

data do pagamento dos salários, tanto que a soma dos

300), limitando-se a afirmar, de forma genérica e inócua, que tal

vencimentos e dos descontos não alteram o valor percebido a

valor não encontraria respaldo nos instrumentos coletivos

título de PLR"(ID e454777 - pág. 7 - destaques acrescidos).

apresentados. Veja-se, aliás, que, de acordo com a evolução

O exame de todos os holerites dos anos de 2010 e de 2011

salarial supra, em 01/05/2013 a remuneração mensal do

evidencia, apenas, os seguintes itens de créditos e de débitos

reclamante, sem a sua promoção formal e expressa para as

relacionados à rubrica PLR:

funções de "Jardineiro", já era a de R$ 937,95, de modo que se
revela razoável o valor remuneratório mensal arbitrado, na origem,

Holerite de 06/2010 (ID Num. a0360ad - Pág. 7).

no importe de R$ 1.200,00.

Crédito "171 Participação nos Lucros" R$ 75,00

Por fim, em nada favorece à recorrente, para a pretendida alteração

Débito - -

das conclusões supra, o argumento de que "[...] via de regra o

Conclusão: Foi pago o valor de R$ 75,00.

empregado se obriga a todo e qualquer serviço compatível com sua
condição pessoal" (ID e454777 - pág. 5). Consoante a afirmação
feita pelo próprio preposto dela, em audiência "[...] o reclamante não

Holerite de 01/2011 (ID a0360ad - Pág. 14).

acumulou outra função no período em que trabalhou como

Crédito "272 Adto.Pagamento PLR" R$ 75,00

Jardineiro"(ID 165a81f - pág. 2).

Débito "872Desc.Adto.Pagamento PLR" R$ 75,00

Nada modifico.
II.2 - Participação nos Lucros e Resultados

Conclusão: Nada foi pago, pois o valor de R$ 75,00 creditado, foi,

Postulou o reclamante, na petição inicial, o recebimento da

na sequência, debitado.

Participação nos Resultados e Resultados relativa ao ano de 2010,

Holerite de 07/2011 (ID a0360ad - Pág. 20).

no importe de R$ 150,00. Como causa de pedir, afirmou o autor

Crédito "272 Adto.Pagamento PLR" R$ 75,00

que, "[...] no caso do pagamento da PLR, que, ao mesmo tempo em

Débito "872Desc.Adto.Pagamento PLR" R$ 75,00

que era paga no mês devido, era descontada no mesmo holerite
pago" (ID 7ec638b - pág. 14).

Conclusão: Nada foi pago, pois o valor de R$ 75,00 creditado, foi,

Analisando a questão, assim se pronunciou o MM. Juízo originário:

na sequência, debitado.

"Do programa de participação nos resultados

Mantenho.
III - RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE

Sustenta o reclamante o direito ao recebimento da parcela

III.1 - Rescisão Indireta

Participação nos Resultados, do ano de 2010, conforme previsto na

Sem razão o reclamante.

cláusula 10ª da convenção coletiva.

Para a efetiva caracterização da rescisão indireta (CLT, 483, "d"), a

A reclamada pugna pela improcedência do pleito, alegando que

falta imputada ao empregador deve ser de tal forma grave que torne

quitou devidamente a parcela.

impossível, ou, ao menos, bastante dificultosa, a continuidade do

O demonstrativo de pagamento de junho de 2010 contém o

liame empregatício com o trabalhador prejudicado.

pagamento da parcela, no valor de R$ 75,00, havendo outro

No caso vertente, a suposta irregularidade nos recolhimentos do
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FGTS não restou comprovada pelo autor (ID 0ac161e - págs. 6 e 7).

("ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a

Quanto às irregularidades concernentes ao adicional de

sindicato"), ambos da Constituição da República, imperioso concluir-

insalubridade, ao PLR, e aos domingos trabalhados, já foram de

se que os empregados não filiados ao sindicatonão podem sofrer o

objeto da devida reparação pecuniária prevista na r. decisão

desconto em comento, sendo irrelevante a existência, ou não, de

recorrida, inclusive com determinação de pagamento de juros e

manifestação expressa de oposição por parte deles. Neste sentido o

correção monetária, não possuindo elas (irregularidades) potencial

Precedente Normativo nº 119 da SDC do C. TST, de seguinte teor:

suficiente para a caracterização da rescisão indireta.
Já os fatos iniciais geradores da equiparação salarial e do desvio de

"119. Contribuições sindicais - inobservância de preceitos

função, reconhecidos na origem, remontam, respectivamente, a

constitucionais. (nova redação dada pela SDC - Sessão de

abril de 2012 (ID 0ac161e - págs. 3 e 4) e a abril de 2013 (ID

2.6.1998 - Res. TST/OE 82, DJU 20.8.1998) (Mantido). A

0ac161e - pág. 4), vale dizer, a vários anos antes do ajuizamento da

Constituição da República, em seus arts. 5º, XX e 8º, V, assegura o

presente ação, em janeiro de 2015, mês em que o reclamante ainda

direito de livre associação e sindicalização. É ofensiva a essa

trabalhava para a reclamada (ID 7ec638b - pág. 5).

modalidade de liberdade cláusula constante de acordo, convenção

Mantenho, portanto, a r. sentença recorrida, nos pontos em que

coletiva ou sentença normativa estabelecendo contribuição em favor

julgou improcedente o pleito de reconhecimento da rescisão

de entidade sindical a título de taxa para custeio do sistema

indireta, e indeferiu o pagamento das verbas resilitórias típicas da

confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical

dispensa imotivada, bem como a expedição das guias para o

e outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores não

levantamento do FGTS e para a solicitação do seguro-desemprego.

sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que inobservem tal

III.2 - Contribuições assistenciais e sindicais

restrição, tornam-se passíveis de devolução os valores

O reclamante possui razão no tocante às taxas ou contribuições

irregularmente descontados"

assistenciais, o mesmo não ocorrendo com relação às contribuições

Cumpre registrar que o Precedente Normativo nº 74 da SDC/TST,

sindicais.

linhas atrás mencionado, que dispunha sobre o condicionamento do

Com efeito, quanto às contribuições sindicais, o exame dos holerites

desconto assistencial à não-oposição por parte do trabalhador no

juntados revela que elas não eram cobradas em todos os meses,

prazo de dez dias antes do primeiro pagamento ajustado, restou

mas, apenas, uma vez anualmente (v. g., março de 2014 - ID

cancelado pela referida SDC, em sessão realizada em 02/06/1998.

7fe5f5a - pág. 21; março de 2013 - ID 7fe5f5a - pág. 9 e março de

No caso dos autos, repita-se, a 1ª reclamada não comprovou que o

2012 - ID a0360ad - pág. 28), o que evidencia que elas se referiam,

autor houvesse se filiado ao Sindicato de sua categoria profissional,

realmente, àquela cobrança impositiva, prevista no artigo 580 da

bem como autorizado, por escrito, os descontos ora discutidos.

CLT.

Por derradeiro, ressalto que a Orientação Jurisprudencial n° 17 da

Já as "taxas assistenciais", descontadas em todos os meses nos

SDC do C. TST, abaixo reproduzida, corrobora o entendimento

holerites do autor, ressentem-se de ilegalidade, pois não há, no

acima manifestado:

presente feito, nenhum documento comprobatório da espontânea
filiação desse trabalhador ao seu Sindicato profissional.

"17.

Contribuições

para

entidades

A contribuição assistencial tem amparo na alínea "e" do art. 513 da

Inconstitucionalidade de sua extensão a não associados.

CLT, encontrando assento em sentenças normativas, em acordos

(Mantida).

coletivos e em convenções coletivas. Visa a custear as atuações

As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de

dos sindicatos, mormente em prol de suas participações em

entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não

negociações coletivas voltadas à melhoria das condições de

sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e

trabalho das categorias profissionais que representam.

sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas,

Até pouco tempo, admitia-se que a contribuição assistencial fosse

sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos

suportada tanto pelos empregados associados ao sindicato, quanto

valores eventualmente descontados".

pelos empregados não filiados, desde que, quanto a estes últimos,
não houvesse oposição expressa contra o desconto (Precedente

Decisão de origem confirmada, no aspecto.

Normativo nº 74 da SDC do C. TST).

III.3 - Pensão alimentícia

Todavia, ante o disposto nos artigos 5°, XX ("ninguém poderá ser
compelido a associar-se ou a permanecer associado") e 8°, V
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Sem razão o reclamante.

Imprestável o demonstrativo apresentado na petição inicial (ID

ANA MARIA MORAES

7ec638b -(pág. 15), pois ele somente considera, indevidamente,

BARBOSA MACEDO

para o cálculo do percentual de 25% devido a título de pensão

Desembargadora

alimentícia, o salário base do reclamante, quando, ao certo, deveria

Relatora

considerar o rendimento salarial "bruto", tal como determinado no

EM

Ofício expedido pelo Exmo. Juízo de Direito da 5ª Vara de Família e

Acórdão

Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro (ID c984777 - Pág.
1).
Nada modifico, no aspecto.

III.4 - Honorários advocatícios
A questão dos honorários advocatícios não foi tratada em seu

Processo Nº RO-1000101-96.2015.5.02.0718
Relator
REGINA CELI VIEIRA FERRO
RECORRENTE
VIP TRANSPORTES URBANO LTDA
ADVOGADO
MARIA CRISTINA BRAGA CHADDAD
BOTAFOGO(OAB: 147830/SP)
RECORRIDO
ELINEU SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
JOSE VICENTE DE SOUZA(OAB:
109144/SP)

mérito na r. sentença recorrida, e o reclamante, a quem interessava
o deslinde da controvérsia, não opôs os competentes e necessários
embargos declaratórios visando à colmatação da lacuna. Logo, a

Intimado(s)/Citado(s):
- ELINEU SANTOS DA SILVA
- VIP TRANSPORTES URBANO LTDA

matéria resultou acobertada pela preclusão temporal.
Ainda que assim não fosse, sem razão o reclamante.
Conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 5.584/70 e preceituam as
PODER JUDICIÁRIO

Súmulas nºs 219 e 329 do C. TST, a condenação em honorários

JUSTIÇA DO TRABALHO

advocatícios, na Justiça do Trabalho, não decorre da mera
sucumbência, devendo a parte estar assistida pelo Sindicato de sua
categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao

PROCESSO TRT Nº 1000101-96.2015.5.02.0718

dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

não lhe permita demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de

EMBARGANTE: VIP - TRANSPORTES URBANO LTDA

sua família. Ausentes os referidos requisitos, não há falar-se em

EMBARGADO: V. Acórdão de Id nº 94d485b

deferimento de honorários advocatícios.
De resto, em se tratando, como na espécie, de lide derivada de

RELATÓRIO

relação empregatícia, tem pertinência a Súmula nº 18 deste E. TRT

EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela reclamada,

da 2ª Região, de seguinte teor:

documento de Id nº 5da159d, requerendo manifestação a respeito

"18: O pagamento de indenização por despesa com contratação de

das horas extras sob a ótica do Princípio da Razoabilidade,

advogado não cabe no processo trabalhista, eis que inaplicável a

prequestionando a matéria.

regra dos artigos 389 e 404, ambos do Código Civil".

É o relatório.

Mantenho a r. decisão de origem, no aspecto.
Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

VOTO

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

Conheço dos embargos, por presentes os pressupostos legais de

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

admissibilidade.

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.
Votação: Unânime.

No mérito, todavia, não assiste razão à embargante.

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região em: CONHECER dos recursos ordinários

Sob o pretexto de prequestionar a matéria, a embargante aborda

da 1ª reclamada (ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA.) e do

questão de mérito da decisão, demonstrando ser seu real intento a

reclamante (JAILSON MORAES VIEIRA), e, no mérito, NEGAR

reapreciação da causa e reforma da decisão embargada.

PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, nos termos da
fundamentação do Voto da Senhora Relatora.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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eventual obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a

PODER JUDICIÁRIO

questionar o acerto da decisão proferida, a qual deve ser atacada

JUSTIÇA DO TRABALHO

por via própria. Têm, pois, função específica, que não deve
ultrapassar os limites fixados no art. 897 - A da CLT.
PROCESSO nº 1000116-16.2016.5.02.0432 (RO)
Na hipótese destes autos não há nenhuma contradição, omissão ou

RECORRENTE: CAROLINE CONCEICAO CRIVEL

obscuridade a ser sanada, na medida em que a decisão foi

RECORRIDO: HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO

devidamente fundamentada, nos exatos termos do preconizado pelo

DA GAMA S A

artigo 93, IX, da Constituição Federal.

RELATOR: ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS
Inconformada com a r. sentença de fls. 146/149 (id. f978e2b) cujo

Por fim, cumpre salientar que o prequestionamento citado na

relatório adoto, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos em face

Súmula 297 do C. TST refere-se a matérias em relação às quais o

da reclamada, recorre, ordinariamente, a reclamante, às fls. 155/161

Órgão Julgador foi silente, o que não é o caso dos autos.

(id. 616db95), oportunidade em que pretende a reforma da r.
decisão quanto à estabilidade gestante.

Acórdão

Contrarrazões pela reclamada às fls. 164/172 (id. b8eb22a).

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

É o relatório.

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).
Tomaram parte no julgamento: REGINA CELI VIEIRA FERRO,

VOTO

MEIRE IWAI SAKATA e ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES.
Votação: Unânime.

Pressupostos de admissibilidade

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional

Conheço do recurso interposto pela reclamante, eis que presentes

do Trabalho da 2ª Região em CONHECER dos embargos de

os pressupostos de admissibilidade (tempestividade observada - fls.

declaração opostos pela reclamada e REJEITÁ-LOS, mantendo

150 e 155 (id. c4249d3 e id. 616db95), isenta de custas - fl. 149 (id.

íntegra a r. decisão embargada nos termos de sua

f978e2b), e regular a representação processual - fls. 16 e 161 (id.

fundamentação.

77ca4c8 e id. 616db95)).
Estabilidade Gestante. Contrato experiência.
Insurge-se a reclamante em face da r. sentença que julgou

REGINA CELI VIEIRA FERRO

improcedente o pedido de reintegração no emprego ou indenização

Relator

equivalente ao período estabilitário gestacional. Alega que faz jus à
estabilidade provisória, ainda que contratada a título de experiência,

VOTOS

Acórdão
Processo Nº RO-1000116-16.2016.5.02.0432
Relator
ADRIANA MARIA BATTISTELLI
VARELLIS
RECORRENTE
CAROLINE CONCEICAO CRIVEL
ADVOGADO
VITAER GONCALVES JUNIOR(OAB:
322077/SP)
ADVOGADO
CARLA MARTINS GOMES
CANDIDO(OAB: 342556/SP)
RECORRIDO
HOSPITAL E MATERNIDADE DR
CHRISTOVAO DA GAMA S A
ADVOGADO
IVO NICOLETTI JUNIOR(OAB:
111254/SP)

pois na época em que foi dispensada, já se encontrava grávida,
sendo que tal garantia ao emprego está assegurada
constitucionalmente.
No presente caso, a autora foi contratada a título de experiência em
06/07/2015, tendo sido dispensada em 02/10/2015, conforme
contrato de trabalho de fl. 20 (id. 78a7440) e comunicado de
dispensa de fl. 21 (id. ebbeb37), respectivamente, sendo que seu
exame de BHCG Qualitativo positivo data de 30/10/2015 (fl. 24 - id.
b016dbd) e sua ultrassonografia obstétrica, na qual consta

Intimado(s)/Citado(s):

"Gestação de aproximadamente 7 semanas e 3/7", data de

- CAROLINE CONCEICAO CRIVEL
- HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA S
A

23/11/2015 (fl. 25 - id. b016dbd).
Considerando que a obreira tinha 52 dias (7 semanas - 49 dias - e
3/7 - 3 dias) de grávida em 23/11/2015, data da realização da
ultrassom, verifica-se que a gestação ocorreu 03/10/15, um dia após
o fim do contrato de experiência. Ou seja, a autora ainda não se
encontrava grávida à época do término do contrato laboral.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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CUSTOS LEGIS
Ainda que assim não fosse, o contrato de experiência, cujo termo
final encontrava-se prefixado desde a sua celebração, quando
encerrado tempestivamente, é incompatível com a concessão do

TERCEIRO
INTERESSADO

período de estabilidade gestante ora pleiteado, sendo inaplicável a

Intimado(s)/Citado(s):

Súmula 244, III, C. TST.
Nesse sentido, a tese prevalecente nº 05 deste Egrégio Regional, in

70
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT
(1º Grau) - Estado de São Paulo - São
Paulo

- AVISEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
- ISABEL SANTOS DE SIQUEIRA

verbis:
5 - Empregada gestante. Contrato a termo. Garantia provisória
de emprego. (Res. TP nº 05/2015 - DOEletrônico 13/07/2015)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A empregada gestante não tem direito à garantia provisória de
emprego prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do ADCT, na
hipótese de admissão por contrato a termo.

PROCESSO nº 1000143-69.2015.5.02.0711 (RO)
RECORRENTE: ESTADO DE SÃO PAULO (OFICIAL).

Precedentes
Não merece reforma a r. sentença de origem que indeferiu os
pedidos de reconhecimento de estabilidade provisória e de
reintegração ou indenização equivalente.

RECORRIDO: ISABEL SANTOS DE SIQUEIRA, AVISEG
SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Embora seja inconteste a

Sentença mantida.

plena aplicabilidade do parágrafo 1º, do artigo 71, da Lei nº
Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).
Tomaram parte no julgamento: ADRIANA MARIA BATTISTELLI
VARELLIS, REGINA CELI VIEIRA FERRO e ARMANDO
AUGUSTO PINHEIRO PIRES.

8.666/93, tal circunstância não impede a condenação subsidiária da
Administração Pública, com fundamento na culpa in vigilando e in
eligendo. Consoante explanado pelo Ministro Cesar Peluzo, relator
da ADC 16-DF, o reconhecimento da constitucionalidade do referido
dispositivo legal não impedirá que a Justiça do Trabalho continue
reconhecendo a responsabilidade da Administração com base nos

Votação: Unânime.
ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do recurso ordinário
interposto pela reclamante e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, para, nos termos da fundamentação do voto da
relatora, manter incólume a r. sentença.

fatos de cada causa.
Inconformada com a r. sentença de Id. nº C911277, cujo relatório
adoto, e que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos,
recorre ordinariamente, a segunda reclamada, Id. nº 38a5FC7,
oportunidade em que discute responsabilidade subsidiária e
limitações, juros de mora, verbas decorrentes de norma coletiva,
bem como prequestiona matérias.

ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS
Juíza Relatora

Contrarrazões pelo reclamante (Id. nº 83462e0)
Parecer da D. Procuradoria Regional do Trabalho, Id. nº 5c1c622.
É o relatório.

LSSMS

VOTO

VOTOS

Acórdão
Processo Nº RO-1000143-69.2015.5.02.0711
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
ESTADO DE SÃO PAULO (Oficial).
RECORRIDO
ISABEL SANTOS DE SIQUEIRA
ADVOGADO
NATALE FRAGUGLIA(OAB:
142183/SP)
RECORRIDO
AVISEG SEGURANCA E VIGILANCIA
EIRELI
ADVOGADO
FABIANA MARIA TEIXEIRA
MOURAO(OAB: 130931/SP)
TERCEIRO
(2º Grau) - Estado de São Paulo - São
INTERESSADO
Paulo
Relator

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA
Pressupostos de admissibilidade
Conheço do recurso interposto pela segunda reclamada, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade
observada - Id. nº 8ed31c6 - Pág. 1, preparo dispensado e regular a
representação processual - Id. nº 38a5fc7 - Pág. 13).
Não há que se falar em remessa oficial, eis que o valor da
condenação (R$ 15.000,00 - Id. nº 6fb8dd7 - Pág. 10) é inferior a
500 salários mínimos, consoante dispõe o artigo 496, §3º, II, do
CPC/2015 e Súmula 303, I, alínea "a", do C. TST.
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1 - Da Responsabilidade Subsidiária e Limitações

na espécie, o descumprimento de obrigações legais por parte da

Insurge-se a segunda reclamada, Município de São Paulo, contra a

prestadora contratada, dentre elas as relativas aos encargos

r. sentença que a condenou subsidiariamente ao pagamento dos

trabalhistas, deve ser imposta à contratante a responsabilidade

créditos devidos à reclamante.

subsidiária, em decorrência de seu comportamento omissivo e

Sem razão.

irregular.

Na petição inicial a autora afirmou que foi contratada pela primeira

Em sendo assim, a observância de eventual procedimento

reclamada (Aviseg Segurança e Vigilância Eireli) para prestar

licitatório, por si só, não é fator de "blindagem" total da entidade

serviços em favor da segunda ré (Estado de São Paulo). Aduziu que

integrante da Administração Pública Indireta, que firma contratos

"foi admitida em data de 19/06/2012 para exercer a função de

com prestadoras de serviços.

Vigilante, com salário atual de R$ 1.218,15 (um mil duzentos e

Acrescente-se a regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, deve ser

dezoito reais e quinze centavos). A reclamante após uma semana

interpretada de forma sistêmica, em harmonia com outros

de sua admissão passou a exercer a função de líder e conforme

dispositivos do mesmo Diploma, que obrigam a Administração

determina a convenção coletiva passou a receber 12% sobre o

Pública, em caso de terceirização, a fiscalizar o cumprimento do

salário, contudo seu cargo não foi alterado na CTPS.". Requereu,

contrato, inclusive no que tange ao cumprimento das obrigações

dentre outros, a declaração de reconhecimento de rescisão indireta,

trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada.

ante a falta de cumprimento dos requisitos contratuais, inclusive

Note-se que o art. 67 de multicitada Lei de Licitações dispõe,

quanto ao atraso no pagamento de salários. (Id. nº cfdda44 - Pág.

claramente, verbis: "Art. 67. A execução do contrato deverá ser

1/3).

acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração

Incontroverso nos autos que houve relação material entre as

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para

reclamadas, conforme afirmado em defesa pela recorrente (Id. nº

assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa

42311d0 - Pág. 3 e 4 - primeiros parágrafos). Observe-se, ainda,

atribuição".

que a recorrente não nega a prestação de serviços por parte da

Admitir-se o contrário (irresponsabilidade da contratante que

reclamante.

empreendeu a licitação) seria menosprezar todo um arcabouço

Assim, incumbe à tomadora de serviços, como é o caso da ora

jurídico de proteção dos empregados, e, mais do que isso, olvidar

recorrente, fiscalizar, com total cuidado, a idoneidade jurídica e

que a Administração Pública deve, mais do que ninguém, pautar-se

financeira das empresas contratadas para a prestação dos serviços

pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, e, sobretudo, da

vinculados às suas atividades. No caso vertente, a recorrente não

moralidade pública.

cuidou de adotar as referidas cautelas de forma satisfatória, tendo

O art. 37, § 6º, da Constituição da República consagra a

agido com culpa in vigilando.

responsabilidade da Administração Pública, sob a modalidade de

Verifica-se que inexiste, nos autos, qualquer documento que

risco administrativo, estabelecendo, portanto, a sua obrigação de

demonstre ter o Estado de São Paulo acompanhado o integral

indenizar sempre que causar danos a terceiros. Pouco importa se

cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada.

esse dano origine-se diretamente da Administração ou,

Pontue-se que a recorrente não colacionou aos autos um único

indiretamente, de terceiro que com ela contratou e executou a obra

documento, sequer do contrato entabulado com a primeira ré.

ou o serviço, por força ou em decorrência de ato administrativo.

Tal panorama atrai a incidência do item "IV" da Súmula nº 331 do C.

Harmoniza-se com o entendimento supra a seguinte decisão do C.

TST, que preceitua, verbis: "IV - O inadimplemento das obrigações

TST:

trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.

subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações,

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN

desde que haja participado da relação processual e conste também

VIGILANDO. CARACTERIZAÇÃO. A Suprema Corte, no julgamento

do título executivo judicial".

da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, apreciando a

Embora os artigos 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (declarada

constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, afastou a

constitucional pelo E. STF) e 10 do Decreto-lei nº 200/67

possibilidade de responsabilidade subsidiária do ente público pela

contemplem, em tese, a ausência de responsabilidade da

culpa in eligendo, desde que observado o regular processo

Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas,

licitatório. Todavia, tal decisão não impede a verificação, no caso

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do

concreto, da existência da culpa in vigilando decorrente da

contrato, o certo é que, restando evidenciado, posteriormente, como

inobservância, pelo ente público, do disposto nos artigos 54, §1º,

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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55, inciso XIII, 58, inciso III, 66 e 67, caput e § 1º da Lei nº 8.666/93,

Assim, não há que se falar em limitação das verbas devidas àquelas

que não foram objeto de ação de inconstitucionalidade. Assim, nega

preconizadas na Súmula 363 do C.TST, inclusive quanto às verbas

-se provimento a agravo de instrumento que visa a liberar recurso

decorrentes da norma coletiva apresentada, tendo em vista que não

despido dos pressupostos de cabimento. Agravo desprovido. (TST;

houve condenação subsidiária da recorrente à qualquer obrigação

AIRR 0157400-26.2013.5.13.0005; Segunda Turma; Rel. Min.

de caráter personalíssimo.

Renato de Lacerda Paiva; DEJT 24/04/2015; Pág. 939)

Mantenho.

Registre-se que não há falar-se em inconstitucionalidade do item

2. Dos Juros

"V" da Súmula nº 331 do C. TST, pois, na declaração de

Sendo a recorrente responsável subsidiária, submete-se à

constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, por

legislação trabalhista, que prevê juros de mora de 1%, conforme

ocasião do julgamento da ADC-16/DF, o Excelso STF deixou

entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº

expressado, na ementa, que o mencionado dispositivo legal vedava,

382, da SDI-1 do C. TST e Súmula nº 9 deste E.TRT, "in verbis":

apenas, a transferência consequente e "automática" dos encargos

"382. Juros de mora. Art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997.

trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do

Inaplicabilidade à Fazenda Pública quando condenada

contrato, à Administração Pública, o que não impede, obviamente, o

subsidiariamente. A Fazenda Pública, quando condenada

reconhecimento da responsabilidade com fundamento em outros

subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela

dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, especialmente os

empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros,

decorrentes da culpa in vigilando. Endosso integralmente, na

prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997." (DeJT

espécie, o entendimento firmado no seguinte julgado do C. TST,

20.04.2010)

verbis:

SÚMULA Nº 09: "Nº 009: JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

É DE 0,5% A TAXA DE JUROS A SER OBSERVADA NAS

ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº

SENTENÇAS PROFERIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA,

13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

POR FORÇA DA MP 2.180-35 DE 24/8/2001, INCLUSIVE NAS

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. SÚMULA Nº

EXECUÇÕES EM CURSO. PORÉM, PREVALECE A TAXA DE 1%

331, V, DO TST. O Regional concluiu que o integrante da

PREVISTA NO ART.39 DA LEI 8.177/91 QUANDO A FAZENDA

Administração Pública, na condição de tomador dos serviços,

PÚBLICA FIGURA NO PROCESSO COMO DEVEDORA

incorreu em evidente omissão em relação ao seu dever de fiscalizar

SUBSIDIÁRIA." (Res. nº 01/2009 -DOEletrônico 28/07/2009)"

o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pelo prestador

Mantenho.

que contratou, configurando típica culpa in vigilando. Tal como

3. Do Prequestionamento

proferido, o v. acórdão está em conformidade com a jurisprudência

Não observo violação a nenhum dos dispositivos legais apontados

desta Corte, consolidada no item V da Súmula nº 331. Saliente-se

no presente recurso.

que tal não implica afronta ao art. 97 da CF e contrariedade à

Cumpre salientar que o prequestionamento citado na súmula 297 do

Súmula Vinculante nº 10 do STF, nem desrespeito à decisão do

C. TST refere-se à matéria em relação a qual o órgão julgador foi

STF na ADC nº 16, porque não parte da declaração de

silente, o que não é o caso dos autos.

inconstitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei nº 8.666/93, mas da

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

definição do alcance das normas inscritas nesta Lei, com base na

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

interpretação sistemática. Incidência da Súmula nº 333 e do art.

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

896, § 4º, da CLT como óbices ao prosseguimento do recurso de

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e SÔNIA APARECIDA

revista. Agravo de instrumento não provido. (TST; AIRR 0181700-

GINDRO.

29.2009.5.01.0263; Oitava Turma; Rel. Des. Conv. Breno Medeiros;

Votação: Unânime.

DEJT 24/04/2015; Pág. 2593) (grifos e destaques acrescidos)

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

Por fim, cumpre ressaltar que a inserção do Inciso VI, na Súmula

Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do NEGAR-LHE

331 do C.TST (DeJT 27/05/2011) não deixa dúvidas acerca da

PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação do voto da

abrangência da responsabilidade da 2ª reclamada: "A

Relatora, manter a r. sentença de origem.

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas
as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da
prestação laboral. ".
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observada. Boa a representação processual (Ids c0fae70 e
c0fae70).
A reclamada, por sua vez, maneja sua irresignação por meio do Id

VOTOS

43ca107 insurge-se em face da r. sentença de origem quando às

Acórdão
Processo Nº RO-1000195-21.2014.5.02.0252
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
BRUNO DE ALMEIDA MATOS
ADVOGADO
MANOEL RODRIGUES GUINO(OAB:
33693/SP)
RECORRENTE
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS
GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADO
THIAGO AUGUSTO VEIGA
RODRIGUES(OAB: 221896/SP)
ADVOGADO
SERGIO CARNEIRO ROSI(OAB:
71639/MG)
RECORRIDO
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS
GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADO
SERGIO CARNEIRO ROSI(OAB:
71639/MG)
ADVOGADO
THIAGO AUGUSTO VEIGA
RODRIGUES(OAB: 221896/SP)
RECORRIDO
BRUNO DE ALMEIDA MATOS
ADVOGADO
MANOEL RODRIGUES GUINO(OAB:
33693/SP)
Intimado(s)/Citado(s):

diferenças salariais (progressão na faixa salarial); horas in itinere;
horas extras pelo excesso de jornada (inclusive quanto aos minutos
que antecedem e sucedem a jornada); diferenças e reflexos de DSR
e PLR. Tempestivo e boa a representação processual (Id b6853d1 e
b6853d1). Preparo comprovado por meio do Ids f8e01fe e 0f9a31c.
Contrarrazões pela ré, Id 84fcb18 e pelo autor, Id apesar da regular
notificação para tanto (Id 7e251b1 e f1bdfb1).
É o relatório.
VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que presentes os
pressupostos de admissibilidade.

DO RECURSO DO RECLAMANTE

1. Do adicional de periculosidade

- BRUNO DE ALMEIDA MATOS
- USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

Insurge-se o recorrente em face da r. sentença de origem que
julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de
periculosidade. Afirma que o depoimento da testemunha Jorge Luiz
não é capaz de comprovar a exposição eventual ao agente

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

periculoso. Insiste que no exercício das funções de "Manobreiro"
permanecia na área de risco durante o abastecimento das
locomotivas movidas a óleo.

PROCESSO TRT/SP 1000195-21.2014.5.02.0252 - 10ª TURMA

Sem razão.

RECURSO ORDINÁRIO

O laudo pericial elaborado pelo perito de confiança do Juízo e

02ª VT DE CUBATÃO

juntado aos autos por meio do Id 3725e3e, descreveu à fl. 5, que "O

RECORRENTES: BRUNO DE ALMEIDA MATOS

abastecimento das locomotivas é realizado uma vez a cada dois

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

dias, antes do início das atividades, através de caminhões tanque.

RECORRIDOS: OS MESMOS

O reclamante não permanece na locomotiva ou participa da
operação de abastecimento. Em situações eventuais o
abastecimento pode acontecer na área de trabalho. As

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.

composições não transportam explosivos ou líquidos inflamáveis.

SALÁRIO MÍNIMO. Este E. TRT já sedimentou a matéria por meio

Na torre 1 existem sete locomotivas. O tanque de combustível das

da Súmula 16, com vistas a determinar a adoção do salário mínimo

locomotivas possui capacidade para 1.500 litros de óleo diesel. Para

para fins de base de cálculo do adicional de insalubridade.

o desempenho de suas atividades o reclamante não atuava em
sistemas elétricos."

Inconformadas com a r. sentença de Id 3fd1a30, cujo relatório

À fl. 10 do documento de mesmo Id, o perito ratificou que "O

adoto, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos,

reclamante não atuou em área com armazenamento de inflamáveis

recorre ordinariamente o reclamante, por meio das razões de Id

ou explosivos e não participava da operação de abastecimento das

3b8f9fd, oportunidade em que discute adicional de periculosidade;

locomotivas."

justiça gratuita; honorários periciais; base de cálculo do adicional de

Após responder aos quesitos formulados pelas partes, à fl. 14 do Id

insalubridade e honorários advocatícios. Tempestividade

3725e3e, concluiu que "Afigura-se a este Perito, à vista do exposto
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e da legislação pertinente, que o reclamante NÃO desenvolveu

O artigo 790-B da CLT dispõe que a responsabilidade pelo

atividade insalubre ou perigosa."

pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na

Por ocasião da instrução, a testemunha ofertada pela reclamada,

pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiário da justiça gratuita.

Sr. Jorge Lopes de Lima, inquirida nos autos a pedido da reclamada

No caso, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça e, portanto,

(Id b5842f6) ratificou as conclusões periciais ao afirmar que "... o

aplica-se o disposto na Súmula nº 457 do C.TST:

reclamante trabalhava na torre I; que na torre I as locomotivas não

"HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA

eram abastecidas na área; que durante o abastecimento, no início

GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO

do turno, o reclamante ficava na copa, participando do DDS; que

PAGAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 66/2010 DO CSJT.

caso houvesse algum problema na bomba, por exemplo, a

OBSERVÂNCIA. A União é responsável pelo pagamento dos

locomotiva seria abastecida durante o turno, na área de trabalho,

honorários de perito quando a beneficiária da assistência judiciária

mas isto era muito raro; que nesses casos, do abastecimento na

gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da

área, o reclamante permanecia dentro da locomotiva; que o

Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

abastecimento na área se dava uma vez a cada seis meses, no

- CSJT."(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 387 da SBDI-1

máximo... que uma vez a cada seis meses a programação poderia

com nova redação - Res. 194/2014, DJ 21.05.2014).

liberar a locomotiva antes do abastecimento."

Assim, o MM. Juízo de origem deverá requisitar a remuneração do

Logo, a prova produzida nestes autos demonstra que o reclamante

Sr. Perito nos termos dos artigos 141 e seguintes, do Provimento

não laborava exposto a agentes perigosos, uma vez que sua

GP/CR nº 13/2006 deste E. Tribunal (Consolidação das Normas da

presença na área de abastecimento das locomotivas era eventual, o

Corregedoria), no valor arbitrado pela origem de R$ 1.000,00 (mil

que atrai a incidência do entendimento sedimentado por meio da

reais).

Súmula 364 do C TST.

Reformo.

A tese obreira no sentido de que a testemunha Jorge teria declinado

3. Da base de cálculo do adicional de insalubridade

depoimento em sentido diverso em outro processo e, por tal razão,

O recorrente pretende a reforma da r. sentença de origem no que

desprovido de credibilidade, não sensibiliza este Juízo, uma vez que

diz respeito à base de cálculo do adicional de insalubridade. Insiste

em outros autos a controvérsia é distinta, envolvendo, inclusive

que referido adicional deve ter a base de cálculo a remuneração do

trabalhador diverso.

recorrente ou, sucessivamente, sobre o salário-base.

Por sua vez, o depoimento da testemunha Felipe Lopes de Lima, à

Quanto à pretensão autoral de que o adicional seja calculado com

fl. 1 do Id b5842f6, igualmente não milita em favor do reclamante,

base na renumeração ou no salário base não merece acolhimento.

eis que isolado frente aos demais elementos de convicção dos

A Súmula Vinculante nº 04, do STF, que veda a substituição, por

autos. Igualmente, o laudo encartado por perito desconstituído não

decisão judicial, do salário mínimo como base de cálculo de

merece acolhimento, em especial frente a sua inércia para

vantagem de servidor público ou de empregado, entendimento

apresentar esclarecimentos, restando, portanto, tal prova

corroborado pela decisão liminar concedida na Reclamação/STF nº.

incompleta e, portanto, incapaz de contribuir para a solução da

6266, suspendeu a aplicação da Súmula nº. 228, do C. TST (DJE nº

controvérsia.

144, divulgado em 04/08/2008 - Decisão de 15/07/2008). A

Assim, nada a reformar.

jurisprudência da C. Superior Corte Trabalhista também é no

2. Da justiça gratuita e honorários periciais

sentido de que deve ser adotado o salário mínimo, como base de

Pugna o recorrente pela reforma da r. sentença de origem quanto à

cálculo do adicional de insalubridade. Senão vejamos.

pretensão de lhe ver concedidos os benefícios da justiça gratuita. E

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

tem razão.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA

Isso porque o reclamante juntou aos autos a declaração de Is

N° 228 DO TST. Diante da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo

c0fae70, nos moldes do disposto na Lei nº 7.115/83, pelo que faz

Tribunal Federal e de decisões recentes daquela Corte sobre a

jus aos benefícios da Justiça Gratuita. Aplicação da Súmula nº 05

matéria, é incabível a adoção da remuneração ou do salário

deste E. TRT 2ª Região e Orientação Jurisprudencial n.º 304 da SDI

contratual para a base de cálculo do adicional de insalubridade,

-I do C. TST, pouco importando o resultado da demanda para a

como também não cabe a utilização de piso salarial, salário

concessão ou não do benefício.

normativo ou qualquer salário estipulado por norma coletiva da

Sendo o reclamante sucumbente quanto à periculosidade, a ele

categoria profissional, salvo expressa previsão em norma coletiva

incumbe arcar com o pagamento dos honorários do perito.

estipulando que o piso fixado será considerado base de cálculo do
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servidor público ou empregado, considerando que a Súmula
Vinculante nº 4 do STF não elegeu o parâmetro a ser utilizado como

DO RECURSO DA RECLAMADA

base de cálculo, tem-se pela permanência da utilização do salário

1. Das diferenças salariais - progressão na faixa salariais

mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Agravo

Insurge-se a recorrente em face da r. sentença de origem que a

de instrumento conhecido e não provido. Processo: AIRR - 119540-

condenou ao pagamento de diferenças salariais em virtude de

88.2008.5.12.0006 Data de Julgamento: 28/04/2010, Relatora

progressão por faixa salarial. Aduz que o plano de cargos e salários

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

que abrangiam as faixas salariais (evolução horizontal) vigorou até

07/05/2010.

2008, ocasião em que a sistemática de progressões foi substituída

É vedado, portanto, o cálculo do adicional de insalubridade sobre o

por uma nova estrutura organizacional. Ou seja, aduz que a partir

salário contratual ou piso normativo, pois inexiste previsão legal

de tal data não vigoram as faixas salariais pretendidas pelo

nesse sentido.

reclamante, mas sim evoluções com base em avaliações da chefia

Por fim, ressalte-se que este E. TRT já sedimentou a matéria por

imediata e com base nos requisitos mínimos exigidos para cada

meio da Súmula 16, a qual adoto como razão de decidir.

função. Insiste que o reclamante estava enquadrado na faixa

Deve-se, deste modo, utilizar o salário mínimo até que se edite

salarial de seu cargo, não ensejando eventuais diferenças salariais

norma legal ou coletiva que disponha sobre a base de cálculo do

pelo enquadramento salarial pretendido na inicial.

adicional de insalubridade, sob pena de o Poder Judiciário incorrer

Sem razão, todavia.

em vedada atuação como legislador, acarretando insegurança

A reclamada, em sua tese recursal, lança mão de fato impeditivo do

jurídica.

direito do reclamante (alteração da sistemática de evolução na

Mantenho.

carreira), de modo que a ela incumbia comprovar suas alegações, a

4. Dos honorários advocatícios

teor do disposto nos art. 818 da CLT e 373, II, do NCPC. Todavia,

Razão não assiste ao recorrente.

de tal ônus não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que não

Indevida a indenização por dano material, relativa aos honorários

trouxe aos autos nenhum elemento probatório relativo à propalada

advocatícios. Conforme dispõem o art. 14 da Lei nº 5.584/70 e as

alteração.

Súmulas 219 e 329 do C. TST, nesta Justiça Especializada, a

Não há elementos nos autos que permitam concluir que o autor

condenação em honorários advocatícios não decorre pura e

estivesse enquadrado na faixa salarial adequada para seu cargo,

simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida pelo

tampouco demonstrou documentalmente os termos dos antigo e

sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de

atual planos estruturais da empresa ou os critérios utilizados para

salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em

evolução salarial.

situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do

Mantenho.

próprio sustento ou da respectiva família. Não provadas estas

2. Das horas in itinere - trajeto interno

circunstâncias no caso sub judice, não há que se falar em

Pugna a recorrente pela reforma da r. sentença de origem que a

honorários advocatícios, tampouco a título de perdas e danos.

condenou ao pagamento de horas extras decorrentes do trajeto

Observe-se que vigora, ainda, nesta esfera, o jus postulandi,

interno, sob o argumento de que durante o percurso gasto dentro

possibilitando ao empregado ajuizar reclamações trabalhistas direta

das suas dependências o empregado não estava à sua disposição

e pessoalmente, sem a intermediação de advogado. Não obstante,

ou aguardando ordens. Afirma, ainda, que os trajetos entre a

no caso, o reclamante optou pela contratação de advogado

portaria e o posto de trabalho mais distante não consomem mais

particular para patrocinar sua causa, devendo, portanto, arcar com o

que 7,29 minutos e que as normas coletivas firmaram acordo no

pagamento dos respectivos honorários.

sentido de que não são consideradas extraordinárias as horas

Adoto, a respeito, os termos da Súmula nº 18 deste Regional, in

destinadas a locomoção interna inferiores a 30 minutos.

verbis:

Sem razão.

Indenização. Artigo 404 do Código Civil. O pagamento de

Incumbia ao reclamante comprovar o tempo à disposição da

indenização por despesa com contratação de advogado não cabe

empresa, nos termos dos artigos 818, da CLT e 373, I, do CPC,

no processo trabalhista, eis que inaplicável a regra dos artigos 389

encargo do qual se desvencilhou a contento, uma vez que a prova

e 404, ambos do Código Civil. (Res. nº 01/2014 - DOEletrônico

oral produzida nos autos, confirmou que o autor despendia mais do
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que dez minutos no trajeto interno da empresa, da portaria ao setor

deslocamento do trabalhador entre a portaria e o respectivo local de

de trabalho.

trabalho.

Neste sentido, a única testemunha do reclamante, Felipe Lopes de

Logo, considerando a impossibilidade de reformatio in pejus,

Lima, ouvido no Id b5842f6, afirmou que "trabalhou na reclamada de

mantenho a r. sentença de origem que condenou a reclamada ao

julho de 2011 a abril de 2013, como manobreiro, atuando na torre I,

pagamento de 20 minutos extraordinários por dia de efetivo trabalho

no mesmo horário que o reclamante; que na área de trabalho

a título de horas in itinere, com os reflexos estabelecidos, dada a

também havia o abastecimento da locomotiva, dia sim, dia não; que

habitualidade.

o abastecimento durava uns 5 minutos em média; que o reclamante

Nada a reformar.

permanecia dentro da locomotiva durante o abastecimento; que

3. Das horas extras. Minutos que antecedem e sucedem

para perfazerem o trajeto interno gastavam de 5 a 10 minutos na

Pugna a recorrente pela reforma da r. sentença de origem que

baldeação e mais 5 minutos no deslocamento em si, tanto no início

julgou procedente o pedido de pagamento de horas extras em razão

quanto no término do expediente; que a pé gastariam de 10 a 15

dos minutos que antecedem ou sucedem a jornada de trabalho.

minutos; que não havia nenhum local na área específico para que o

Aduz que, por força normativa, não serão computados os minutos

reclamante ficasse durante o abastecimento."

residuais, desde que não ultrapassem a 30 minutos.

Por sua vez, a testemunha inquirida a pedido da reclamada, Jorge

Sem razão.

Luiz Santana (Id b5842f6) ratificou que o tempo de deslocamento no

Os controles de ponto (Id 802ab6a) que foram reputados válidos

trajeto interno era superior a dez minutos. In verbis: "que trabalha na

pela origem sem insurgência recursal espefícica, revelam o

reclamada desde 1984, nos últimos cinco anos como supervisor de

cumprimento de horas extraordinárias no tocante aos minutos

produção, no transporte ferroviário... que para perfazerem o trajeto

residuais, vez que iniciava ou findava sua jornada diária além dos

interno, por trecho, tanto no início quanto no término do expediente,

minutos de tolerância estabelecidos no art. 58, § 1º, da CLT, que

gastavam 8 minutos na baldeação e mais 4 minutos no

assim dispõe: "Não serão descontadas em computadas como

deslocamento em si; que a pé levariam 10 minutos para percorrer

jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto

referido trecho...".

não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de

Neste sentido, considerando os termos do depoimento da

dez minutos diários". Incontroversa a inexistência de pagamento ou

testemunha da própria reclamada, entendo, com fundamento no art.

compensação destes minutos, uma vez que a reclamada, com base

371 do CPC, que o reclamante gastava cerca de 12 minutos no

em norma coletiva, considera para fins de elestecimento de jornada

trajeto interno (8 minutos de baldeação + 4 de deslocamento), tanto

apenas os minutos que excederem a 30 diários.

no início quanto no final da jornada, totalizando 24 minutos por dia

Todavia, nula a cláusula normativa ao estabelecer como período

de deslocamento interno.

extraordinário aquele que superar trinta minutos antes ou depois do

Desta forma, reformulando entendimento anterior, passo a adotar o

horário normal do empregado. Aplica-se, in casu, o Princípio da

posicionamento jurisprudencial majoritário desta E. 10ª Turma do

Norma Mais Favorável, devendo prevalecer a estipulação mais

TRT da 2ª Região, no sentido de que se considera tempo à

favorável ao empregado.

disposição do empregador aquele despendido no trajeto interno da

Neste sentido, o entendimento sedimentado por meio da Súmula

empresa, quando superior a 10 minutos por dia, nos termos da

449 do C.TST, que assim dispõe:

Súmula 429 do C. TST:

"Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Lei nº

TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. ART. 4º DA CLT.

10.243, de 19.06.2001. Norma coletiva. Flexibilização.

PERÍODO DE DESLOCAMENTO ENTRE A PORTARIA E O

Impossibilidade. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 372

LOCAL DE TRABALHO. Considera-se à disposição do empregador,

da SBDI-1 - Res. 194/2014, DJ 21.05.2014) A partir da vigência da

na forma do art. 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do

Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da

trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde

CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo

que supere o limite de 10 (dez) minutos diários.

coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e

No mesmo sentido é a Tese Prevalente nº 21 deste E TRT 2ª

sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas

Região:

extras."

21 - Horas in itinere - Tempo de deslocamento da portaria até o

Neste contexto, mantenho o decidido.

local de trabalho. Res. TP nº 06/2016 - DOEletrônico 31/05/2016)

4. Das diferenças de DSR pela integração das horas extras

Considera-se à disposição do empregador o tempo necessário ao

A recorrente pretende a reforma da r. sentença de origem quanto à
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determinação de integração das horas extras nos DSR's. Aduz que

6. Dos reflexos dos RSR's (majorados pela integração das

não havia prestação habitual de horas extras.

horas Extras)

Sem razão.

Carece a recorrente de interesse recursal, no particular, uma vez

Consoante fundamentação superada no tópico precedente, o

que a pretensão foi expressamente julgada improcedente pelo MM

reclamante extrapolava sua jornada de trabalho, ainda que em

Juízo sentenciante (v. Id 3fd1a30, fl. 5).

virtude dos minutos residuais. E a análise dos cartões de ponto

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

juntados aos autos por meio do Id 802ab6a revela que tais

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

elastecimentos eram frequentes. Ademais, as horas extras pagas

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

pela reclamada ao longo da contratualidade recebiam a integração

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

em comento, como se infere, por amostragem, do holerite de Id

Votação: Unânime.

818b898, fl. 09.

Observação: Ressalvou entendimento pessoal quanto ao tempo de

Logo, a questão se resolve por meio do entendimento sedimentado

deslocamento entre a portaria e o local de trabalho a Juíza Meire

por meio da Súmula 172 do C TST, segundo a qual "Repouso

Iwai Sakata.

remunerado. Horas extras. Cálculo (RA 102/1982, DJ 11.10.1982

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

e DJ 15.10.1982)Computam-se no cálculo do repouso remunerado

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER dos recursos ordinários

as horas extras habitualmente prestadas. Ex-prejulgado nº 52."

interpostos e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso

Sentença mantida.

do reclamante para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita; e,

5. Da PLR 2013

NEGAR PROVIMENTOao recurso da reclamada, mantendo, no

Insurge-se a recorrente em face da r. sentença de origem que

mais, a r. sentença de origem,nos termos da fundamentação do

julgou procedente o pedido de pagamento da PLR referente ao ano

voto da Relatora, inclusive quanto às custas processuais e valor da

de 2013. Aduz que a cláusula normativa que instituiu o benefício

condenação.

prevê a exclusão dos empregados dispensados no primeiro

O MM. Juízo de origem deverá requisitar a remuneração do Sr.

semestre daquele ano, tal qual o reclamante.

Perito nos termos dos artigos 141 e seguintes, do Provimento

Sem razão.

GP/CR nº 13/2006 deste E. Tribunal (Consolidação das Normas da

A cláusula 8ª, itens I e II do Programa de Participação nos Lucros

Corregedoria), no valor arbitrado pela origem de R$ 1.000,00 (mil

e/ou resultados da Usiminas - PLR 2013, encartado aos autos sob o

reais).

Id 1c311e1, estabelece que "para fins de pagamento do valor da
PLR a que fizer jus o trabalhador, considerar-se-á as seguintes

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

regras: I - Para pagamento da PLR será considerada a

DESEMBARGADORA RELATORA

remuneração base (salário base + vantagens pessoais) percebida
em 31/12/2013, ou a remuneração do mês anterior à data de
transferência entre empresas ou a remuneração do mês de
desligamento considerando a projeção do aviso prévio indenização,
conforme o caso, se estes eventos ocorreram durante 2013. II - O
direito à participação será de 1/12 avos relativamente ao tempo de
vínculo empregatício com a empresa, em efetivo exercício das
atividades, no período de 01.01.2013 à 31.12.2013, sendo
considerada a fração igual ou superior a 15 dias para cada mês..."
(grifei). Tal norma vai ao encontro do disposto no art. 487, § 1º da
CLT, que determina que o aviso prévio, ainda que indenizado,
integra o tempo de serviço para todos os efeitos.
Consta do TRCT de Id. fcf91a7 que o reclamante foi dispensado em
14/06/2013, mediante aviso prévio indenizado, tendo, por
consequência, seu contrato de trabalho sido projetado ao segundo
semestre de 2013. Logo, faz jus à verba em comento.
Mantenho.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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Acórdão
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Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
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ATTC EQUIPAMENTOS,
MONTAGENS E PROJETOS
INDUSTRIAIS LTDA.
ADVOGADO
MARCOS VINICIUS BRUGUGNOLI
BENTO(OAB: 179242/SP)
RECORRIDO
JOSE CARLOS COQUETTO
ADVOGADO
GABRIELA AGRUMI
BAUERFELDT(OAB: 258480/SP)
RECORRIDO
KJRM - SERVICOS,
PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO
LTDA - ME
ADVOGADO
DANIELA MARINELLI DE CARVALHO
DO CARMO(OAB: 132929/SP)
RECORRIDO
ATTC EQUIPAMENTOS,
MONTAGENS E PROJETOS
INDUSTRIAIS LTDA.
ADVOGADO
MARCOS VINICIUS BRUGUGNOLI
BENTO(OAB: 179242/SP)
RECORRIDO
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INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
FLAVIA MARINELLI DE
CARVALHO(OAB: 188476/SP)
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Intimado(s)/Citado(s):

Sem razão.

- ATTC EQUIPAMENTOS, MONTAGENS E PROJETOS
INDUSTRIAIS LTDA.
- JOSE CARLOS COQUETTO
- KEI-TEK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
- KJRM - SERVICOS, PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO
LTDA - ME

Nos exatos termos do parágrafo 2º do art. 2º da CLT, "Sempre que
uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou
de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da
relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa
principal e cada uma das subordinadas".

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Para formação de grupo econômico, todavia, se faz necessário o
preenchimento de alguns requisitos, que não se esgotam na
subordinação hierárquica entre as empresas prevista no parágrafo

PROCESSO nº 1000228-95.2016.5.02.0363 (RO)

2º do art. 2º da CLT. Assim, o reconhecimento do grupo empresarial

RECORRENTE: ATTC EQUIPAMENTOS, MONTAGENS E

depende de evidências probatórias relativas à integração

PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.

interempresarial. Ou seja, abrangência subjetiva, existência de

RECORRIDO: KEI-TEK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA,

atividades centralizadas e/ou relação de coordenação, de forma que

ATTC EQUIPAMENTOS, MONTAGENS E PROJETOS

as empresas atuem horizontalmente.

INDUSTRIAIS LTDA., KJRM - SERVICOS, PARTICIPACOES,

Logo, na busca pelo reconhecimento do grupo deve-se buscar,

ADMINISTRACAO LTDA - ME, JOSE CARLOS COQUETTO

também, a existência de vinculação entre as empresas em diversas

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

esferas, que é o que ocorre no caso destes autos.
Com efeito, a segunda reclamada (ATTC), ora recorrente, tem como

GRUPO ECONÔMICO. PROCESSO DO TRABALHO.

sócios a Sra. Cyntia Fernandes da Silva e Luis Carlos Oliveira

RECONHECIMENTO. Para formação de grupo econômico se faz

Faggion, sendo que seu objeto social, dentre outros, gira entorno da

necessário o preenchimento de alguns requisitos, que não se

montagem e instalação de equipamentos industriais (Id. fcb7f4f).

esgotam na subordinação hierárquica entre as empresas prevista

A primeira ré (KEI-TEK), efetiva empregadora (holerites Id

no parágrafo 2º do art. 2º da CLT. Assim, o reconhecimento do

19195c4), por sua vez, tem como sócios os Srs. José Roberto da

grupo empresarial depende de evidências probatórias relativas à

Silva, Koitsi Tokunaga, Roberto Gremmelmeir e Marcos Tadeu

integração interempresarial. Ou seja, abrangência subjetiva,

Rolon e tem como objeto social, dentre outros, a indústria e

existência de atividades centralizadas e/ou relação de coordenação,

comércio, importação e exportação de instalações industriais de

de forma que as empresas atuem horizontalmente. Logo, na busca

todas as espécies e de máquinas e aparelhos industriais (Id

pelo reconhecimento do grupo deve-se buscar, também, a

c7d61c6).

existência de vinculação entre as empresas em diversas esferas,

Já a terceira ré (KJRM) tem exatamente os mesmos sócios da

que é o que ocorre no caso destes autos.

primeira, tendo como objetivo social a execução de projetos de

Dispensado o relatório nos termos do art. 852 - I da CLT.

engenharia, representação de terceiros e instalação e montagem de

VOTO

máquinas industriais.

Pressupostos de admissibilidade

Da análise dos atos constitutivos de todas as correclamadas, se

Conheço do recurso interposto pelo segundo reclamado, eis que

infere, ainda, que a terceira ré (KJRM) é sediada no mesmo

presentes os pressupostos de admissibilidade.

endereço residencial do sócio das primeira (KEI-TEC) e terceira

1. Do grupo econômico

(KJRM) rés, Sr. Marcos Tadeu Rolon, qual seja, Rua Julio de

Insurge-se a recorrente em face da r. sentença de origem que

Mesquita, 575, ap. 53, São Bernardo do Campo; que a Sra. Cyntia

julgou procedente a pretensão de reconhecimento de grupo

Fernandes da Silva, sócia da segunda ré (ATTC - ora recorrente), é

econômico entre as reclamadas, condenando-as solidariamente aos

ex-sócia das primeira (KEI-TEK) e terceira (KJRM) rés; bem como

créditos devidos ao reclamante em razão deste julgado. Afirma, em

que os objetos sociais das três correclamadas está entrelaçado pela

síntese, que não existe relação entre si e a primeira e terceira

instalação e/ou montagem de máquinas industriais.

reclamadas, que a Sra. Cyntia Fernandes da Silva deixou o quadro

Destaque-se, ainda, que a segunda reclamada, ora recorrente,

societário da primeira ré em 01/04/2011. Invoca em seu favor o

reconhece em defesa (Id 7ceed1d, fl.4) que sua sócia,Sra. Cyntia,

disposto no art. 1032 do CC.

manteve tratativas com o reclamante acerca do seu contrato de
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trabalho com a primeira ré.

salários; ausência de depósitos de FGTS; inobservância dos

Ou seja, além de sócios outrora comuns, sede empresarial e

reajustes normativos; não ter quitado o abono e o complemento

endereço residencial de sócios que se confundem, e semelhança

salariais; bem como por não pagar o salário integralmente.

dos objetos sociais, a sócia da recorrente reconhece que interferiu

As reclamadas se defenderam alegando a tese de abandono de

no contrato de trabalho do autor, mantido com a primeira ré.

emprego.

A existência, pois, de grupo econômico é nítida nos autos. Uma vez

Considerando o princípio da continuidade da relação de emprego, é

que o intuito do instituto em comento é justamente ampliar as

da empresa o ônus de provar o abandono de emprego pela

possibilidades que o trabalhador tem para garantir seu crédito, não

reclamante, ônus do qual não se desvencilhou satisfatoriamente.

se exige a existência de estreito nexo relacional hierárquico ou de

Aplicação do disposto nos arts. 818 da CLT, 373, II, do CPC/2015 e

dominação entre as empresas por uma única controladora.

do entendimento sedimentado por meio da Súmula 212 do C TST.

Igualmente, não se espera os mesmos contornos do Direito

Com efeito, as reclamadas não produziram prova oral acerca da

Civil/Comercial. Na jurisprudência trabalhista firmou-se o

vontade deliberada e injustificada do autor de abandonar o emprego

entendimento de que para a formação de grupo econômico basta

(Id 229f4fc). Da mesma forma, o telegrama enviado pela primeira

relação de simples coordenação interempresarial, tal qual se infere

reclamada em 25/02/2016 convocando o autor para que

nestes autos.

comparecesse ao trabalho com a finalidade de justificar suas

Portanto, nada a reformar.

ausências (Id 44c6efb) não lhe favorece. Isso porque postado

2. Das diferenças salariais, dos abonos especiais, do FGTS +40%,

apenas três dias após o último laborado, bem como pelo fato do

do seguro desemprego e da redução salarial

reclamante haver respondido à convocação informando que não

Insurge-se a recorrente em face da r. sentença de origem que

estava faltando injustificadamente, mas que havia considerado o "...

julgou procedente os pedidos em referência sob o único argumento

contrato de trabalho rescindido indiretamente..." (Id 44c6efb), em

de que "jamais contratou, se beneficiou ou tomou os serviços do

02/03/2016.

reclamante, seja diretamente ou indiretamente. Sendo que não

Desse modo, fica nítido que o autor deixou de comparecer ao

existe qualquer vínculo da recorrente com o recorrido, ou vínculo

trabalho a partir de 22/02/2016 para discutir na justiça a culpa da

entre as reclamadas que pudessem enquadrá-las como um grupo

reclamada pela rescisão contratual, o que é incompatível com o

econômico.".

ânimo de abandonar o emprego.

Não tem razão, todavia.

Considerando que não há impugnação recursal referente aos

Isso porque a questão referente ao reconhecimento da

motivos pelos quais foi reconhecida a rescisão indireta do contrato e

responsabilidade solidária da recorrente em razão do

que não há base para o reconhecimento do abandono de emprego,

reconhecimento do grupo econômico já restou superada em tópico

mantenho.

próprio, não desafiando novas argumentações.

4. Do 13o. salário proporcional

Sentença mantida.

Requer a recorrente a reforma da r. decisão de origem que a

3. Da rescisão indireta

condenou ao pagamento de 13º salário proporcional. Afirma que

Pugna a recorrente pela reforma da r. sentença de origem que

não há pedido para o 13º proporcional de 2014, tampouco o débito

reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho. Afirma, em

do período. No mais, refere que não se beneficiou da mão de obra

síntese, que o reclamante deixou de comparecer ao emprego

do autor.

(abandono), argumento pelo qual pretende imputar ao obreiro a

Com parcial razão.

iniciativa pela ruptura contratual por justo motivo. Insiste, ainda, na

Inicialmente, no que tange à alegação de que não se beneficiou do

tese de inexistência de grupo econômico.

contrato de trabalho do autor, resta afastada, diante do

Sem razão.

reconhecimento da formação do grupo econômico. Assim, é

Inicialmente, repita-se que a tese relativa ao grupo econômico já foi

responsável por todos os créditos deferidos ao autor.

resolvida em tópico próprio na fundamentação deste voto, não

Quanto ao pagamento propriamente dito, verifica-se a ocorrência de

desafiando novas fundamentações a respeito.

mero erro material. O autor pleiteou o pagamento de 3/12 de 13º

Por sua vez, ante os termos da inicial e defesa da primeira ré é

salário proporcional de 2016, tendo a r. sentença deferido o

incontroverso que o último dia de trabalho foi 22/02/2016.

pagamento da proporcionalidade de 2014 (o que, de fato, não é

Na inicial o reclamante pretendeu a ruptura do contrato por culpa da

sequer objeto da lide). Considerando a fundamentação da sentença

empregadora em razão dos constantes atrasos no pagamento de

e os demais títulos deferidos, é evidente que houve mera incorreção
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RECORRENTE
ADVOGADO

CLARO S.A.
Alessandra Felice dos Santos
Percequillo(OAB: 152493/SP)
ZINALDO BRITO DOS SANTOS
JUNIOR
MARCO AUGUSTO DE ARGENTON E
QUEIROZ(OAB: 163741/SP)
RINALDO TEIXEIRA - ME
CLARO S.A.
Alessandra Felice dos Santos
Percequillo(OAB: 152493/SP)
ZINALDO BRITO DOS SANTOS
JUNIOR
MARCO AUGUSTO DE ARGENTON E
QUEIROZ(OAB: 163741/SP)

material.
Assim, corrijo o erro material para determinar o pagamento de 3/12

RECORRENTE
de 13º salário proporcional de 2016.
5. Da compensação

ADVOGADO

Postula a recorrente a reforma da r. sentença para que seja deferida

RECORRIDO
RECORRIDO
ADVOGADO

a compensação de valores pagos a igual título. Insiste que as férias
do período aquisitivo 2014/2015 foram pagas, devendo ser
deduzida da condenação (pagamento em dobro do período) o

RECORRIDO

montante já quitado.

ADVOGADO

Sem razão.
O documento Id 4ab6931 referente ao aviso de férias sequer está
assinado. Da mesma forma, o recibo de férias do período aquisitivo
2015/2015 (mesmo Id, p. 2) não possui assinatura e os

Intimado(s)/Citado(s):
- CLARO S.A.
- RINALDO TEIXEIRA - ME
- ZINALDO BRITO DOS SANTOS JUNIOR

comprovantes de transferência bancária (mesmo Id, p. 3 a 6) não
comprovam a quitação dos valores de férias, já que trazem
montantes distintos, aleatórios, pagos em diversas datas e em
PODER JUDICIÁRIO

meses diferentes (não há identidade de valores ou de datas com as

JUSTIÇA DO TRABALHO

férias). Assim, não há comprovação de efetivo pagamento a igual
título dos deferidos, pelo que correta a sentença ao declarar a
inexistência de dedução possível.

PROCESSO nº 1000360-48.2015.5.02.0603 (RO)

Mantenho.

RECORRENTE: ZINALDO BRITO DOS SANTOS JUNIOR,

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

CLARO S.A.

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

RECORRIDO: ZINALDO BRITO DOS SANTOS JUNIOR,

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

RINALDO TEIXEIRA - ME, CLARO S.A.

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e SÔNIA APARECIDA

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

GINDRO.

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE

Votação: Unânime.

SUBSIDIÁRIA. EMPRESA PRIVADA. Conforme entendimento

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

consagrado no item IV da Súmula nº 331 do C. TST, "O

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso ordinário

inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do

interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão

empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos

somente para corrigir o erro material existente e determinar o

serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da

pagamento de 3/12 de 13º salário proporcional do ano de 2016,

relação processual e conste também do título executivo judicial".

mantendo no mais a r. sentença de origem, nos termos da

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. TRABALHO AOS

fundamentação do voto da Relatora.

DOMINGOS. PAGAMENTO EM DOBRO. O art. 7º, XV, da Carta
Magna prevê descanso semanal remunerado, preferencialmente

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
DESEMBARGADORA RELATORA

aos domingos. Assim a folga pode ser usufruída em outro dia da
semana e o trabalho aos domingos ensejara o pagamento deste dia
como extra quando não ocorrer folga compensatória durante a

fpm

semana, o que não é o caso dos autos.
Inconformadas com a r. sentença de Id. nº 9f45309, cujo relatório
adoto, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos,
recorrem, ordinariamente, a segunda reclamada e o reclamante.

VOTOS

A segunda ré, Id. nº 22ª08d2, insurge-se quanto aos seguintes

Acórdão
Relator

Processo Nº RO-1000360-48.2015.5.02.0603
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
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intervalo intrajornada, obrigação de fazer, justiça gratuita e

42b6d79) não impugnou especificamente as alegações formuladas

expedição de ofícios.

pelo autor na inicial, limitando-se a negar qualquer responsabilidade

O reclamante, adesivamente, Id. nº 8f69e7b, pretende a reforma da

pela relação mantida entre o reclamante e a primeira reclamada,

r. decisão de origem quanto aos domingos trabalhados, honorários

sob o argumento de não houve a comprovação de prestação de

advocatícios e de sucumbência e correção monetária (IPCA-E).

serviços do autor em seu favor e que a primeira reclamada ajustou

Contrarrazões pelo reclamante (Id. nº c7a96f7) e pela segunda

com a ora recorrente um contrato de agente autorizado, sendo a

reclamada (Id. nº 6c75582).

hipótese em tela de representação comercial, tendo em vista que a

É o relatório.

1ª reclamada não é fornecedora de mão de obra, mas tão somente,
comercializa seus produtos. Tal procedimento não é hábil a afastar
a presunção de veracidade das teses lançadas na petição inicial,
em especial em razão do Princípio da Eventualidade.

VOTO

Quanto à alegação da segunda reclamada de que o presente caso

MÉRITO

não se trata de terceirização de mão de obra, mas de contrato de

RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA

natureza comercial (representação comercial), verifica-se que o
contrato apresentado pela recorrente, Id. nº 6d8551e - Pág. 2, deixa

Pressupostos de admissibilidade

claro, na cláusula 1.1 e 1.3, que se trata de contrato de prestação

Conheço do recurso interposto pela segunda reclamada, eis que

de serviços e não representação comercial, ainda mais se

presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade

considerada a clausula de exclusividade na prestação de serviços

observada - Id. nº E336596, preparo efetuado - Id. nº 3 e regular a

(1.3).

representação processual - Id. nº 9ed44e8 - Pág. 20).

Ademais, a Lei 8.987/1995 apenas autoriza à concessionária a
contratação de terceiros para o desenvolvimento de atividades

1. Da Responsabilidade Subsidiária - Representação Comercial

inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, mas não a

Postula a 2ª reclamada a reforma da r. sentença de origem no que

isenta de responder pelos encargos trabalhistas dos prestadores na

tange a responsabilidade subsidiária reconhecida. Alega que não

hipótese de inadimplemento por parte do contratado.

houve a comprovação de prestação de serviços do autor em seu

E a relação material que houve entre as reclamadas foi típica

favor e que a primeira reclamada ajustou com a ora recorrente um

terceirização, tendo a segunda através do contrato encartado Id. nº

contrato de agente autorizado, sendo a hipótese em tela de

6d8551e, delegado atividades à primeira reclamada, eis que teve

representação comercial, tendo em vista que a 1ª reclamada não é

como objeto a venda e prestação de serviços de instalação e

fornecedora de mão de obra, mas tão somente, comercializa seus

manutenção aos assinantes e interessados na contratação do

produtos.

serviço da Claro.

Sem razão.

Trata-se de serviço inerente às atividades da Claro, tendo em vista

No caso, o reclamante alegou na petição inicial que, foi admitido

que se não houvesse o contrato de prestação de serviços com a

pela primeira reclamada, em 01/06/2010, sem o devido registro em

primeira ré, a recorrente deveria disponibilizar empregados próprios

CTPS e dispensado SEM JUSTA CAUSA em 28/02/2013. Durante o

para executar as vendas e tarefas que o autor desempenhava.

contrato de trabalho, desempenhou a função de Vendedor e que

O contrato firmado entre as reclamadas é que dá sustentação à

Embora o reclamante tenha sido contratado pela primeira

existência da prestação dos serviços do trabalhador.

reclamada, durante todo o pacto laboral sempre vendeu produtos da

Quanto ao ônus da prova da prestação de serviços, a prova dos

segunda reclamada. (Id. nº df48ef5 - Pág. 2/3).

autos releva que houve relação material entre as reclamadas, tendo

A 1ª reclamada foi considerada revel e confessa quanto à matéria

em vista que a segunda reclamada admite que havia contrato com a

de fato na audiência de Id. nº cd04ffa.

primeira reclamada, sendo certo que a alegação da recorrente de

Ressalte-se que os efeitos da revelia foram aplicados em

que não contratou o reclamante, não serve para desonerá-la.

desfavor da primeira reclamada, e não da recorrente. A esta foi

Não bastasse tudo isso, não reconhecer a prestação de serviços do

garantido o contraditório e ampla defesa, de forma que lhe foi

reclamante sem ao menos indicar o rol dos prestadores de serviços

possibilitado lançar mão de todos os meios de prova

que lhe teriam sido encaminhados pela co-reclamada no período de

legalmente admitidos para sua defesa.

vigência do contrato de trabalho do obreiro, traduz comodidade

Neste aspecto, a contestação apresentada pela recorrente (Id. nº

incompatível com o princípio da eventualidade.
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Ademais, o preposto da recorrente afirmou em depoimento pessoal

todas as verbas decorrentes da presente condenação, incluindo-se

"que não sabe se o reclamante trabalhou vendendo produtos da

eventuais multas.

segunda reclamada; que a segunda reclamada não realiza a

Nada a reformar.

fiscalização dos recolhimentos previdenciários pela primeira
reclamada" (Id. nº cd04ffa - Pág. 1).

2. Do Vínculo Empregatício e Verbas Decorrentes

Dessa forma, não há que se falar em ônus do autor quanto à prova

Sustenta a reclamada que não foram comprovados os requisitos da

de prestação de serviços em seu favor.

relação de emprego, devendo ser reformada a r. sentença neste

Isto assentado e tendo a recorrente se beneficiado dos préstimos do

ponto.

reclamante, assumiu os riscos de sua contratação com a real

O inconformismo não prospera.

empregadora, tendo o ônus de fiscalizar o cumprimento por parte da

Como já exposto no tópico acimaa primeira reclamada foi declarada

última, das obrigações trabalhistas daí advindas.

revel e confessa quanto à matéria de fato na audiência (Id. nº

O Código Civil Brasileiro, fonte subsidiária do Direito do Trabalho

cd04ffa), razão pela qual pressupõem-se verdadeiros os fatos

(parágrafo único do art. 8º da CLT), estabelece que aquele que

alegados pelo obreiro na inicial, não havendo o que se falar em

causar prejuízo a outrem, por ação ou omissão voluntária,

ônus probatório do autor.

negligência ou imprudência, tem o dever de repará-lo (art. 186 c/c

Nada a reparar no ponto.

art. 927, ambos do C. C).
Esta é a premissa da responsabilização subsidiária das tomadoras

3. Das Verbas Rescisórias, Dos Depósitos de FGTS e Do

de serviços. Ao terceirizarem a execução de atividade-meio, as

Seguro Desemprego

tomadoras de serviços têm o dever de fiscalizar o fiel cumprimento

Insurge-se a segunda reclamada em face da r. sentença de origem

das obrigações trabalhistas devidas pela empresa contratada, sob

que julgou procedente o pedido de pagamento de saldo de salário

pena de serem responsabilizadas subsidiariamente, mormente em

de fevereiro/2013; aviso prévio indenizado; férias vencidas em

se tratando de crédito de natureza alimentar, em decorrência da

dobro acrescidas de 1/3 de 2010/2011; férias vencidas simples

culpa in eligendo e in vigilando. Neste sentido, trilha o entendimento

acrescidas de 1/3 de 2011/2012; férias proporcionais acrescidas de

jurisprudencial consubstanciado na Súmula 331, IV, do C. TST:

1/3; 13º salário proporcional de 2010; 13º salários integrais

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do

referentes a 2011 e 2012; 13º salário proporcional de 2013;

empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos

depósitos do FGTS sobre salários, 13º salários e aviso prévio

serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da

acrescidos da indenização de 40% e indenização do seguro

relação processual e conste também do título executivo judicial".

desemprego. Aduz que o reclamante não se desvencilhou de seu

A lei e a jurisprudência não excluem, portanto, a responsabilização

ônus de comprovar a inadimplência e que as multas são de caráter

subsidiária da tomadora de serviços.

personalíssimo.

Afora isto, na aplicação da lei, o julgador deve atender aos fins

Todavia, razão não lhe assiste.

sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (artigo 5º,

Isso porque, a primeira reclamada foi declarada revel e confessa

da Lei de Introdução ao Código Civil), e não a critérios puramente

quanto à matéria fática controvertida nos autos, o que não foi

econômicos. Por isso, ainda que exista contrato eximindo a

infirmado por nenhum outro elemento de convicção.

tomadora de qualquer responsabilidade, o dispositivo não

Ainda que assim não fosse, o ônus de comprovar o pagamento das

prevaleceria nesta esfera trabalhista, ante os princípios basilares

verbas rescisórias é da reclamada (conforme artigos 818 da CLT e

que norteiam o direito laboral.

333, II do CPC, não havendo como o reclamante fazer prova de fato

Inafastável, portanto, a responsabilidade subsidiária da 2ª

negativo e, no presente caso foi reconhecido o vínculo empregatício

reclamada.

em Juízo.

No que tange ao alcance da responsabilidade da recorrente,

Quanto à indenização do seguro desemprego, ressalte-se que uma

cumpre ressaltar que a inserção do Inciso VI na Súmula 331 do C.

vez reconhecida a dispensa pelo empregador, sem justa causa e o

TST não deixa dúvidas acerca da sua abrangência:

período contratual declinado na inicial, o reclamante faz jus ao

VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange

recebimento do seguro-desemprego. A conduta da ré ao não

todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao

efetuar o registro obstou ao reclamante a percepção do benefício na

período da prestação laboral.

ocasião oportuna, sujeitando-se, portanto, ao pagamento de

Assim, verifica-se que a responsabilidade a recorrente abrange

indenização substitutiva, nos termos dos arts. 159, 186 e 927, do
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Código Civil Brasileiro e consoante Súmula nº 389, II do C. TST. A

Não conheço no ponto.

entrega das guias correspondentes, neste momento, pode não

7. Da Justiça Gratuita

alcançar o fim colimado pela regra que instituiu o benefício. Logo,

Sem razão.

não há também que se falar em expedição de alvará.

A jurisprudência admite a concessão dos benefícios da Justiça

Por fim, ressalte-se que referidas verbas não possuem cunho

Gratuita mediante declaração de miserabilidade, nos termos da lei,

personalíssimo como alega a recorrente.

subscrita pela parte ou por seu advogado. Portanto, até prova em

Mantenho.

contrário, presume-se verdadeira a declaração firmada pelo autor e
acostada Id. nº a1c2417 - Pág. 1.
Observe-se, nesse sentido, o disposto na Súmula nº 5 deste

4. Das Multas dos Artigos 467 e 477 da CLT

Regional e na Orientação Jurisprudencial n.º 304 da SDI-I do C.

A segunda reclamada pretende a reforma da r. sentença de origem

TST, abaixo transcritas:

que julgou procedente o pedido de pagamento das multas previstas

Súmula n.º 5 do TRT-SP: "JUSTIÇA GRATUITA ISENÇÃO DE

nos artigos 467 e 477, ambos da CLT.

DESPESAS PROCESSUAIS - CLT, ARTS. 790, 790-A E 790-B -

Sem razão.

DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA FIRMADA PELO

A pena de confissão imposta à primeira reclamada tornou

INTERESSADO OU PELO PROCURADOR - DIREITO LEGAL DO

incontroversas as verbas rescisórias pleiteadas, bem como

TRABALHADOR, INDEPENDENTEMENTE DE ESTAR ASSISTIDO

incontroverso o não pagamento respectivo no prazo legal previsto

PELO SINDICATO"

no artigo 477, § 8º da CLT.

OJ 304 da SBDI-I do TST: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Mantenho.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.

5. Das Horas Extras e Intervalo Intrajornada

COMPROVAÇÃO. Atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (art.

Não prospera o inconformismo da recorrente quanto ao pleito de

14, § 2º), para a concessão da assistência judiciária, basta a

pagamento das horas extras, ante a revelia e confissão da primeira

simples afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição

reclamada e, não havendo qualquer prova pré-constituída em

inicial, para se considerar configurada a sua situação econômica

sentido contrário, presumem-se verdadeiras as alegações da inicial,

(art. 4º, § 1º, da Lei nº 7.510/86, que deu nova redação à Lei nº

não havendo o que se falar em ônus probatório do reclamante.

1.060/50).

Ainda que assim não o fosse, o disposto no artigo 62, I, da CLT

Mantenho.

exige dois requisitos cumulativos, quais sejam: exercício de trabalho
externo e incompatibilidade de fixação de horário de trabalho. O fato

8. Da Expedição de Ofícios

de o empregado desempenhar suas atividades externamente não

É dever da autoridade pública comunicar aos órgãos competentes

enseja, por si só, seu enquadramento na exceção prevista no artigo

os atos ilícitos de que teve conhecimento no exercício de sua

62, I, da CLT. O que caracteriza o trabalho externo capaz de excluir

função, mormente em se tratando de defender relevante interesse

o pagamento de horas extras é a impossibilidade de fixação e

social. Ademais, encontra-se no poder discricionário do julgador tal

fiscalização da jornada de trabalho, o que não se verifica no

determinação o que, em tese, não comportaria revisão.

caso concreto, eis que além da revelia e confissão aplicada à

Mantém-se.

primeira reclamada, nenhuma prova fez a segunda reclamada no

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE

sentido de comprovar tal impossibilidade.
Por fim, diga-se que não houve condenação ao pagamento de

Pressupostos de admissibilidade

horas extras pela supressão do intervalo intrajornada (Id. nº 9f45309

Conheço do recurso interposto pelo reclamante, eis que presentes

- pág.5), tendo em vista a limitação da condenação aos termos do

os pressupostos de admissibilidade (tempestividade observada - Id.

depoimento pessoal do reclamante.

nº 4bb5ed9 - Pág. 1, e regular a representação processual - Id. nº

Nada a modificar na r. sentença de origem no ponto.

f39667b - Pág. 1).

6. Da Obrigação de Fazer

1. Jornada de Trabalho - Dos Domingos em Dobro

Carece de interesse recursal a segunda reclamada no ponto, tendo

Não se conforma o autor com a improcedência relativa ao pedido de

em vista que a r. sentença de origem foi clara ao imputar a

pagamento dos domingos trabalhados em dobro.

obrigação de fazer apenas à primeira reclamada.

Sem razão.
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O art. 7º, XV, da Carta Magna prevê descanso semanal

sistemática que sempre tem sido utilizada, nesta Justiça do

remunerado, preferencialmente aos domingos. Assim a folga pode

Trabalho, com relação à correção monetária, razão pela qual esta

ser usufruída em outro dia da semana e o trabalho aos domingos

terá como base a tabela única do CSJT que estiver vigente na data

ensejara o pagamento deste dia como extra quando não ocorrer

do pagamento.

folga compensatória durante a semana, o que não é o caso dos

Mantenho.

autos.

Ante o exposto,

De fato, o autor admitiu, em depoimento pessoal, que: "que

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

trabalhava das 07h00 às 19h30, com intervalo de trinta minutos a

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

uma hora; que trabalhava em escala 6x1, de domingo a domingo,

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

com folga no sábado ou quarta-feira."

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

Assim, não comporta reforma a r. decisão de 1º grau neste

Votação: Unânime.

aspecto.

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER dos recursos ordinários

2. Dos Honorários Advocatícios - Sucumbência e Perdas e

interpostos pela segunda reclamada e pelo reclamante, com

Danos

exceção do tópico "Obrigação de Fazer" do recurso da segunda ré

Sem razão.

e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos

Indevida a condenação em honorários advocatícios ou em

termos da fundamentação do voto da Relatora, mantendo os termos

indenização por perdas e danos, nos termos dos artigos 389, 395 e

da r. sentença de origem.

404 do Código Civil.
Conforme dispõem o art. 14 da Lei nº 5.584/70 e as Súmulas 219 e
329 do C. TST, nesta Justiça Especializada, a condenação em

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da

Desembargadora

sucumbência, devendo a parte estar assistida pelo sindicato da

Relatora

categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao

APB

dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que
não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da

VOTOS

Acórdão

respectiva família. Não provadas essas circunstâncias no caso sub
judice, não há que se falar em honorários advocatícios, tampouco a
título de perdas e danos.
Registre-se, ainda, que vigora, nesta esfera, o jus postulandi,
possibilitando ao empregado ajuizar reclamações trabalhistas direta
e pessoalmente, sem a intermediação de advogado. Não obstante,
o reclamante optou pela contratação de advogado particular para
patrocinar sua causa (Id. nº f39667b - Pág. 1), devendo, portanto,
arcar com o pagamento dos respectivos honorários.
Mantenho.

3. Da Correção Monetária - IPCA-E
No que diz respeito à aplicação do índice IPCA-E, o Ministro Dias
Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deferiu, em 14/10/2015,
liminar que suspende os efeitos de decisão do Tribunal Superior do

Processo Nº RO-1000366-67.2015.5.02.0211
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
JUVENAL CANDIDO DE SOUSA
ADVOGADO
JULIANA FARIAS MARINHO(OAB:
337122/SP)
ADVOGADO
GEORGE ANTONIO SALVAJOLI
TAVARES(OAB: 326209/SP)
RECORRIDO
TEXAS INDICADORES VISUAIS
EIRELI - EPP
ADVOGADO
MARCOS ROBERTO MIRANDA DE
OLIVEIRA(OAB: 173982-D/SP)
RECORRIDO
LUMINOSOS DURLOCK DO BRASIL
EIRELI
ADVOGADO
Alexandre Roberto da Silveira(OAB:
146664-D/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- JUVENAL CANDIDO DE SOUSA
- LUMINOSOS DURLOCK DO BRASIL EIRELI
- TEXAS INDICADORES VISUAIS EIRELI - EPP

Trabalho, que alterava os índices de correção aplicados aos débitos
trabalhistas. Em agosto, o TST havia mudado o critério para esse
cálculo, passando da TRD, Taxa Referencial Diária, para o IPCA-E,

PODER JUDICIÁRIO

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial.

JUSTIÇA DO TRABALHO

Portanto, por ora, nada houve de alteração significativa, na
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PROCESSO TRT/SP Nº 1000366-67.2015.5.02.0211 - PJE

acordo de compensação de ID 78daa0e, por si só, não leva,

RECURSO ORDINÁRIO

inexoravelmente, ao deferimento, como extraordinárias, das horas

ORIGEM: VARA DO TRABALHO DE CAIEIRAS

laboradas além da 8ª diária. O exame dos cartões de ponto trazidos

RECORRENTE: JUVENAL CANDIDO DE SOUSA

pelas rés, como, por exemplo, o relativo ao período de 26/08/2012 a

1ª RECORRIDA: TEXAS INDICADORES VISUAIS EIRELI - EPP

25/09/2012 (ID e4de544 - Pág. 5), comprova que, nas ocasiões em

2ª RECORRIDA: LUMINOSOS DURLOCK DO BRASIL SIGNS

que o autor laborou no horário contratual das 08h00 às 18h00, foi

ESPECIALIST LTDA.

considerada a existência da jornada diária de 10 horas, com o
intervalo intrajornada de 01 hora, para efeito de cálculo das horas

DEFERIMENTO DE DIFERENÇAS DE VERBAS SALARIAIS E

extraordinárias.

RESCISÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O mero

De resto, o autor não apresentou, como lhe incumbia (artigos 818

atraso no recebimento de verbas salariais e rescisórias, com

da CLT e 373, I, do CPC/2015), demonstrativo devidamente

impacto nos correlatos descontos previdenciários, não tem, por si

circunstanciado e convincente da eventual existência de diferenças

só, o condão de gerar o direito ao recebimento de indenização por

de horas extraordinárias impagas em seu favor.

danos morais, com base em simples presunção de ocorrência de

Mantenho.

fatos danosos ao patrimônio ideal do empregado. Recurso
ordinário conhecido e não provido.

II.2 - Indenização por danos morais

Inconformado com a r. sentença de ID 1ee2821, cujo relatório

O reclamante não produziu qualquer prova de eventual fato

adoto, e que julgou parcialmente procedentes os pedidos

objetivamente causador do alegado sofrimento moral. O mero

formulados na petição inicial, recorre ordinariamente o reclamante,

atraso no recebimento de verbas salariais e rescisórias, com

JUVENAL CÂNDIDO DE SOUSA, mediante as razões de ID

impacto nos correlatos descontos previdenciários, não tem, por si

5b45390, sustentando que o acordo de compensação trazido pelas

só, o condão de gerar o direito ao recebimento de indenização por

rés somente cobre parte do contrato de trabalho, e que os cartões

danos morais, com base em simples presunção de ocorrência de

de ponto revelam jornadas invariáveis e infactíveis, pelo que faz jus

fatos danosos ao patrimônio ideal do empregado.

ao recebimento de diferenças de horas extras e reflexos; que a

As verbas salariais e rescisórias, bem como os recolhimentos

reclamada lhe causou dano moral ao não lhe pagar o salário do

previdenciários devidos em favor do autor, já foram assegurados a

último mês trabalhado e as verbas rescisórias; que devem ser

este na r. sentença recorrida, inclusive com o acréscimo de juros de

expedidos ofícios aos órgãos públicos competentes, para a

mora, correção monetária e multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da

verificação das irregularidades cometidas pelas rés.

CLT.

Contrarrazões das reclamadas (ID 2177e28).

Aplica-se ao caso o entendimento contido nas seguintes Ementas

Desnecessário o Parecer da D. Procuradoria Regional do Trabalho.

de Acórdãos do C. TST:

É o relatório.
VOTO

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I - ADMISSIBILIDADE

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VERBAS

Por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade,

RESCISÓRIAS. A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de

conheço do recurso ordinário do reclamante.

que o mero atraso no pagamento de salários ou a ausência de
regular quitação das verbas rescisórias no prazo legal, por si só,

II - MÉRITO

não enseja a indenização por dano moral. Precedentes. Recurso de

II.1 - Diferenças de horas extraordinárias e reflexos

revista conhecido e provido. (TST; RR 0010494-62.2014.5.03.0053;

A assinatura do empregado não se revela imprescindível à validade

Oitava Turma; Relª Min. Dora Maria da Costa; DEJT 04/05/2015;

dos cartões de ponto. Os controles de jornada trazidos pelas rés

Pág. 2787)

registram jornadas variáveis (v.g. ID e4de544), o que afasta a
aplicação da Súmula nº 338, item III, do C. TST.

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Conforme se verifica das atas das audiências de IDs 971d144 e

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. OFENSA AO ARTIGO

80232df, o reclamante não produziu quaisquer provas orais que

186 DO CC CARACTERIZADA. PROVIMENTO. A jurisprudência

invalidassem os cartões de ponto trazidos pelas rés.

desta Colenda Corte Superior é no sentido de que o deferimento de

O fato de ter havido a expiração do prazo de 2 anos previsto no

compensação por danos morais calcada em mera presunção da
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RECORRENTE
ADVOGADO

LEAO ENGENHARIA S.A.
MARCELO NEDEL SCALZILLI(OAB:
45861/RS)
LEAO ENGENHARIA S.A.
MARCELO NEDEL SCALZILLI(OAB:
45861/RS)
JONATHAS ROBERTO DE CAMPOS
CLAUDIO SILVESTRE RODRIGUES
JUNIOR(OAB: 203619/SP)
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT
(1º Grau) - ADM. INDIRETA FEDERAL
(Autarquias e Fundações) - Barueri,
Carap., Cotia, Embu, Itap.Serra,
Jandira, Osasco, Sant.Par., Tab.Serra,
Itapevi
(1º Grau) - UNIÃO (Contrib. Prev.) Barueri, Carap., Cotia, Embu,
Itap.Serra, Jandira, Osasco, Sant.Par.,
Tab.Serra, Itapevi
(2º Grau) - UNIÃO (Contrib. Prev.)

ocorrência de fatos danosos no caso específico de atraso no
pagamento de salários e/ ou verbas rescisórias não encontra
respaldo jurídico. Necessário seria que fosse comprovado ao menos

RECORRIDO
ADVOGADO

algum fato objetivo a partir do qual pudesse se dessumir o abalo
moral, o que não ocorreu no caso dos autos. Não comprovado o

RECORRIDO
ADVOGADO

dano moral, indevida qualquer compensação. Precedentes. Recurso
CUSTOS LEGIS
de revista de que se conhece e a que se dá provimento. (TST; RR
0010509-83.2013.5.18.0009; Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo
Bastos; DEJT 06/03/2015)

TERCEIRO
INTERESSADO

Ausentes, portanto, os requisitos necessários à configuração da
responsabilidade civil ensejadora da condenação ao pagamento da

TERCEIRO
INTERESSADO

indenização por danos morais (arts. 186 e 927 do CC), quais sejam:
a) ato ilícito voluntário, omissivo ou comissivo do agente; b) dano
experimentado, que deve ser certo, atual e subsistente; c) nexo

TERCEIRO
INTERESSADO

causal entre conduta e dano, e, d) culpa do agente.

Intimado(s)/Citado(s):
- JONATHAS ROBERTO DE CAMPOS
- LEAO ENGENHARIA S.A.

II.3 - Expedição de ofícios
Com exceção dos casos extremos, como o de ausência de registro
do contrato de emprego na CTPS, a avaliação da necessidade e da
pertinência da expedição de ofícios denunciadores a órgãos

PODER JUDICIÁRIO

públicos (CLT, art. 765) envolve medida de natureza administrativa,

JUSTIÇA DO TRABALHO

submetendo-se ao exclusivo poder diretivo do magistrado, em cada
caso concreto. No caso vertente, as irregularidades trabalhistas
cometidas pela ré já foram objeto da devida condenação judicial
reparadora, não se vislumbrando a necessidade da expedição de
ofícios denunciadores a órgãos públicos.

PROCESSO nº 1000386-49.2016.5.02.0332 (RO)
RECORRENTE: LEAO ENGENHARIA S.A.
RECORRIDO: LEAO ENGENHARIA S.A., JONATHAS ROBERTO
DE CAMPOS

Nada modifico.
Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).
Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
Inconformado com a r. decisão de ID 0a3033e, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
da ação trabalhista ajuizada por JONATHAS ROBERTO DE
CAMPOS em face de LEÃO ENGENHARIA S. A., e que

Votação: Unânime.
ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região em CONHECER do recurso ordinário do
reclamante, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos
da fundamentação do Voto da Senhora Relatora.

determinou "[...] que o INSS proceda à retificação do salário de
contribuição e dos dados do CNIS do trabalhador" (ID 0a3033e Pág. 4), recorre ordinariamente este último, INSS - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -, mediante as razões de ID
54931e6, sustentando a incompetência material da Justiça do
Trabalho para determinar a referida alteração cadastral.

ANA MARIA MORAES

Não houve a apresentação de contrarrazões.

BARBOSA MACEDO
Desembargadora

Parecer da D. Procuradoria Regional do Trabalho (ID 110db1d) pelo

Relatora

prosseguimento do feito.

EM

É o relatório.

Acórdão
Relator

Processo Nº RO-1000386-49.2016.5.02.0332
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO

VOTO
I - Admissibilidade
Por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso ordinário do INSS.
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II - Incompetência material da Justiça do Trabalho para

DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Ante a razoabilidade da tese de

determinar alterações dos dados cadastrais de empregado

violação ao artigo 109, § 3º da Constituição Federal, recomendável

junto ao CNIS

o processamento do recurso de revista, para exame das matérias

O tópico sentencial atacado no presente recurso encontra-se assim

veiculadas em suas razões. Agravo provido. RECURSO DE

redigido:

REVISTA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

"Outrossim, determino que o INSS proceda à retificação do

DO INSS PARA MANIFESTAÇÃO (violação aos artigos 5º, LV da

salário de contribuição e dos dados do CNIS do trabalhador,

CF e 472 do CPC). De plano constato a inadmissibilidade do apelo,

uma vez que os seus ganhos salariais, a qualquer título, com a

no particular, já que a matéria não foi objeto de prequestionamento,

devida arrecadação, têm repercussão nos benefícios

nos termos da Súmula nº 297 desta Corte. Recurso de revista não

previdenciários, a teor do disposto nos artigos 201, § 11, CF, 28, Lei

conhecido. RETIFICAÇÃO DE DADOS NO CADASTRO NACIONAL

8.212/91, 28, 29, 29-A e 38, Lei 8.213/91, caso esta condenação

DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). INCOMPETÊNCIA

abranja o pagamento de verbas de natureza salarial que impliquem

MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (violação aos artigos 109,

pagamento de recolhimentos previdenciários."

§ 3º e 114 da CF). Não se depreende, da leitura do artigo 114,

(ID 0a3033e - Pág. 4 - destaques acrescidos)

caput e incisos I a IX da CF, que a Justiça do Trabalho tenha

Inicialmente, cumpre registrar que o INSS, na condição de terceiro

competência para determinar ao INSS que proceda à retificação de

potencialmente prejudicado, possui interesse jurídico para recorrer

dados no CNIS, porquanto se trata de matéria previdenciária, que

da determinação judicial para que ele altere os dados cadastrais do

deve ser dirimida pela Justiça Federal ou Estadual (quando a

reclamante junto ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações

comarca não for sede de Vara do Juízo Federal), consoante o

Sociais, pois é a referida Autarquia, INSS,quem, na condição de

disposto no artigo 109, § 3º da CF. Recurso de revista conhecido e

Órgão Previdenciário governamental, paga os benefícios sociais

provido (TST; RR 0000010-79.2010.5.02.0271; Segunda Turma;

dos trabalhadores brasileiros, especialmente as aposentadorias sob

Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva; DEJT 04/09/2015; Pág. 673)

o Regime Geral da Previdência Social.
Quanto à pretensão recursal de reconhecimento da incompetência

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

material desta Justiça do Trabalho para determinar a providência

INTERPOSTO ANTES VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.

acima especificada, merece ser acolhida, pois eventual alteração

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

dos dados cadastrais do autor junto ao CNIS (Cadastro Nacional

DO TRABALHO. RETIFICAÇÃO DOS DADOS DO SEGURADO NO

de Informações Sociais) somente pode ser realizada pela própria

CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS).

Autarquia Federal (INSS), mediante atividade administrativa interna,

PROVIMENTO. Diante da provável ofensa ao art. 114 da

ou, ainda, por determinação judicial do Juízo competente, qual seja

Constituição Federal, deve ser processado o recurso de revista para

a Justiça Federal, consoante a inteligência do artigo 109, I e § 3º, da

melhor exame. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE

Constituição da República. Tal determinação judicial não se insere

REVISTA INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº

em quaisquer das hipóteses de competência da Justiça do

13.015/2014. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. COMPETÊNCIA

Trabalho, previstas no artigo 114 da CRFB. Congruente com o

DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RETIFICAÇÃO DOS DADOS DO

referido entendimento a Orientação Jurisprudencial nº 57 da SBDI2

SEGURADO NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES

do C. TST:

SOCIAIS (CNIS). Não se encontra na esfera de competência da

"57. Mandado de segurança. INSS. Tempo de serviço.

Justiça do Trabalho a determinação de retificação de dados do

Averbação e/ou reconhecimento.

segurado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), eis

Conceder-se-á mandado de segurança para impugnar ato que

que se trata de matéria previdenciária a ser dirimida na Justiça

determina ao INSS o reconhecimento e/ou averbação de tempo de

Federal, por força do que dispõe o art. 109, § 3º, da CF c/c art. 114,

serviço".

IX, da Carta Magna. Recurso de revista conhecido e provido. (TST;

A questão em debate já se encontra pacificada no âmbito do C.

RR 0001001-98.2012.5.02.0331; Sexta Turma; Rel. Min. Aloysio

TST, conforme ilustram as seguintes Ementas de Acórdãos:

Corrêa da Veiga; DEJT 19/06/2015; Pág. 3881)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.

I. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

RETIFICAÇÃO DE DADOS NO CADASTRO NACIONAL DE

SÚMULA Nº 303, ITEM III, DO TST. INCIDÊNCIA. Em mandado de

INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). INCOMPETÊNCIA MATERIAL

segurança, somente cabe remessa ex officio se, na relação
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processual, figurar pessoa jurídica de direito público como parte

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

prejudicada pela concessão da ordem. Tal situação não ocorre na

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

hipótese de figurar no feito como impetrante e terceiro interessado

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

pessoa de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e SÔNIA APARECIDA

administrativa (item III da Súmula nº 303 do TST). Precedentes.

GINDRO.

Reexame necessário não conhecido. II. Recurso ordinário.

Votação: Unânime.

Mandado de segurança. Alteração de registros cadastrais perante o

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

INSS. Incidência da Orientação Jurisprudencial 57 da SBDI2/TST

Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do recurso ordinário do

por analogia. A determinação de alteração de registros cadastrais

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -, e, no

da reclamante perante o Cadastro Nacional de Informações Sociais

mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para declarar a incompetência

- CNIS - foge à competência desta Justiça Especializada, prevista

material da Justiça do Trabalho para determinar a atualização dos

no artigo 114 da Constituição Federal, por tratar de matéria de

dados cadastrais do reclamante junto ao CNIS (Cadastro Nacional

cunho eminentemente previdenciário. Assim, é de se conceder o

de Informações Sociais), nos termos da fundamentação do Voto

presente mandado de segurança para impugnar referido ato,

da Senhora Relatora. Custas nihil.

invocando, por analogia, o entendimento constante da Orientação
Jurisprudencial nº 57 da SBDI-2 desta Corte. Recurso ordinário
conhecido e provido. (TST RO 0000988-96.2011.5.15.0000;

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

Subseção II Especializada em Dissídios Individuais; Rel. Min.
Emmanoel Pereira; DEJT 03/10/2014)

Desembargadora Relatora
EM
VOTOS

Acórdão

92567974 - I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO PARA DETERMINAR A ALTERAÇÃO DOS
DADOS DO CNIS. DEMONSTRADA POSSÍVEL VIOLAÇÃO DO
ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, IMPÕE-SE O
PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA
DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE
REVISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. II. RECURSO
DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. 1. Preliminar de nulidade da
sentença. Verifica-se que o Tribunal Regional não se pronunciou
sobre a preliminar em epígrafe, e nem a tanto foi instado por meio
de embargos declaratórios, atraindo o óbice da Súmula nº 297, I, do
TST. Recurso de revista não conhecido. 2. Incompetência da
Justiça do Trabalho para determinar a alteração dos dados do
CNIS. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a Justiça do

Processo Nº RO-1000517-98.2015.5.02.0254
Relator
ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO
PIRES
RECORRENTE
PAULO SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO
THIAGO QUEIROZ(OAB: 197979/SP)
RECORRIDO
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS
GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADO
THIAGO AUGUSTO VEIGA
RODRIGUES(OAB: 221896/SP)
ADVOGADO
SERGIO CARNEIRO ROSI(OAB:
71639/MG)
RECORRIDO
REYCA PRESTADORA DE
SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
ADVOGADO
OVIDIO LEONARDI JUNIOR(OAB:
108510/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- PAULO SANTANA DOS SANTOS
- REYCA PRESTADORA DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
- EPP
- USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

Trabalho não possui competência para determinar a averbação de
tempo de serviço ou alteração de remunerações dos vínculos no
CNIS. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST;
RR 0000758-70.2011.5.02.0241; Segunda Turma; Relª Min. Delaide
Miranda Arantes; DEJT 22/08/2014)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

(grifos e negritamentos acrescidos)
PROCESSO nº 1000517-98.2015.5.02.0254 (RO)
Provejo, para declarar a incompetência material desta Justiça do

RECORRENTE: PAULO SANTANA DOS SANTOS

Trabalho para determinar a atualização dos dados cadastrais do

RECORRIDO: REYCA PRESTADORA DE SERVICOS

reclamante junto ao CNIS (Cadastro Nacional de Informações

AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, USINAS SIDERURGICAS DE

Sociais).

MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
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RELATOR: ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

simples de mencionadas férias. Isto porque, na data do

A r. sentença de id.c838b6a, cujo relatório adoto, julgou

afastamento, o reclamante já havia completado o período aquisitivo

improcedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista.

correspondente a 20.04.2011/ 20.04.2012 e, portanto, as

Recurso Ordinário do reclamante- id. 2c4cfe5, requerendo a

respectivas férias já constituíam direito adquirido do empregado.

reforma do julgado quanto às férias relativas ao período aquisitivo

Ademais, não se afigura razoável exigir que o obreiro aguarde o

2011/2012. Preparo Dispensado. Contrarrazões - id. 2d37fc6 e

término do benefício previdenciário para receber a remuneração de

7f50b2a.

férias cujo direito foi adquirido há tempo considerável, sobretudo se

É o relatório.

considerarmos que, não raras vezes, a condição incapacitante
perdura por período longo e até mesmo indefinido.

VOTO

Saliente-se, por oportuno, que o fato de não ser possível conceder a

I. Conheço do apelo, uma vez que estão presentes os

fruição das férias ao trabalhador não encerra óbice ao correlato

pressupostos de admissibilidade.

pagamento que poderá ser feito de forma indenizada.

II.RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE

Trago à baila a jurisprudência do C.TST:

1.Férias - Período Aquisitivo 2011/2012. Insurge-se o recorrente
contra o julgado de origem que indeferiu o pedido de pagamento

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FÉRIAS. SUSPENSÃO DO

das férias relativas ao período aquisitivo 2011/212 de forma

CONTRATO DE TRABALHO DURANTE O PERÍODO

dobrada.

CONCESSIVO. A suspensão do contrato de trabalho do

Razão parcial lhe assiste.

empregado, em razão do gozo de auxílio-doença ou em virtude de

Pleiteia o reclamante, contratado em 20.04.2007, o pagamento em

aposentadoria por invalidez, durante o período concessivo não

dobro de férias adquiridas no período de 2011/2012, não

constitui óbice para o pagamento das férias vencidas, porquanto

concedidas até 18.09.2012, data de início de seu afastamento por

estas já constituem direito adquirido do trabalhador. Incólumes os

auxílio-doença, convertido em 15.09.2014 em aposentadoria por

artigos 313 e 314 da CLT. Agravo de instrumento a que se nega

invalidez.

provimento. [...]. (AIRR - 41000-40.2009.5.06.0141 , Relator

Segundo a defesa, não procede o pedido de pagamento das férias

Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento:

relativas a 2011/2012, porquanto mencionado período concessivo

31/10/2012, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11/2012)

se esgotaria em 19.04.2013, data em que o autor já se encontrava
afastado dos serviços, em fruição de benefício previdenciário.

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA NO CURSO DO

O juízo de origem rejeitou a pretensão deduzida pelo autor, nos

PERÍODO CONCESSIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

seguintes termos: tendo em vista que o contrato de trabalho do

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALH O. [...] O

autor está suspenso, em razão da aposentadoria por invalidez (art.

entendimento prevalente nesta Corte Superior é no sentido de que

475 da CLT), não há falar-se em férias em dobro de 11/12. (id.

suspensão do contrato de trabalho do empregado, durante o

3a3393d - Pág. 4)

período concessivo, não representa óbice para o pagamento das

Pois bem. É fato que tanto o auxílio doença como a aposentadoria

férias vencidas, por já constituírem direito adquirido do trabalhador.

por invalidez suspendem o pacto laboral e acarretam a sustação

Precedentes. Não há falar, no entanto, em descumprimento da

dos principais deveres contratuais, como o pagamento de salários e

norma do art. 137 da CLT, a ensejar o pagamento em dobro das

a prestação de serviço. É fato, ainda, que a aposentadoria por

férias, já que, a rigor, não houve o transcurso do período concessivo

invalidez não provoca a extinção do vínculo empregatício, sendo

previsto no art. 134 da CLT, uma vez suspenso o contrato de

possível o retorno do empregado ao trabalho caso recuperada a

trabalho. Decisão regional que viola o art. 7º, XVII, da Constituição

capacidade laborativa e cancelado o benefício.

da República. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.

É de se dizer que suspenso o contrato de trabalho em 18.09.2012,

(TST - RR: 7651720115150042 765-17.2011.5.15.0042, Relator:

resta suspensa, também, a contagem do período concessivo das

Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 06/11/2013, 1ª

férias de 2011/2012, possível de ser retomada quando o retorno ao

Turma, Data de Publicação: DEJT 14/11/2013).

trabalho.

Nesse passo, faz jus o reclamante ao pagamento das férias

Destarte, não escoado o período concessivo não há se falar em

2011/2012 acrescida do terço constitucional de forma simples e

férias vencidas e pagamento em dobro.

indenizada.

O mesmo não se diga, contudo, quanto ao pagamento de forma

Reformo para condenar a reclamada ao pagamento das férias
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em suas dependências, pois é quem teria maior aptidão para tanto,
com a juntada, por exemplo, do rol de trabalhadores que

2. Responsabilidade Subsidiária da 2ª Reclamada - Usiminas. O

efetivamente lhe prestam serviços ou a produção de prova

juízo de origem absteve-se de analisar a presente matéria em

testemunhal. Não obstante, não produziu nenhuma prova nesse

virtude da ordinária improcedência da reclamação. Reformada tal

sentido.

decisão, mister se faz a análise da responsabilidade da 2ª ré,

Não é crível que a tomadora de serviços, por uma questão de

procedimento autorizado pelo efeito translativo constante do artigo

segurança, não mantivesse um controle de quem eram os auxiliares

1013 do NCPC, haja vista encontrar-se a matéria pronta para

de limpeza que adentravam seu estabelecimento por indicação da

julgamento.

prestadora de serviços. Caso a autora não tivesse lhe prestado

Saliente-se, de plano, que na moderna doutrina processual a

serviços, bastava a 2ª ré trazer a juízo a lista dos trabalhadores

legitimidade é aferida tomando-se em consideração a indicação da

indicados pela prestadora para demonstrar que não usufruiu da mão

petição inicial (in status assertionis), devendo figurar no polo

-de-obra do autor; prova que, certamente, estava a seu alcance.

passivo aqueles que, em razão da ordem jurídica material, sofrerão

Destarte, é de se considerar que a demandante foi contratada pela

os efeitos do provimento jurisdicional. Uma vez apontada pela

1ª demandada (Reyca Prestadora de Serviços Automotivos Ltda.)

autora como devedora da relação jurídica de direito material,

para ativar-se em prol da 2ª ré (Usiminas).

legitimada está a 2º reclamado para figurar no polo passivo da ação.

A situação delineada na presente hipótese é típica e bastante

Não bastasse, além de legitimado a ocupar o polo passivo da lide, a

comum nesta esfera trabalhista, e com base em tudo o que consta

2ª reclamada deverá responder subsidiariamente pelos créditos

dos autos, permite, com certa tranquilidade, a conclusão de que,

trabalhistas deferidos ao autor.

com efeito, a 2º reclamada apresenta-se na demanda como

É fato que a Usiminas negou ter mantido com a 1ª demandada

verdadeira tomadora dos serviços prestados pela obreira. E, por tal

qualquer contrato de prestação de serviços, informando apenas ter

razão, têm a responsabilidade de indenizar os prejuízos a ela

contratado a empresa COVEN -Serviços Transportes e Guindastes

causados em virtude da violação de um dever jurídico pré-existente

Ltda. de quem a 1ª ré é subcontratada. É fato, ainda, que não foram

do efetivo empregador.

produzidas provas orais ou documentais acerca da prestação de

Existem certos fatores relevantes reconhecidos pelo sistema jurídico

serviços pelo autor em prol da 2ª demandada.

trabalhista, tais como persecução de lucro, risco empresarial do

Nada obstante, exsurge do processado que a 2ª reclamada firmou

tomador da obra ou serviço, e a tutela especial aos direitos dos

contrato com a empresa Coven - Serviços, Transportes e

trabalhadores, que desautorizam o afastamento absoluto da

Guindastes destinado à consecução de serviços de movimentação,

responsabilidade pelos compromissos assumidos pelo fornecedor

transporte, escavação e carregamento de matérias primas na Usina

da mão de obra, efetivo empregador.

"José Bonifácio de Andrada e Silva'" (id. 73cfa54), que, por sua vez,

Trata-se, aqui, da aplicação da responsabilidade por ato de terceiro

manteve contrato de prestação de serviços com a Reyca,

que responderá subsidiariamente pelos direitos trabalhistas, em

empregadora do autor (conforme esclarecido do laudo pericial

razão de ter recebido a força de trabalho do empregado, por

confeccionado, em fevereiro de 2012, nos autos do processo

intermédio de outrem, culminando na formação de seu patrimônio.

0001109-10-2011-5-02-0252 e não impugnado: Características da

Nossa Carta Política assegura o mesmo tratamento jurídico, no

Empresa: Trata-se de uma empresa que atualmente presta serviços

campo trabalhista, para as empresas públicas e privadas (CF, art.

fazendo movimentação de minério. A reclamada (Reyca) presta

173). A responsabilidade subsidiária decorre, pois, de dois fatores:

serviços à Coven. A Coven tem as máquinas e os colaboradores -

a) prestação direta dos serviços do empregado para uma empresa,

operadores das máquinas - são da Reclamada Reyca - ID. b6df68c

privada ou estatal, que se beneficia da força de trabalho alheia; b)

- Pág. 3). Também o documento de id e9e4698 - Pág. 1.

que a prestadora dos serviços que forneceu a mão de obra não seja

(comunicado de encerramento das atividades da empresa Reyca

idônea ou não pague os salários e os direitos contratuais e

nas dependências da tomadora de serviços Usiminas) comprova a

rescisórios de seus empregados.

existência de contrato de prestação de serviços entre as

O que não se admite, em matéria de Direito do Trabalho, é a

reclamadas.

empresa tomadora dos serviços beneficiar-se do esforço humano

Pois bem. Ante a existência de contrato de prestação de serviços

produtivo e depois o trabalhador, que o despendeu, ficar sem

entre as reclamadas, incumbia à recorrente, pelo seu poder-dever

receber a retribuição pecuniária, que ostenta evidente caráter

de fiscalização, o ônus de provar que o reclamante nunca laborou

alimentar. É o retrato do entendimento esposado pelo TST, através
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do item IV, da Súmula nº 331, in verbis:

Juros na forma da Lei nº 8.177/91, art. 39, § 1º, ou seja, 1% ao

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do

mês, contados do ajuizamento da reclamatória e pro rata die.

empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos

Para a correção monetária, e conforme entendimento

serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da

jurisprudencial majoritário, consubstanciado na Súmula nº 381, do

relação processual e conste também do título executivo judicial.

TST, as prestações mensais sujeitam-se à atualização monetária

Nesse passo, o caso em análise se adapta plenamente à hipótese

desde quando se fizerem exigíveis, ou seja, a partir do 1º dia do

estatuída na referida súmula, segundo a qual aquele que se

mês imediatamente subsequente ao da prestação de serviços.

beneficia, direta ou indiretamente, da força de trabalho do

Quanto aos demais títulos (não mensais), a atualização deve ser

empregado, por intermédio de empresa interposta inidônea, e sem

aplicada a partir do vencimento de cada qual. Aplicar-se-á como

suporte financeiro para honrar suas obrigações trabalhistas, deve

fator de atualização monetária a TR.

responder subsidiariamente pelos créditos alimentares inadimplidos.

Não há se falar em descontos fiscais e previdenciários ante a

Por fim, cabe destacar que a responsabilidade subsidiária tem o

natureza indenizatória da parcela objeto da condenação.

condão de abarcar todas as parcelas de natureza pecuniária
determinadas pela chancela judicial, tais como saldo salarial, aviso

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

prévio, férias +1/3, 13º salário, FGTS + 40% e multas dos arts. 467

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

e 477, §8º, da CLT, porquanto não se tratam de obrigações

Tomaram parte no julgamento: ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO

personalíssimas, mas de verbas oriundas do ostensivo

PIRES, ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO e REGINA

descumprimento da legislação trabalhista pelo real empregador e,

CELI VIEIRA FERRO.

como tal, devem ser assumidas, supletivamente, pela tomadora dos

Votação: Unânime.

serviços, a quem cabia fiscalizar o cumprimento da legislação

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional da

trabalhista e previdenciária.

2ª Região em CONHECER do recurso do Reclamante e, no mérito,

Trago à baila aresto do C.TST:

DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL a fim de reconhecer a

"Sobreleva ressaltar que a responsabilidade subsidiária tem por

responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada e condenar as rés, a

escopo incluir o tomador de serviço na garantia da plena satisfação

2ª subsidiariamente, ao pagamento das férias 2011/2012 acrescida

dos direitos decorrentes do labor do reclamante (a posição do

do terço constitucional de forma simples e indenizada, julgando a

responsável subsidiário assemelha-se à do fiador ou do avalista),

ação PROCEDENTE EM PARTE, nos termos da fundamentação do

devendo incidir, portanto, não apenas sobre as obrigações

voto do Relator.

principais, mas sobre todos os débitos trabalhistas, inclusive

Juros de mora e correção monetária conforme fundamentação. Não

indenizações, vantagens convencionais e multas substitutivas de

há se falar em descontos fiscais e previdenciários ante a natureza

obrigações de fazer imputadas à real empregadora, uma vez que a

indenizatória da parcela objeto da condenação.

natureza de tais deveres se transmuda (de fazer para dar),

Custas em reversão, pela reclamada, no importe de R$ 40,00,

perdendo o caráter personalíssimo. Nesse sentido, a jurisprudência

calculadas sobre o valor da condenação, ora arbitrado em R$

iterativa do Col. TST"(cf. AIRR-1491/2005-082-15-40, 8ª Turma, Rel.

2.000,00.

Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DJ 30.05.2008).
Outra não é a concepção consagrada do item VI da Sumula 331 do
C. TST, que não faz nenhuma ressalva quanto a eventuais

ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

penalidades administrativas impostas ao devedor principal.

Relator

VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange
todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período
da prestação laboral. (Inserido - Res. 174/2011 - DeJT 27/05/2011)
(gn)
Reformo para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª
reclamada pelo adimplemento das parcelas deferidas ao autor.

3. Considerações Finais. Em vista da procedência parcial da ação,
fazem- se necessárias as considerações a seguir.
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1047/1053 (id. a1ee51d), pretendendo a reforma da r. decisão
quanto à diferença de horas extras e honorários advocatícios perdas e danos.
Contrarrazões pelo reclamante às fls. 1032/1046 (id. df126be), pela
primeira reclamada às fls. 1056/1064 (id. c77a0b7), pela quarta
reclamada às fls. 1065/1070 (id. 78a2f52), pela segunda reclamada
às fls. 1071/1074 (id. ea2e6df) e pela terceira reclamada às fls.
1075/1079 (id. 29aaa51).
É o relatório.

VOTO

RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA
Pressupostos de admissibilidade
Conheço do recurso interposto pela primeira reclamada, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade

Intimado(s)/Citado(s):

observada - fls. 964 e 998 (id. 92578f3 e id. 76a0596), preparo

- ALEXANDRE DE JESUS
- DEUTSCHE LUFTHANSA AG
- SWISSPORT BRASIL LTDA
- SWISSPORT INTL.A.G.
- UNITED AIR LINES INC

regular - fls. 963 e 1025/1026 (id. 976c60b e id. 11efdc4/id.
6d7cec5), e regular a representação processual - fls. 909/910 e
1022 (id. 186be15/id. d8e7cb8 e id. 76a0596)).
Desconsidera-se o recurso ordinário da primeira reclamada de fls.
973/997 (id. 8237030), tendo em vista a petição de fls. 1027/1028
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

(id. c1ea09e), na qual a referida ré requer a desconsideração do
citado recurso, visto que, ante a ocorrência de problemas técnicos
do PJe, ela não conseguiu juntar as guias de preparo.

PROCESSO TRT/SP No. 1000524-26.2014.5.02.0319

1. Adicional de periculosidade.

RECURSO ORDINÁRIO

A recorrente pretende a reforma do julgado para excluir da

09ª VT DE GUARULHOS

condenação o pagamento do adicional de periculosidade e reflexos.

RECORRENTES: 1. SWISSPORT BRASIL LTDA

Afirma que o perito concluiu equivocadamente que toda a área da

2. ALEXANDRE DE JESUS

operação de abastecimento era considerada área de risco, e não

RECORRIDOS: 1. ALEXANDRE DE JESUS

apenas aquela compreendida no raio de 7,5 m a partir do ponto de

2. SWISSPORT BRASIL LTDA

abastecimento (fl. 1001/1010 - id. 76a0596).

3. DEUTSCHE LUFTHANSA AG

Sem razão.

4. SWISS INTERNATIONAL AIRLINES AG

O reclamante, na petição inicial, afirma que, durante toda a vigência

5. UNITED AIRLINES INC

do contrato de trabalho, no exercício de suas funções, há
armazenamento de combustíveis nos tanques localizados no solo e

Inconformados com a r. sentença de fls. 955/963 (id. 976c60b), cujo

nos caminhões-tanque, pelo que faz jus ao recebimento de

relatório adoto, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os

adicional de periculosidade, com base de cálculo em seu salário

pedidos, recorrem, ordinariamente, a primeira reclamada e o

contratual (fls. 11/13 - id. 4192362).

reclamante.

Em defesa escrita, a recorrente afirma que o reclamante trabalhava

A primeira reclamada, às fls. 998/1022 (id. 76a0596), requer a

como auxiliar de rampa e nega a exposição do obreiro, de forma

reforma da decisão quanto ao adicional de periculosidade,

permanente, às áreas de risco, argumentando que "...na prestação

honorários periciais, horas extras, intervalo intrajornada, domingos e

de seus serviços às aeronaves, atendia o máximo de 4 a 5 voos

feriados, responsabilidade subsidiária da segunda, terceira e quarta

com (15) quinze minutos por cada atendimento, significa que uma

reclamadas, multa normativa, FGTS + 40% e justiça gratuita.

hora e quinze minutos do seu turno de trabalho de seis (6) horas

O reclamante, por sua vez, interpõe recurso adesivo às fls.

diárias eram voltadas ao trabalho já mencionado e mesmo assim,
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de forma intercalada. Portanto, habitual sim, mas não permanente,

quantidades do combustível pode vazar gerando vapores, que ao se

e nada tem haver com abastecimento de aeronaves, além de que

inflamarem, podem causar uma explosão.

seu serviço é prestado fora da área de abastecimento...". Alega

(...)

ainda a inexistência de risco acentuado no momento do

Assim sendo, mediante análise das atividades do reclamante das

abastecimento, já que a forma de abastecimento e os métodos de

suas áreas de risco, e comparando-as com aquelas determinadas

segurança eliminaram todos os riscos (fl. 251 - id. 81a96be).

pelo Anexo nº 2 da NR-16, da Portaria nº 3.214/78; e mediante

O perito de confiança do juízo, no laudo de fls. 828/843 - id. 3ca16ff,

definições de risco, eventualidade, intermitência, permanência;

ao tratar das atividades do reclamante, assim as descreveu:

podemos constatar que as mesmas pertencem àquelas definidas e

"ALEXANDRE DE JESUS trabalhou para a Empresa Reclamada

enquadradas pela legislação vigente. Portanto, no entender deste

durante o período de 11 de abril de 2005 a 25 de setembro de 2013

perito, o reclamante exerceu suas atividades nas condições dos

como "auxiliar de rampa".

itens anteriores, estando na área de risco.

(...)

Tais atividades podem ser enquadradas como sendo em

Trabalhava na pista do aeroporto, quando do pouso das aeronaves,

condições de periculosidade. Daí, em vista de tudo que até aqui foi

onde o reclamante retirava as bagagens das carretas e colocava-as

exposto, o mesmo faz jus ao adicional de periculosidade hora

nas aeronaves e vice-versa, ou seja, retirava as bagagens das

pleiteado(fls. 834/835 - id. 3ca16ff)" grifos no original

aeronaves e acondicionava-as nas carretas, para serem levadas até

E concluiu o laudo afirmando:

as esteiras;

"Tendo em vista a visita Pericial realizada, com as informações

Exercia suas funções em pé, sendo a frequência destas operações

obtidas, os fatos observados, as análises efetuadas e os estudos

eram de aproximadamente 5 a 6 vezes ao dia, durando a operação

realizados, concluíram que as atividades executadas por

entre 30 a 40 minutos na aeronave (fl. 830 - id. 3ca16ff)."

ALEXANDRE DE JESUS, a serviço da Reclamada:

O referido vistor judicial assim descreveu o local de trabalho do

NÃO FORAM INSALUBRES.

autor:

Conforme a Portaria nº 3.214/78, NR - 15 e Anexos.

"Na pista do aeroporto, local aberto, ao tempo e no interior das

FORAM PERICULOSAS.

aeronaves, local climatizado por ar condicionado (fl. 830 - id.

Conforme a Portaria nº 3.214/78; NR - 16, Anexo nº 2; Atividades e

3ca16ff)."

Operações Perigosas com Inflamáveis. (fl. 843 - id. 3ca16ff)."

Ao tratar sobre a "9 - ANÁLISE DA PERICULOSIDADE POR

Como se pode verificar das informações técnicas constantes do

INFLAMÁVEIS - DAS ATIVIDADES DO RECLAMANTE", o perito,

laudo pericial, o autor permanecia durante 30/540 min, cerca de 6

ao se reportar as atividades do reclamante, manifestou-se no

(seis) vezes ao dia, realizando as atividades descritas pelo perito,

seguinte sentido:

não podendo se afirmar que a exposição do obreiro a inflamáveis

"(...)

era eventual (fortuito) ou que, era habitual, mas se dava por tempo

Como nessas ocasiões as aeronaves são atendidas por outras

extremamente reduzido.

equipes de apoio, como as de alimentação, limpeza e também pela

Por se tratar de matéria eminentemente técnica, cuja perícia

equipe de abastecimento de seus tanques de combustível,

decorre de imposição legal (art. 195, da CLT), é necessária a

conforme podemos demonstrar pelas fotos anexadas ao laudo,

existência de contraprova da mesma natureza apta a infirmar a

onde observamos o caminhão de combustível acoplado através de

prova técnica elaborada por profissional de confiança do Juízo. Na

uma mangueira à aeronave, concluímos assim que o reclamante

hipótese dos autos as conclusões do perito judicial não foram

estava diariamente e por longos intervalos de tempo, sujeito aos

elididas por nenhum elemento de convicção dos autos,

riscos decorrentes desta atividade.

remanescendo válido o seu valor jurídico. Fosse pouco, o arrazoado

(...)

recursal, a exemplo das impugnações redigidas pela recorrente, não

Assim sendo, o reclamante executava suas atividades

trazem quaisquer subsídios técnicos capazes de rechaçar o laudo

simultaneamente ao abastecimento das aeronaves, portanto sujeita

pericial.

aos riscos de vapores inflamáveis que podem incandescer com

Sentença mantida.

alguma faísca.

2. Honorários Periciais.

Ainda, o risco de vazamento é constante, visto que a pressão

Mantida a condenação ao pagamento do adicional de

interna da tubulação é superior à pressão atmosférica. E qualquer

periculosidade, devem as reclamadas responder pela verba

problema que possa ocorrer nas conexões das válvulas, grandes

honorária, que foi fixada, considerando o grau de zelo e tempo
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despendido na confecção do laudo, no importe de R$ 2.000,00 (dois

semana, nos meses de alta temporada, concordando em parte com

mil reais - fl. 961/962 - id. 976c60b), importância suficiente para

o que sustentaram o autor e a testemunha ouvida a seu rogo.

remunerar, condignamente, o trabalho do perito judicial.

De fato, em réplica, o reclamante aponta por amostragem

Sentença mantida.

diferenças de horas extras pagas e constantes dos cartões de ponto

3. Horas extras. Análise conjunta dos recursos da primeira

colacionados. Afirma que "...O cartão de ponto do mês de 3/2013,

reclamada e do reclamante.

fls. 371, pdf, ordem crescente, aponta que no dia 4/3/2013, o

Insurge a ré em face da r. sentença que a condenou ao pagamento

rcte entrou às 15h54m e saiu 22h06m. Laborando 12minutos de

de diferenças de horas suplementares ao fundamento de que a

horas extras. Ocorre que o recibo de pagto de referido mês, fls.

ausência de cartões de ponto não geram presunção absoluta de

474, pdf, ordem crescente, não há nenhum pagto de horas

veracidade da jornada articulada na inicial (fl. 1011 - id. 76a0596).

extras em dianormal. Logo o rcte é credor de diferenças de

Insurge-se o reclamante, em recurso adesivo, contra a r. sentença

horas extras em seu favor...." (fls. 805/806 - id. a9171ea).

de origem que julgou improcedente o sobrelabor no período em que

O controle apontado pelo reclamante, constante da fl. 426 (id.

foram juntados os controles de jornada, alegando existirem

9e5753d), demonstra que o autor laborou no dia 04/03/13, das

diferenças. Afirma que apontou, por amostragem, diferenças em

15:54 às 22:06, perfazendo um total de 6:12 (seis horas e doze

réplica (fls. 1050/1051 - id. a1ee51d).

minutos), havendo sobrejornada de 12 (doze) minutos, a qual nem

Com razão parcial o reclamante.

mesmo foi destacada em tal espelho. Na correspondente ficha

Foram juntados alguns cartões de ponto relativos ao período

financeira, não consta pagamento de horas extraordinárias, razão

imprescrito do contrato de trabalho, os quais acusam jornada

pela qual faz jus o obreiro a diferenças de sobrelabor nos meses em

variável e não se encontram assinados pelo autor. Eles se referem

que foram juntados os espelhos de frequência (fl. 365 abril de 2013

aos meses de janeiro de 2011, fevereiro de 2012, e fevereiro até

- id. e2a143b).

setembro de 2013 (fls. 420/432 - id. 9e5753d).

Já para os meses em que não foram apresentados controles de

A testemunha autoral afirmou que "...prorrogavam a jornada em

jornada, a jornada de trabalho do autor deve ser a constante da

cerca de uma hora e meia, em todos os dias e prorrogava por duas

inicial com 2 (duas) horas extras, duas vezes na semana, nos

horas, em época de alta temporada; registravam a jornada de

meses de alta temporada (janeiro, fevereiro, julho e dezembro),

trabalho corretamente mas não saía comprovante; vinha espelho de

tendo em vista a aplicação do entendimento consubstanciado na

ponto mas sem oportunidade de conferência; não recebiam a

súmula 338 do C. TST, não havendo como se alterar a r. sentença

totalidade das horas extras; mesmo reclamando, ainda não

de origem quanto a tais horas extras deferidas.

recebiam corretamente..." (fls. 941/942 - id. dbbd2bf). Tal

Sentença alterada para acrescer à condenação diferenças de

depoimento corrobora o que aduz o autor na inicial à fl. 09 - id.

horas extras nos meses em que constam controles de ponto (janeiro

4192362.

de 2011, fevereiro de 2012, e fevereiro até setembro de 2013 (fls.

Já preposto da primeira ré declarou que "...as horas extras ocorriam

420/432 - id. 9e5753d)), a serem apuradas em regular liquidação,

em alta temporada, nos meses de dezembro, janeiro e julho,

com os mesmos parâmetros determinados em na origem para a

quando o reclamante prorrogava a jornada por duas horas em uma

sobrejornada do período sem registro.

ou duas vezes na semana; o mês de fevereiro não é considerado

4. Intervalo intrajornada. Domingos e feriados.

alta temporada..." (fls. 941/942 - id. dbbd2bf).

No tocante ao intervalo intrajornada, o autor afirma na inicial que

Embora não estejam assinados, são válidos os controles de jornada

não gozava de pausa para refeição e descanso durante toda a

adunados, tendo em vista que a lei não exige tal formalidade,

vigência do seu contrato de trabalho (fl. 09 - id. 4192362), o que é

entendimento contido na Súmula 50 deste E. Regional. Também

confirmado pela testemunha ouvida a seu convite que aduziu que

não há qualquer irregularidade na compensação de jornada de

"...não desfrutavam de qualquer intervalo..." (fls. 941/942 - id.

trabalho, já que encetada mediante norma coletiva (CCT 2007/2009

dbbd2bf).

- fls. 50/51 (id. 4192459); CCT 2009/2011 - fls. 64/65 (id. 4192472);

Já o preposto da ré declarou que "...O reclamante trabalhou das 16h

CCT 2010/2012 - fls. 77/78 (id. 4192489); CCT 2011/2013 - fls.

às 22h e das 15h às 21h, sempre com 15 minutos de intervalo; o

90/91 (id. 4192506), sendo desnecessária a assinatura do autor no

reclamante poderia extrapolar a jornada, anotando no mesmo

termo aditivo contratual de fl. 319 (id. 149b8df).

controle; mesmo com horas extras, o reclamante fazia 15 minutos

Sobre a prova oral, extrai-se dos depoimentos que o preposto

de intervalo..." (fls. 941/942 - id. dbbd2bf).

confessa a realização de 2 (duas) horas extras, duas vezes na

Verifica-se a confissão do preposto no sentido de que, mesmo
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quando realizava horas extraordinárias, o autor gozava de apenas

processual na celebração de uma norma coletiva, age em nome

15 (quinze) minutos de intervalo, razão pela qual é devida uma hora

próprio defendendo interesses da categoria profissional. Sendo o

extra diária pela concessão parcial da pausa intervalar, tal qual foi

substituído o titular do direito defendido, é parte legítima para

deferida na sentença.

pleitear tal sanção.

Sentença mantida (intervalo de 15 (quinze) minutos para os

Rejeito.

dias de jornada de 6 (seis) horas e 1 (uma) hora para os dias

As normas coletivas juntadas (CCT 2007/2009 - fls. 50/51 (id.

em que a jornada excedeu 6 (seis) horas.

4192459); CCT 2009/2011 - fls. 64/65 (id. 4192472); CCT

Ante os elementos probatórios supracitados e considerando que

2010/2012 - fls. 77/78 (id. 4192489); CCT 2011/2013 - fls. 90/91 (id.

não houve nenhuma prova oral a respeito do labor suplementar aos

4192506) trazem na cláusula 8ª (oitava) a multa normativa pelo

domingos e feriados, são devidas horas extras nos feriados e em

descumprimento de qualquer cláusula do instrumento normativo.

um domingo por mês no período em que não há controle de jornada

Tendo sido descumpridas as cláusulas de horas extras, devida a

juntado.

penalidade da cláusula 8ª (oitava), conforme deferido na sentença

No período em que os controles foram juntados (janeiro de 2011,

de primeiro grau.

fevereiro de 2012, e fevereiro até setembro de 2013 (fls. 420/432 -

Sentença mantida.

id. 9e5753d)), o reclamante não apontou, em réplica, ainda que por

8. Justiça Gratuita.

amostragem, diferenças de horas extras em seu favor (fls. 806/807 -

A reclamada não possui interesse recursal quanto à concessão dos

id. a9171ea). Ademais, verifica-se, numa breve análise dos

benefícios da justiça gratuita ao reclamante, nada havendo a

controles juntados, que foi pago sobrelabor tanto pelos domingos

apreciar a esse respeito.

quanto por feriados laborados, com os adicionais convencionais,

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência admite a concessão

como se pode constatar nas fichas financeiras de fls. 325 (junho de

dos benefícios da Justiça Gratuita mediante declaração de

2005 - id. e2a143b), 356 (janeiro de 2011 - id. e2a143b) e 365

miserabilidade jurídica subscrita pela parte ou por seu advogado.

(março e abril de 2013 - id. e2a143b).

Portanto, até prova em contrário, presume-se verdadeira a

Sentença mantida.

declaração de fl. 21 - id. 4192371. Preenchidos os requisitos

5. Responsabilidade subsidiária da segunda, terceira e quarta

previstos no art. 790, §3º, da CLT, faz jus o autor aos benefícios da

reclamadas.

Justiça Gratuita.

A primeira reclamada não possui interesse recursal quanto à

Nada a reformar.

responsabilidade subsidiária das demais rés, nada havendo a

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE

apreciar a esse respeito.

Pressupostos de admissibilidade

6. Diferenças de FGTS + 40% do FGTS.

Conheço do recurso interposto pelo reclamante, eis que presentes

Verifica-se que o reclamante juntou extratos de FGTS (CEF) às fls.

os pressupostos de admissibilidade (tempestividade observada - fls.

32/34 (id. 4192411). Considerando que ônus da prova quanto à

1031 e 1047 (id. 536d7ed e id. a1ee51d), isento de custas - fl. 963

regularidade de tais depósitos é de empregador, pois o pagamento

(id. 976c60b) e regular a representação processual - fls. 20 e 1053

é fato extintivo do direito do autor, conforme entendimento

(id. 4192363 e id. a1ee51d)).

consubstanciado na recente súmula 459 do C. TST, encargo do

Honorários Advocatícios. Perdas e Danos.

qual não se desincumbiu a primeira ré, são devidas diferenças de

Insurge-se o reclamante em face da r. decisão do magistrado a

FGTS, bem como sua repercussão sobre a indenização

quoque julgou improcedente o pagamento de honorários

compensatória de 40% do FGTS, nos termos do quanto foi decidido

advocatícios a título de indenização.

na r. decisão de primeiro grau.

Sem razão.

Sentença mantida.

Não é devida a indenização por dano material (arts. 389, 395 e 404,

7. Multa normativa.

ambos do Código Civil), relativa aos honorários advocatícios.

Insurge-se a ré contra a r. sentença de origem que julgou

Conforme dispõem o art. 14 da Lei nº 5.584/70 e as Súmulas 219 e

procedente o pleito de multas normativas, afirmando não ter

329 do C. TST, nesta Justiça Especializada, a condenação em

descumprido nenhuma cláusula da referida norma. Alega ainda que

honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da

o autor é parte ilegítima para pleitear tal penalidade, que só pode

sucumbência, devendo a parte estar assistida pelo sindicato da

ser pleiteada pelo próprio Sindicato.

categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao

De início, cumpre ressaltar que o sindicato, ao atuar como substituto

dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que
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Ausentes os referidos requisitos, não há se falar em deferimento de
honorários advocatícios, tampouco a título de perdas e danos.
Registre-se, ainda, que vigora, nesta Justiça Especializada, nas
lides que derivem da relação de emprego, o jus postulandi,
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e pessoalmente, sem a intermediação de advogado.
Ademais, neste sentido o entendimento da Orientação
Jurisprudencial nº 305 da SDI-I do C.TST, in verbis: "Honorários
advocatícios. Requisitos. Justiça do Trabalho. Na Justiça do
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Processo Nº RO-1000534-13.2013.5.02.0317
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
EDITE TELES DE LIMA
ADVOGADO
Renato Mazzafera Freitas(OAB:
133071/SP)
RECORRIDO
Banco Itaú
ADVOGADO
Sergio da Costa Barbosa Filho(OAB:
136516-A/SP)
ADVOGADO
DIEGO MARCHINA QUINTILIANO
BASSO(OAB: 153890/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- Banco Itaú
- EDITE TELES DE LIMA

Trabalho, o deferimento de honorários advocatícios sujeita-se à
constatação da ocorrência concomitante de dois requisitos: o
benefício da justiça gratuita e a assistência por sindicato." (DJ

PODER JUDICIÁRIO

11.08.2003).

JUSTIÇA DO TRABALHO

No caso dos autos, o autor optou pela contratação de advogado
particular para patrocinar a sua causa, devendo, portanto, arcar com
o pagamento dos respectivos honorários.

PROCESSO nº 1000534-13.2013.5.02.0317 (RO)

Adoto, em complementação as razões de decidir, os termos da

RECORRENTE: EDITE TELES DE LIMA

Súmula nº 18 deste Regional, in verbis: "Indenização. Artigo 404 do

RECORRIDO: BANCO ITAÚ

Código Civil. O pagamento de indenização por despesa com

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

contratação de advogado não cabe no processo trabalhista, eis que

CARGO DE CONFIANÇA BANCÁRIO. Para a caracterização da

inaplicável a regra dos artigos 389 e 404, ambos do Código Civil."

exceção prevista no art. 224, parágrafo 2º, da CLT, é necessário a

(Res. nº 01/2014-DOEletrônico 02/04/2014).

presença de algum elemento que denote confiança especial,

Sentença mantida.

diferenciando-a da ordinária, tanto que o dispositivo legal

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

mencionado é claro ao citar "funções de direção, gerência,

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

fiscalização, chefia e equivalentes", o que restou demonstrado na

Tomaram parte no julgamento: ADRIANA MARIA BATTISTELLI

hipótese destes autos.

VARELLIS, REGINA CELI VIEIRA FERRO e ARMANDO

Inconformada com a r. sentença Id 0d2f541, cujo relatório adoto,

AUGUSTO PINHEIRO PIRES.

que julgou IMPROCEDENTES os pedidos, recorre ordinariamente a

Votação: Unânime.

reclamante por meio das razões de Id 26821ab, oportunidade em

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

que discute: cargo de confiança bancário; horas extras; acúmulo de

Trabalho da 2ª Região em: CONHECER dos recursos ordinários

funções; doença profissional; responsabilidade civil e validade de

interpostos pela primeira reclamada e pelo reclamante e, no mérito,

rescisão. Tempestividade aferida. Preparo dispensado em razão

DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do reclamante, para, nos

dos benefícios da justiça gratuita. Boa a representação processual

termos da fundamentação do voto da relatora, acrescer à

(Id 2635582).

condenação diferenças de horas extras nos meses em que constam

Contrarrazões Id. a0e6a91.

controles de ponto (janeiro de 2011, fevereiro de 2012, e fevereiro

É o relatório.

até setembro de 2013 (fls. 420/432 - id. 9e5753d)), a serem
apuradas em regular liquidação, com os mesmos parâmetros

VOTO

determinados na origem para a sobrejornada do período sem

Pressupostos de admissibilidade

registro e, no mais, manter integralmente a r. sentença.

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos
de admissibilidade.

ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS
Juíza Relatora
LSSMS
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consideradas como tais aquelas excedentes à sexta diária, por

gerente de agência que cumpria essa função; que a depoente não

entender que não estava inserida nas exceções previstas no art.

cumpria nenhuma função de gerente de agência, pois parte

224 da CLT.

operacional é uma e a parte comercial é outra; que a depoente tinha

Sem razão.

a senha de acesso ao cofre; que normalmente era a depoente que

O cargo de confiança bancário em muito se distingue do cargo de

fazia a abertura do cofre, mas na sua ausência, era um encarregado

confiança geral previsto no art. 62, da CLT. Este último é

que fazia essa abertura; que na hipótese da agência ser pequena e

caracterizado pelos amplos poderes de mando, gestão e

não ter encarregado, era o caixa mais experiente quem fazia esse

representação. Por sua vez, o exercente de cargo de confiança

serviço; que o caixa tem limite inferior ao da depoente; que na

bancário possui apenas poderes de fiscalização, direção, gerência e

hipótese do saque ser superior ao limite do caixa, este dependia da

equivalentes, nos exatos termos do art. 224, parágrafo 2º, da CLT.

senha da depoente para fazer o saque; que dependendo do valor,

Assim, consoante entendimento sedimentado por meio da Súmula

nem mesmo a senha da depoente seria suficiente; que nesse caso,

102, inciso I, do C. TST, para enquadramento do empregado

seria a necessária a senha do gerente geral; que na ausência do

bancário como detentor de função de confiança, a que se refere o

gerente geral, este é substituído por um gerente de conta designado

art. 224, § 2º, da CLT, é necessária a demonstração das reais

como substitutivo para o gerente geral; que nessas agências nunca

atribuições do empregado. É evidente que o fator confiança é

houve assalto; que o último assalto sofrido pela depoente foi na

inerente a todos os contratos de trabalho. Logo, para a

agência 1596, por volta do ano de 2001 ou 2002; que o alarme é

caracterização na exceção prevista no art. 224, parágrafo 2º, da

desligado pela manhã por volta das 07h ou 8h da manhã; que no

CLT, é necessário a presença de algum elemento que denote

final do dia é religado entre 19h30 ou 20h, dependendo do

confiança especial, diferenciando-a da ordinária, tanto que o

movimento da agência; que para desligar o alarme, o vigilante tinha

dispositivo legal mencionado é claro ao citar "funções de direção,

que estar junto; que o vigilante chegava às 07h30 e a depoente

gerência, fiscalização, chefia e equivalentes".

também; que a depoente abria a porta da agência e ia junto com o

Por sua vez, cabe destacar que é da reclamada o ônus de provar

vigilante até o ponto do alarme; que a depoente colocava a senha e

que a autora se enquadrava na exceção prevista no § 2º do artigo

desativava o alarme; que o vigilante então municiava a sua arma e

224 da CLT, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, ônus

fazia ronda na agência para ver se estava tudo certo; que a ordem

do qual se desvencilhou.

era para que a depoente esperasse próximo ao ponto do alarme;

No caso destes autos, é inquestionável o exercício de função de

que o vigilante levava cerca de 20 ou 25 min para fazer essa ronda;

confiança pela reclamante, especialmente em razão da sua

que só depois que o vigilante liberava a depoente é que a mesma

confissão em depoimento pessoal de Id 80b19b3.

ligava o computador e anotava o seu ponto; que no término da

Neste sentido, a reclamante afirmou ao Juízo que "nos últimos 5

jornada, acontecia o mesmo; que a depoente batia a sua saída no

anos a depoente trabalhou nas seguintes agências na região de

computador e desligava; que a depoente ia para o ponto de alarme

Guarulhos: 6413, 6690, 8456 e 8228, por último; que a depoente

e ficava aguardando o vigilante retirar seu fardamento, desmuniciar

ficava em média 1 ano em cada uma dessas agências; que nas

a arma, guardar a munição no cofre da empresa terceirizada e fazer

agências, as autoridades máximas sempre foram o gerente geral e

a ronda final; que a depoente ficava aguardando no ponto do alarme

o gerente administrativo; que a depoente era gerente operacional

e quando o vigilante autorizava, a depoente colocava a senha e

desde 1986, que é a nova denominação dada pela reclamada para

armava o alarme; que então ambos saíam pela porta giratória; que

o gerente administrativo; que a depoente em razão da escassez de

a depoente tinha assinatura autorizada e podia assinar cheque

funcionários, atuava mais no caixa, mas quando era necesssário o

administrativo em dupla; que o tempo de espera do vigilante não

gerente administrativo assinar a documentação, era a depoente

podia ser anotado no cartão de ponto posteriormente, pois o mesmo

quem assinava como gerente administrativo ou gerente operacional,

já havia sido intervalo; que a depoente tinha 1h de intervalo, mas

segundo a nova denominação; que a documentação bancária é

não usufruía integralmente, pois de 15 anos para cá, a depoente

toda assinada em dupla; que a depoente era responsável por ligar e

sempre teve que ajudar no caixa, para não gerar tempo de espera

desligar o alarme; que a depoente tinha a senha do alarme; que

na fila; que a depoente fazia então suas refeições entre 15 e 20 min

além da depoente, apenas o gerente geral ou gerente de agência

e já retornava para assumir o caixa; que inclusive havia dias em que

na nova denominação da reclamada, tinha a senha do alarme; que

a depoente não tinha nenhum intervalo, trabalhando direto; que a

normalmente era a depoente quem ligava e desligava o alarme,

depoente conseguia trabalhar no caixa mesmo com o seu ponto

mas quando estava fora para alguma reunião ou férias, era o

fechado; que o sistema liberava a senha da depoente para trabalhar
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no caixa, mesmo se estivesse no período destinado ao intervalo

Pugna a recorrente pela reforma da r. sentença de origem que

anotado; que isso sempre aconteceu; que a depoente se

acolheu a validade dos cartões de ponto juntados pela reclamada,

subordinava diretamente ao gerente do sistema operacional;

insistindo que laborava das 07:30 às 19:30 horas, com 15 minutos

que esse gerente não ficava na agência, mas num ponto remoto;

de intervalo e que a prova oral milita em seu favor.

que esse gerente era responsável por certo numero de agência; que

Todavia, razão não lhe assiste.

a depoente era superiora dos caixas; que se desse um problema

Isso porque a reclamada trouxe aos autos os cartões de ponto da

nos caixas, a responsabilidade seria da depoente em primeira linha;

reclamante, na forma do art. 74, § 2º da CLT, os quais apresentam

que o gerente do sistema operacional chamaria a depoente para dar

marcação variável de horários (Id cbb8251, por amostragem), o que

explicações sobre o problema nos caixas; que o GSO também

por si só afasta a incidência das disposições contidas na Súmula

podia pedir explicações direto para os caixas; que os caixas

338, I, do C TST. Referidos controles de horário também o

também poderiam conversar diretamente com o GSo sem depender

cumprimento de horas extras, bem como débitos e créditos no

da depoente; que a depoente entende que não tinha autonomia;

banco de horas. Os demonstrativos de pagamento carreados ao

que mesmo assim não sabe explicar porque lhe pagavam o salário

volume anexo, em sua maioria, demonstram o pagamento de horas

de gerente operacional, já que a depoente não passava de caixa;

extras laboradas como, e.g., no mês de março/2012 (Id a4ec49e, fl.

que em casos de faltas ou atrasos, os caixas ou tesoureiros,

21).

deveriam informar a depoente na condição de gerente operacional;

Desta forma, insistindo a reclamante que os horários de trabalho

que já aconteceu do caixa informar ao GSO no caso de licença; que

eram diversos daqueles consignados nos cartões de ponto, em

as avaliações dos caixas eram responsabilidade da depoente

verdade, afirma que os mesmos são inválidos, atraindo para si o

na condição de gerente operacional; que era a depoente que

ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do

fazia a validação do ponto dos caixas."(grifos acrescidos).

disposto nos arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC, mister do qual não

Corroborando as alegações da autora, a testemunha Celso Yshi,

se desvencilhou a contento.

única inquirida nos autos a pedido da reclamada, disse que "... se

Isso porque as testemunhas ouvidas nos autos a pedido da própria

subordinava diretamente à reclamante nessa época; que acima da

reclamante afirmaram que anotavam corretamente os horários

reclamante, estava a Sandra Valério, que era gerente

trabalhados nos registros, o que, inclusive, era determinado pela

superintendente operacional; que a GSO comparecia a agência

própria empregadora. Neste sentido, a Sra. Gisele Cristina de

poucas vezes; que ia tipo uma vez a cada 2 meses; que dentro da

Souza disse que "... anotava corretamente o cartão de ponto... que

agência, a autoridade máxima da área operacional era a

a orientação da reclamada é para que todos anotem corretamente

reclamante..."(Id 80b19b3).

seus respectivos cartões de ponto...". No mesmo sentido, a

Vê-se, portanto, tanto do depoimento pessoal do reclamante,

segunda testemunha da autora, Sra. Silvia Rodrigues de Melo Silva,

quanto da testemunha citada, que a autora detinha a fidúcia

afirmou que "... tinha cartão de ponto e baia corretamente, inclusive

especial, uma vez que não ocupava simples cargo técnico, mas sim

nos intervalos; que a orientação era para que todos nessa agência

funções diferenciadas dentro da agência, tais como ter a chave da

anotassem corretamente o cartão de ponto..."(Id 80b19b3).

agência e do cofre, conhecer a senha do alarme, além de assinar e

Desse modo, não logrou êxito a reclamante em desconstituir a

nome do banco e ser reconhecida pela testemunha como

validade da prova documental carreada pela ré, pelo que reputo

autoridade máxima dentro da agência.

válidos os cartões de ponto acostados aos autos.

Frente a tais elementos de convicção, é indene de dúvidas que a

Superada a validade dos cartões de ponto, repita-se que os

reclamante, exercia cargo de confiança bancário, nos exatos termos

holerites demonstram o pagamento de horas extras e os registros

em que preconizado pelo já mencionado § 2º do artigo 224 da CLT,

de frequência demonstram créditos e débitos no banco de horas,

sendo que executava funções de parcial destaque e

incumbindo ao reclamante demonstrar a existência de diferenças

responsabilidade e percebia, outrossim, gratificação de função (no

em seu favor, ônus do qual também não se desvencilhou, eis que

importe de R$ 2.579,41) superior a um terço do seu salário efetivo

não apontou qualquer diferença.

(R$ 3.107,72), no mês de fevereiro/2012 (Id a4ec49e, fl. 21, por

A análise superficial dos cartões de ponto em confronto com os

amostragem).

recibos salariais não permite a constatação de diferenças de horas

Sentença mantida, não havendo falar-se em pagamento de horas

extras a pagar, não havendo como se acolher o pedido inicial.

extras além da sexta diária.

Sentença mantida.

1.1 Das horas extras além da 8ª diária
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1.2 Do intervalo intrajornada

infração administrativa, como alega a reclamada, ensejando o

Insiste a recorrente que não dispunha do regular intervalo para

pagamento de horas extras correspondentes àquele período.

refeição e descanso, pugnando pela reforma do decidido para ver a

Neste sentido, inclusive, é o entendimento sedimentado por meio da

reclamada condenada ao pagamento de horas extras em razão da

Súmula nº 28 deste E. TRT 2ª Região, in verbis:

concessão irregular da pausa para refeição e descanso.
Sem razão.

28 - Intervalo previsto no artigo 384 da CLT. Recepção pela

Não obstante inexista obrigatoriedade de registro diário dos horários

Constituição Federal. Aplicação somente às mulheres.

de início e término do intervalo para refeição e descanso nos

Inobservância. Horas extras. (Res.TP nº 02/2015 - DOEletrônico

controles de jornada, eis que o art. 74, parágrafo 2º, da CLT, fixa

26/05/2015)

apenas obrigação de anotação dos horários de entrada e saída, in

O artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal

casu, havia anotação de horários variáveis também quanto ao

consoante decisão do E. Supremo Tribunal Federal e beneficia

intervalo, os quais observavam as diretrizes traçadas pelo art. 71 da

somente mulheres, sendo que a inobservância do intervalo mínimo

CLT (Id 2a8a72d).

de 15 (quinze) minutos nele previsto resulta no pagamento de horas

Na hipótese, o ônus de provar que não era respeitado o intervalo

extras pelo período total do intervalo

legal é do empregado, considerando se tratar de fato constitutivo de

Reformo, para condenar a reclamada ao pagamento de horas

seu direito, a teor do disposto nos artigos 818 da CLT e 373, I, do

extras, decorrentes da sonegação do intervalo de 15 minutos,

CPC. Todavia, de seu ônus não se desvencilhou satisfatoriamente,

previsto no artigo 384, da CLT, acrescidos do adicional legal, com

uma vez que a primeira testemunha obreira, Sra. Gisele Cristina de

reflexos em DRS's, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS e

Souza, afirmou que "... se a depoente usufruísse de apenas 15 min

multa de 40% (por aplicação analógica do disposto na Súmula 437

de intervalo, ajustava o seu ponto posteriormente para apenas 15

do C TST e aplicação direta do contido na Súmula 40 deste R TRT

min de intervalo; que essa regra vale para todos os funcionários."

2ª Região), observados os dias em que realmente houve

A tese foi ratificada pela segunda testemunha convidada pela

prorrogação de jornada conforme cartões de ponto.

autora, Sra. Silvia Rodrigues de Melo Silva, segundo a qual "... tinha

No que tange ao divisor, saliente-se esta Relatora entende que o

cartão de ponto e batia corretamente, inclusive nos intervalos..."(Id

fato de as normas coletivas disporem sobre reflexos de horas extras

80b19b3).

em sábados não altera a natureza deste dia como útil não

Desse modo, os cartões de ponto são válidos inclusive quanto as

trabalhado, pelo que, no caso, prevalece o divisor 180, conforme

anotações referentes ao intervalo intrajornada, pelo que, não há

inteligência da Súmula 124, II, b, do C. TST.

base para a reforma pretendida.

Ainda que assim não o fosse, na data de 21/11/2016, os Ministros

Mantenho.

que compõem a SDI-1, do C. TST, decidiram, por maioria de votos,

1.3 Do art. 384 da CLT

que o divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário,

Tem razão a recorrente.

quer seja os submetidos à jornada de seis horas, quer seja os

Consoante fundamentação superada em tópico próprio, os cartões

submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra

de ponto que foram considerados válidos, acusam o elastecimento

geral prevista no artigo 64 da CLT, sendo, respectivamente, 180 e

de jornada, com registro de créditos e débitos no banco de horas,

220.

bem como que há o pagamento pelas extraordinárias não

Ressalte-se que a tese fixada tem efeito vinculante e deve ser

compensadas em nos holerites. Todavia, não há registro dos

aplicada a todos os processos que tratam do mesmo tema,

intervalos previstos no art. 384 da CLT.

conforme a modulação de efeitos também decidida na sessão.

Considerando a existência de sobrelabor, devidamente registrado

Mantenho.

nos cartões de ponto, conforme superado acima, faz jus a autora ao

3. Do adicional por acúmulo de funções

intervalo de 15 minutos intra jornada. Isto porque não verifico

Insurge-se a recorrente em face da r. sentença de origem que

inconstitucionalidade no comando do artigo 384, da CLT, na medida

julgou improcedente o pagamento de diferenças salariais por

em que o estabelecimento de intervalo especial para as mulheres

acúmulo de funções. Insiste que cumulava as funções de caixa com

observa a existência de diferenças físicas e fisiológicas entre

as de "coneg", pelo que entende fazer jus ao pagamento de um

homens e mulheres. Não há, portanto, tratamento discriminatório,

acréscimo salarial na ordem de 1/3 com reflexos nas demais verbas

mas sim respeito às desigualdades verificadas. E o descumprimento

de natureza salarial.

do intervalo previsto no artigo 384 da CLT não importa mera

Não tem razão.
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Isso porque consoante fundamentação superada em tópico próprio,

exames clínicos, analisou os exames complementares e

a reclamante, na condição de gerente operacional exercia cargo de

subsidiários juntados aos autos. Nota-se da análise do trabalho

confiança bancário, sendo detentora de fidúcia especial, pelo que

técnico que o Expertelaborou detalhadas considerações técnicas

atuar, quando necessário, na condição de caixa da agência, não

quanto ao estado de saúde do reclamante, bem como respondeu a

configura exercício de funções distintas daquelas para as quais foi

todos os quesitos formulados.

contratada.

Considerando que as condições de saúde do reclamante foram

Ademais, no caso destes autos, não há previsão legal ou normativa,

integralmente analisadas por meio do trabalho técnico pericial, e

que autorize o pagamento do adicional pretendido, valendo destacar

que as informações alusivas às condições de trabalho foram

que o exercício de vários misteres não caracteriza acúmulo de

prestadas pela própria autora, diretamente ao perito, reside sua

função, mas se situa no sentido da máxima colaboração que o

irresignação em mero inconformismo com o resultado do trabalho

empregado deve ao empregador. Afinal, de acordo com a previsão

técnico desfavorável aos seus interesses, não há margem para a

do artigo 456, § único, entende-se que o empregado, ao aderir ao

reforma pretendida.

contrato de trabalho, se obrigou a todo e qualquer serviço

Consigne-se, por final que não obstante o artigo 479 do CPC

compatível com a sua condição pessoal.

preconizar que o magistrado não está vinculado ao trabalho técnico

Mantenho.

apresentado, na hipótese destes autos, não existem elementos
capazes de infirmar as conclusões periciais, eis que fartamente

4. Da doença profissional, da responsabilidade civil e da

analisada.

estabilidade no trabalho

Corolário lógico, não há fala-se em indenização por danos morais

Afirma a reclamante que desenvolveu oclusão de veia central da

ou materiais, tampouco em nulidade da dispensa ou reintegração ao

retina em olho direito e tenossinovite/bursite nos ombros em razão

trabalho.

das atividades desempenhadas em favor da reclamada. Pretende o

Sentença mantida.

pagamento de indenização por danos morais no importe de R$

5. Da indenização por danos morais. Assaltos

100.000,00; de indenização por danos materiais no valor de R$

Insiste a recorrente que desenvolveu problemas psiquiátricos em

27.000,00 acrescida de pensão mensal vitalícia no importe de R$

razão dos quatro assaltos que vivenciou no exercício de suas

6.203,27; o reconhecimento de nulidade da demissão e

atividades laborativas. Pretende a condenação da reclamada ao

reintegração ao trabalho.

pagamento de indenização de R$ 30.000,00.

Não tem razão.

Não tem razão.

Determinada a realização de prova pericial, o "expert" de confiança

Com efeito, o dano moral é aquele que atinge os direitos da

do Juízo, em seu parecer de Id 490cb34, após exame clínico da

personalidade e se evidencia pelos abusos cometidos pelos sujeitos

recorrente, análise da documentação médica encartada aos autos e

da relação de emprego, tendo como fundamento legal o art. 5º,

estudo das suas rotinas de trabalho, concluiu que "a reclamante não

incisos V e X, da Constituição Federal, caracterizando-se pela

é portadora de doenças ocupacionais."(fl. 08).

violação dos direitos individuais, ou seja, a intimidade, privacidade,

Quanto ao problema nos olhos, o perito afirmou que "a autora foi

honra e imagem da pessoa.

portadora de oclusão da veia central da rotina de olho direito que é

Tratando-se de fato constitutivo da reclamante, a ela incumbia

uma patologia de ocorrência frequente em pacientes acima de 40

comprovar as alegações referentes aos assaltos, a teor do disposto

anos com histórico de hipertensão arterial que é o quadro da autora

artigo 818 da CLT c.c. artigo 373, I do CPC.

que hoje faz uso de anti hipertensivos, estando o quadro sob

Todavia, a reclamante não logrou êxito em comprovar que vivenciou

controle e não tem nenhuma relação doença/trabalho e suas

as situações narradas na inicial, já que a prova oral é silente neste

atividades exercidas na ré"(fl. 8).

particular e nenhuma prova documental foi encartada aos autos

Já quanto aos membros superiores, o perito consignou que:

para demonstrar a veracidade do que afirmou na peça de ingresso.

"patologias dos ombros e MMSS não existe nexo causal,

Nego, assim, provimento.

agravamento ou concausa com suas atividades na ré."(fl. 8)
Instado a prestar esclarecimentos, por meio das razões de Id

6. Dos complementos necessários

c83d8b3, o perito ratificou suas conclusões.

Tendo em vista a reforma do julgado com a procedência parcial da

Destaque-se que o laudo médico pericial abordou o quadro clínico

reclamação e a condenação da reclamada na obrigação de pagar,

do reclamante, descreveu seu histórico ocupacional, efetuou

cabe fixar os acessórios. Os juros moratórios serão calculados a
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ADRIANE MARIA XAVIER
BIONDO(OAB: 133128/SP)

Intimado(s)/Citado(s):
- HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
- SUELI DO NASCIMENTO

prestação de serviços, nos termos da Súmula 381, do C. TST.
Ficam autorizados descontos fiscais e previdenciários, nos termos
da Súmula 368, do C. TST, devendo ser deduzido do crédito do

PODER JUDICIÁRIO

reclamante as parcelas que lhe cabem, conforme dispõe a OJ nº

JUSTIÇA DO TRABALHO

363 da SDI- I, do C. TST, observando-se, ainda, a Orientação
Jurisprudencial nº 400 da SDI-I, do C. TST, Lei 7713/98, art. 12-A, §
9º e Instrução Normativa 1127/2011 da RFB, exceto sobre férias

PROCESSO nº 1000623-56.2015.5.02.0708 (RO)

com adicional de 1/3, depósitos do FGTS, diante de sua natureza

RECORRENTE: SUELI DO NASCIMENTO

indenizatória.

RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE.INDENIZAÇÃO POR

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

DANO MORAL. ATO ILÍCITO. Dano moral é aquele que atinge os

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e SÔNIA APARECIDA

direitos da personalidade e se evidencia pelos abusos cometidos

GINDRO.

pelos sujeitos da relação de emprego, tendo como fundamento legal

Votação: Unânime.

o art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, caracterizando-se

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

pela violação dos direitos individuais, ou seja, a intimidade,

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso ordinário

privacidade, honra e imagem da pessoa.

interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,

Inconformada com a r. sentença (Id. nº 103ce15), cujo relatório

com vistas a condenar a reclamada ao pagamento de horas extras,

adoto, complementada pela r. decisão de embargos declaratórios

decorrentes da sonegação do intervalo de 15 minutos, previsto no

(Id. nº a1af2d2) que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os

artigo 384, da CLT, acrescidos do adicional legal, com reflexos em

pedidos, recorre, ordinariamente, a reclamante, Id. nº e8c3e0f,

DRS's, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS e multa de 40%,

arguindo, preliminarmente, nulidade do julgado por cerceamento de

divisor 220, observados os dias em que realmente houve

defesa ante a pena de cofissão que lhe foi aplicada à audiência de

prorrogação de jornada conforme cartões de ponto, julgando

Id. nº 11ª674a. No mérito, insurge-se contra a improcedência

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da reclamação.

relativa ao pedido de indenização por danos morais.

Custas em reversão, a cargo da reclamada, no importe de R$

Contrarrazões pela reclamada Id. nº bc42983.

160,00, calculadas sobre o valor ora arbitrado à condenação, no

É o relatório.

importe de R$ 8.000,00. Juros, correção monetária, recolhimentos
fiscais e previdenciários igualmente nos termos da fundamentação
supra. No mais, mantidos os demais termos da r. sentença de 1º

VOTO

grau.

MÉRITO
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
Desembargadora Relatora

Pressupostos de admissibilidade
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos
de admissibilidade (tempestividade observada - Id. nº 859b67d e

fpm

Acórdão
Processo Nº RO-1000623-56.2015.5.02.0708
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
SUELI DO NASCIMENTO
ADVOGADO
MARCO AURELIO GABRIEL DE
OLIVEIRA(OAB: 151588/SP)
RECORRIDO
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO
MULTIPLO
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realizada, com o indeferimento de prova testemunhal, ainda que

próxima sessão, sob pena de condução coercitiva e pagamento de

certificado que o atraso era de apenas 06 minutos. Aduz, ainda, que

multa. Saem intimadas as testemunhas da parte reclamada:

justificou o atraso através de atestado médico, colacionado com as

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, cientes de que deverão

razões finais. Pugna pela declaração de nulidade do processado e a

comparecer à próxima sessão, sob pena de condução coercitiva e

determinação reabertura da instrução processual.

pagamento de multa. Resguarda-se a reclamada o direito de ouvir

Não lhe assiste razão.

testemunha através de carta precatória. Neste ato, as partes

A primeira audiência do processo (Id. nº 1ef25d8 - Pág. 1) ocorreu

declaram que suas demais testemunhas comparecerão na

no dia 26/05/2015 e foi redesignada nos seguintes termos: "Neste

audiência em prosseguimento independentemente de intimação,

ato, diante do informe das partes sobre a existência de outro

pena de preclusão. Término da sessão: 18h50min." g.n.

processo da reclamante, patrocinado por outro advogado, e da

Na quarta audiência, em 03/11/2015 (Id. nº 11a674a - Pág. 1) a

possibilidade de acordo entre as partes para encerramento de

reclamante foi declarada confessa quanto á matéria de fato, nos

ambos os processos, determino com a concordância das partes a

seguintes termos: "Às 13 horas, aberta a audiência, foram, de

redesignação da presente sessão. Para realização de nova

ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

audiência UNA designa-se a data de 16/07/2015, às 12h15min,

Ausente o(a) reclamante. Presente o advogado(a), Dr(a).

ficando cientes as partes quanto à obrigatoriedade de seu

MARCO AURELIO GABRIEL DE OLIVEIRA, OAB nº 151588/SP.

comparecimento sob pena de confissão."

Presente o preposto do(a) reclamado(a), Sr(a). Emerson José

A segunda audiência (Id. nº 8b27af1 - Pág. 1), no dia 16/07/2015,

Felizardo, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). CARLOS

adiada sob os seguintes termos: "Instada pelo juízo para que

ANGELINI JÚNIOR, OAB nº 168811/SP, que juntará carta de

esclareça o pedido "letra K" da inicial, a autora desiste do pedido

preposição no prazo de 5 dias. Requer a reclamada a aplicação

com concordância da ré. Diante da preliminar arguida em defesa,

da cominação de confissão diante da ausência da autora, pois

diz a autora que o pedido de dano material fundamenta-se

às 13h04min, por ocasião do terceiro pregão, a autora não se

"encontra fundamento porque a reclamante está privada de seus

fez presente. Defere-se. INCONCILIADOS. As partes não têm

vencimentos, além de todo esse período está privada da carteira de

outras provas a produzir. Fica encerrada a instrução processual.

clientes que é repassada aos gerentes, sendo que havia um

Razões finais, por memoriais, no prazo comum de 10 (dez) dias.

percentual de ganho que foram repassados a outros gerentes". O

Conciliação final rejeitada. Para JULGAMENTO designa-se a data

juízo devolve o prazo para que a ré complemente sua defesa (sem

de 27/11/2015, às 18h42min. Cientes os presentes (Súmula 197 do

prejuízo da defesa já apresentada), evidando assim prejuízo para a

col. TST). Audiência encerrada às 13h05min." g.n.

produção de provas. Desde logo, a ré resguarda de ouvir

Após o encerramento da audiência, foi certificado nos autos (Id. nº

testemunha por carta precatória. Para realização de nova

2c93bdf - Pág. 1): "Certifico, para os devidos fins, que a autora,

audiência designa-se a data de UNA 16/09/2015, às 12h45min,

Sra. SUELI DO NASCIMENTO, compareceu à sala de audiência

ficando cientes as partes quanto à obrigatoriedade de seu

após o encerramento da solenidade, às 13h06min.Estava

comparecimento sob pena de confissão. As partes

acompanhada do advogado Dr. MARCO AURELIO GABRIEL DE

comprometem-se na condução de suas testemunhas

OLIVEIRA, OAB nº 151588/SP. Nada mais. SAO PAULO, 3 de

independentemente de intimação, sem prejuízo da ressalva acima."

Novembro de 2015." Destaquei

destaquei

Não prospera a irresignação da recorrente.

Em 28/08/2015 a audiência foi redesignada para o dia 15/09/2015

Inicialmente ressalte-se que o fato de a reclamante ter comparecido

às 14:00h (Id. nºeccfbeb - Pág. 1), sendo as partes devidamente

em todas as outras audiências anteriores não é fato hábil a escusar

intimadas (Id. nº b5bb0dc - Pág. 1 e c5f5fa2 - Pág. 1/3).

o atraso na audiência em que foi declarada confessa quanto à

A terceira audiência (Id. nº 1f3b023 - Pág. 1) foi adiada sob os

matéria de fato.

seguintes fundamentos: "Diante do adiantado da hora e da

Quanto ao atestado médico colacionado aos autos junto com as

complexidade e extensão da prova, determino a redesignação

razões finais, diga-se que não se presta a justificar o atraso da

da presente audiência para o dia 03/11/2015, às 13 horas.

reclamante na audiência, tendo em vista que foi elaborado em

Cientes os presentes. Saem intimadas as testemunhas da parte

09/11/2015, ou seja, 7 dias após a audiência e, ainda assim não

reclamante: ROGÉRIO BRUNO DE OLIVEIRA SILVA, LETICIA

indica qualquer intercorrência com a autora a fim de justificar o

SOARES DA SILVA e MARGARIDA MARIA JOSÉ DE SÃO

atraso na audiência de instrução, ressaltando-se que não há

MATHEUS FONTAN, cientes de que deverão comparecer à

indícios de que a reclamante foi obrigada usar a escada para
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chegar à sala de audiência.

indenização por danos morais.

Ademais, a OJ nº 245 do C. TST, que uso como razão de decidir,

Não lhe assiste razão.

deixa claro a inexistência de tolerância para eventual atraso

O dano moral é aquele que atinge os direitos da personalidade e se

injustificadoda parte, nos seguintes termos:

evidencia pelos abusos cometidos pelos sujeitos da relação de

"245 - Revelia. Atraso. Audiência. (Inserida em 20.06.2001)

emprego, tendo como fundamento legal o art. 5º, incisos V e X, da

Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de

Constituição Federal, caracterizando-se pela violação dos direitos

comparecimento da parte na audiência."

individuais, ou seja, a intimidade, privacidade, honra e imagem da

Nesse sentido, as seguintes decisões do C. TST:

pessoa.

"ATRASO NA AUDIÊNCIA. CONFISSÃO. Conforme o

A reclamante funda o pedido de reparação por danos morais, sob

entendimento consagrado por esta Corte Superior na Orientação

os seguintes argumentos: "Reclamante foi admitida pela

Jurisprudencial 245 da SDI-I do TST, inexiste previsão legal de

reclamada em 03/09/1990 para exercer a função de posteriormente

tolerância de atraso no horário de comparecimento da parte na

foi promovida ao cargo de gerente escriturária, em 01/04/2004,

audiência. A decisão regional em que se mantém a confissão ficta

recebe salário mensal na importância de R$ 3.500,00 (Três mil e

do Reclamante, diante da constatação de que este chegou à

quinhentos reais)." "Em meados de 2014 a Reclamante no

audiência após o horário designado, está em harmonia com a

decorrer de suas funções, encontrava diariamente as

Orientação Jurisprudencial 245 da SDI-1 do TST. Agravo de

irregularidades internas dentro da agência bancária e

instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.

informava aos Superiores imediato que não concordava com

Processo: AIRR - 480-02.2012.5.02.0446 Data de Julgamento:

tais atos. Surpreendentemente, na data de 06/11/2014 foi

13/04/2016, Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira

demitida sem justa causa. Posteriormente a Reclamada,

Amaro Santos, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/04/2016."

readmitiu a Reclamante após exame demissional, onde o médico

g.n.

do trabalho diagnosticou LER, estando INAPTA para a demissão." -

"REVELIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATRASO ÍNFIMO À

Id. nº 9589cb1 - Pág. 2/3 e "a Reclamante vem sofrendo insultos e

AUDIÊNCIA INICIAL ANTES DO REGULAR INÍCIO DOS

perseguições pela Reclamada após, a denúncia apresentada pela

TRÂMITES INSTRUTÓRIOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL

mesma junto ao Ministério Público. A mesma encontra-se com

Nº 245 DA SBDI-1 DO TST. Discute-se, nos autos, se o atraso

medo de retornar ao ambiente de trabalho, após o receber o

ínfimo da reclamada à audiência inaugural - no caso de 6 minutos -

comunicado para retorno ao trabalho" "Em dezembro/2014 a

mas antes do início dos procedimentos instrutórios, seria suficiente

Reclamante foi informada que houve alteração na Operação de

para gerar-lhe confissão ficta quanto à matéria de fato. Nos termos

Empréstimo Pessoal Consignado, que foi realizada com taxa de

do artigo 844 da CLT, o não comparecimento do reclamado importa

juros reduzida para colaboradores no valor de 1,29% a.m. e à partir

revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Ademais, esta

de 04/12/2014 foi informada que deveria adimplir a operação de

Corte superior adota o entendimento contido na Orientação

credito com Taxa de Juros Plena de 6,27%. E ainda encaminharam

Jurisprudencial nº 245 da SBDI-1 desta Corte, que assim dispõe:

o nome da Reclamante ao SERASA, conforme comprovante anexo"

"REVELIA. ATRASO. AUDIÊNCIA. Inexiste previsão legal tolerando

(Id. nº 9589cb1 - Pág. 5 e 8) e "encontra fundamento porque a

atraso no horário de comparecimento da parte na audiência".

reclamante está privada de seus vencimentos, além de todo esse

Verifica-se, por conseguinte, que, nos termos do referido

período está privada da carteira de clientes que é repassada aos

dispositivo de lei e do verbete jurisprudencial, inexiste

gerentes, sendo que havia um percentual de ganho que foram

possibilidade de se tolerar o atraso na audiência, ainda que

repassados a outros gerentes (Id. nº 8b27af1 - Pág. 1)".

ínfimo. Recurso de revista não conhecido. Processo: RR - 20023-

Destarte, o pedido de reparação de dano moral na seara trabalhista,

59.2014.5.04.0027 Data de Julgamento: 30/03/2016, Relator

terá por pressuposto ato ilícito (art. 186 do Código Civil) do

Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, Data de

empregador ou de seus prepostos, sendo ônus da demandante sua

Publicação: DEJT 01/04/2016."

comprovação, inclusive no tocante à culpa (artigo 818 da CLT c.c.

Dessa forma, não caracterizado o cerceamento de defesa alegado.

artigo 333, I do CPC).

Rejeito.

No caso dos autos, verifica-se que, a despeito das narrativas
recursais, não restaram demonstrados os requisitos ensejadores da

2. Dos Danos Morais

reparação pretendida, com relação aos "insultos e perseguições

Requer a autora a condenação da reclamada ao pagamento de

pela Reclamada após, a denúncia apresentada pela mesma junto
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ao Ministério Público" especialmente ante a pena de confissão

termos da fundamentação do voto da Relatora, manter a r. sentença

aplicada à recorrente.

de origem.

Quanto à alteração na taxa de juros do empréstimo consignado o
documento de Id. nº 7ab9626 revela que "Considerando que a partir
de 04/1212014 os pagamentos das parcelas mensais da operação

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

de crédito consignado contratado por V.Sa. não serão mais

Desembargadora

descontadas diretamente de sua folha de pagamentos junto à

Relatora

empresa conveniada, comunicamos que a operação de crédito em

APB

questão deixa de ser elegível ao beneficio da Taxa de Juros
Reduzida. Desta forma, informamos que sobre o saldo devedor da

VOTOS

Acórdão

operação de crédito será aplicada a Taxa de Juros Plena, informada
à V.Sa no momento da contratação e constante de forma expressa
no contrato."
A reclamada, em defesa (Id. nº 494fe34 - Pág. 18/19) aduziu,
relativamente ao tema: "com o desligamento da reclamante em
novembro/14 tornou-se impossível que o desconto dos valores
relativos às parcelas do empréstimo fossem descontadas em folha,
de forma que a autora foi notificada de tanto das novas condições
das Taxas, como previsto no contrato, bem como de que dali em
diante deveria liquidar suas obrigações de outra forma, como
previsto nas cláusulas 4.1 e seguintes do contrato celebrado. E,
considerando que a reclamante não efetuou a liquidação das

Processo Nº AP-1000712-72.2016.5.02.0311
Relator
ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO
PIRES
AGRAVANTE
A. E. B.
ADVOGADO
LUIS OTAVIO CAMARGO
PINTO(OAB: 86906/SP)
AGRAVADO
I. I. E. C. D. F. L.
ADVOGADO
JOSE NUNES DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 347635/SP)
AGRAVADO
M. I. C. E. L.
ADVOGADO
Ailton Souza Barreira(OAB:
181124/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- A. E. B.
- I. I. E. C. D. F. L.
- M. I. C. E. L.

obrigações mensais, devido à falta de pagamento operou-se o
vencimento antecipado das parcelas faltantes, como previsto na
cláusula 7 do mencionado contrato. Portanto, não houve
irregularidade alguma por parte do reclamado, restando
impugnadas as alegações da exordial. Vale esclarecer que tendo
o reclamado voltado atrás na sua decisão de rescindir o
contrato da reclamante, houve a retirada do seu nome da lista

"ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do agravo de petição
apresentado pelo reclamante e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo íntegra a r. decisão (ID ea2104f), que
não reconheceu o inadimplemento do acordo, nos termos da
fundamentação do voto."

do SERASA e restituída a forma de pagamento das parcelas
por meio de desconto em folha de pagamento."
Por fim, diga-se que o documento de Id. nº 7f422f2 - Pág. 1 (Carta
do Serasa) é apenas um comunicado de solicitação de abertura de
cadastro negativo e não efetiva negativação do nome da
reclamante, não havendo provas nos autos de que a solicitação foi
efetivada.
Logo, nada a reformar.
Ante o exposto,
Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).
Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

Acórdão
Processo Nº RO-1000762-67.2015.5.02.0462
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
SINDICATO DOS TECNOLOGOS,
TECNICOS E AUXILIARES EM
RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR
IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO
DE SAO PAULO
ADVOGADO
WILLIAM JOSE REZENDE
GONÇALVES(OAB: 214023/SP)
ADVOGADO
ERIKA MINHOTO QUEIROZ(OAB:
366037/SP)
RECORRIDO
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
APOIO LTDA. - EPP
ADVOGADO
JORGE LUIS CLARO CUNHA(OAB:
120803/SP)
RECORRIDO
INSTITUTO RADIOLOGICO RAIOX
LTDA - ME
ADVOGADO
JORGE LUIS CLARO CUNHA(OAB:
120803/SP)

Votação: Unânime.
ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso interposto pela
reclamante e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para, nos
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advocatícios diverge das condenações em pecúnia típicas (tais
quais aquelas decorrentes da condenação ao pagamento de verbas
trabalhistas), eis que não são dirigidos à parte vencedora, mas
apenas ao profissional investido de promover a representação

PODER JUDICIÁRIO

processual, tornando-se dispensável aludido depósito.

JUSTIÇA DO TRABALHO

Neste sentido, inclusive, dispõe os §§ 4º e 5º do art. 99 do

PROCESSO TRT/SP 1000762.2015.5.02.0462 - 10ª TURMA
RECURSO ORDINÁRIO
ORIGEM: 02ª VT DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRENTE: SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E
AUXILIARES EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS
E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO
RECORRIDOS: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA APOIO LTDA.
- EPP
INSTITUTO RADIOLÓGICO RAIO X LTDA ME
Inconformado com a r. sentença de Id 173e511, cujo relatório adoto,
complementada pela r. decisão em embargos declaratórios de Id
302dc25, que julgou extinto sem resolução do mérito por falta de
interesse processual (art. 485, VI, do CPC/2015), recorre
ordinariamente o sindicato autor, com as razões de Id 6b35896,
oportunidade em que discute nulidade do contrato de prestação de
serviços; condenação na obrigação de contratação direita;
indenização por danos morais coletivos; honorários advocatícios e
valor da causa. Custas processuais recolhidas (Id f77415e).
Tempestividade aferida, nos termos da resolução administrativa nº
08/2015. Boa a representação processual - 3120f6b.
Contrarrazões conjunta por ambas as reclamadas Id 5a4483f.
É o relatório.

CPC/2015, in verbis: "Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 4o A
assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o
recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de
sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará
sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem
direito à gratuidade." (grifo acrescido).
No caso, o recurso não versa exclusivamente sobre o valor dos
honorários, de modo que o preparo não é exigível, conforme
interpretação do dispositivo legal supramencionado.
Acresço, também, à fundamentação o recente aresto exarado pelo
C TST quanto ao tema:
I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPRESENTATIVIDADE SINDICAL.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA
DE DEPÓSITO RECURSAL. DESERÇÃO DO RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. Demonstrada possível violação
do art. 5º, LV, da Constituição Federal, impõe-se o provimento do
agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso
de revista. Agravo de instrumento provido. II. RECURSO DE
REVISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPRESENTATIVIDADE
SINDICAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

VOTO

AUSÊNCIA DE DEPÓSITO RECURSAL. DESERÇÃO DO
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. A SBDI-1, no

Pressupostos de admissibilidade
Esta Relatora vem manifestando entendimento no sentido de que o
recurso interposto não desafiaria conhecimento por deserto, sob o
fundamento de que o sindicato-autor deixou de efetuar o depósito
recursal, correspondente aos honorários advocatícios em que foi
condenado, no importe de 10% do valor da causa. Tal procedimento
ocorre em inobservância ao disposto no artigo 899, da CLT c/c
artigo 2º, da Instrução Normativa nº 27, do C. TST e ao
entendimento jurisprudencial no sentido de que a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios configura condenação em
pecúnia, sendo necessário o regular recolhimento do depósito
recursal.
Adoto, todavia, o entendimento majoritário desta e. 10ª Turma, no
sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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Arantes; DEJT 30/04/2015; Pág. 229)(grifos acrescidos)

além de ver reconhecida a responsabilidade subsidiária da

I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO.

"tomadora dos serviços". Insiste, ainda, na tese da responsabilidade

DEPÓSITO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

civil, sustentando que todos os trabalhadores envolvidos na relação

SUCUMBÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Hipótese

discutida nestes autos tiveram seu patrimônio imaterial prejudicado

em que a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª

em razão da conduta ilícita das reclamadas.

Região denegou seguimento ao recurso ordinário interposto pelo

Não obstante o esforço do sindicato recorrente, seu recurso sequer

Réu da ação rescisória, ao fundamento de deserção, haja vista a

desafia argumentação quanto aos pontos em referência.

existência de condenação em honorários advocatícios. 2. À luz da

Isso porque referidos pedidos foram extintos pelo MM Juízo de

Súmula nº 99 desta Corte Superior, a exigibilidade do depósito

origem sem resolução do mérito por ausência de interesse

recursal ocorre apenas quando o pedido for julgado procedente e,

processual, consoante disposto no art. 485, VI, do CPC/2015,

concomitantemente, houver imposição de condenação em pecúnia.

fundamento este sequer abordado pela recorrente. Com efeito, em

3. A condenação em honorários advocatícios é mero consectário da

seu extenso arrazoado o sindicato recorrente aborda questões

sucumbência, não configurando condenação em pecúnia. 4. Diante

relativas ao mérito de suas pretensões sem tecer uma linha sequer

de tais fundamentos, e considerando, em acréscimo, que foi

sobre as condições da ação, motivação adotada pelo sentenciante,

concedido o benefício da justiça gratuita ao Réu, impõe-se afastar o

repita-se, para encerramento do feito.

óbice da deserção. Agravo de instrumento conhecido e provido. II.

Desse modo, não conheço do recurso, no particular, com

RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTARQUIA

fundamento na Súmula 422 do C TST, que cristaliza o

PÚBLICA MUNICIPAL. DEPÓSITO PRÉVIO. EXIGIBILIDADE. As

entendimento, com o qual comungo, segundo o qual não se

autarquias públicas municipais não estão dispensadas do

conhece do recurso que não ataca os fundamentos da sentença. In

recolhimento do depósito prévio de que trata o artigo 836 da CLT,

verbis:

porquanto os artigos 488, II, do CPC e 24 - A da Lei nº 9.028/1995

422. Recurso. Fundamento ausente ou deficiente. Não

não as exoneram de tal ônus. Ausente o depósito prévio em ação

conhecimento. (Conversão da Orientação Jurisprudencial nº 90 da

rescisória ajuizada já sob a vigência da atual redação do referido

SDI-II - Res. 137/2005, DJ 22.08.2005 - Redação alterada pela

preceito da CLT, impõe-se a extinção do processo sem a resolução

Resolução nº 199/2015, DeJT 22.06.2015 com inserção dos itens I,

do mérito, por se tratar de pressuposto processual. Precedentes.

II e III - Retificada no DeJT de 01/07/2015)

Processo extinto, sem a resolução do mérito. (Tribunal Superior do

I - Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho

Trabalho TST; RO 0010142-63.2014.5.14.0000; Subseção II

se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da

Especializada em Dissídios Individuais; Rel. Min. Emmanoel

decisão recorrida, nos termos em que proferida.

Pereira; DEJT 17/04/2015; Pág. 489) (sem grifos no original)

II - o entendimento referido no item anterior não se aplica em

Logo, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de

relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada

admissibilidade.

em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão

1. Da nulidade do contrato de prestação de serviços. Da

monocrática.

obrigação de fazer - Contratação direta. Da indenização por

III - Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso

danos morais

ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto

Pretende o sindicato recorrente a reforma da r. sentença de origem

em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos

insistindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as

fundamentos da sentença.

reclamadas é nulo. Aduz que a terceirização dos serviços de

2. Do valor da causa

radiologia é ilícita. Insiste que a segunda reclamada foi constituída

Insurge-se o sindicato autos em face da r. sentença de origem que

fraudulentamente por técnicos de enfermagem que atuam, em

alterou o valor da causa, com base na pretensão do pagamento de

verdade, como empregados da primeira. Afirma que o procedimento

indenização por danos morais coletivos, no importe de R$

adotado em conluio por ambas as rés visa fraudar a legislação

300.000,00, adotando tal valor para fins de pagamento das custas

trabalhista com vistas a suprimir direitos dos trabalhadores, em

processuais e demais desdobramentos da condenação. Insiste que

especial no que diz respeito à jornada especial de trabalho.

atribuiu à causa na sua petição inicial o valor de R$ 1.000,00.

Pretende que a primeira reclamada seja obrigada a contratar

Todavia, razão não lhe socorre.

diretamente os técnicos de raio X, na condição de seus

Isso porque, compulsando os autos se verifica que na inicial o autor

empregados, com a retificação da CTPS de todos os "terceirizados",

pleiteou o pagamento de indenização por danos morais coletivos no
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importe de R$ 300.000,00 em razão do propalado ilícito civil descrito

a qual comungo e, segundo a qual:

na peça de ingresso (conluio das reclamadas para suprimir direitos

219 - Honorários advocatícios. Cabimento. (Res. 14/1985 - DJ

trabalhistas). Não obstante, atribuiu à causa o irrisório valor de R$

19.09.1985. Nova redação em decorrência da incorporação da

1.000,00.

Orientação Jurisprudencial nº 27 da SDI-II - Res. 137/2005, DJ

O procedimento adotado pelo autor, todavia, causa flagrante

22.08.2005. Nova redação do item II e inserido o item III - Res.

prejuízo ao erário, uma vez que as custas processuais do processo

174/2011 - DeJT 27/05/2011. Incorporada a Orientação

de conhecimento são calculadas sobre o valor da causa nos casos

Jurisprudencial nº 305 da SBDI-1 ao item I - Res 197/2015 -

de extinção do processo, sem julgamento do mérito ou quando

divulgada no DeJT 14/05/2015. Nova redação do item I e acrescidos

julgado totalmente improcedente, consoante disposto no artigo 789,

os itens IV a VI - Res 204/2016 - divulgada no DeJT 17/03/2016)

II, da CLT, tal qual ocorreu no caso destes autos.

I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de

Como, in casu, o valor dado à causa pelo sindicato autor foi

honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da

totalmente dissociado das regras jurídicas estabelecidas nos artigos

sucumbência, devendo a parte, concomitantemente:

291 ("A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha

a) estar assistida por sindicato da categoria profissional;

conteúdo econômico imediatamente aferível.") e 292, V ("O valor da

b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: ... V -

mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe

na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor

permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da

pretendido;..."), ambos do CPC/2015, configura-se, pois, fraude à lei

respectiva família (art.14, § 1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305

Não obstante o valor do dano moral seja estimado pelo autor, in

da SBDI-I).

casuseu propósito ao atribuir à condenação "para meros efeitos

II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários

fiscais" (Id 6b35896 - fl. 20) buscou burlar regra legal visando

advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista.

resguardar-se de possível improcedência ou extinção sem mérito da

III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o

reclamação (o que, repita-se, aconteceu). Deve, pois, o juiz alterá-lo

ente sindical figure como substituto processuale nas lides que não

de ofício, indicando valor razoável e justificado, tal qual a hipótese

derivem da relação de emprego.

dos autos, já que o valor deve ser compatível com o dano material,

IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de

não devendo ultrapassá-lo, de regra, salvo situações excepcionais

emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários

devidamente esclarecidas na petição inicial.

advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de

O procedimento eleito pelo MM Juízo sentenciante, portanto, não

Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).

merece reparo, eis que arbitrou à causa valor que equivale ao valor

V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição

econômico que o reclamante persegue com esta reclamação

processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda

trabalhista.

Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o

Mantenho.

mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da

3. Dos honorários advocatícios

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível

A r. sentença de origem condenou o sindicato autor ao pagamento

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art.

de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o da causa, a

85, § 2º).

ser rateado em partes iguais entre as reclamadas, em face do que

VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão

se insurge o recorrente. Aduz que é incabível a condenação de

os percentuais específicos de honorários advocatícios

pagamento de honorários advocatícios no processo do trabalho,

contemplados no Código de Processo Civil.

invocando o jus postulandie o entendimento contido na Súmula 219

Ressalte-se que a hipótese dos autos está dissociada daquela em

do C TST.

que se discute a concessão do benefício nos moldes das ações

Não tem razão.

individuais, quando a parte assistida deve reunir os requisitos

No caso dos autos o sindicato autor pretendeu, via ação coletiva, na

disciplinados na Lei 5584, de 1970, demonstrando a insuficiência

qualidade de substituto processual, defender direitos alegadamente

econômica e representação pela entidade sindical. Logo, em

individuais homogêneos, e não como mero representante dos

homenagem à equidade, e, por não se tratar de demanda

membros individualmente considerados que a compõem.

envolvendo empregado e empregador, cabíveis honorários

Dessa forma, a questão se resolve por meio do entendimento

sucumbenciais, nos termos da IN 27 do C TST.

sedimentado por meio da invocada Súmula 219, III, do C. TST, com

Mantenho.
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PROVA. Em se tratando o pedido de pagamento de diferenças
Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

salariais decorrente de suposta substituição efetuada pela

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

reclamante, a ela incumbia comprovar suas alegações (e não à

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

recorrida), a teor do disposto nos arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC,

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

mister do qual não se desvencilhou satisfatoriamente.

Votação: Unânime.

Inconformada com a r. decisão de Id 37ee4c7, que julgou

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

parcialmente procedentes os pedidos da reclamação, e cujo

Trabalho da 2ª Região em: CONHECER o recurso ordinário

relatório adoto, recorre o reclamante por meio das razões de Id

interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo

0dce317, oportunidade em que discute o pagamento do salário

integralmente a r. sentença de origem, na forma da fundamentação

substituição. O recurso é tempestivo, foi assinado por quem tem

do voto da Relatora.

poderes (Id 134674a).
Contrarrazões por meio do Id 6181616 e 0c60a7e.

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
Desembargadora Relatora
fpm

VOTO
Pressupostos de admissibilidade
Não há falar-se em não conhecimento do recurso, como deduz a
recorrida em contrarrazões, por ausência de dialeticidade. As

Acórdão
Processo Nº RO-1000766-81.2016.5.02.0717
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
NAYARA MELLO SCREPANI DE
SOUZA
ADVOGADO
LUIZ CLAUDIO TEZONI(OAB:
312245/SP)
RECORRIDO
MERCK SHARP & DOHME
FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADO
CASSIO DE MESQUITA BARROS
JR.(OAB: 8354-A/SP)
ADVOGADO
ROGERIO DA COSTA STRUTZ(OAB:
89962/SP)
RECORRIDO
JLL CORPORATE SOLUTIONS SERVICOS DE CONSERVACAO E
MANUTENCAO DE IMOVEIS LTDA.
ADVOGADO
Maria Helena Autuori Rosa(OAB:
102684/SP)

razões recursais atacam articuladamente os fundamentos da
decisão recorrida. Logo, Conheço do recurso interposto pelo
reclamante, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
1. Do salário substituição
Insurge-se a recorrente em face da r. sentença de origem que
julgou improcedente o pedido de diferenças salariais em razão da
substituição da Sra. Giane Silva durante suas férias, ocorridas em
setembro/2013. Insiste que na oportunidade se ativou nas funções
da paradigma identificada, sem, todavia, auferir qualquer diferença
salarial, no período.
Sem razão.
Na petição inicial a reclamante afirmou que foi admitida para
exercer as funções de "analista administrativo", substituindo as

Intimado(s)/Citado(s):
- JLL CORPORATE SOLUTIONS - SERVICOS DE
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS LTDA.
- MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA
- NAYARA MELLO SCREPANI DE SOUZA

férias da Sra. Giane Silva em setembro/2013, as de Ítala Orrana,
em julho/2014 e de Maria Suzete Coelho, em novembro/2014, sem,
contudo receber os respectivos salário substituições.
Em defesa, a reclamada mencionou que a autora não exerceu as
funções das paradigmas Maria Suzete e Giane. Quanto a
funcionária Ítala, mencionou que sua remuneração era inferior

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

àquela auferida pela reclamante (Id e5a99ae, fl. 11).
Os pedidos formulados em relação às Sras. Ítala e Maria Suzete já
foram solucionadas pelo MM Juízo de origem, em face do que não

PROCESSO nº 1000766-81.2016.5.02.0717 (RO)

houve insurgência recursal de nenhuma das partes. Logo, paira a

RECORRENTE: NAYARA MELLO SCREPANI DE SOUZA

controvérsia apenas quanto às propaladas diferenças salariais em

RECORRIDO: JLL CORPORATE SOLUTIONS - SERVICOS DE

razão da substituição (ou não) da Sra. Giane Silva, no mês de

CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS LTDA., MERCK

setembro/2013.

SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA

Em se tratando o pedido de pagamento de diferenças salariais

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

decorrente de suposta substituição efetuada pela reclamante, a ela

SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ÔNUS DA

incumbia comprovar suas alegações (e não à recorrida), a teor do
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ADVOGADO
disposto nos arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC, mister do qual não
se desvencilhou satisfatoriamente.

RECORRIDO

Com efeito, a prova oral produzida nos autos por meio do Id
ADVOGADO
e0e2dad é silente quanto às alegadas substituições da Sr. Giane e
a ficha de avaliação de Id 727e2d2 mencionada pela autora em
suas razões recursais foi expressamente impugnada pela ré em
defesa (Id b8c0d0b, fl. 17) sob alegação de ter sido unilateralmente

109
FRANCISCO ANTONIO L
RODRIGUES CUCCHI(OAB:
35915/SP)
ERISNALDA FERREIRA DE
OLIVEIRA
ALEX UCHOA SARAIVA(OAB:
92087/SP)

Intimado(s)/Citado(s):
- ERISNALDA FERREIRA DE OLIVEIRA
- FUNDACAO VISCONDE DE PORTO SEGURO

produzida. Referido documento, ademais, não demonstra que a
autora teria assumido as tarefas da Sra. Giane Silva, em
setembro/2013, em substituição a ela; sequer explicita as tarefas

PODER JUDICIÁRIO

desempenhadas pela autora neste mês, não servindo, de qualquer

JUSTIÇA DO TRABALHO

modo, como meio de prova hábil a demonstrar as alegações da
inicial.
Considerando a ausência de prova oral alusiva à substituição da

PROCESSO nº 1000835-59.2015.5.02.0714 (RO)

Sra. Giane e a impugnação específica da ré quanto aos termos da

RECORRENTE: FUNDACAO VISCONDE DE PORTO SEGURO

mencionada ficha de avaliação, entende-se que a autora não se

RECORRIDO: ERISNALDA FERREIRA DE OLIVEIRA

desvencilhou do ônus processual que lhe incumbia de comprovar a

RELATOR: ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS

veracidade de suas alegações, razão pela qual, mantenho o

Inconformada com a r. sentença de fls. 407/418 (id. 491e99e), cujo

decidido, tal qual se contém.

relatório adoto, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

pedidos, recorre ordinariamente, a reclamada, às fls. 432/452 (id.

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

8d5b228), suscitando preliminarmente julgamento extra petitae, no

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

mérito, insurgindo-se contra o reconhecimento da rescisão indireta,

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e SÔNIA APARECIDA

a manutenção do plano de saúde e a condenação ao pagamento de

GINDRO.

adicional de insalubridade, contribuições previdenciárias e reflexos.

Votação: Unânime.

Contrarrazões pela reclamante às fls. 461/467 (id. 97b0c22).

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

É o relatório.

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso ordinário
interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo

VOTO

integralmente a r. sentença de origem, nos termos da
fundamentação do voto da Relatora.

Pressupostos de admissibilidade
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
DESEMBARGADORA RELATORA

de admissibilidade (tempestividade observada - fls. 419 e 432 (id.
2586849 e id. 8d5b228), preparo regular - fls. 418 e 456/457 (id.
491e99e e id. 8aa0250), e regular a representação processual - fls.

fpm

149/155 e 452 (id. 90a3048/id. 5032e89 e id. 8d5b228)).
1. Julgamento Extra Petita.
Insurge-se a reclamada em face da r. sentença de origem, alegando
que houve julgamento extra petita, por ter o Juízo de primeiro grau
reconhecido a rescisão indireta de forma mesclada/híbrida, não

VOTOS

Acórdão
Processo Nº RO-1000835-59.2015.5.02.0714
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
FUNDACAO VISCONDE DE PORTO
SEGURO
ADVOGADO
ASSAD LUIZ THOME(OAB: 2199/RJ)
ADVOGADO
EDUARDO FIGUEIREDO
BATISTA(OAB: 154236/SP)

prevista em lei. Argumenta que, ao entender que o fim do contrato
de trabalho se deu por fato alheio a vontade das partes, a
modalidade de extinção contratual a ser reconhecida é o pedido de
demissão.
A preliminar se confunde com o mérito e com esse será analisado.
2. Abuso de direito - litigância de má-fé.
A recorrida em contrarrazões pretende seja condenada a recorrente
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à multa por litigância de má-fé ao argumento de que a mesma

autora não mais retornou ao trabalho. Diante disso, a reclamada

intenta o presente recurso com intuito manifestamente protelatório.

enviou telegrama para a recorrida solicitando seu retorno para

Sem razão.

justificativa das ausências, e, embora a recorrida o tenha recebido

A caracterização da litigância de má-fé está condicionada à prática

em 19/05/2015, não obteve retorno, tomando a ré ciência da

de ato previsto no rol taxativo do art. 80 do NCPC, devendo ficar

presente demanda em 26/05/2015 (fls. 62/68 - id. d8361a6).

patente, ainda que de forma dissimulada, a intenção de a parte

Na audiência de instrução, a reclamante afirmou "...que na entrada,

querer causar dano processual ou material à outra, o que no caso

marcava o ponto, se trocava e iniciava o labor e, na saída, marcava

dos autos não se verificou.

o ponto, se trocava e ia embora; que espontaneamente, disse que,

Assim, não há que se falar em litigância de má-fé, tendo a

melhor esclarecendo, primeiro se trocava para depois marcar o

recorrente apenas se valido dos meios e recursos previstos no

ponto, na entrada; chegava entre 11:20 e 11:30 da manhã, se

ordenamento jurídico.

trocava em 10-15 minutos; o mesmo tempo demorava na saída,

Rejeito.

saindo, após a troca do uniforme, às 20:45 horas; que era orientada

3. Rescisão Indireta.

a tal procedimento pelo chefe;..." (fls. 374/377 - id. fab2795). g.n.

Assevera a recorrente que "...A r. sentença, de forma inovadora,

A única testemunha da reclamante declarou que: "...sempre

reconhece que a rescisão contratual se deu por fato alheio à

trabalhou das 7:30 às 16:00 horas; chegava na ré às 7:00 horas,

vontade das partes, condenando a Recorrente ao pagamento de 8

mas somente poderia marcar o ponto 7:15 horas, para 7:30

dias de saldo de salário, 4/12 avos de 13º salário, 6/12 avos de

começar a trabalhar; que marcava o ponto 7:15 horas, para depois

férias acrescidas do terço constitucional e diferenças de FGTS,

colocar o uniforme; depois retificou o depoimento, para dizer que na

sendo indeferido o aviso prévio e indenização fundiária de 40%...",

verdade primeiro vestia o uniforme, às 7:15 h, para 7:30 h estar no

alegando que a recorrida pleiteia a rescisão indireta sob o

almoxarifado para pegar o material;..." (fls. 374/377 - id. fab2795).

fundamento de falta grave, e, em não se comprovando esta, deverá

g.n.

ser reconhecido o pedido de demissão, sendo, portanto, indevido o

É possível constatar confusão e contradição em ambos os

soerguimento do FGTS e a habilitação ao seguro-desemprego.

depoimentos quanto ao registro do ponto, não merecendo

Aduz também serem devidos apenas 5/12 e não 6/12 avos de férias

credibilidade, portanto, o depoimento da testemunha para

proporcionais acrescidas de 1/3 (fls. 437/440 - id. 8d5b228).

comprovar as alegações obreiras de que apenas registrava o cartão

Prospera o inconformismo da ré.

após a troca de uniforme.

A autora alega na inicial que, ao longo do contrato de trabalho,

A única testemunha patronal sobre o tema assim se pronunciou:

precisa se apresentar mais cedo ao local de trabalho para troca

"...o depoente trabalhava das 12:00 às 20:30 horas; às vzes chega

obrigatória de uniforme, só estando autorizada a anotar o início da

11:30 horas, mas bate o ponto 12 horas; chega cedo para almoçar e

jornada de trabalho após uniformizada, bem como que, embora a ré

depois começa a trabalhar; o RH orienta a bater o ponto 12 horas;

tenha ciência do tratamento médico do seu filho, insiste em advertir

chegava, trocava o uniforme, ia almoçar e batia o cartão; era

a recorrida, tendo aplicado, inclusive, suspensão a mesma por esse

possível ir uniformizado, o que acontecia com quem morava

motivo, alegando que tais fatos ensejam o rompimento do contrato

próximo; que na saída sobe, bate o cartão e vai se trocar; que tem

de trabalho por rescisão indireta, já que caracterizam falta grave do

dias que se troca em cinco minutos; o seu uniforme era composto

empregador (fls. 06/07 - id. 71c7970).

por camisa, calça e botas; quando a empresa pede, faz hora extra;

Em defesa, a reclamada alega que nunca determinou que a

não sabe dizer que horas a reclamante chegava, mas saía 20:30

reclamante anotasse a jornada após a troca de uniforme, que todas

horas; que se prorrogasse a jornada registrava as horas extras e

as horas extras eventualmente realizadas foram pagas, que a

recebia ao final do mês..." (fls. 374/377 - id. fab2795). g.n.

intenção de rescindir o contrato de trabalho foi única e

Extrai-se do depoimento supra a possibilidade de ir uniformizado

exclusivamente da autora e que a obreira não trouxe aos autos

para aqueles funcionários que moram próximo ao trabalho, e, para

nenhuma prova das suas alegações.

aqueles que trocam o uniforme no local de trabalho, também se

Aduz que, embora a autora não haja comparecido a empresa de

verifica que tal troca leva em média cinco minutos. Ademais, a

09/04/2015 a 07/05/2015, a ré aguardou pacientemente sua

referida testemunha ainda afirmou que sempre recebia ao realizar

justificativa quanto às reiteradas ausências, o que não ocorreu.

horas extras.

Sendo assim, no dia 08/05/2015, quando a reclamante compareceu

O Juízo a quo reconhece na r. sentença de origem que "...a

ao trabalho, aplicou a ela advertência sendo que, após esse dia, a

reclamante confessa que o seu interesse na rescisão contratual
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decorre de problemas de saúde do seu filho recém-nascido...",

A autora alega na inicial que "...se ativava diariamente na limpeza

afastando a alegação de quaisquer outros motivos que possam

das instalações da Reclamada, incluindo o sanitários de uso

ensejar tal modalidade de ruptura contratual. Utiliza-se de forma

público, sem o devido uso de EPIs, exposta a agentes

analógica do art. 394 da CLT para justificar o reconhecimento de

bacteriológicos, entre outros..." (fl. 10 - id. 71c7970).

uma espécie de rescisão indireta atípica do contrato de trabalho da

A ré, por sua vez, sustenta em defesa que "...JAMAIS existiu

autora, visto que indefere o aviso prévio e a indenização de 40% do

trabalho em condições insalubres, restando impugnadas TODAS as

FGTS (fls. 408/410 - id. 491e99e).

alegações constantes na inicial por irreais, absurdas e

Como demonstrado, a prova oral não é robusta o bastante para

inverídicas...", asseverando que a reclamante pleiteia o que não faz

corroborar as alegações da inicial quanto à determinação da

jus (fls. 81/90 - id. d8361a6).

empresa de registrar o ponto apenas após a troca de uniforme.

O perito de confiança do juízo, após vistoria in locodo ambiente de

Ainda que assim não fosse, tal infração não é suficiente para

trabalho da obreira, afirmou, em conclusão, que:

justificar o reconhecimento do fim do contrato de trabalho por falta

"13. CONCLUSÃO Por todo exposto, conclui-se tecnicamente que:

grave do empregador.

a Reclamante NÃO laborou em condições Insalubres em todo

Em relação à alegação de problemas de saúde enfrentados pelo

pacto laboral a serviço da Reclamada, tal conclusão está

seu filho, a autora traz alguns resultados de exame, bem como fotos

fundamentada nas NR06, nos anexos da NR15 da portaria 3.214 de

a fim de comprovar tal fato (fls. 28/36 - id. 12e617e), entretanto, a

08 de junho de1978." (fl. 333 - id. 87f3efc).

eventual necessidade de tratamento médico do descendente da

A reclamada concordou com o laudo pericial (fl. 344 - id. 3299ee7) e

obreira não a autoriza a sua ausência injustificada ao serviço e

a reclamante pleiteou a nulidade da perícia realizada por falta de

muito menos se traduz motivo a ensejar o reconhecimento de

intimação às fls. 348/353 - id. d05e0dd, o que foi indeferido. Nos

rescisão indireta, tendo em vista não se enquadrar em nenhuma

esclarecimentos por parte do vistor judicial, além de responder os

das alíneas do rol taxativo do art. 483 da CLT.

questionamentos por parte da reclamante, ele reiterou a conclusão

A configuração da rescisão indireta pressupõe violação contratual

do laudo, nos seguintes termos:

grave por parte do empregador, assim considerada aquela que

"Diante as manifestações e impugnações ao Laudo Pericial,

torna impraticável a continuidade do contrato de trabalho, o que não

mantemos nossas conclusões técnicas apresentadas inicialmente,

se vislumbra nos autos.

em que: A Reclamante não laborou em condições Insalubres em

Portanto, não é dado ao julgador reconhecer modalidade de

todo pacto laboral a serviço da Reclamada. Tal conclusão está

extinção contratual não prevista em lei, merecendo, assim, reforma

fundamentada na NR 06, aos Anexos da NR-15 da portaria 3.214

a r. decisão de origem para julgar improcedente o pedido de

de 08 de junho de1978, bem como os artigos 189 e 191 da CLT."

rescisão indireta e, reconhecendo a modalidade de extinção

(fls. 360/361 - id. 4852e7c)

contratual como pedido de demissão em 08/05/2015, excluir da

O Juízo de origem, às fls. 410/412 - id. 491e99e, divergindo do

condenação a determinação a expedição de alvará para o

laudo pericial, condenou a reclamada ao pagamento de adicional de

soerguimento do FGTS e para habilitação ao seguro desemprego,

insalubridade em grau máximo.

bem como autorizar o desconto do aviso prévio não cumprido pela

Por se tratar de matéria eminentemente técnica, cuja perícia

obreira, bem como dos demais benefícios eventualmente recebidos

decorre de imposição legal (art. 195, da CLT), é necessária a

durante o seu afastamento.

existência de contraprova apta a infirmar a prova técnica elaborada

Quanto ao pleito de retificar a condenação ao pagamento de férias

por profissional de confiança do Juízo. Na hipótese dos autos as

proporcionais para 5/12, acrescidas de 1/3, ao invés de 6/12,

conclusões do perito judicial não foram elididas por nenhum

acrescidas de 1/3, não merece guarida, tendo em vista a admissão

elemento de convicção dos autos, remanescendo válido o seu valor

da reclamante ocorrido em 03/11/2009.

jurídico. Fosse pouco, o arrazoado recursal, a exemplo das

Sentença reformada.

impugnações redigidas pela recorrente, não trazem quaisquer

4. Adicional de Insalubridade.

subsídios técnicos capazes de rechaçar o laudo pericial.

Insurge-se a reclamada contra a condenação ao pagamento de

Assim, é de rigor a reforma da sentença de origem para excluir da

adicional de insalubridade em grau máximo. Alega que a

condenação o pagamento do adicional de insalubridade, em grau

condenação se embasou no fato de ter a prova testemunhal sido

máximo, no período imprescrito, com reflexos no 13º salário, férias,

contrária a conclusão pericial (fl. 440 - id. 8d5b228).

com 1/3 e FGTS.

Com razão.

Sentença alterada.
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5. Manutenção de plano de saúde.

Logo, merece reforma a r. sentença de origem para excluir da

No que se refere ao plano de saúde, insurge-se a reclamada quanto

condenação a determinação, supra transcrita, tendo em vista a

a determinação da r. sentença de origem, nos seguintes termos:

desobrigação da ré quanto à manutenção do plano de saúde da

"Assim, com fulcro no art. 297 do NCPC, antecipo os efeitos da

reclamante.

tutela, a fim de determinar que a reclamada informe, no prazo de 30

Sentença alterada.

dias, qual seria o valor integral a ser despendido com a manutenção

6. Contribuições previdenciárias.

do plano, pela reclamante. Prestada a informação supra, deverá a

Alega a recorrente que, em razão de ser entidade sem fins

autora manifestar-se sobre o interesse na manutenção do plano de

lucrativos, não pode ser condenada ao pagamento da cota patronal

saúde, arcando integralmente com o seu valor, no prazo de 30 dias,

de contribuições previdenciárias.

a contar de sua intimação, inclusive pessoal, importando o seu

Sem razão.

silêncio em desistência do benefício. Optando pela permanência,

O art. 195, §7º, da CF/88 condiciona a obtenção de isenção quanto

deverá a reclamada providenciar a manutenção do plano de saúde

ao recolhimento de contribuições para a seguridade social ao

empresarial, pelo período de 24 meses, a contar da sua inscrição

preenchimento de requisitos estabelecidos em lei. Vejamos o que

perante a operadora/gestora do plano, que deverá observar a

diz o dispositivo, in verbis:

mesma cobertura a ela concedido enquanto empregada, nas

"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade,

mesmas condições, inclusive com inclusão de dependentes, se

de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos

assim prever o contrato, sem nova carência. A reclamada arcará

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito

com a manutenção do plano, em sua integralidade, como vem

Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

fazendo, até a efetiva inscrição da reclamante na condição de ex-

I- do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na

empregada ou até o término do prazo conferida à autora, no caso

forma da lei, incidentes sobre:

de seu silêncio." (fls. 413/414 - id. 491e99e).

a) a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou

Com razão.

creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,

Dispõe o art. 4º da Resolução Normativa 279 da ANS, que

mesmo sem vínculo empregatício;

regulamenta os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de

(...)

1998, e revoga as Resoluções do CONSU nºs 20 e 21, de 7 de abril

§7º São isentas de contribuição para a seguridade social as

de 1999, in verbis:

entidades beneficentes de assistência social que atendam às

"Art. 4º É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem

exigências estabelecidas em lei." g.n.

justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o

Embora tenham sido acostados aos autos pela ré documentos que

§ 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2

demonstrem a natureza de entidade sem fins lucrativos (fls. 132/144

de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o

- id. 5c722a0), não foi juntado certificado válido, emitido pela

direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas

Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação,

condições de cobertura assistencial de que gozava quando da

conferindo tal caráter a reclamada, visto que, o certificado, ao qual

vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu

se refere no arrazoado recursal, vigeu pelo período de 01/01/2010 a

pagamento integral.

31/12/2012.

Parágrafo único. O período de manutenção a que se refere o caput

Ademais, tampouco foi adunada pela ré cópia do requerimento de

será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha

renovação, não havendo elementos para que se determine a

contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do

observância da suposta isenção.

artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um

Não merece, portanto, reforma a r. decisão de 1º grau no ponto.

mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro)

Sentença mantida.

meses na forma prevista no artigo 6º desta Resolução."

7. Reflexos.

Com a reforma da decisão de origem para reconhecer o pedido de

Tema já tratado no tópico "Adicional de Insalubridade".

demissão da autora, e, considerando o teor do art. 4º da Resolução

Nada a apreciar.

Normativa 279 da ANS supramencionada, não faz jus a reclamante

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

a manutenção do benefício, já que, embora tenha contribuído com o

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

seu pagamento (desconto nos holerites de fls. 19/26 - id. 364bdc7),

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

o rompimento do contrato de trabalho se deu por sua iniciativa.

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.
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Votação: Unânime.

termos do artigo 745-A do CPC (art. 916 do NCPC), agrava de

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

petição a exequente (Id. nº 457f960), alegando que não foi intimada

Trabalho da Segunda Região em CONHECER do recurso ordinário

desta decisão, a fim de manifestar-se sobre referido parcelamento.

da reclamada e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para, nos

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do artigo 745-A do CPC, sob o

termos da fundamentação do voto da Relatora, julgar improcedente

argumento de ser incompatível com os princípios que regem o

o pedido de rescisão indireta e, reconhecendo a modalidade de

processo trabalhista.

extinção contratual como pedido de demissão em 08/05/2015,

Contraminuta pela reclamada (Id. nº 2668a70).

excluir da condenação a determinação a expedição de alvará para o

É o relatório.

soerguimento do FGTS e para habilitação ao seguro desemprego,

AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE

bem como autorizar o desconto do aviso prévio não cumprido pela

Pressupostos de admissibilidade

obreira, bem como dos demais benefícios eventualmente recebidos

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos

durante o seu afastamento; excluir da condenação o pagamento do

de admissibilidade.

adicional de insalubridade, em grau máximo, no período imprescrito,
com reflexos no 13º salário, férias, com 1/3 e FGTS e excluir da

1. Parcelamento previsto no artigo 745-A do CPC

condenação a determinação do juízo de primeiro grau quanto à

Postula a exequente a reforma da decisão a quoque deferiu o

manutenção do plano de saúde da reclamante, mantendo, no mais,

parcelamento do saldo remanescente do crédito exequendo. Alega

a r. sentença de origem.

ser imprescindível sua intimação para se manifestar acerca do
referido parcelamento. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do artigo 745-

ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS
Juíza Relatora
LSSMS

A do CPC, sob o argumento de ser incompatível com os princípios
que regem o processo trabalhista.
Prospera o inconformismo, ainda que por outros fundamentos.
Observa-se, da análise literal do dispositivo supramencionado, que
não há exigência legal de intimação do exequente a fim de que

VOTOS

expresse concordância ou não com parcelamento.

Acórdão
Processo Nº AP-1000862-75.2013.5.02.0467
Relator
ADRIANA MARIA BATTISTELLI
VARELLIS
AGRAVANTE
NORMELI ALVES DA SILVA
ADVOGADO
SILVANA DOS SANTOS
FREITAS(OAB: 258849/SP)
AGRAVADO
GROW JOGOS E BRINQUEDOS
LTDA
ADVOGADO
PAULO HENRIQUE MARQUES
FRANCO(OAB: 117937/SP)

A determinação para intimar o exequente constante do parágrafo 1º,
do artigo 916 do NCPC refere-se apenas à manifestação quanto ao
preenchimento dos requisitos do caput. Ademais, a decisão judicial
impugnada foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil
anterior (27/01/2015, Id. nº aed5a5a), onde não havia expressa
previsão.
Todavia, embora seja aplicável o parcelamento do crédito
exequendo nesta Justiça Especializada, verifica-se que não foi

Intimado(s)/Citado(s):

preenchido o pressuposto legal de depósito de 30% (R$ 4.496,00)

- GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA
- NORMELI ALVES DA SILVA

do valor em execução (R$ 14.986,66 - valor do principal atualizado
até 01/11/2014, Id. nº c6be757) com a liberação do depósito
recursal constante dos autos (R$ 2.000,00).
Desta forma, ainda que por fundamento diverso ao adotado em

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

razões recursais, indefiro o parcelamento docrédito exequendo e
determino o retorno dos autos ao MM. Juízo a quo, para
prosseguimento da execução em seu valor global, como entender

PROCESSO nº 1000862-75.2013.5.02.0467 (AP)

de direito.

AGRAVANTE: NORMELI ALVES DA SILVA

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

AGRAVADO: GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

RELATORA: ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS

Tomaram parte no julgamento: ADRIANA MARIA BATTISTELLI

Inconformada com a r. decisão (Id. nº aed5a5a) que deferiu o

VARELLIS, REGINA CELI VIEIRA FERRO e ARMANDO

parcelamento do saldo remanescente do crédito exequendo, nos

AUGUSTO PINHEIRO PIRES.
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Votação: por maioria, vencido o voto do Desembargador Armando

BRASIL LTDA.

Augusto Pinheiro Pires, que mantinha a r. decisão de origem.

RECORRIDO: EDSON DE SANDRE, MERCEDES-BENZ DO

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

BRASIL LTDA.

Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do agravo de petição

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

interposto pela exequente e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. EQUIPARAÇÃO

para, nos termos da fundamentação do voto da Relatora, indeferir o

SALARIAL. O direito à equiparação salarial pressupõe o exercício

parcelamento docrédito exequendo e determinar o retorno dos

de idênticas funções, mesmo empregador e localidade, diferença de

autos ao MM. Juízo a quo para prosseguimento da execução em

tempo de serviço inferior a dois anos, trabalho com mesma

seu valor global, como entender de direito.

produtividade e perfeição técnica, nos termos do art. 461 da CLT, o
que não é o caso dos autos.
Inconformados com a r. sentença (Id. nº f14b9b0), complementada

ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS

pela r. decisão de embargos declaratórios (Id. nº 4d08a6b), cujo

Juíza Relatora

relatório adoto, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os

craf

pedidos, recorrem, ordinariamente, as partes.
O reclamante (Id. nº 8c67edc), requerendo a reforma dos seguintes

VOTOS

temas: "reajuste salarial", "equiparação salarial", "intervalo

Acórdão
Processo Nº RO-1000958-68.2014.5.02.0463
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
EDSON DE SANDRE
ADVOGADO
ASSUNTA FLAIANO NYIKOS(OAB:
85810/SP)
ADVOGADO
ademar nyikos(OAB: 85809-D/SP)
ADVOGADO
TATIANA QUEIROGA DE
ALMEIDA(OAB: 213055/SP)
ADVOGADO
GISLAINE GONCALVES DOS
SANTOS BABLER(OAB: 290252/SP)
ADVOGADO
NICOLA ANTONIO PINELLI(OAB:
137924/SP)
RECORRENTE
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO
GILSON SCHIMITEBERG
JUNIOR(OAB: 206343/SP)
RECORRIDO
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO
GILSON SCHIMITEBERG
JUNIOR(OAB: 206343/SP)
RECORRIDO
EDSON DE SANDRE
ADVOGADO
TATIANA QUEIROGA DE
ALMEIDA(OAB: 213055/SP)
ADVOGADO
ASSUNTA FLAIANO NYIKOS(OAB:
85810/SP)
ADVOGADO
GISLAINE GONCALVES DOS
SANTOS BABLER(OAB: 290252/SP)
ADVOGADO
ademar nyikos(OAB: 85809-D/SP)
ADVOGADO
NICOLA ANTONIO PINELLI(OAB:
137924/SP)

intrajornada" e "horas extras".
A reclamada (Id. nº 2fa828a), pretendendo a reforma da r. decisão
quanto ao PDV, compensação de valores, equiparação salarial e
horas extras.
Contrarrazões pelo reclamante (Id. nº c5e9084) e pela reclamada
(Id. nº d675fbc).
É o relatório.

VOTO
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE

Pressupostos de admissibilidade
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos
de admissibilidade (tempestividade observada - Id. nº f3db403 e
regular a representação processual - Id.nº 5106648).
1. Do Reajuste Salarial
Pugna o autor pela reforma da r. sentença de origem no que diz
respeito ao pedido relativo ao reajuste salarial. Alega que "A
reclamada não concedeu reajuste salarial ao reclamante no ano de
2009, em especial, o que incidiria nos salários a partir de 01.09.09,

Intimado(s)/Citado(s):
- EDSON DE SANDRE
- MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

nos termos da clausula 4ª da Convenção Coletiva 2009/11. Assim
sendo, pleiteia o reajuste salarial de R$ 457,10, referente ao ano de
2009, com incorporação na remuneração do autor, e o pagamento
das diferenças mensais a partir de 01.09.2009 até a demissão, com

PODER JUDICIÁRIO

reflexos nos DSRs, férias com 1/3, 13º salário, verbas rescisórias

JUSTIÇA DO TRABALHO

(discriminadas no TRCT) e FGTS + 40%, bem como, nos valores
recebidos a título de PDV (Plano de Demissão Voluntário), assinado
e recebido pelo autor." - Id. nº 5106622 - Pág. 3

PROCESSO nº 1000958-68.2014.5.02.0463 (RO)
RECORRENTE: EDSON DE SANDRE, MERCEDES-BENZ DO
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RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA

de classe (Id. nº 5106923 - Pág. 10), que prevê em sua cláusula 14
a exclusão dos funcionários ocupantes de cargo de executivo da

Pressupostos de admissibilidade

previsão de reajuste salarial, nos seguintes termos:

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos

"14. EXCLUSÃO DE EXECUTIVOS

de admissibilidade (tempestividade observada - Id. nº fee1e2c,

Em relação aos empregados que exercem funções em nível de

preparo efetuado - Id. nº 2874bb3 - pág. 1/3 e regular a

diretoria, gerência, supervisão e assemelhados, as empresas

representação processual - Id.nº 11ace60 - pág. 13).

abrangidas por esta Convenção aplicarão política salarial e a de

1. Adesão ao PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Quitação

Participação nos Resultados próprias, isentando-se do cumprimento

Total - Transação - Compensação

das cláusulas "REAJUSTE" e "PISO SALARIAL".

Postula a reclamada a extinção do presente feito, sob a alegação de

Sendo incontroverso que o reclamante ocupava o cargo de gerente,

que a adesão ao plano de demissão voluntária representa ato

não estava a empresa reclamada obrigada a cumprir a cláusula

jurídico perfeito, pelo qual o autor já deu quitação às verbas aqui

relativa ao reajuste, por expressa disposição normativa.

postuladas. Requer, subsidiariamente, que sejam compensados da

Mantenho.

indenização paga, os eventuais valores de condenação.

2. Do Intervalo Intrajornada

A adesão do autor ao Plano de Demissão Voluntária não tem o

Não se conforma o reclamante com a improcedência relativa ao

condão de surtir os efeitos pretendidos quanto à quitação geral das

pedido de pagamento de horas extras pela supressão parcial do

verbas contratuais. São requisitos da transação a existência de

intervalo intrajornada. Aduz que a prova oral corroborou a alegação

coisa litigiosa e a concessão recíproca de direitos por ambas as

de que usufruía somente 55 minutos de intervalo.

partes.

Ainda que não se leve em consideração o princípio da

No caso em exame, o reclamante aderiu ao plano de demissão

razoabilidade, tendo em vista que o autor confirma que usufruía de

voluntária, não havendo controvérsia sobre direitos, litígio nem

55 minutos de intervalo para refeição e descanso, não sendo,

confronto. Não havia o que transacionar, tendo o autor recebido

portanto, coerente a condenação de uma hora extra diária pela

indenização apenas e exclusivamente para aderir a esse programa

hipotética supressão de cinco minutos de pausa intervalar, não lhe

e o valor pago não se destinava a satisfazer direito discutido. O

assiste razão no ponto.

propósito da recorrente era incentivar a demissão imotivada dos

Aplica-se ao caso, por analogia o disposto no § 1º , do art. 58, da

empregados, objetivando reduzir o seu quadro social, e não

CLT e a Súmula nº 366 do C.TST, in verbis:

transacionar direitos controversos.

"Art. 58 (...)

Assim, consoante o disposto no artigo 477 § 2º da CLT e Súmula

§ 1º - Não serão descontadas nem computadas como jornada

330 do C.TST, a quitação passada restringe-se às parcelas e

extraordinária as variações de horário no registro de ponto não

valores discriminados no TRCT.

excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial contido na OJ nº 270,

minutos diários."

da SDI-1, do C.TST, que ora adoto como razão de decidir:

"366 - Cartão de ponto. Registro. Horas extras. Minutos que

"Programa de Incentivo à Demissão Voluntária. Transação

antecedem e sucedem a jornada de trabalho. (Conversão das

extrajudicial. Parcelas oriundas do extinto contrato de trabalho.

Orientações Jurisprudenciais nºs 23 e 326 da SDI-1 - Res.

Efeitos. A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato

129/2005, DJ 20.04.2005. Nova redação - Res. 197/2015 divulgada

de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão

no DeJT 14/05/2015)

voluntária implica quitação exclusivamente das parcelas e valores

Não serão descontadas nem computadas como jornada

constantes do recibo."

extraordinária as variações de horário do registro de ponto não

Por fim, nem se alegue que seria o caso de aplicar a decisão

excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez

proferida pelo E. STF, no RE 590415/SC, com repercussão geral

minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada

reconhecida, que fixou o entendimento de que "A transação

como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal,

extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão

pois configurado tempo à disposição do empregador, não

de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa

importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo

incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas

do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc)."

objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado

Mantenho, ainda que por outros motivos.

expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2017

116

dos demais instrumentos celebrados com o empregado".

independentemente da nomenclatura conferida aos cargos.

Consigne-se que a decisão do E. STF não implica no cancelamento

No que diz respeito ao ônus da prova, nos termos do disposto no

da OJ nº 270, da SDI-I do C. TST, mas apenas consigna sua

artigo 818 da CLT, compete ao reclamante a comprovação da

inaplicabilidade à hipótese específica, qual seja, caso a condição

identidade de funções. Demonstrado tal requisito é do empregador

(quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato

o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou

de emprego) tenha constado expressamente do acordo coletivo

extintivo da equiparação salarial. Aplicação do artigo 333, II, do

que aprovou o plano.

CPC e da Súmula nº 06, VIII, do C. TST.

A reclamada não juntou aos autos o acordo coletivo que aprovou

Do exame do conjunto fático probatório coligido aos autos, observa-

referido PDV, mas tão somente o Termo de Adesão ao Programa

se que o reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório a

de Demissão Voluntária, assinado pelo reclamante.

contento.

Portanto, a adesão ao PDV não importa em quitação geral, como

O autor, em depoimento pessoal (Id. nº 97c335a - Pág. 1), declarou:

pretende a recorrente.

"que o reclamante coordenava tarefas, embora estivesse anotada

Frise-se, ainda, que afigura-se indevida a compensação da parcela

em sua CTPS a função de gerente; que trabalhava das 05h30/06h;

paga a título de indenização PDV, eis que possui natureza diversa

que acima do reclamante, havia um gerente pleno; que quando

dos títulos da condenação, pois visou proteção à futura situação de

precisava sair, pedia autorização para o Sr. José Carlos Michilini;

desemprego.

que não podia contratar ou dispensar outros funcionários; que o

Mantenho.

reclamante possuía 55 minutos de horário de intervalo; que em
média, ia embora às 18 horas, porém, em fechamento de mês, o

DAS MATÉRIAS COMUNS AOS RECURSOS

que durava uma semana, trabalhava por volta de 18 horas por dia;
que realizava as mesmas funções do Sr. Atila; que o

1. Da Equiparação Salarial

reclamante fazia variações cambiais, atualizações financeiras,

Requer o reclamante a reforma da r. sentença de origem no que

impostos dentre outros e o Sr. Atila imputava (digitava) os

tange ao valor arbitrado a título de diferenças salariais em virtude de

dados; que trabalhava de segunda a sexta- feira, e era comum ir

equiparação salarial. Aduz que a apuração deve ser efetuada com

aos sábados; que nos últimos 02 anos, em razão de

base na evolução salarial constante das suas fichas de registro e

desenvolvimento do sistema contábil, o reclamante trabalhava de

das fichas do paradigma e não no importe de R$1.000,00 como

um a dois domingos por mês; que o reclamante era gerente de

determinado.

analise de contas; que o Sr. Atila era gerente de contas, com

A reclamada não se conforma com a condenação relativa ao

denominação a qual não se recorda; que os dias em que o

pagamento de diferenças salariais decorrentes de equiparação

reclamante faltava eram descontados de suas férias; que o

salarial. Alega que não foram preenchidos os requisitos do artigo

reclamante nunca chegou atrasado; que o depoente tinha três

461 da CLT.

subordinados: analista de contas; que o reclamante tinha acesso ao

Razão assiste à reclamada.

sistema "Lead", mas não podia punir os subordinados; que o

O reclamante alegou na petição inicial que "exercia as mesmas

reclamante não avaliava subordinados, apenas contava ao gerente

funções que o Sr. ANTONIO ÁTILA SIMÕES RODRIGUES,

geral sobre o comportamento de cada subordinado; que era o

inclusive com a mesma perfeição técnica e produtividade, porém

gerente geral quem decidia, mas que o reclamante comunicava ao

percebendo salário inferior ao paradigma apontado" e que a

gerente geral a sua impressão sobre o candidato, porém, este fazia

"diferença salarial entre os equiparandos, era de cerca de

nova entrevista; que o reclamante recebia salário maior que os

R$1.000,00 mensais". (Id. nº 5106622 - Pág. 3)

subordinados, plano de saúde melhor; que tinha bônus diferenciado

Como óbice à equiparação pretendida, a reclamada aduziu que o

dos subordinados e do gerente geral, sendo deste maior; que o

reclamante e o paradigma exerciam funções similares, mas não

depoente não podia assinar nenhuma comunicação interna até R$

idênticas e que nunca houve igual perfeição técnica ou

50.000,00; que era o depoente quem pagava o aluguel de um carro

produtividade entre os equiparandos - Id. nº a9aad2c - Pág. 26

e era descontado mensalmente; que o gerente geral tinha direito a

O direito à equiparação salarial pressupõe a identidade de funções,

um carro e não tinha que pagar nada." g.n.

com iguais atribuições, produtividade e perfeição técnica, junto ao

A primeira testemunha apresentada ao juízo pelo reclamante, Sra.

mesmo empregador e sem que se verifique diferença de tempo, na

Alice Leiko Sakaguchi, inquirida (Id. nº 97c335a - Pág. 2) declarou:

função, superior a dois anos, nos termos do art. 461 da CLT,

"a depoente informa que o reclamante é gerente da área de
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análise de contas e que foi subordinada ao reclamante, que não

Atila e do reclamante são similares, pois o setor do depoente

se recorda por quanto tempo; que a depoente não foi admitida pelo

era interligado ao setor do reclamante e do Sr. Atila; que acha

reclamante; que o reclamante pode dar "broncas", mas que não

que o Sr. Atila era gerente de analise de contas; que os documentos

podia admitir ou demitir funcionários; que apenas o gerente geral

a que o depoente se refere trata-se de acertos contábeis, e

podia admitir ou dispensar; que o reclamante e o Sr. Atila

precisava da assinatura de um superior que poderia ser o

realizavam a mesma função, que ambos processavam as

reclamante ou o Sr. Atila." Destaquei

informações sobre a análise de contas; que a depoente entrava por

Por sua vez a testemunha da reclamada, Eduardo Fujita, inquirida

volta das 06h15 e o reclamante já se encontrava na empresa; que a

(Id. nº 97c335a - pág. 3), declarou: "na função de gerente de

depoente saia as 19h/20h; que na maioria das vezes em que ia

contabilidade, o depoente realiza os balanços patrimoniais da

embora, o reclamante estava lá; que a depoente usufruía 55

empresa, como demonstrar resultado do exercício e realizar o

minutos de horário de intervalo; que o reclamante tinha 05

balanço do ativo e passivo; que a área do reclamante inseria os

subordinados; que a depoente possuía cartão de ponto, mas o

dados de contabilização e reconciliação das contas contábeis;

reclamante, não, porque tinha cargo de chefia; que o reclamante

que o trabalho do depoente e do reclamante são

tinha crachá de acesso, mas que este cartão também dá acesso à

complementares; que o processo para admissão de funcionários,

portaria; que se o reclamante não tivesse esse cartão de acesso,

inicialmente precisa verificar a existência de vagas, aprovação da

não entraria na empresa; que tem informação de que na portaria da

gerência sênior, inclusive entrando em contato com a matriz, se

empresa há o registro da entrada e saída, mas os empregados não

necessário; que para dispensa, também há um processo

têm acesso; que a depoente trabalhava de dois a três domingos por

inicialmente pela avaliação negativa do lead e posteriormente chega

mês, por volta de dois anos, mas que antes já fazia horas extras;

ao gerente geral para decisão; que não sabe informar se a catraca

que a depoente foi subordinada do reclamante por volta de

existente na portaria serve para registrar entrada e saída, sabendo

1990; que não sabe dizer a diferença do trabalho do Sr. Atila e

que é um mecanismo de segurança; que o depoente não registra

do reclamante; que não se recorda se o reclamante participava de

ponto; que o depoente sempre tira uma hora de horário de intervalo;

processo de avaliação." negritei

que o Sr. Atila era gerente das demonstrações financeiras; que

A segunda testemunha do reclamante, Sr. Cristobal Simão

o depoente faz mesma função do Sr. Atila; que o que o

Guebera, inquirida (Id. nº 97c335a - Pág. 2) declarou: "que o

reclamante fazia era complementar a área do depoente; que o

depoente já foi subordinado do reclamante há muitos anos, o

depoente realizava as funções de IFRS para a Alemanha e o

que ocorreu em 1978 a 1980; que apenas o gerente geral podia

balança local para o governo; que não era função do

admitir e dispensar funcionários; que acha que o reclamante

reclamante o exercício dessas atividades; que o Sr. Atila

participava de processos de avaliação, mas não tem certeza; que o

realizava tais funções; que faz parte da função de gerente realizar

reclamante podia orientar, mas não sancionar os seus

o acompanhamento dos funcionários através de avaliações; que a

subordinados; que o depoente trabalhava das 07h45 às 17h, mas

hora que o depoente chegava, as 08h30, o reclamante já estava

chegava por volta das 07 horas e o reclamante sempre estava na

trabalhando e quando o depoente ia embora, as 19h/20h ; que no

empresa; que na saída do depoente, também o reclamante

período de 04 a 05 dias por mês, na semana de encerramento,

permanecia na empresa; que não tinha diferença nas funções

trabalham até as 19h/ 20h; que normalmente, entre 17h/18h, o

realizadas pelo Sr. Atila e reclamante; que não sabe dizer se há

reclamante não estava mais na empresa, mas podia de acontecer

alguma função que o Sr. Atila pode realizar e o reclamante, não;

de estar na empresa; que na função de gerente poderia autorizar

que o depoente não trabalhava no mesmo local do reclamante, mas

férias, monitorar pontos e correções destes; que não ha desconto

em área próxima, mas que um departamento depende do outro; que

no salário se faltar ou chegar atrasado; que o depoente pode

tinha como visualizar o reclamante no local de trabalho; que às

assinar comunicados internos no limite de até R$50.000,00; que

vezes ficava até mais tarde, mas que não sabe o horário em que o

não tem autorização ou procuração para assinar cheques; que o

reclamante ia embora; que ao final do mês, durante uma semana, o

depoente possui procuração, mas que esta não lhe dá poderes para

depoente trabalhava até 20h/ 21h/22h; que via o reclamante

assinar cheques, mas não sabe informar quanto ao reclamante; que

também em tal horário; que chegou a trabalhar um a dois domingos

quando faltasse tinha que pedir autorização para o gerente sênior;

por mês, nos últimos três anos, em razão do sistema SAP; que via o

que é certeza que o reclamante estava na empresa até mais tarde

reclamante aos domingos; que nos últimos 15 anos, não trabalhou

durante o fechamento de mês; que o reclamante poderia estar em

no setor do reclamante; que sabe informar que os serviços do Sr.

outro lugar após as 17/18h; que o depoente entende que suas
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funções são específicas e o reclamante não tem condições de

percepção das horas extras pelo reclamante, nos termos do art.

executa-las; que uma das funções do reclamante era inserir ao

333, II, do CPC. E de tal mister a reclamada não se desvencilhou a

sistema a contabilização; que se denomina sistema "imput"." g.n.

contento.

O próprio reclamante confessa a diferença entre as funções

Para o enquadramento do empregado nas exceções previstas no

exercidas ao declarar"que o reclamante fazia variações cambiais,

artigo 62, II, da CLT é necessário que o obreiro tenha autonomia

atualizações financeiras, impostos dentre outros e o Sr. Atila

para determinar e direcionar os serviços da unidade produtiva que

imputava (digitava) os dados".

comanda, independentemente do nome do cargo que detém. É

Ainda que assim não o fosse, a prova oral favorece a tese de

necessário inferir se suas efetivas funções e poderes lhe conferem

defesa.

poder decisório e poder influenciar nos rumos do empreendimento.

As alegações das testemunhas do autor foram genéricas e

Não é o que se verifica no caso destes autos.

superficiais ao descrever as funções do reclamante e do modelo,

O autor, em depoimento pessoal (Id. nº 97c335a - Pág. 1), declarou:

sendo que a segunda testemunha inclusive afirmou que as funções

"que o reclamante coordenava tarefas, embora estivesse anotada

eram similares e os setores interligados. Já a testemunha da

em sua CTPS a função de gerente; (...) que acima do reclamante,

reclamada descreveu as funções do autor e modelo, de forma mais

havia um gerente pleno; que quando precisava sair, pedia

completa e minuciosa, confirmando a tese de defesa no sentido de

autorização para o Sr. Jose Carlos Michilini; que não podia

que uma função complementava a outra, sendo similares, contudo

contratar ou dispensar outros funcionários; (...) que os dias em

não idênticas.

que o reclamante faltava eram descontados de suas férias; que o

Assim, embora reclamante e paradigma tenham exercido funções

reclamante nunca chegou atrasado; que o depoente tinha três

similares não foram idênticas, o que inviabiliza a equiparação

subordinados: analista de contas; que o reclamante tinha acesso ao

salarial pretendida,

sistema "Lead", mas não podia punir os subordinados; que o

Reformo a r. sentença de origem a fim de excluir da

reclamante não avaliava subordinados,apenas contava ao

condenação diferenças salariais mês a mês com o valor

gerente geral sobre o comportamento de cada subordinado; que era

recebido como salário pelo paradigma no importe de

o gerente geral quem decidia, mas que o reclamante comunicava ao

R$1.000,00 referente a todo o período imprescrito e reflexos em

gerente geral a sua impressão sobre o candidato, porém, este fazia

férias acrescidas de 1/3, 13º salário, aviso prévio, depósitos do

nova entrevista; que o reclamante recebia salário maior que os

FGTS e respectiva indenização de 40%.

subordinados, plano de saúde melhor; que tinha bônus diferenciado
dos subordinados e do gerente geral, sendo deste maior; que o

2. Das Horas Extras - Cargo de Confiança

depoente não podia assinar nenhuma comunicação interna até R$

Requer o autor que seja reconhecida a jornada de trabalho indicada

50.000,00; que era o depoente quem pagava o aluguel de um carro

na petição inicial, relativa ao início da jornada.

e era descontado mensalmente; que o gerente geral tinha direito a

A reclamada, por sua vez, insiste que o reclamante exercia cargo de

um carro e não tinha que pagar nada." g.n.

confiança previsto no artigo 62 da CLT.

A primeira testemunha apresentada ao juízo pelo reclamante, Sra.

Razão parcial assiste ao autor.

Alice Leiko Sakaguchi, inquirida (Id. nº 97c335a - Pág. 2) declarou:

O reclamante alegou na petição inicial que "A jornada contratual do

"a depoente informa que o reclamante é gerente da área de

autor era das 07:45 as 17:00 h, de segunda a sextas feiras, com 55

analise de contas e que foi subordinada ao reclamante, que não

minutos de intervalo, contudo, laborava diariamente das 05:30/6:00h

se recorda por quanto tempo; que a depoente não foi admitida

as 19:30/20:00 h, em média, desfrutando de 55 minutos de intervalo

pelo reclamante; que o reclamante pode dar "broncas", mas

para a refeição. Nos três primeiros dias de cada mês, por ocasião

que não podia admitir ou demitir funcionários; que apenas o

do fechamento contábil, lavorava o obreiro das 05:30/6:00 horas até

gerente geral podia admitir ou dispensar; (...); que o reclamante

as 21:00/22:00 horas" (Id. nº 5106622 - Pág. 2).

tinha 05 subordinados; que a depoente possuía cartão de ponto,

A reclamada, em defesa, aduziu que o reclamante estava inserido

mas o reclamante, não, porque tinha cargo de chefia; que o

na hipótese prevista no inciso II, do artigo 62, da CLT (Id. nº

reclamante tinha crachá de acesso, mas que este cartão também dá

a9aad2c - Pág. 10/15).

acesso à portaria; que se o reclamante não tivesse esse cartão de

O ônus da prova quanto ao enquadramento do autor na disposição

acesso, não entraria na empresa; que tem informação de que na

do artigo 62, II, da CLT é da reclamada, pois se trata de norma de

portaria da empresa há o registro da entrada e saída, mas os

exceção, configurando-se como fato impeditivo ao direito de

empregados não têm acesso; que a depoente trabalhava de dois a
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três domingos por mês, por volta de dois anos, mas que antes já

segunda a sexta-feira, das 07 às 18 horas;

fazia horas extras; (...); que não se recorda se o reclamante

- período de balanço contábil com elastecimento da jornada até 21h

participava de processo de avaliação." negritei

em 03 dias por mês"

A segunda testemunha do reclamante, Sr. Cristobal Simão

O reclamante, relativamente ao tema, declarou: "que trabalhava

Guebera, inquirida (Id. nº 97c335a - Pág. 2) declarou: "que o

das 05h30/06h; (...) que em média, ia embora às 18 horas, porém,

depoente já foi subordinado do reclamante há muitos anos, o que

em fechamento de mês, o que durava uma semana, trabalhava por

ocorreu em 1978 a 1980; que apenas o gerente geral podia

volta de 18 horas por dia; (...); que trabalhava de segunda a sexta-

admitir e dispensar funcionários; que acha que o reclamante

feira, e era comum ir aos sábados; que nos últimos 02 anos, em

participava de processos de avaliação, mas não tem certeza;

razão de desenvolvimento do sistema contábil, o reclamante

que o reclamante podia orientar, mas não sancionar os seus

trabalhava de um a dois domingos por mês; (...)".

subordinados; (...); que o depoente não trabalhava no mesmo local

A primeira testemunha do reclamante, Sra. Alice Leiko Sakaguchi,

do reclamante, mas em área próxima, mas que um departamento

inquirida (Id. nº 97c335a - Pág. 2) declarou: "(...) que a depoente

depende do outro; que tinha como visualizar o reclamante no local

entrava por volta das 06h15 e o reclamante já se encontrava na

de trabalho; que às vezes ficava até mais tarde, mas que não sabe

empresa; que a depoente saia as 19h/20h; que na maioria das

o horário em que o reclamante ia embora; que ao final do mês,

vezes em que ia embora, o reclamante estava lá; (...) que a

durante uma semana, o depoente trabalhava até 20h/ 21h/22h; que

depoente trabalhava de dois a três domingos por mês, por volta de

via o reclamante também em tal horário; que chegou a trabalhar um

dois anos, mas que antes já fazia horas extras; (...)"

a dois domingos por mês, nos últimos três anos, em razão do

A segunda testemunha do reclamante, Sr. Cristobal Simão

sistema SAP; que via o reclamante aos domingos; que nos últimos

Guebera, inquirida (Id. nº 97c335a - Pág. 2) declarou: "(...) que o

15 anos, não trabalhou no setor do reclamante; (...)." Destaquei

depoente trabalhava das 07h45 ás 17h, mas chegava por volta

A testemunha da reclamada, Eduardo Fujita, inquirida (Id. nº

das 07 horas e o reclamante sempre estava na empresa; que na

97c335a - pág. 3), declarou: "(...); que o processo para admissão de

saída do depoente, também o reclamante permanecia na empresa;

funcionários, inicialmente precisa verificar a existência de vagas,

(...) que o depoente não trabalhava no mesmo local do reclamante,

aprovação da gerência sênior, inclusive entrando em contato com a

mas em área próxima, mas que um departamento depende do

matriz, se necessário; que para dispensa, também há um processo

outro; que tinha como visualizar o reclamante no local de trabalho;

inicialmente pela avaliação negativa do lead e posteriormente chega

que às vezes ficava até mais tarde, mas que não sabe o horário em

ao gerente geral para decisão; (...); que faz parte da função de

que o reclamante ia embora; que ao final do mês, durante uma

gerente realizar o acompanhamento dos funcionários através

semana, o depoente trabalhava até 20h/ 21h/22h; que via o

de avaliações; (...); que na função de gerente poderia autorizar

reclamante também em tal horário; que chegou a trabalhar um a

férias, monitorar pontos e correções destes; que não ha desconto

dois domingos por mês, nos últimos três anos, em razão do sistema

no salário se faltar ou chegar atrasado; que o depoente pode

SAP; que via o reclamante aos domingos; que nos últimos 15 anos,

assinar comunicados internos no limite de até R$50.000,00; que

não trabalhou no setor do reclamante; (...)" Destaquei

não tem autorização ou procuração para assinar cheques; que

Por sua vez a testemunha da reclamada, Eduardo Fujita, inquirida

o depoente possui procuração, mas que esta não lhe dá poderes

(Id. nº 97c335a - pág. 3), declarou: "(...) que a hora que o depoente

para assinar cheques, mas não sabe informar quanto ao

chegava, as 08h30, o reclamante já estava trabalhandoe quando

reclamante; que quando faltasse tinha que pedir autorização

o depoente ia embora, as 19h/20h ; que no período de 04 a 05 dias

para o gerente sênior; (...)." g.n.

por mês, na semana de encerramento, trabalham até as 19h/ 20h;

Como se vê, as atividades desenvolvidas pelo reclamante, como

que normalmente, entre 17h/18h, o reclamante não estava mais na

"Gerente Contábil" não congregam especial fidúcia e

empresa, mas podia de acontecer de estar na empresa; (...) que é

responsabilidade, necessárias para enquadrá-lo na

certeza que o reclamante estava na empresa até mais tarde durante

excepcionalidade preconizada no art. 62, II da C.L.T. Consigne-se

o fechamento de mês; que o reclamante poderia estar em outro

que o reclamante não recebia a gratificação de função prevista no

lugar após as 17/18h; (...)." g.n.

parágrafo único do artigo supra citado (Id. nº c8bd175).

Assim, correta a r. sentença que, nos limites da prova, fixou a

Assim, correta a r. sentença de origem afastou o enquadramento do

jornada média das 07h00 às 18h00, com elastecimentos no período

reclamante na hipótese prevista no inciso II, do artigo 62, da CLT.

de balanço contábil.

A r. sentença de origem fixou a seguinte jornada de trabalho: "- de

Nada a reparar.
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Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

RECORRIDO: AEROPARK SERVICOS LTDA, TAM LINHAS

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

AEREAS S/A., HENRIQUE APARECIDO DA CONCEICAO

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMPRESA PRIVADA.

Votação: Unânime.

Conforme entendimento consagrado no item IV da Súmula nº 331

Sustentação Oral: OSWALDO SANT'ANNA.

do C. TST, "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER dos recursos interpostos

tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja

pelo reclamante e pela reclamada e, no mérito, NEGAR

participado da relação processual e conste também do título

PROVIMENTO

executivo judicial".

ao recurso ordinário do reclamante e, DAR

PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da reclamada a fim de excluir

Inconformada com a r. sentença de ID 6bf82d8, cujo relatório adoto,

da condenação diferenças salariais decorrentes do pedido de

que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos,

equiparação salarial no importe de R$1.000,00 referente a todo o

recorreM, ordinariamente, a 2ª reclamada (ID 379f58e). Pretende a

período imprescrito e reflexos em férias acrescidas de 1/3, 13º

reforma da r. decisão quanto aos seguintes temas:

salário, aviso prévio, depósitos do FGTS e respectiva indenização

"responsabilidade subsidiária", "multa normativa", "adicional de

de 40%, nos termos da fundamentação do voto da Relatora,

periculosidade", "honorários periciais", "intervalo intrajornada",

mantendo, no mais, a r. sentença de origem, inclusive quanto ao

"auxílio alimentação e PLR".

valor da condenação e custas, eis que ainda compatíveis com as

Contrarrazões pelo autor (ID b1c9e6f).

verbas deferidas.

É o relatório.

VOTO
ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
Pressupostos de admissibilidade
Desembargadora Relatora
APB

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos
de admissibilidade.

VOTOS

1. Responsabilidade subsidiária

Acórdão
Processo Nº RO-1000960-39.2015.5.02.0322
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A.
ADVOGADO
FABIO RIVELLI(OAB: 297608/SP)
RECORRIDO
TAM LINHAS AEREAS S/A.
ADVOGADO
FABIO RIVELLI(OAB: 297608/SP)
RECORRIDO
HENRIQUE APARECIDO DA
CONCEICAO
ADVOGADO
MIGUEL TAVARES FILHO(OAB:
179421/SP)
RECORRIDO
AEROPARK SERVICOS LTDA

Insurge-se a 2ª reclamada contra a r. sentença que a condenou
subsidiariamente ao pagamento dos créditos devidos à reclamante.
Requer, caso mantida a condenação, a limitação da sua
responsabilidade ao período em que houve prestação de serviços.
Na petição inicial, o autor alegou que "prestou serviços com
exclusividade à empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A., sob seu
controle e subordinação, durante todo o pacto laboral, exercendo a
função de agente de segurança" (ID 69adb15 - Pág. 4).
Apesar de regularmente citada, a 1ª reclamada não compareceu na
audiência de instrução, tendo sido considerada revel e confessa

Intimado(s)/Citado(s):
- HENRIQUE APARECIDO DA CONCEICAO
- TAM LINHAS AEREAS S/A.

quanto à matéria de fato (ID 784865a - Pág. 1).
É fato incontroverso, nos autos, a existência de relação material
entre as reclamadas, conforme contratos de prestação de serviços
de IDs ffe9f75 e 4c9edcc.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

E, ao ensejo da audiência de ID 784865a, Pág.2, a segunda
reclamada foi considerada confessa quanto à matéria de fato, uma
vez que não soube dizer se o reclamante realizava ou não os
serviços de proteção em favor da segunda reclamada, nos termos

PROCESSO nº 1000960-39.2015.5.02.0322 (RO)

dos arts. 385, parágrafo 1º e 386 do CCPC.

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Isso assentado e tendo a 2ª reclamada se beneficiado dos serviços
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prestados pela reclamante, assumiu os riscos de sua contratação

da prestação laboral.

com a real empregadora, tendo o ônus de fiscalizar o cumprimento

Portanto, não há que se falar em exclusão da responsabilidade

por parte da última, das obrigações trabalhistas daí advindas.

quanto à multa normativa. O valor devido à título de multa

O Código Civil Brasileiro, fonte subsidiária do Direito do Trabalho

normativa, em razão da infração às normas coletivas relativas à

(parágrafo único do art. 8º da CLT), estabelece que aquele que

concessão de PLR, já foi fixado em RS 207,00 (R$ 100,00 do biênio

causar prejuízo a outrem, por ação ou omissão voluntária,

2013/2014; R$ 107,00 do biênio 2014/2015), em relação ao qual

negligência ou imprudência, tem o dever de repará-lo (art. 186 c/c

não se insurgiu a recorrente. Não há que se falar, portanto, em

art. 927, ambos do C. C).

qualquer outra limitação a este título.

Esta é a premissa da responsabilização subsidiária das tomadoras

Mantém-se.

de serviços. Ao terceirizarem a execução de atividade-meio, as

3. Adicional de periculosidade

tomadoras de serviços têm o dever de fiscalizar o fiel cumprimento

Na petição inicial, o autor sustentou que suas funções consistiam

das obrigações trabalhistas devidas pela empresa contratada, sob

em "fazer a proteção das aeronaves estacionadas na área remota

pena de serem responsabilizadas subsidiariamente, mormente em

(aviões aguardando horário) e finger (aviões em transito),

se tratando de crédito de natureza alimentar, em decorrência da

inspecionar o abastecimento de combustível, controle de acesso e

culpa in eligendo e in vigilando. Neste sentido, trilha o entendimento

patrulha móvel, para tanto, adentrava habitualmente no porão das

jurisprudencial consubstanciado na Súmula 331, IV, do C. TST:

aeronaves, as quais encontravam-se na pista e pátio de manobras

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do

(áreas operacionais e restritas) e Terminal de Cargas - TECA

empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos

(importação/exportação), sendo que nos locais de trabalho existem

serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da

produtos radioativos, explosivos e inflamáveis, e, suas atividades

relação processual e conste também do título executivo judicial".

sempre foram desenvolvidas concomitantemente ao abastecimento

A lei e a jurisprudência não excluem, portanto, a responsabilização

e reabastecimento de combustível das aeronaves dentro da área de

subsidiária da tomadora de serviços.

risco acentuado (7,5m)" (ID 69adb15 - Pág. 8).

Afora isto, na aplicação da lei, o julgador deve atender aos fins

Verifica-se da ata de audiência de ID 784865a, que o d. Juízo de

sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (artigo 5º,

origem, considerando o local de prestação de serviços do autor

da Lei de Introdução ao Código Civil), e não a critérios puramente

(Aeroporto de Guarulhos), determinou a juntada de prova pericial

econômicos. Por isso, ainda que exista contrato eximindo a

emprestada relativa ao pedido de adicional de periculosidade, uma

tomadora de qualquer responsabilidade, o dispositivo não

vez que foram realizadas diversas perícias no mesmo local.

prevaleceria nesta esfera trabalhista, ante os princípios basilares

E o laudo pericial de ID bc4cc3c, elaborado em caso idêntico, em

que norteiam o direito laboral.

que o empregado exercia as mesmas funções do ora reclamante,

Verifica-se que o contrato de trabalho do autor teve início em

consignou:

16/2/2011, findando-se em 1/8/2014.

Análise das Atividades x Área de Risco

Verifica-se que há, pelo menos, dois contratos de prestação de

O Reclamante realizava atividades de proteção/segurança junto às

serviços firmados entre as reclamadas, um com vigência no período

aeronaves da empresa aérea TAM, exercendo suas atividades no

de 1/11/2009 a 31/10/2011 (ID ffe9f75 - Pág. 3), e outro com

pátio do aeroporto em estudo;

vigência de 31/7/2012 a 30/7/2014 (ID 4c9edcc - Pág. 2), não

Simultaneamente ao abastecimento das aeronaves com

havendo que se falar em limitação de responsabilidade,

combustível, são realizados outros serviços de apoio, tais como:

notadamente, frente à confissão ficta de ambos as reclamadas.

carregamento de alimentação servida, carga/descarga de bagagens

Por todo o exposto nota-se que também não há qualquer evidência

e materiais, embarque/desembarque de passageiros, serviços de

de que o reclamante tenha destinado seus serviços a outra

bordo, manutenção, etc;

tomadora, como pretende a recorrente.

(...)

Nada a reformar.

CONCLUSÃO

2. Multa normativa

Vistoriado o local de trabalho do Reclamante, bem como a função

A inserção do inciso VI na Súmula 331 do C. TST não deixa dúvidas

exercida e segundo exposto no presente Laudo, pode-se concluir

acerca da abrangência da responsabilidade da 1ª reclamada:

que o Reclamante exercia atividades em área de risco em

A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange

condições de periculosidade, de forma habitual e intermitente,

todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período

consoante o Anexo 2 da NR - 16 da Portaria 3.214/78.
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A Norma Regulamentadora n.º 16 do Ministério do Trabalho, que

intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação,

trata das atividades e operações perigosas, traz em seu Anexo 2,

repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.

relativo às atividades e operações perigosas com inflamáveis,

Registre-se, por fim, que não há determinação de reflexos das

previsão legal de pagamento do adicional de periculosidade aos

horas extras no adicional de periculosidade, tendo a r. sentença de

trabalhadores que operam na área de risco nos postos de

origem sido expressa no sentido de que a o mencionado adicional

abastecimento de aeronaves (item 1, 'c').

deve ser calculado sobre o salário base.

E consoante o item 3 do mesmo anexo, área de risco, no tocante ao

Nada a reformar.

abastecimento de aeronaves, é toda a área de operação.

6. Auxílio alimentação e PLR

Acresça-se que a permissão da ANAC - AgênciaNacional de

O benefício "auxílio alimentação" e a PLR estão previstos nos

Aviação Civil para que os passageiros permaneçam no interior da

instrumentos normativos acostados aos autos.

aeronave quando do abastecimento de combustível, por si só, não

Considerando a revelia da 1ª reclamada, faz jus o autor às

constitui demonstração de ausência de periculosidade, porquanto

diferenças postuladas.

situação fática diversa daquela dos trabalhadores em atividade na

Nada a reformar.

área de risco.

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

Registre-se que não houve determinação de que o adicional de

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

periculosidade repercuta sobre os DSR's, não havendo interesse

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

recursal quanto ao ponto.

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e SÔNIA APARECIDA

Observa-se, ainda, que a r. sentença já determinou que o adicional

GINDRO.

em comento deve ser calculado sobre o salário base, não havendo

Votação: Unânime.

nada a apreciar, também quanto ao presente tópico.

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

Nada a reformar

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso ordinário

4. Honorários periciais

interposto pela reclamada, salvo quanto aos honorários periciais, e,

No caso, foi determinada a juntada de prova pericial emprestada,

no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL. Ficam mantidos

não tendo havido condenação ao pagamento de honorários

os termos da r. sentença.

periciais. Assim, não há interesse recursal quanto ao ponto.
Não conheço.
ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
5. Horas extras e intervalo intrajornada
Insurge-se a 2ª reclamada contra a condenação ao pagamento de

Desembargadora Relatora
crl

horas extras, alegando, em síntese, que o autor não se desincumbiu
do ônus de comprovar o labor em sobrejornada.

VOTOS

Acórdão

A revelia e confissão da primeira demandada atribui presunção
relativa de veracidade da jornada de trabalho declinada na inicial,
inclusive quanto à fruição parcial do intervalo intrajornada, e
somente seria afastada por provas outras coligidas aos autos, o que
não ocorre no caso concreto.
Cumpre esclarecer que contestar genericamente as horas extras
sob o argumento de que o autor não comprovou a prestação de
labor extraordinário, por si só, não é elemento hábil a elidir a revelia
da primeira reclamada.
A questão relativa à natureza jurídica do intervalo intrajornada foi
superada pela edição do item III da Súmula nº 437 do C. TST,
abaixo transcrito:
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da
CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de
1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

Processo Nº RO-1000993-17.2013.5.02.0381
Relator
ADRIANA MARIA BATTISTELLI
VARELLIS
RECORRENTE
NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL
PAVAOZINHO S/C LIMITADA - ME
ADVOGADO
Marcelo Martins Cesar(OAB: 159139D/SP)
RECORRIDO
HELENA MARIA DA SILVA
DOMINGUES
ADVOGADO
DANILO BARBOSA QUADROS(OAB:
85855-D/SP)
RECORRIDO
Rosa Maria Ferreira
ADVOGADO
ABEL CASTANHEIRA FILHO(OAB:
30276/SP)
ADVOGADO
CLAUDIA FLORIANO
BARBOSA(OAB: 314778/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- HELENA MARIA DA SILVA DOMINGUES
- NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PAVAOZINHO S/C
LIMITADA - ME
- Rosa Maria Ferreira
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Desemprego, horas como extras e reflexos; tudo nos termos e
limites da fundamentação, que doravante fazem parte integrante
PODER JUDICIÁRIO

deste dispositivo. Juros e correção monetária na forma da lei,

JUSTIÇA DO TRABALHO

observada a época própria na forma do artigo 459, parágrafo
primeiro da CLT, conforme Súmula 381 do C. TST. Descontos
previdenciários e fiscais na forma da fundamentação. Multas

PROCESSO nº 1000993-17.2013.5.02.0381 (RO)
RECORRENTE: NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL
PAVAOZINHO S/C LIMITADA - ME REPRESENTANTE: CECILIA
CESAR PAVAO
RECORRIDO: HELENA MARIA DA SILVA DOMINGUES, ROSA
MARIA FERREIRA
RELATOR: ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS
Inconformada com a r. sentença de ID 84ab7d6, cujo relatório

previstas nos artigos 467 e 477, ambos da CLT, conforme
fundamentação. Expedição de ofícios, na forma da fundamentação.
Custas pelos reclamados sobre o valor da condenação ora arbitrado
de R$ 15.000,00, no importe de R$300,00.
Autoriza-se a compensação/dedução de valores pagos a idêntico
título, desde que comprovados nos autos, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa.
Transitada em julgado a sentença, cumpra-se.

adoto, e que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na petição inicial, recorre ordinariamente a Senhora
CECÍLIA CESAR PAVÃO, mediante as razões de ID f321097,
sustentando ser pessoa totalmente estranha à presente lide, na
medida em que, por ocasião da admissão da reclamante, HELENA
MARIA DA SILVA DOMINGUES, já havia se retirado do rol

SILVANE APARECIDA BERNARDES
Juíza do Trabalho"
(ID 84ab7d6 - págs. 9 e 10 - destaques acrescidos)
Tal panorama já basta para a aplicação da Súmula nº 6 deste E.
TRT da 2ª Região, que preceitua:

societário da reclamada NÚCLEO DE RECREAÇÃO INFANTIL
PAVÃOZINHO S/C/ LTDA - ME.
Não houve a apresentação de contrarrazões.
Desnecessário o Parecer da D. Procuradoria Regional do Trabalho.
É o relatório.

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE.
Não se aplica em favor do empregador o benefício da justiça
gratuita (Res. nº 04/06 - DJE 03/07/06 e retificada pela Res. nº
01/2007 - DJE 12/06/2007).
Ainda que se considere, por mera argumentação, que a Senhora

VOTO
I - ADMISSIBILIDADE
Não conheço do presente recurso ordinário, por deserto.
Com efeito, a parte dispositiva da r. sentença recorrida é por demais
clara ao enquadrar a ora recorrente, Senhora CECÍLIA CESAR
PAVÃO, nacondição de sócia da reclamada NÚCLEO DE
RECREAÇÃO INFANTIL PAVÃOZINHO S/C LTDA.Confira-se:
"[...]
Pelo exposto, a 1ª. Vara do Trabalho de OSASCO julga
PROCEDENTE EM PARTE a presente ação, para condenar
NÚCLEO DE RECREAÇÃO INFANTIL PAVÃOZINHO S/C LTDA ME, reclamado, a anotar o contrato de trabalho na CTPS de
HELENA MARIA DA SILVA DOMINGUES, reclamante; bem como
condenar de forma SOLIDÁRIA NÚCLEO DE RECREAÇÃO
INFANTIL PAVAOZINHO S/C LTDAME representado pela sócia
CECILIA CESAR PAVÃO e ROSA MARIA FERREIRA a pagarem
a HELENA MARIA DA SILVA DOMINGUES, reclamante, os

CECÍLIA CESAR PAVÃO, pessoa natural, esteja tentando, em seu
nome próprio, insurgir-se contra a r. decisão originária, ainda assim
o seu recurso macula-se da deserção.
É que a declaração de miserabilidade jurídica apresentada pela
recorrente, sob ID f321097, possui, quando muito, o condão de
isentá-la do pagamento das custas processuais, mas não tem o
condão de assegurar-lhe a dispensa do depósito recursal.
Diferentemente do que ocorre com relação às custas processuais, o
depósito recursal não tem a natureza jurídica de típica despesa
processual, mas, sim, de garantia do Juízo. Neste sentido o
julgamento proferido pelo do C. TST, nos autos do Processo AIRR
0000382-57.2013.5.02.0001; Segunda Turma; Rel. Min. José
Roberto Freire Pimenta; DEJT 11/09/2015; Pág. 537.
Portanto, não conheço do recurso ordinário interposto, por
deserto.
Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

seguintes títulos limitados aos valores indicados no aditamento à
inicial: saldo de salário, aviso prévio, férias com abono, 13º salário,
indenização do FGTS e multa de 40%, indenização Seguro

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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596df1d, oportunidade em que discute intervalo intrajornada, multas
dos artigos 467 e 477, ambos da CLT, honorários advocatícios,

Votação: Unânime.

multas normativas e aplicação do artigo 475-J do CPC. O recurso é
tempestivo e foi assinado por procurador devidamente habilitado. A

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

reclamada, por sua vez, maneja sua irresignação por meio das

Trabalho da 2ª Região em: NÃO CONHECER do recurso ordinário

razões de Id c4d5668, insurgindo-se em face da r. sentença de

de CECÍLIA CESAR PAVÃO, nos termos da fundamentação do

origem quanto ao vínculo empregatício, adicional noturno e

Voto da Senhora Relatora.

pagamento pelo dia do comerciário. O recurso é tempestivo e foi
assinado por procurador devidamente habilitado. Preparo
comprovado por meio do Id c4d5668 - fls. 7/11.

ADRIANA MARIA

Contrarrazões Ids 5625045 pela ré e 566c0a7 pelo autor.

BATTISTELLI VARELLIS

É o relatório.

Juíza Relatora
EM

VOTO
Conheço dos recursos interpostos porque presentes os
pressupostos legais de admissibilidade.

VOTOS

Tendo em vista as matérias arguidas em ambos os recursos, passo,

Acórdão
Processo Nº RO-1001032-62.2015.5.02.0601
Relator
REGINA CELI VIEIRA FERRO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO
ADVOGADO
ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 244463-A/SP)
RECORRENTE
RICARDO RASQUINHO
ADVOGADO
WAGNER MARTINS MOREIRA(OAB:
124393/SP)
RECORRIDO
COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO
ADVOGADO
ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 244463-A/SP)
RECORRIDO
RICARDO RASQUINHO
ADVOGADO
WAGNER MARTINS MOREIRA(OAB:
124393/SP)

aprioristicamente, à análise do recurso interposto pela reclamada.
DO RECURSO DA RECLAMADA

1. 1. Da relação havida entre as partes. Da indenização pelo dia
do comerciário. Do adicional noturno.
Insurge-se a reclamada em face da r. sentença de origem que
julgou procedente o pedido de reconhecimento do vínculo
empregatício entre si e o reclamante. Afirma que na relação que
manteve com o autor não estavam presentes os requisitos
estampados no art. 3º da CLT, em especial, onerosidade e
subordinação. Insiste que os serviços eram prestados
eventualmente, na forma de "bicos", recebendo por dia

Intimado(s)/Citado(s):

trabalhado, sem subordinação ou pessoalidade.

- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
- RICARDO RASQUINHO

Sem razão.
Na petição inicial, o autor afirmou que trabalhou na condição de
empregado da reclamada entre 01/02/2011 e 01/02/2015, na
condição de segurança, mediante remuneração mensal de R$

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1.469,99. Reclamou, todavia, que o contrato de trabalho não foi
registrado em CTPS e que não houve o pagamento dos
consectários decorrentes da dispensa sem justo motivo, bem

PROCESSO nº 1001032-62.2015.5.02.0601 (RO)

como das demais obrigações decorrentes do vínculo

RECORRENTE: RICARDO RASQUINHO, COMPANHIA

empregatício.

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Em defesa, a reclamada reconheceu a prestação dos serviços,

RECORRIDOS: RICARDO RASQUINHO, COMPANHIA

alegando, todavia, tratar-se de relação estranha à de emprego,

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

defendendo a tese do trabalho autônomo. Assim agindo, a
reclamada atraiu para si o ônus de demonstrar a existência de

Inconformados com a r. sentença de Id 701e3a8, cujo relatório

fato impeditivo do direito do reclamante à pretensão de

adoto, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da

reconhecimento do vínculo empregatício, nos termos do artigo

reclamação, recorre ordinariamente o reclamante por meio do Id

818 da CLT, mister do qual não se desvencilhou a contento, uma
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vez que nenhuma prova produziu em seu favor, quer oral (Id

integralmente fruído.

0da6fb2) ou documental que fosse capaz de demonstrar a

Neste contexto, era da reclamada o ônus de provar que foi outra a

veracidade de suas alegações atinentes ao trabalho

jornada que não aquela descrita na inicial, do que não se

autônomo/eventual.

desincumbiu, uma vez que nenhuma prova produziu em seu favor.

Deste forma, à míngua de provas suficientes, repita-se, para

Desta forma, por não terem sido juntados aos autos os controles de

comprovar que a relação mantida entre as partes era diversa da

ponto da reclamante, e por não ter sido produzida prova em sentido

relação de emprego, mantém-se a r. sentença de origem que

contrário, deve ser presumida veraz a tese de que o intervalo

reconheceu o vínculo entre o autor e a reclamada, do período

intrajornada não era integralmente fruído.

01.02.2011 a 01.02.2015, na função de segurança, condenando-

Portanto, tendo em vista a supressão do intervalo para refeição de

a ao pagamento de 42 dias de aviso-prévio proporcional,

descanso, reforma-se a r. sentença de origem, com vistas a

considerado o salário de R$1.469,99 (alegado na inicial e não

acrescentar à condenação o pagamento de uma hora por dia

infirmado pela ré), bem como férias em dobro 2011/2012 + 1/3;

trabalhado como se extra fosse em razão da não concessão da

férias em dobro 2012/2013 + 1/3; férias vencidas 2012/2013 +

pausa intervalar em comento, com idênticos adicionais, reflexos e

1/3; férias integrais 2014/2015 + 1/3; férias proporcionais 2015

integrações já deferidas pela r. sentença de origem para as demais

(01/12) + 1/3; 13º salários de 2011, 2012, 2013, 2014; 13º salário

horas extras. Frise-se que a concessão parcial do intervalo para

proporcional de 2015 (02/12); indenização direta do FGTS 8% +

refeição e descanso enseja o pagamento integral do período,

40%, inclusive sobre aviso prévio e 13º salários, de todo o

conforme teor da Súmula 437 do C. TST. Ressalte-se, ainda, que

período laboral. Reconhecido o vínculo empregatício e dada a

possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, parágrafo 4º,

previsão normativa específica, devido o pagamento da

da CLT, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o

indenização pelo dia do comerciário (Id c5c6e42, cls. 24ª, fls.

intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação,

138, por amostragem). Por fim, de manter-se a condenação ao

repercutindo no cálculo de outras parcelas salariais, consoante já

pagamento do adicional noturno, uma vez que as razões

mencionado entendimento sedimentado por meio da Súmula 437 do

recursais fundam-se unicamente na negativa do vínculo

C. TST.

empregatício (Id c4d5668 - fl. 5), o que já restou superado na

Reformo.

fundamentação deste voto.

2. Multas dos arts. 467 e 477 da CLT

Nego, pois, provimento.

Com parcial razão.

DO RECURSO DO RECLAMANTE

A lide não colhe verbas rescisórias incontroversas,razão pela qual

1. Do intervalo para refeição e descanso

descabe falar-se em aplicação do art. 467 da CLT.

Insurge-se o autor em face da r. sentença de origem que julgou

Entendo que a multa do art. 477, § 8º, da CLT, é devida, nos termos

improcedente o pedido de pagamento de horas extras em

do que dispõe a Súmula 462 do C. TST, uma vez que o vínculo

decorrência da supressão do intervalo intrajornada. Insiste que não

empregatício foi reconhecido em Juízo.

dispunha do regular intervalo para refeição e descanso, invocando

3. Dos honorários advocatícios

em seu favor o entendimento contido na Súmula 338 do C TST,

Sem razão.

dada a não juntada dos cartões de ponto.

Indevidos os honorários advocatícios, uma vez que no processo do

Comporta reparos.

trabalho não há honorários decorrentes de mera sucumbência,

No que tange aos horários efetivamente cumpridos, cabe pontuar

conforme dispõe a Súmula 219, do C. TST. Tampouco há de se

que, diante do reconhecimento do vínculo de emprego, consoante

falar em indenização por perdas e danos nos termos dos artigos

disposto no art. 74, parágrafo 2º, da CLT, incumbia à parte

389, 402 e 404 do Código Civil, na medida em que no processo do

reclamada apresentar os controles de ponto do autor, o que não se

trabalho ainda vigora o "jus postulandi", e em face dos termos da

verifica no caso em tela.

Súmula 18 do E. TRT/SP:

Assim, dada a falta de controles de jornada, em consonância com o

"SÚMULA Nº 18: Indenização. Artigo 404 do Código Civil. O

entendimento sedimentado por meio da Súmula 338 do C. TST,

pagamento de indenização por despesa com contratação de

com a qual comungo, deve ser reconhecida como válida a jornada

advogado não cabe no processo trabalhista, eis que inaplicável a

declinada na exordial (como procedeu o MM Juízo de origem

regra dos artigos 389 e 404, ambos do Código Civil. (Res. nº

quanto aos horários de entrada e saída), inclusive quanto ao

01/2014- DOEletrônico 02/04/2014)"

intervalo intrajornada, o qual o autor reclama não ter sido

Mantenho.
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4. Das multas normativas

vigentes à época da prestação dos serviços, por infração, no total

Pugna o reclamante pela reforma da r. sentença de origem que

de duas; c) pagamento da multa prevista no art. 477, § 8º da CLT,

julgou improcedente o pedido de pagamento de multa pelo

mantendo, no mais, a r. sentença de origem, nos termos da

descumprimento das cláusulas normativas juntadas aos autos e

fundamentação do voto da Relatora, inclusive quanto o valor

vigentes à época da prestação dos serviços. Aduz que inúmeras

arbitrado à condenação e às custas processuais.

foram as infrações, perseguindo o pagamento das multas naqueles
instrumentos previstas.
Com razão.

REGINA CELI VIEIRA FERRO

Na peça de ingresso o autor reclamou que a reclamada não pagava
corretamente as horas extras prestadas; não respeitava o intervalo

Juíza Relatora
fpm

para refeição e descanso; não remunerava o adicional noturno; não

Acórdão

efetuava o depósito do FGTS; não pagou o dia do comerciário; não
remunerou a cesta natalina, tampouco 13o. salários e verbas
rescisórias, descumprindo as cláusulas normativas elencadas na fl.
7 de Id 61215db.
Consoante se infere do julgado, durante o contrato de trabalho
houve violação aos preceitos normativos atinentes às horas extras e
dia do comerciário (cláusulas 7ª e 16ª; 24ª - respectivamente, por

Processo Nº RO-1001102-76.2015.5.02.0602
Relator
ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO
PIRES
RECORRENTE
MARCO ANTONIO COSTA
ADVOGADO
ROODNEY ROBERTO DE
ALMEIDA(OAB: 116997/SP)
RECORRIDO
BRASLO PRODUTOS DE CARNE
LTDA
ADVOGADO
BENEDICTO CELSO BENICIO
JUNIOR(OAB: 131896/SP)

amostragem, CCT 2013/2014 - Id abbb74d), pelo que é devida ao
empregado a multa prevista na cláusula 44 do mesmo instrumento
normativo, por infração, observado o respectivo período de vigência.

Intimado(s)/Citado(s):
- BRASLO PRODUTOS DE CARNE LTDA
- MARCO ANTONIO COSTA

Reformo.
5. Da aplicação do artigo 475-J do CPC
Desprovejo.
PODER JUDICIÁRIO

A questão se resolve por meio do entendimento sedimentado por

JUSTIÇA DO TRABALHO

meio da Súmula 31 deste E TRT 2ª Região, com o qual comungo:
"31 - Multa do art. 475-J do CPC. Inaplicabilidade ao processo do
trabalho. (Res. TP nº 02/2015 - DOEletrônico 26/05/2015) A multa

PROCESSO nº 1001102-76.2015.5.02.0602 (RO)

prevista no art. 475-J do CPC não é aplicável ao Processo do

ORIGEM: 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - ZONA

Trabalho."

LESTE

Decisão mantida.

RECORRENTES: MARCO ANTONIO COSTA e BRASLO

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

PRODUTOS DE CARNE LTDA

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

RECORRIDOS: OS MESMOS

Tomaram parte no julgamento: REGINA CELI VIEIRA FERRO,

RELATOR: ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

SÔNIA APARECIDA GINDRO e MEIRE IWAI SAKATA.

RELATÓRIO

Votação: Unânime.

A r. sentença proferida (doc. 15102212370160300000008418361 -

ACORDAM os Magistrados da 10ª. Turma do Tribunal Regional do

ID 040be76), da lavra da MM. Juíza do Trabalho, Dra. Adriana Miki

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso ordinário

Matsuzawa, cujo relatório adoto, julgou procedentes em parte os

interposto e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da

pedidos.

reclamada e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do

Recurso ordinário apresentado pelo reclamante (doc.

reclamante para acrescentar à condenação o A) pagamento de uma

15102309482998200000008418415 - ID 3dd27b5), por meio do

hora por dia trabalhado como se extra fosse em razão da não

qual pretende a reforma do r. julgado no que se refere aos

concessão da pausa intervalar em comento, com idênticos

adicionais de insalubridade e periculosidade.

adicionais, reflexos e integrações já deferidas pela r. sentença de

Recurso ordinário apresentado pela reclamada (doc.

origem para as demais horas extras; B) incluir na condenação a

15103016440876300000008418426 - ID 5ba93aa), por meio do

multa prevista na Cláusula 44 das CCTs juntadas aos autos e

qual pretende a reforma do r. julgado em relação às horas extras e
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reflexos. Preparo- ID a075eb5 - Pág. 1 a 2 - custas e depósito

adstrito ao laudo pericial; que é dever do juiz apreciar a prova

recursal - suficientes e tempestivos.

livremente; que a sentença faz fé pública e que a sentença juntada

Com contrarrazões (doc. 15110614204201600000008418394 - ID

convalida o depoimento da testemunha do autor.

2e6890d e 15111615053056400000008418359 - ID 59c5796),

Não lhe assiste razão.

vieram os autos para este Egrégio Tribunal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença juntada não traz

É o relatório.

nenhuma informação a respeito do local periciado (endereço,

FUNDAMENTAÇÃO

descrição do local, conforme vistoria ambiental, conformidade ou

VOTO

não com as normas regulamentadoras) ou dos agentes causadores

Conheço dos apelos, eis que presentes os pressupostos de

da periculosidade. E, considerando-se a competência territorial (1ª

admissibilidade.

Vara do Trabalho de Osasco), é muito provável que a filial

RECURSO DO RECLAMANTE

inspecionada não seja aquela onde laborou o autor (em bairro da

1.Adicional de periculosidade

zona leste de São Paulo).

Em sua peça de ingresso, asseverou o autor que a "reclamada tem

A prova pericial é imprescindível para o enquadramento das

em seu estabelecimento gerador de energia movido a Diesel" e que

condições de trabalho e áreas de risco fixadas nas Normas

"a bomba do referido gerador ficava dentro do seu local de trabalho,

Regulamentadoras, conforme dispõe o art. 195 da CLT:

encostada na sala do reclamante", motivo pelo qual requereu o

Art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da

adicional de periculosidade.

periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-

Por ocasião da audiência (ID bb406d7), as partes informaram que o

se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou

local de trabalho estava desativado, tendo sido deferido prazo

Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

comum de 15 dias para juntada de prova emprestada acerca da

O depoimento da testemunha ouvida a rogo do autor, Sr. Thiago

periculosidade alegada, sob protestos da reclamada, que entendia

Stevanato da Paz, no sentido de que havia um gerador ao lado da

preclusa a oportunidade.

sala, a uns 2 ou 3 metros da parede, não induz a nenhuma

No prazo assinalado, o reclamante, através de petição (ID eea6977)

conclusão a respeito da caracterização do local de trabalho do autor

juntou

como área de risco.

cópia

da

sentença

proferida

no

Proc.

00010210720105020381 - 1ª VT/Osasco, em que são partes

Não há informação sobre a armazenagem de óleo diesel ou a

Joselito de Oliveira e a reclamada). Referida sentença assim se

existência de tanque para alimentação do referido gerador,

pronunciou (ID e64ba36):

quantidade de inflamáveis armazenados, distância entre o tanque

"Adicional de Insalubridade e Periculosidade

de armazenamento e o local de trabalho do autor, existência de

Para a constatação de uma atividade como insalubre ou perigosa é

bacia de contenção e outros elementos que a vistoria ambiental

necessária a realização de prova pericial (art.195, CLT).

realizada por expert poderia trazer.

Diante da controvérsia sobre matéria de natureza técnica e por

A mera menção de uma sentença a um laudo não gera nenhuma

expressa determinação legal foi determinada realização de perícia

presunção em favor do autor, pois o Perito pode constatar

para a apuração da insalubridade e periculosidade, cujo laudo

condições de periculosidade em um local e não observar tais

pericial apresentado às fls.310/333 e esclarecimentos às fls. 342,

condições em outro.

concluiu pela existência de insalubridade em grau médio e máximo

Diante do exposto, não havendo qualquer elemento técnico capaz

e pela existência de trabalho em condições perigosas.

de enquadrar o local de trabalho do autor como área de risco, não

O Sr. Perito é profissional habilitado de confiança deste juízo e

se há falar de periculosidade, que não pode ser presumida.

elaborou um trabalho técnico com visita ao local de trabalho e

Mantenho.

análise das condições laborais, não havendo nos autos qualquer
fundamento que possa descaracterizar seu trabalho.

RECURSO DA RECLAMADA

Logo, acolho as conclusões do laudo pericial".

2.Horas extras e reflexos
Asseverou o autor, na inicial, que "tinha horário contratual para

Não tendo sido juntado o laudo sobre o qual foi fundamentada a

trabalhar das 7h30 às 17h30, todavia trabalhava de fato

sentença paradigma, foi indeferido o adicional de periculosidade,

prorrogando horário, pelo menos três vezes por semana até às

motivo pelo qual recorre o autor.

19h/19h30. Trabalhava dois sábados por mês, das 7h30 às 17h30".

Aduz o reclamante, em suas razões recursais, que o juiz não está

Em defesa, a reclamada negou a sobrejornada, alegando que as
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partes celebraram acordo para prorrogação e compensação de

(ID 14f5265). Assim, impõe-se a presunção de veracidade da

horas de trabalho, sendo as horas extraordinárias compensadas.

jornada declinada na inicial, nos termos da Súmula nº 338, I, do C.

Em depoimento, declarou o reclamante (ID bb406d7):

TST:

que o ponto era mecânico; que depoente batia o cartão nos horários

338 - Jornada de trabalho. Registro. Ônus da prova. (Res.

efetivos de entrada ao serviço, de saída para o intervalo, de retorno

36/1994, DJ 18.11.1994. Redação alterada - Res. nº 121/2003, DJ

do intervalo e de saída para casa; (...) que depois o ponto passou a

19.11.2003. Nova redação em decorrência da incorporação das

ser biométrico nos horários efetivos de entrada ao serviço, de saída

Orientações Jurisprudenciais nºs 234 e 306 da SDI-1 - Res.

para o intervalo, de retorno do intervalo e de saída para casa, mas 3

129/2005, DJ. 20.04.2005)

vezes por semana depoente saía mais tarde e nessas vezes

I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez)

também passava o dedo no ponto no horário efetivo de saída; que

empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, §

depoente assinava o espelho de ponto, mas não condizia com a

2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de

realidade, pois 3 vezes por semana depoente saía às 19h00 e não

freqüência gera presunção relativa de veracidade da jornada de

constava esse horário; que quando depoente passava o dedo no

trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. (ex-Súmula

ponto, saía um papelzinho, onde constava o horário, o nome do

nº 338 - Res 121/2003, DJ 19.11.2003)

depoente e o nome da empresa; que depoente assinava um

A reclamada não produziu prova testemunhal, não elidindo a

espelho de ponto por mês.

presunção de veracidade da jornada constante da peça de ingresso,

A testemunha ouvida a rogo do autor, Sr. Thiago Stevanato da Paz,

motivo pelo qual a r. sentença a condenou ao pagamento de horas

afirmou:

extras, observado o limite traçado pelo depoimento pessoal do

"trabalhou na reclamada de 2007 a meados de 2013; que depoente

autor.

era coordenador de logística (,,,) que depoente não sabe se o

Não há como se presumir a inexistência de horas extras nos

horário que o reclamante fazia estava marcado corretamente no

períodos em que não foram juntados controles de ponto, mormente

ponto, pois depoente não acompanhava o espelho do reclamante;

porque em relação a tais períodos, o reclamante não teria como

que depoente acompanhava o espelho dos subordinados do

apresentar eventuais diferenças.

depoente, e os horários dos subordinados do depoente estavam

Correta, portanto, a r. sentença, respaldada na jurisprudência de

corretamente consignados no ponto; (...) que depoente trabalhava

nossa mais alta Corte Trabalhista:

das 7h30 às 19h30-19h40 de segunda-feira a sexta-feira, também

HORAS EXTRAS. CARTÕES DE PONTO. JUNTADA DE

trabalhava esporadicamente aos sábados; que o reclamante saía às

COMPROVANTES RELATIVOS A APENAS PARTE DO PERÍODO

19h00-19h30 em 3-4 vezes por semana"

CONTRATUAL. SÚMULA N.º 338, I, DO TRIBUNAL SUPERIOR

O reclamante anotava corretamente a jornada, tanto no período em

DO TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. 1. A jurisprudência desta Corte

que o ponto era mecânico, como no período em que o registro era

superior, consubstanciada no item I da Súmula n.º 338, encerra tese

biométrico. E, embora insinue a ocorrência de manipulação dos

no sentido de que "é ônus do empregador que conta com mais de

horários, sua testemunha não confirma tal hipótese.

10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do

O Sr. Thiago acompanhava os registros de seus subordinados e os

art. 74, § 2º, da CLT", sendo que "a não apresentação injustificada

horários estavam corretamente consignados no ponto, o que indica

dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade

a ausência de manipulação dos cartões.

da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em

Da análise dos espelhos de ponto (ID dc54e10 - págs. 7 a 18),

contrário". 2. Não tendo a reclamada juntado aos autos cartões de

verifica-se a anotação de jornada extraordinária, como por exemplo,

ponto relativos a alguns meses do período laborado, incide a

em 20.12.2012 (ID dc54e10 - Pág. 7), até as 18h43.

presunção de veracidade da jornada declinada na peça de ingresso

O reclamante não apontou diferenças de horas extras no período

relativamente ao período não acobertado pela prova produzida. 3.

abarcado pelos cartões de ponto juntados (16.12.2011 a

Merece reforma a decisão proferida pela Corte de origem para

15.11.2012), motivo pelo qual foram indeferidas diferenças de

acrescer à condenação o pagamento de horas extras, de acordo

16.12.2011 a 15.11.2012, acolhendo-se a jornada declinada na

com os termos do pedido formulado na inicial, nos meses em que

inicial em relação aos períodos sem juntada de espelhos de ponto.

não houve a juntada dos cartões de ponto. 4. Recurso de revista

Em relação aos períodos em que não foram juntados cartões de

conhecido e parcialmente provido .(RR 2146020125050016, TST, 1ª

ponto (de 19.7.2010 a 15.12.2011 e de 16.11.2012 a 17.6.2013), a

Turma, Rel. Min. Lélio Bentes Corrêa, Publ. DEJT 13.3.2015)

reclamada não justifica sua omissão, consoante termos da defesa

Mantenho.
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mensalmente, a título de "vale-transporte", diante de seu caráter
Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

salarial, deve integrar a sua remuneração para todos os efeitos

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

legais.

Tomaram parte no julgamento: ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO

O reclamado, MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, mediante

PIRES, ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO e REGINA

as razões de ID 4482e7b, sustenta que o pagamento das férias a

CELI VIEIRA FERRO.

destempo ocasiona, apenas, a aplicação da penalidade

Votação: Unânime.

administrativa prevista no artigo 153 da CLT, não havendo falar-se

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

em pagamento da dobra.

Trabalho da 2ª Região em CONHECER dos recursos das partes, e,

Apresentadas contrarrazões pela reclamante (ID 3bfe483). Não

no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a r.

houve contrarrazões do reclamado.

sentença recorrida, nos termos da fundamentação do voto.

Parecer da D. Procuradoria Regional do Trabalho, conforme ID
7b308d0, pelo conhecimento e não-provimento dos recursos.
É o relatório.

ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES
Desembargador Relator

VOTO

m

I - ADMISSIBILIDADE

VOTOS

Por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade,

Acórdão
Processo Nº RO-1001185-91.2015.5.02.0473
Relator
ADRIANA MARIA BATTISTELLI
VARELLIS
RECORRENTE
DEBORA BERNARDELLI MARIN
ADVOGADO
ELIZABETE CRISTINA FUZINELLO
LAGUNA(OAB: 346935/SP)
ADVOGADO
ANSELMO LIMA GARCIA
CARABACA(OAB: 317428/SP)
RECORRIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
CAETANO DO SUL
ADVOGADO
ANELIZE RUBIO DE ALMEIDA
CLARO CARVALHO(OAB: 85254/SP)
CUSTOS LEGIS
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT

conheço de ambos os recursos.
II - RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE
II.1 - Integração do "vale transporte" na remuneração
O recurso não merece ser provido.
O benefício em apreço (vale-transporte), que, conforme melhor se
verá adiante, tem assento principal em lei federal, também se
encontra assegurado aos servidores do Município reclamado por
intermédio de legislação local que estabelece, explicitamente, a
natureza indenizatória da verba. Confira-se, a propósito, o disposto
nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.948/88, verbis:
"VALE TRANSPORTE

Intimado(s)/Citado(s):
- DEBORA BERNARDELLI MARIN
Art. 1º. Fica instituído o vale-transporte, que o Município e demais
órgãos da Administração Indireta, tais como autarquias, fundações
públicas municipais e congêneres, anteciparão aos servidores
PODER JUDICIÁRIO

públicos municipais em geral, estatutários e celetistas, para

JUSTIÇA DO TRABALHO

utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho
e vice-versa, através do sistema de

PROCESSO nº 1001185-91.2015.5.02.0473 (RO)
RECORRENTE: DEBORA BERNARDELLI MARIN
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO
SUL
RELATOR: ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS

transporte coletivo público urbano e intermunicipal com
características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou
mediante concessão ou permissão de linha regulares e com tarifas
fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos
e especiais.

Inconformados com a r. sentença de ID 507360c, cujo relatório
adoto, e que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na petição inicial, recorrem ordinariamente ambos os
litigantes.
A reclamante, DEBORA BERNARDELLI MARIN, mediante as
razões de ID b4fd322, sustenta que o valor por ela recebido
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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a - não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração

os demonstrativos de pagamento no Id. 4f34478 verifica-se que a

pra quaisquer efeitos;

reclamada não logrou comprovar o pagamento tempestivo das

b - não constitui base de incidência de contribuição previdenciária

férias acrescidas de 1/3 à autora dos últimos cinco anos do contrato

ou de fundo de garantia por tempo de serviço;

de trabalho, ou seja, até dois dias antes do início de seu gozo, em

c - Não se configura como rendimento tributável do servidor público

descumprimento da observância do preceito legal quanto ao

municipal em geral.

pagamento antecipado (artigo 145 da CLT), deixando, assim, de

.............................................................."

propiciar ao empregado a obtenção de meio econômico para
desfrutar o período de repouso. Diante do exposto, resta devido o

Como se vê, é nitidamente indenizatória, de acordo com a

recebimento da dobra das férias relativa ao período imprescrito do

legislação municipal supra, a natureza jurídica do vale-transporte

contrato de trabalho acrescidas de um terço, como se apurar em

que vem sendo pago pelo Município reclamado à reclamante.

regular liquidação de sentença. Registre-se que a reclamante já

E nem poderia ser diferente, pois a Lei Federal nº 7.418, de

recebeu a parcela de forma simples, sendo deferido somente a

16/12/1985, que disciplina as regras gerais da matéria, preceitua,

dobra relativa aos períodos aquisitivos referidos."

expressamente, em seu artigo 2º:

(ID 507360c - pág. 2 - destaques acrescidos)

"Art. 2º. O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se o pagamento (e

definidos, nesta Lei, no que se refere à contribuição do empregador:

não a concessão) das férias fora do prazo a que alude o artigo 145

a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração

da CLT gera, ou não, direito à percepção da dobradas férias com o

para quaisquer efeitos;

respectivo terço constitucional, ou se esse atraso impõe, apenas e

b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou

tão-somente, a punição administrativa prevista no artigo 153 da

de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

CLT. A norma Consolidada no artigo 145 estabelece:

c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
(Com a revogação do texto original deste dispositivo e a

"Art. 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o

renumeração determinadas na Lei nº 7.619, de 30.9.1987, DOU

caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois)

1.10.1987, o art. 3º passou a constar como art. 2º)"

dias antes do início do respectivo período.

(grifos acrescidos)

Parágrafo único. O empregado dará quitação do pagamento, com

Não aproveita à reclamante a invocação insulada Lei Municipal nº

indicação do início e do termo das férias. (Artigo com redação

3.463, de 24/05/1996, que teria incluído o vale-transporte no cálculo

determinada no Decreto-Lei nº 1.535, de 13.4.1977, DOU

do 13º salário e das férias anuais. A referida Lei Municipal

13.4.1977, em vigor no dia 1.5.1977)"

(3.463/1996), a par de se chocar com a supra mencionada Lei

(destaques acrescidos)

Municipal nº 2.948/88, não tem o condão de alterar a natureza

Como se vê, o artigo 145 da CLT determina que o pagamento da

jurídica do benefício, e muito menos revogar a legislação federal

remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início

atinente à matéria (Lei Federal nº 7.418, de 16/12/1985), mesmo

do respectivo período. O artigo 7º, XVII, da CRFB, por seu turno,

porque a competência para legislar sobre Direito do Trabalho foi

prevê o pagamento das férias com o acréscimo, no mínimo, de

atribuída, privativamente, à União Federal (Artigo 22, I, da CRFB).

um terço a mais do que o salário normal.

Logo, não há falar-se em integração do valor relativo ao vale-

Daí se concluir que a finalidade das normas supra é a de

transporte na remuneração da reclamante. Intactos os artigos 458

proporcionar ao empregado o gozo das férias com recursos

da CLT e 7º, X, da CRFB.

financeiros que melhor viabilizem o seu descanso, o que, em tese,

Nada modifico.

ocorre com o recebimento antecipado da remuneração das férias +
1/3. Logo, o pagamentodas férias em desacordo com o prazo

III - RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO

estabelecido no multicitado artigo 145 frustra a finalidade do

III.1 - Dobra das férias

instituto.

Inicialmente impõe-se destacar, por relevante, que o que o título

O C. TST pacificou, em sua Súmula nº 450 (antiga OJ n.º 386 da

deferido à reclamante, na origem, consiste na "dobra" das

SBDI-I), o entendimento de que as férias gozadas, porém, não

férias, e não nas férias "em dobro". Confira-se.

remuneradas dentro do prazo do artigo 145 Consolidado, geram,

"[...] Da análise da documentação juntada com a defesa,

sim, ao trabalhador, o direito à dobra das férias. Embora o

confrontado a relação de férias constante do Id. ba4a11c - Pág. 1 e

mencionado Verbete utilize-se tanto da expressão "dobra devida" e
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"pagamento em dobro", o certo é que ele se refere, na realidade, à

aludida contrariedade à Súmula nº 450 do TST. VII. Recurso

"dobra das férias". Assim, a consequência jurídica decorrente do

conhecido e provido. (TST; RR 0001214-50.2013.5.01.0282; Quinta

pagamento atrasado das férias + 1/3 não é, como alega o

Turma; Rel. Min. Antônio José de Barros Levenhagen; DEJT

Município recorrente, a configuração da mera infração

20/05/2016; Pág. 1333).

administrativa prevista no artigo 153 da CLT, mas, sim, o

(destaques acrescidos)

pagamento da dobra das férias + 1/3, tal como escorreitamente

Mantenho.

decidido na r. sentença recorrida. Aplica-se ao caso o entendimento

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

contido nas seguintes Ementa de Acórdão:

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº

Tomaram parte no julgamento: ADRIANA MARIA BATTISTELLI

13.015/2014. FÉRIAS NÃO REMUNERADAS NA ÉPOCA

VARELLIS, REGINA CELI VIEIRA FERRO e ARMANDO

PRÓPRIA. DOBRA DEVIDA. SÚMULA Nº 450 DO TST. I. O artigo

AUGUSTO PINHEIRO PIRES.

128 da CLT assegura direito a férias anuais, com o objetivo de o

Votação: por maioria, vencido o voto do Desembargador Armando

empregado se recuperar do desgaste físico-psicológico

Augusto Pinheiro Pires, que expungia da condenação o pagamento

superveniente a um ano de atividade laboral, sendo fácil inferir a

em dobro das férias.

ilegalidade de sua barganha em dinheiro. II. Com efeito, na gênese

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

do instituto, encontram-se fundamentos de natureza biológica, como

Trabalho da 2ª Região em: CONHECER dos recursos ordinários da

o combate aos problemas psicofisiológicos, provenientes da fadiga

reclamante e do reclamado, e, no mérito, NEGAR-LHES

e da excessiva racionalização do serviço, de caráter social, com a

PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do Voto da Senhora

possibilidade de maior convívio familiar e social, tanto quanto de

Relatora.

natureza econômica, como o combate à fadiga que propicie maior e
melhor rendimento dos serviços prestados. III. Considerando a
norma do artigo 145 da CLT, a qual preconiza que o pagamento da

ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS

remuneração das férias e, se for o caso, do abono referido no artigo
143, será efetuado até dois dias antes do início do respectivo

Juíza Relatora
EM

período, combinada com a do artigo 137 do mesmo diploma
celetista, cabe ao empregador, quando conceder o gozo das férias

VOTOS

Acórdão

aos seus empregados, submeter-se às obrigações de permitir o
período de descanso e de lhes pagar a importância relativa às
férias, sob pena de desobediência aos respectivos dispositivos
celetistas e à norma do artigo 7º, inciso XVII, da Constituição. lV.
Daí a ilação de ser devida a dobra das férias gozadas no prazo
legal, mas pagas após o prazo do artigo 145, seja pela aplicação
analógica do artigo 137 da CLT seja pelo desvirtuamento da

Processo Nº RO-1001351-60.2014.5.02.0473
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
MIGUEL DOS SANTOS
ADVOGADO
ERINALDO ALVES
RODRIGUES(OAB: 274045/SP)
RECORRIDO
GENERAL MOTORS DO BRASIL
LTDA
ADVOGADO
ALEXANDRE LAURIA DUTRA(OAB:
157840/SP)

finalidade das férias de proporcionar ao empregado um período de
descanso e lazer, previsto para a recuperação de suas energias
após doze meses trabalhados, direito, aliás, garantido

Intimado(s)/Citado(s):
- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
- MIGUEL DOS SANTOS

constitucionalmente. V. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte
se consolidou, por meio da Súmula nº 450, que assim dispõe:
FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO
PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. É devido o
pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que
gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o

PROCESSO nº 1001351-60.2014.5.02.0473 (RO)

prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal. VI. Sobressai,

RECORRENTE: MIGUEL DOS SANTOS

portanto, da decisão impugnada, pela qual foi excluído o pagamento

RECORRIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

em dobro relativo aos biênios 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, a

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
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DO PAGAMENTO DOS DSR. PREVISÃO NORMATIVA. Por

referiu trabalhar saíram de linha de montagem, de forma que não

disposição normativa, a remuneração do descanso semanal foi

seria possível a verificação das exatas condições de trabalho em

incorporada ao salário-base hora, o qual foi acrescido de 16,66%,

que o reclamante se ativava. Ademais, o perito entendeu

que equivalem a 1/6 do salário-base hora. Ou seja, mero silogismo

desnecessária referida visita, uma vez que "Não foi considerada

matemático afasta a pretensão do reclamante, uma vez que se a

necessária a diligência ao local de trabalho devido a minuciosa

verba (DSR) integra a base de cálculo (salário-hora), o resultado,

descrição realizada pelo autor, bem como toda a análise dos

evidentemente, contém aquela verba, o que justifica a ausência de

documentos protocolados"(Id 0348f52 - fl. 5).

discriminação da parcela DSR nos comprovantes de pagamentos

Após a análise dos exames clínicos e complementares

salariais. Referida situação encontra fundamento legal no art. 7º,

apresentados pelo autor, o Expert concluiu que "Encerrando este

XXVI da Constituição Federal/88, em prestígio à autonomia da

trabalho, realizado com base nos documentos analisados, na

vontade privada coletiva, não havendo, inclusive, falar-se em

realização das atividades, nas informações prestadas, nos exames

complessividade do salário, frente à descrição de todas as rubricas

subsidiários e na avaliação médica pericial, concluímos que, no

que a compunham nos contracheques

momento, o autor: não apresenta distúrbio osteomuscular

Inconformada com a r. sentença de Id f2e948d, cujo relatório adoto,

relacionado ao trabalho (DORT); não existe nexo causal nem

que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, recorre

concausal com as atividades executadas na ré; apresenta diversos

ordinariamente a reclamante, por meio das razões de Id 0626004,

processos degenerativos comum a faixa etária e as suas patologias

oportunidade em que discute reconhecimento de doença

de base; não apresenta incapacidade laborativa para as atividades

profissional, adicional de insalubridade, duração do trabalho e

que exercia na ré."(sic - Id d45b7e7 - fl. 11 - sem grifos no original).

estabilidade convencional. Tempestivo e boa a representação

Instado a prestar esclarecimentos, o perito ratificou suas

processual (Id 193e2c9).

conclusões, afirmando que "Não foi realizada vistoria ao local de

Contrarrazões Id 78cbc0b.

trabalho pois o autor referiu não haver trabalhos similares aos que

É o relatório.

ocorriam à época e as alterações orgânicas referidas não são
compatíveis com processos ligados a qualquer atividade

VOTO

ocupacional." (sic - Id fed38c6 - fl. 2).
A despeito de o artigo 479 do CPC determinar a livre convicção do

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos

juízo, o laudo produzido foi bastante elucidativo, não deixando

de admissibilidade.

margem de dúvidas quanto à inexistência de doença ou sequela

1. Da doença profissional. Da responsabilidade civil

com nexo de causalidade entre as atividades que o reclamante

Insurge-se o recorrente em face da r. sentença de origem que

desempenhava junto à reclamada, motivo pelo qual acertadamente

julgou improcedente o pedido de reconhecimento de doença

foram acolhidas pelo juízo a quo as conclusões lançadas pelo

profissional e condenação ao pagamento de indenização por danos

expertem seu parecer. Ademais, destaque-se não ter sido

morais. Aduz que ao longo dos 26 anos do contrato de trabalho, em

comprovada incapacidade laboral.

razão de condições antiergonômicas, desenvolveu

Logo, por não demonstrado o nexo de causalidade entre as

espondilodiscoartrose cervical. Afirma, em síntese, que o laudo

atividades desenvolvidas pelo obreiro e a doença que atualmente o

pericial é imprestável como meio de prova em razão da ausência de

acomete, as quais foram reconhecidamente como degenerativas,

vistoria ambiental.

não há falar-se em responsabilidade civil da ex-empregadora.

Sem razão.

Ressalte-se que a conclusão pericial não foi infirmada por qualquer

Determinada a realização de perícia médica, o laudo pericial de Id

outro elemento de prova, nem mesmo pela prova oral, que sequer

0348f52, realizado pelo perito de confiança do Juízo, concluiu que o

menciona a existência de posturas viciosas no labor do obreiro (Id

reclamante, quando exerceu atividade de "montador tapeceiro"

eb09741). Repita-se, outrossim, que o autor afirmou ao perito que o

atuava instalando ar-condicionado na linha Astra e Vectra, em

trabalho ocorria em equipe formada por três pessoas que

equipe formada por três pessoas que realizavam as montagens

realizavam as montagens alternadamente, mediante pausas livres

alternadamente, mediante pausas livres para descanso(Id 0348f52 -

para descanso. Ou seja, não havia repetitividade nas manobras

fl. 5).

executadas.

De plano, não há fala-se em vícios por ausência de vistoria

Portanto, diante da prova dos autos, improsperável o apelo do

ambiental, uma vez que os veículos com os quais o reclamante

reclamante para que o trabalho seja considerado ao menos como
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concausa à eclosão de suas patologias. As conclusões do laudo

banco de horas. Sustenta que apontou a existência das diferenças

pericial decorreram da constatação de que o reclamante não

em seu favor. Aduz que o banco de horas é inválido em razão da

padece de nenhum mal relacionado ao trabalho, sendo o Perito

prestação habitual de horas extras.

categórico quanto à inexistência de concausa, dado que é firme ao

Sem razão.

concluir que todos os males que acometem o autor são de origem

Os cartões de ponto do reclamante foram juntados aos autos por

extra profissional (DEGENERATIVA).

meio dos Ids. 2358b5c e ss., na forma do art. 74, § 2º da CLT, os

Mantenho.

quais acusam marcação variável dos horários de entrada e saída,
bem como débitos no banco de horas. Ademais, em depoimento

2. Do adicional de insalubridade

pessoal de Id eb09741 o reclamante "... confirmou que estavam

Insurge-se o recorrente em face da r. sentença de origem que

corretos os horários que registrava o ponto...".Logo, válidos

julgou improcedente o pedido de pagamento adicional de

referidos documentos como meio hábil de prova da jornada

insalubridade. Insiste que estava exposto a ruídos acima do limite

efetivamente empreendida, não havendo falar-se em elastecimento

de tolerância sem equipamentos de proteção.

diário de trinta minutos os quais não eram computados.

Sem razão.

No mais, não se vislumbra no caso em apreço a propalada

O laudo técnico pericial elaborado pelo perito de confiança do Juízo,

prorrogação habitual de jornada hábil a ensejar a declaração de

colacionado aos autos por meio do Id 757db78, complementado

invalidade do acordo de compensação de jornada ou banco de

pelos esclarecimentos de Id fa6a532, concluiu que o autor, no

horas, como alega o recorrente.

período em que se ativava nas funções de "verificador de

De início, mencione-se que não restou comprovada a alegação do

qualidade" não esteve submetido a condições insalubres de

autor de que havia 30 minutos de labor extraordinário não anotado

trabalho em razão de agentes químicos ou físicos (Id 757db78 -

nos cartões de ponto, conforme matéria já superada na

fl.9). Especificamente quanto ao ruído, esclareceu que a verificação

fundamentação deste tópico.

identificou que os níveis de pressão sonora estavam entre 81 e 83

Ademais, veja-se que as amostragens apontadas pelo autor em

dB, ao passo que o limite máximo de tolerância seria de 85 dB, o

réplica e renovadas em sede de recurso estão incorretas. Tomando-

que, igualmente, não foi infirmado por qualquer outro elemento de

se por base o mês de abril de 2013, utilizado pelo autor, temos que,

convicção dos autos (Id 757db78 - fl. 5).

na primeira semana, houve regular compensação de jornada do dia

Quando no exercício das funções de "verificador de qualidade" o

1 ao dia 5, laborando 8h40 min diários. O sábado laborado foi labor

reclamante afirmou ao perito que tinha por atribuição "... posicionar

extraordinário. Na semana subsequente, não houve labor em

dispositivo de teste no interior de veículos procedendo "check list"

sábado, havendo cumprimento de mero acordo de compensação de

dos comandos elétricos como desembaçador, limpador de para-

horas (8h40 por dia, 5 dias na semana, não extrapolando o limite

brisa, faróis, freio, setas e outros, anotando em planilha eventuais

semanal). Na semana de 15 a 20 de abril, houve um sábado de

não conformidades para serem sanadas posteriormente"(sic - Id

labor extraordinário; na semana subsequente, o autor laborou

757db78), atividades as quais não tendem a ser naturalmente

apenas 4 dias, não extrapolando limites semanais.

excessivamente ruidosas.

O comprovante de pagamento respectivo (Id bfc2b90) revela o

Ressalte-se que para a confecção do laudo técnico o perito pautou-

pagamentode horas extras diurnas com respectivo adicional (e não

se pelas declarações efetuadas pelo próprio reclamante presente

acúmulo em banco de horas) referentes ao labor extraordinário nos

por ocasião da perícia de forma que as conclusões obtidas pelo

dois sábados (6 e 20 de abril). Não há falar em inobservância das

perito de confiança do Juízo não foram elididas por nenhum outro

horas excedentes à 8ª diária, já que havia acordo de compensação

elemento dos autos, nem mesmo pelas razões recursais, que

de jornada. Não havia a propalada prorrogação habitual de jornada,

residem apenas no inconformismo.

como alega o autor, hábil a invalidar o regime de compensação de

Mantenho.

horas. As amostragens de diferenças apuradas pelo autor partiram

3. Da duração do trabalho

de premissa equivocada, eis que consideraram a invalidade do

3.1 Das horas extras pagas a menor

acordo de compensação e do banco de horas e o cômputo das

Insurge-se o recorrente em face da r. sentença de origem que

horas excedentes à 8ª diária e 44ª semanal, o que, repise-se, é

julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras. Insiste

indevido.

que habitualmente excedia a jornada em cerca de trinta minutos

Assim, correta a r. decisão de origem ao julgar improcedente o

diariamente, as quais não eram pagas, tampouco computadas no

pedido de diferenças de horas extras.
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prestadas pelo autor, considerando-se as ora deferidas, para
3.2. Do deslocamento interno

adequação do adicional incidente, observando-se a vigência de

Insurge-se a recorrente em face da r. sentença de origem que

cada instrumento normativo, com os devidos reflexos já deferidos

julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras pelo

neste tópico.

deslocamento interno. Insiste que gastava entre 15 e 20 minutos

Saliente-se, por fim, e apenas a título de argumentação, que o

entre o desembarque do ônibus e o local de trabalho, onde era feito

reconhecimento das horas extras neste item não altera a conclusão

o registro de ponto. Afirma, ainda, que permanecia entre 45 a 50

do item anterior (diferenças de horas extras), já que se trata de

minutos aguardando o ônibus dentro das dependências da

tempo de deslocamento (ou tempo à disposição), que não se

empregadora (ambos na entrada e saída), totalizando cerca de 1:10

confunde com efetivo labor (prorrogação de jornada), não fazendo

horas de deslocamento.

concluir pela invalidade do acordo de compensação de horas ou do

Com razão.

banco de horas, já que se trata de fundamento distinto e natureza

Quanto ao tempo gasto entre a portaria e o local da prestação dos

diversa.

serviços (de 15 a 20 minutos), em observância ao disposto nos

4. Dos DSR's nunca pagos

artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC, caberia ao autor o ônus de

As normas coletivas juntadas aos autos e vigentes à época da

comprovar suas alegações, por se tratar de fato constitutivo do seu

prestação dos serviços (Id 754aa89 fl. 4) prevêem que "O descanso

direito. E de tal ônus se desincumbiu.

semanal remunerado, para todos e quaisquer efeitos, está integrado

Com efeito, a única testemunha ouvida nos autos, Márcio Flávio

na remuneração fixa do empregado. Esta integração decorreu da

Mortari (Id eb09741), disse que "... levava de 15/20 minutos da

aplicação do percentual de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e

portaria dos ônibus até o local de registro do ponto...".

seis por cento) sobre os salários dos empregados horistas, efetuado

Aplica-se, no particular, como razão de decidir, o entendimento

a partir de janeiro de 2000, que teve por finalidade exclusiva o

sedimentado por meio da Súmula 429 do C TST, com a qual

ajuste referente ao descanso semanal remunerado, não

comungo, por ter reformulado entendimento anterior. In verbis:

configurando, em hipótese alguma, concessão de aumento real de

"429 - Tempo à disposição do empregador. Art. 4º da CLT. Período

salários ou salário complessivo". (grifo acrescido)

de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho . (Res.

Assim, a remuneração do descanso semanal foi incorporado ao

174/2011 - DeJT 27/05/2011) Considera-se à disposição do

salário-base hora, o qual foi acrescido de 16,66%, que equivalem a

empregador, na forma do art. 4º da CLT, o tempo necessário ao

1/6 do salário-base hora. Ou seja, mero silogismo matemático

deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local

singelo afasta a pretensão obreira, uma vez que se a verba (DSR)

de trabalho, desde que supere o limite de 10 (dez) minutos diários."

integra a base de cálculo (salário-hora), o resultado, evidentemente,

Idêntico raciocínio se aplica ao período em que permanecia

contém aquela verba, o que justifica a ausência de discriminação da

aguardando o ônibus fornecido pela empregadora (entre 45 e 50

parcela DSR nos comprovantes de pagamentos salariais.

minutos).

Diga-se, por final, que referida situação encontra fundamento legal

Verifica-se, portanto, que a prova oral confirma que eram gastos os

no art. 7º, XXVI da Constituição Federal/88, em prestígio à

alegados 60 minutos (ida e volta, interpretando-se restritivamente o

autonomia da vontade privada coletiva, não havendo, inclusive, falar

pedido)

-se em complessividade do salário, frente à descrição de todas as

Reformo, pois, a r. sentença de origem com vistas a acrescentar à

rubricas que a compunham nos contracheques (Id 795445a).

condenação o pagamento de uma hora extra por dia efetivamente

Nada a reformar.

trabalhado, conforme anotações dos cartões de ponto, observados
os seguintes parâmetros: a) evolução salarial; b) globalidade salarial

5. Da estabilidade convencional

na base de cálculo; c) adicional previsto em norma coletiva e na

Insurge-se a recorrente em face da r. sentença de origem que

ausência adicional de 50%; d) divisor 220, e reflexos em DSR, 13º

julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização pelo

salários, férias + 1/3, aviso prévio indenizado e FGTS+40%.

descumprimento da estabilidade convencional, por estar às

Com o acréscimo das horas extras deferidas neste ponto, deverão

vésperas da aposentadoria.

ser observados os parâmetros da norma coletiva, que estabelecem

Sem razão.

progressão do adicional a ser observado em razão da quantidade

A cláusula normativa 45ª do ACT juntado aos autos e vigente à

de horas extras prestadas no mês e no ano. Assim, em fase de

época da prestação dos serviços (Id 754aa89 - fl. 17), prevê que

liquidação, será apurada a quantidade de horas extras efetivamente

"Aos empregados que comprovadamente estiverem a um máximo
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de 12 (doze) meses da aquisição do direito à aposentadoria por

adquirido, caso a tese do tempo especial fosse verificada.

idade, por tempo de contribuição, especial ou a prevista no Artigo

Logo, não se vislumbra, na hipótese destes autos, qualquer

188 do Decreto 3.048 de 06/05/99, e que tenham um mínimo de 5

impedimento à rescisão contratual. Corolário, não há falar-se em

(cinco) anos de trabalho na empresa, ficará assegurado o emprego

pagamento de indenização referente ao período de afastamento.

ou salário durante o período que faltar para aposentar-se. Esta

Mantenho.

garantia fica ampliada para 18 (dezoito) meses, quando o

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

empregado tiver mais de 10 (dez) anos de trabalho na empresa.

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

Sem prejuízo dessa garantia, o empregado deve informar a

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

empresa essa condição durante a vigência do Contrato de Trabalho,

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

para constar do seu prontuário.

Votação: Unânime.

A. Confirmado o tempo para qualquer das mencionadas

Observação: Ressalvou entendimento pessoal quanto às horas

aposentadorias, essa garantia deixará de ter validade,

extras atreladas ao deslocamento da portaria até o local de trabalho

independentemente de ter o empregado requerido a concessão do

e vice-versa a Juíza Meire Iwai Sakata.

benefício ao INSS; Caso o empregado dependa de documentação

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

para comprovação do tempo de serviço, terá 60 (sessenta) dias de

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso ordinário

prazo a partir da notificação de dispensa, no caso de aposentadoria

interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, com

simples ou de aposentadoria especial.

vistas a acrescentar à condenação o pagamento de uma hora extra

B. O contrato de trabalho destes empregados, depois da

por dia efetivamente trabalhado, conforme anotações dos cartões

comprovação, somente poderá ser rescindido por mútuo acordo

de ponto, observados os seguintes parâmetros: a) evolução salarial;

entre empregado e a empresa, com a assistência do sindicato

b) globalidade salarial na base de cálculo; c) adicional previsto em

profissional, por pedido de demissão, por falta grave na forma da lei

norma coletiva e na ausência adicional de 50%; d) divisor 220, e

ou mediante pagamento dos salários correspondentes."

reflexos em DSR, 13º salários, férias + 1/3, aviso prévio indenizado

O reclamante não comprovou, todavia, que cumpriu os requisitos

e FGTS+40%, mantendo no mais a r. sentença de origem,nos

exigidos para o reconhecimento da estabilidade vindicada, haja

termos da fundamentação do voto da Relatora, inclusive quanto às

vista que não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia (art. 818

custas processuais e valor da condenação.

da CLT) de comprovar nos autos que tenha informado,
formalmente, a então empregadora, estar em período préaposentadoria.

ANA

Nem se argumente que o "demonstrativo da simulação do cálculo

MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

do tempo de contribuição" de Id 93421a5 supriria a omissão, uma
vez que não consta qualquer protocolo de recebimento pela

DESEMBARGADORA RELATORA
fpm

reclamada.
Ainda que não se entenda necessária a informação formal da

VOTOS

Acórdão

reclamada para fins de registro em seu assentamento funcional,
referido demonstrativo deixa certo que para a concessão da
aposentadoria integral (tempo de contribuição - consoante norma
coletiva supra transcrita) o reclamante ainda necessitaria contribuir
por mais 3 anos, 3 meses e 28 dias. Logo, tempo superior aos 18
meses previstos na norma coletiva.
Da mesma forma, não favorece o reclamante a alegação recursal
no sentido de que o tempo de trabalho em condições insalubres,
consoante perfil profissiográfico previdenciário de Id 3df4d2d, já lhe
asseguraria direito à aposentadoria especial, uma vez que,
preenchidos, em tese, os requisitos para concessão de tal benefício,
não há falar-se em estabilidade pré-aposentadoria. Isso porque não
há garantia de emprego relativamente ao direito de aposentadoria já
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de compensação de jornada através do "Banco de Horas", uma
vez que não existe prova documental inequívoca sobre o controle
de sobre tempo destinado ao banco de horas e nem tampouco
prova de efetiva compensação com folgas. (...) A reclamante

PROCESSO nº 1001456-77.2015.5.02.0707 (RO)

labora para a reclamada de segunda à sábado no horário labora

RECORRENTE: JAQUELINE APARECIDA RAMOS

das 06h:00min às 16h:30min, com 30 minutos de intervalo. Nos

RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

finais de ano, ou seja, no mês Dezembro de cada ano, e nas

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

datas comemorativas a reclamante excede 2 horas das jornadas

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. INTERVALO

supramencionadas, porém, não tendo recebido por estas horas

INTRAJORNADA. Não existe obrigatoriedade de registro diário dos

extras laboradas, portanto, requer tal pagamento. (Id. nº 437db95

horários de início e término do intervalo para refeição e descanso

- Pág. 4/5)

nos controles de jornada. O art. 74, parágrafo 2º, da CLT fixa

A reclamada, em defesa, aduziu que "A reclamante fora

apenas obrigação de anotação dos horários de entrada e saída,

contratada na data de 20 de fevereiro de 1998, para laborar

devendo haver pré-assinalação do período de repouso. Havendo

como "operador de loja" devido a promoções alcançou o cargo

comprovação da assinalação, tal qual ocorre no caso destes

de "assistente administrativo" onde permanece até o momento.

autos, o ônus de provar que não era respeitado o intervalo legal é

(...) Conforme se pode observar nos espelhos de ponto anexos, o

do empregado, considerando se tratar de fato constitutivo de seu

obreiro realizava a seguinte jornada de trabalho: Em regime de

direito, a teor do disposto nos artigos 818 da CLT e 373, I, do

escala 6x1, das 06h00 às 15h00, com observância do intervalo

NCPC."

intrajornada de 01h (uma hora), e DSR, conforme escala. (...)

Inconformada com a r. sentença de Id nº aab7fb6, cujo relatório

Diferentemente do que pretende o reclamante, quando postula

adoto, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos, recorre,

pela nulidade do acordo de compensação de horas, há previsão

ordinariamente, a reclamante (Id. nº 66cc526) pretendendo a

nas normas coletivas aplicáveis às partes do regime de

reforma da r. sentença de origem quanto aos seguintes temas:

compensação horária, nos termos do § 2º do art. 59 da CLT, de

horas extras e reflexos e intervalo intrajornada.

forma a possibilitar que o trabalho extraordinário em determinada

Contrarrazões pela reclamada (Id. nº a144a16).

ocasião fosse compensado com folgas posteriores, mantendo-se

É o relatório.

a jornada dentro do limite legal. Registra-se que o limite para
compensação previsto nas Convenções vigentes à época do
contrato da autora é de 90 dias. Assim, somente poderão ser
consideradas como extras as horas excedentes e não

VOTO

compensadas com folgas no período de 90 dias. A título de

MÉRITO

conferência, a reclamada salienta que as compensações se

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE

davam por folgas parciais ou integrais. (Id. nº 84f122b - Pág. 5/7)

Pressupostos de admissibilidade

Colacionou aos autos a totalidade dos espelhos de ponto

Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante, eis que

relativos ao período imprescrito - de 16/10/2010 a 16/10/2015.

presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade

Referidos espelhos demonstram jornada de trabalho variável,

observada - Id. nº 825d497 - Pág. 2 e regular a representação

bem como anotações de horas extras. (Id. nº b94a567 - Pág.

processual - Id. nº a112a4b - Pág. 1).

11/12, cbd2986 - Pág. 1/12, 1053c19 - Pág. 1/12 e 2da4342 -

1. 1. Das Horas Extras e Reflexos

Pág. 1/4)

Não se conforma a reclamante com a improcedência relativa ao

A reclamante juntou Convenções Coletivas de Trabalhos (Id. nº

pedido de pagamento de diferenças de horas extras e reflexos,

ee52041, cff5d05, 911129b e 62c02b2, relativas aos anos de

inclusive quanto ao intervalo intrajornadas.

2010/2010, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014,

Com razão parcial.

respectivamente) que prevêem, nas cláusulas 24ª e 25ª, a

A reclamante postulou na petição inicial o pagamento de

possibilidade de adoção de regime de compensação de horário

diferenças de horas extras, inclusive quanto ao intervalo

(Banco de Horas).

intrajornada, sob os seguintes argumentos "A reclamada não

Inicialmente, saliente-se que a assinatura dos espelhos de ponto

cumpria os requisitos legais e formais para adoção deste sistema

não é obrigatória, não sendo requisito de validade para os
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mesmos.

somente usufruir 30 min; que recebe ordem do seu superior para

Logo, demonstrar eventual invalidade de tais documentos seria

tal marcação incorreta; que a ré altera o horário de entrada, mas

ônus do reclamante (arts. 818 da CLT e 373, I, do NCPC), do

não altera o horário de intervalo, uma vez que obriga o depoente

qual não se desvencilhou.

a marcar 1 hora; que o horário de saída também é alterado; que

O reclamante, em depoimento pessoal (Id. nº dac98dd),

só é permitido marcar o horário contratual; que não há hora

declarou: "que marca seu horário por crachá; que recebe um

extra no controle, pois não é permitido pela ré; que o

recibo; que tem alguns recibos em sua residência; que o recibo

depoente confirma que já conferiu espelhos e que não

consta o horário correto de entrada; que na hora do almoço

possui sobrejornada em nenhum deles; que assinou alguns

bate o crachá entre 11:30 hrs e 14:30 hrs; que a depoente passa

espelhos; que tem certeza do que diz; que a reclamante chega

o crachá às 11:30 hrs e ao meio dia volta à trabalhar; que a

no mesmo horário que o depoente e continua a trabalhar quando

depoente volta a trabalhar e às 12:30 hrs marca o retorno no

o depoente sai; que não sabe dizer o dia de folga da reclamante;

cartão; que a depoente marca o crachá às 14:20 hrs ou horário

que a folga do depoente é feita em escala não havendo dia certo;

próximo, voltando a trabalhar; que tal espécie de marcação se

que não sabe dizer sobre o horário de intervalo da depoente; que

deu por ordem do Sr. Carlos, antigo gerente da depoente; que

é muito difícil almoçarem juntos; que não sabe dizer quando é o

não era possível marcar sobrejornada nos controles; que

término do almoço da reclamante; que a reclamada não altera

somente marcava o horário contratual; que ao depois de ser

dias de trabalho somente as horas; que a reclamante tem 30 min

alertada sobre a sobrejornada nos cartões, passou a dizer

de intervalo; que na verdade não presenciava o horário de

que podia marcar, mas em horário próximo a saída;que

intervalo da reclamante; que respondeu porque sabe que na

trabalhava normalmente até às 16:30 hrs; que chegava 06:00

empresa tal tempo consiste em ordem do chefe; que o depoente

hrs; que nunca chegou às 09:48 horas; que na verdade era

e a reclamante não tinham o mesmo chefe; que o depoente

obrigada a assinar o cartão; que afirmado que há entrada às

sempre trabalhou na prevenção; que na prevenção há 3 turnos e

09:48 hrs, a depoente não reconheceu tal horário, dizendo que

o depoente nunca trabalhou em outro turno; que não sabe dizer

era obrigada a marcar; que reconhece sua assinatura nos

quantos empregados há no setor da reclamante; que não

controles; que a depoente afirma que sempre entrou 06:00 hrs e

sabe dizer se há mais de um turno no setor da

que o horário de entrada constante dos controles foi manipulado;

reclamante;que sabe da reclamante pela entrada conjunta; que

que perguntado porque a empresa se daria o trabalho de pedir

a Sra. Maria e a Sra. Daniela do setor da reclamante também

para a depoente marcar 1 hora de intervalo se poderia manipular

entram no mesmo horário."

os horário como afirmou; que a depoente disse que obedecia

A testemunha da reclamada, Sr. Giane Aureliano Cardoso de

ordens; que 3 pessoas trabalhavam no setor da depoente; que o

Oliveira, inquirida (Id. nº dac98dd - pág. 2/3), declarou: "que

setor é de recebimento de mercadorias; que as pessoas do setor

trabalha para a ré desde 2005; que é gerente de textil; que não

se revezavam para fruição do intervalo; que todos os dias que

foi gerente da reclamante ou da testemunha; que trabalha das

trabalhava eram marcados; que todos os dias eram efetivamente

07:00 hrs às 15:20 hrs ou das 15:20 hrs às 23:20 hrs; que os

trabalhados constam dos controles."

horários dos recibos da marcação de jornada batem com o

A testemunha que a reclamante apresentou ao Juízo, Sr.

horário do espelho; que a ré não altera os horários; que além

Eduardo Rocha da Fonseca, inquirida (Id. nº dac98dd - pág. 2),

do horário a ré autoriza que se realizem, se necessário 2

declarou: "que trabalha para a ré desde 2006; que o contrato

horas extras por dia; que tais horas podem ser marcadas

está ativo; que o horário é sempre o mesmo sem alteração, não

nos controles, não havendo impedimento; que ultimamente a

havendo hipótese de entrada 1 hora mais tarde para saída 1 hora

reclamante trabalhou das 06:00 hrs às 14:20 hrs; que a

mais tarde ou vice versa; que trabalha das 06:00 hrs às 16;00

reclamante cumpriu outros horários anteriormente; que existe

hrs; que trabalha em escala 6X1; que tem meia hora de intervalo;

uma flexibilidade de horário que permite a entrada 1 hora mais

que trabalha no setor da prevenção; que marca seu horário e

tarde com a saída 1 hora mais tarde; que a testemunha trabalha

recebe recibo; que os horários constantes nos recibos não

das 06:00 hrs às 14:20 hrs; que os gerentes não permitem o

estão corretos; que registra um horário no relógio e o recibo sai

labor no horário de intervalo ou a diminuição deste; que há

com outro horário; que não possui recibos; que ainda trabalha na

refeitório no local; que na empresa há uma sala de

ré; que no momento está de férias e retorna no dia 09 de

descanso;que a depoente nunca presenciou a reclamante

Dezembro; que marca 1 hora de almoço no relógio, apesar de

utilizar a sala de descanso, pois almoça ás 13:00 hrs
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aproximadamente; que não sabe dizer se a reclamante estendia

empregado provar que não era respeitado o intervalo legal,

a jornada ante a distancia entre os departamentos."

considerando se tratar de fato constitutivo de seu direito, a teor

O depoimento da reclamante e o de sua testemunha são

do disposto nos artigos 818 da CLT e 373, I, do NCPC.

contraditórios. A reclamante afirmou que "que marca seu horário

Tendo em vista a contradição entre os depoimentos da autora e

por crachá; que recebe um recibo; que tem alguns recibos em

de sua testemunha, não há como se considerar o depoimento

sua residência; que o recibo consta o horário correto de

desta e, ainda que assim não fosse, ela afirmou que não

entrada" e que eram obrigada anotar a jornada contratual e a

presenciava o horário de intervalo da reclamante.

sua testemunha declarou "que os horários constantes nos

Mantenho nestes pontos.

recibos não estão corretos; que registra um horário no relógio e

Todavia, conforme já exposto, somente a reclamante colacionou

o recibo sai com outro horário; que não possui recibos". Ainda, a

aos autos Norma Coletivas, relativas aos anos de 2010 a 2014

reclamante somente afirmou que eram anotadas horas extras

(este último com validade até 31/08/2014).

nos controles de jornada depois de ser alertada pelo MM. Juízo

Assim, não foi comprovado que a partir de 31/08/2014 havia

de origem sobre as marcações de sobrejornada nos espelhos de

Convenção Coletiva vigente com a previsão de compensação de

ponto acostados, enquanto sua testemunha insistiu que não

jornada pelo sistema de banco de horas.

havia essa possibilidade.

Portanto, a compensação, a partir da data supra até a

Assim, não há como se considerar o depoimento da testemunha

propositura da ação, é inválida, pois não há nos autos acordo

da autora.

individual para compensação de jornada, nem prova da

Por outro lado, a testemunha da reclamada, confirma a tese de

negociação coletiva válida instituindo banco de horas. Assim,

defesa, no sentido de que "os horários dos recibos da marcação

todas as horas extras registradas, no período compreendido

de jornada batem com o horário do espelho; que a ré não altera

entre 31/08/2014 a 25/08/2015 devem ser remuneradas.

os horários que além do horário a ré autoriza que se realizem, se

Reformo a r. sentença de origem, afim de condenar a

necessário 2 horas extras por dia; que tais horas podem ser

reclamada ao pagamento de diferenças de horas extras,

marcadas nos controles".

relativas ao período entre 31/08/2014 a 25/08/2015, assim

Dessa forma, correta a declaração de validade dos controles de

consideradas as excedentes à 8ª diária ou 44 semanal, com

jornada apresentados e do sistema de compensação de horas,

o adicional de 50% (não há norma coletiva para o período) e

eis que expressamente previsto nas cláusulas 24 e 25 das

com reflexos em repousos semanais remunerados, férias

normas coletivas juntadas pela autora, conforme entendimento

acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário,

jurisprudencial majoritário contido na Súmula 85, do C.TST.

FGTS (8%). Deverão ser observados os dias e horários

Superada a validade dos espelhos de ponto, registre-se que as

efetivamente laborados, constantes nos espelhos de ponto

fichas financeiras carreadas no volume apartado da reclamada

juntados pela reclamada, o divisor 220, a evolução salarial

demonstram o pagamento de horas extras e os registros de

do autor, deferindo-se a compensação dos valores

freqüência demonstram créditos e débitos no banco de horas.

comprovadamente pagos a igual título, para evitar o

Incumbe, portanto, ao reclamante demonstrar a existência de

enriquecimento sem causa.

diferenças em seu favor, ônus do qual também não se

2. Dos Complementos Necessários

desvencilhou, eis que em sua manifestação sobre a defesa e

Tendo em vista a reforma do julgado com a procedência parcial

documentos não apontou eventuais diferenças, incluindo-se a

da reclamação e a condenação da reclamada na obrigação de

contagem das horas extras incluídas no sistema de banco de

pagar, cabe fixar os acessórios.

horas.

Os juros moratórios serão calculados a contar da data da

Igualmente, não comprovou a reclamante que não usufruía de

propositura da ação (CLT, art. 883), consoante art. 39 da Lei

uma hora de intervalo para refeição e descanso.

8.177/91. A correção monetária deve ser computada observando-

Não existe obrigatoriedade de registro diário dos horários de

se as épocas próprias, devendo ser considerada como data de

início e término do intervalo para refeição e descanso nos

vencimento o primeiro dia útil do mês subsequente ao da

controles de jornada. O art. 74, parágrafo 2º, da CLT fixa apenas

prestação de serviços, nos termos da Súmula 381, do C. TST.

obrigação de anotação dos horários de entrada e saída, devendo

Ficam autorizados descontos fiscais e previdenciários, nos

haver pré-assinalação do período de repouso. No caso destes

termos da Súmula 368, do C. TST, devendo ser deduzido do

autos há a assinalação da pausa intervalar, sendo ônus do

crédito do reclamante as parcelas que lhe cabem, conforme
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ADVOGADO
dispõe a OJ nº 363 da SDI- I, do C. TST, observando-se, ainda, a
Orientação Jurisprudencial nº 400 da SDI-I, do C. TST, Lei

ADVOGADO

7713/98, art. 12-A, § 9º e Instrução Normativa 1127/2011 da

ADVOGADO

RFB, exceto sobre férias com adicional de 1/3, depósitos do

RECORRIDO

FGTS, diante de sua natureza indenizatória.
ADVOGADO
Custas em reversão, a cargo da reclamada, no importe de R$
160,00, calculadas sobre o valor ora arbitrado à condenação. No

RECORRIDO

importe de R$ 8.000,00.

ADVOGADO

Ante o exposto,

ADVOGADO

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).
Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.
Votação: Unânime.

139
CLEBER MIKIO CORTEZ
MIZUGUTI(OAB: 262515-D/SP)
CAROLINA ALVES CORTEZ(OAB:
59923/SP)
HELENA MARIA CORTEZ
DAMASCENO(OAB: 158016/SP)
VRS TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA.
BEATRIZ FORLI DE ALMEIDA(OAB:
186720/SP)
FEDEX BRASIL LOGISTICA E
TRANSPORTE S.A.
HERNANI KRONGOLD(OAB: 94187D/SP)
PEDRO IVO ZAMBO(OAB:
259350/SP)

Intimado(s)/Citado(s):
- FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.
- GICLEIA DIAS ROCHA
- VRS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso ordinário
interposto pela reclamante, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

PARCIAL para, nos termos da fundamentação do voto da Relatora,

JUSTIÇA DO TRABALHO

JULGAR OS PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de horas extras,
relativas ao período entre 31/08/2014 a 25/08/2015, assim
consideradas as excedentes à 8ªh diária ou 44ªh semanal, com o
adicional de 50%, com reflexos em repousos semanais
remunerados, férias acrescidas do terço constitucional, décimo
terceiro salário e FGTS (8%). Deverão ser observados os dias e
horários efetivamente laborados, constantes nos espelhos de ponto
juntados pela reclamada, o divisor 220, a evolução salarial do autor,
deferindo-se a compensação dos valores comprovadamente pagos
a igual título. Juros, correção monetária, recolhimentos fiscais e
previdenciários igualmente nos termos da fundamentação supra.
Custas em reversão, a cargo da reclamada, no importe de R$
160,00, calculadas sobre o valor ora arbitrado à condenação. No
importe de R$ 8.000,00. Ficam mantidos os demais termos da r.
sentença de 1º grau.

PROCESSO nº 1001603-58.2014.5.02.0313 (RO)
RECORRENTE: GICLEIA DIAS ROCHA
RECORRIDO: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.,
VRS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. DANOS MORAIS. O
ônus de comprovar a conduta ilícita por parte da reclamada recai
sobre a autora, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.
Contudo, no caso dos autos, os fatos descritos na inicial não
restaram demonstrados.
Inconformada com a r. sentença (Id. nº 99025e0), cujo relatório
adoto, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos,
recorre, ordinariamente, a reclamante, (Id. nº 8d98c20). Pretende a
reforma da r. decisão quanto aos pedidos de responsabilidade civil
da reclamada em face de acidente do trabalho típico, pagamento de
indenização de danos morais, pensão mensal, honorários periciais e
honorários advocatícios.

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
Desembargadora

Contrarrazões pela reclamada (Id. nº 20c39ab).
É o relatório.

Relatora
APB
VOTO
VOTOS

MÉRITO

Acórdão
Processo Nº RO-1001603-58.2014.5.02.0313
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
GICLEIA DIAS ROCHA
Relator

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE
Pressupostos de admissibilidade
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos
de admissibilidade: tempestividade observada (Id. nº 4b6b213 -
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Pág. 1) e regular a representação processual (Id. nº 8d0744e - Pág.

quais sejam: a ação ou omissão voluntária; o dano; a culpa ou dolo;

1).

e o nexo causal com o trabalho desenvolvido na reclamada.

Rejeito a preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões

Ainda, o dano moral é aquele que atinge os direitos da

pela reclamada (Id. nº 20c39ab) ante a ausência de impugnação

personalidade e se evidencia pelos abusos cometidos pelos sujeitos

específica aos fundamentos da r. sentença. Verifica-se que o apelo

da relação de emprego, tendo como fundamento legal o artigo 5º,

observa o quanto disposto no art. 514, II do Código de Processo

incisos V e X, da Constituição Federal, caracterizando-se pela

Civil, não havendo que se falar em aplicação da Súmula nº 422 do

violação dos direitos individuais, ou seja, a intimidade, privacidade,

C. TST.

honra e imagem da pessoa.

1. Do Acidente de trabalho e Do Assédio Moral -

Assim, o pedido de reparação de dano moral na seara trabalhista

Responsabilidade Civil - Dos Danos Morais e Materiais

tem por pressuposto ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) do

Requer a reclamante a reforma da r. sentença de origem no que

empregador ou de seus prepostos, sendo ônus da demandante sua

tange à improcedência do pedido relativo aos danos morais e

comprovação, inclusive no tocante à culpa (artigo 818 da CLT c.c.

materiais em virtude de acidente do trabalho sofrido nas

artigo 373, I do CPC/2015).

dependências da reclamada, bem como quanto ao pedido de danos

No caso dos autos, verifica-se que, a despeito das narrativas

morais sofridos em virtude de assédio moral.

recursais, não restaram demonstrados os requisitos ensejadores

Com razão parcial.

das reparações pretendidas com relação ao acidente de trabalho,

A reclamante alegou no aditamento à petição inicial (Id. nº 4ª94783)

sobremodo o dolo ou ao menos a culpa da reclamada, eis que

que "Em data de 10.12.2011 - sábado, por volta das 12:00 horas, ao

sequer foi comprovada ocorrência do acidente de trabalho típico,

terminar seu trabalho, dirigindo-se à portaria da empresa, um

bem como qualquer tipo de assédio moral sofrido pela reclamante.

caminhão da rcda., inadvertidamente, abriu as portas do baú de

Nesse sentido, a reclamante em depoimento pessoal, (Id. nº

forma brusca e incorreta, vindo a atingir à rcte., que caiu ao chão.

db621f1 - Pág. 1), declarou: " (...) que gostava de trabalhar na 1ª

Sentindo dores, a rcte. diligenciou ao pronto socorro da SEISA, sito

reclamada; que após o acidente sofrido pela reclamante, a lider

na Av. Esperança, onde a medicaram. No dia seguinte, ainda com

Luana chamava a depoente de "burra" e "incompetente"; que o fato

muita dor no corpo, a rcte. diligenciou ao HMU, onde procederam

narrado acontecia no setor de embalagem, na frente de outros

exames mais detalhados, inclusive de Raio X, onde foi observado

funcionários; (...)."

lesões causadas pelo acidente típico do trabalho, motivo pelo qual

A primeira testemunha da reclamante, Sra. Sheila da Silva Ferreira,

houve o encaminhamento da rcte. a tratamentos medicamentoso e

inquirida (Id. nº db621f1 - Pág. 2), declarou: "que trabalhou na 1ª

fisioterápico. É certo que a rcda. teve culpa no acidente típico do

reclamada de 19/07/2011 a 03/07/2014 como operadora de serviços

trabalho sofrido pela rcte., pois é obrigação da rcda. orientar e

de logística; que trabalhava no setor getnet, assim como a

fiscalizar os procedimentos, inclusive de trafego dentro de seu

reclamante; que gostava de trabalhar na reclamada e que tanto a

estabelecimento, para que acidentes não ocorram, sendo certo que

depoente quanto os demais funcionários não tiveram problemas

tais obrigações não foram observadas pela rcda., o acidente

pessoais; (...)."

ocorreu e a rcda. deve responder pelo fato." e que "a chefe de

A segunda testemunha da reclamante, Sra. Marisa Alves de

equipe - Sra. Luana, com freqüência faltava com o respeito para

Siqueira, inquirida (Id. nº db621f1 - Pág. 2), declarou: "que prestou

com a rcte., proferindo palavras de baixo calão e lhe conferindo

serviços para as reclamadas de junho de 2011 a 09/12/2014; que

adjetivos pejorativos, tais como "burra" , "incompetente" ,

era operadora de serviço de logísitica no setor getnet; que a

"preguiçosa" ... Assim, mais uma vez fica demonstrado a falta de

reclamante teve problema com a Sra. Luana; que a Sra. Luana

cuidado da rcda. no cumprimento de suas obrigações,

xingava a reclamante de "burra" e "incompetente", pois após o

especialmente na fiscalização e orientação de seus empregados,

acidente a reclamante não tinha a mesma produtividade; que a

para que humilhações como esta não acontecessem."

depoente presenciou o fato narrado, que aconteceu no próprio setor

A reclamada (Fedex), em sua peça de defesa (Id. nº eca712c - Pág.

em que trabalhava; que o fato aconteceu por 04 vezes; que a

10/16), nega a ocorrência de qualquer acidente ocorrido em suas

depoente também teve problema de relacionamento, porém com a

dependências, bem como nega a ocorrência de assédio moral.

Sra. Cristina, o que aconteceu "por umas oito vezes"; que a

No que diz respeito à responsabilidade cível da reclamada em face

depoente trabalhava de frente para a reclamante; que a depoente

de acidente do trabalho, de acordo com o Código Civil, o

ficou afastada de janeiro a dezembro de 2013."

deferimento das indenizações postuladas exige alguns requisitos,

Ainda que tenham sido indeferidas as seguintes perguntas da
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reclamante: "se a reclamante teve algum problema de

No caso, foi deferido à reclamante os benefícios da gratuidade de

relacionamento com a Sra. Luana", "se a reclamante sofreu algum

justiça (Id. nº 99025e0 - pág. 06) e, portanto, aplica-se o disposto na

acidente de trabalho na reclamada", feitas para a primeira

Súmula nº 457 do C.TST:

testemunha e "se a reclamante sofreu algum acidente de trabalho

"HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA

na reclamada", feita para a preposta da primeira reclamada, a

GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO

autora apenas consignou "protestos" em ata, sem contudo se

PAGAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 66/2010 DO CSJT.

insurgir acerca do tema no presente recurso.

OBSERVÂNCIA.A União é responsável pelo pagamento dos

Ressalte-se que a autora alega que sofreu o acidente típico em

honorários de perito quando a beneficiária da assistência judiciária

"10.12.2011 - sábado, por volta das 12:00 horas" e que foi ao pronto

gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da

socorro no mesmo dia. Todavia, juntou com o aditamento à petição

Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

inicial (Id. nº 6c15055 - Pág. 1/6), relatórios médicos e documentos

- CSJT." (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 387 da SBDI-

relativos à fisioterapia com datas muito posteriores à data do

1 com nova redação - Res. 194/2014, DJ 21.05.2014).

alegado acidente (ano de 2013) e que indicam que a patologia da

Assim, o MM. Juízo de origem deverá requisitar a remuneração do

autora é de origem degenerativa (lombalgia).

Sr. Perito nos termos dos artigos 141 e seguintes, do Provimento

Ainda, não houve qualquer afastamento da autora no curso do

GP/CR nº 13/2006 deste E. Tribunal (Consolidação das Normas da

contrato de trabalho.

Corregedoria), no valor ora rearbitrado em R$ 1.000,00.

Assim, diante da inexistência de comprovação da ocorrência de

Reformo, neste sentido.

qualquer tipo de acidente ocorrido com reclamante, dentro das
dependências da reclamada, não subsiste a pretensão de

3. Dos Honorários Advocatícios

condenação em indenizações por dano material e dano moral, bem

Sem razão.

como responsabilidade civil.

Indevida a condenação em honorários advocatícios ou em

Mantenho a improcedência no ponto, ainda que por outro

indenização por perdas e danos, nos termos dos artigos 389, 395 e

fundamento.

404 do Código Civil.

Com relação ao alegado dano moral em razão de assédio, também

Conforme dispõem o art. 14 da Lei nº 5.584/70 e as Súmulas 219 e

não prosperam as insurgências recursais.

329 do C. TST, nesta Justiça Especializada, a condenação em

Isso porque a própria autora disse que "gostava de trabalhar na 1ª

honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da

reclamada"; a primeira testemunha da autora também disse que

sucumbência, devendo a parte estar assistida pelo sindicato da

gostava de trabalhar na reclamada e que os funcionários não

categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao

tiveram problemas pessoais o que contraria o depoimento da

dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que

segunda testemunha da autora, fragilizando-º

não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da

Note-se que o MM. Juiz prolator da sentença foi o mesmo que

respectiva família. Não provadas essas circunstâncias no caso sub

instruiu o feito e considerou a segunda testemunha da autora

judice, não há que se falar em honorários advocatícios, tampouco a

tendenciosa.

título de perdas e danos.

Por fim, a autora alegou que o acidente ocorreu no ano de 2011.

Registre-se, ainda, que vigora, nesta esfera, o jus postulandi,

Porém o próprio acidente não foi comprovado nos autos e não é

possibilitando ao empregado ajuizar reclamações trabalhistas direta

razoável que permanecesse na empresa por mais três anos,

e pessoalmente, sem a intermediação de advogado. Não obstante,

sofrendo assédio e ainda declarasse que "gostava de trabalhar na

a reclamante optou pela contratação de advogado particular para

reclamada".

patrocinar sua causa (Id. nº 8d0744e), devendo, portanto, arcar com

Assim, mantenho a improcedência do pedido de indenização

o pagamento dos respectivos honorários.

por danos morais, também por este fundamento.

Mantenho.
Ante o exposto,

2. Dos Honorários Periciais

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

Razão lhe assiste no ponto.

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

O artigo 790-B da CLT dispõe que a responsabilidade pelo

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiário da justiça gratuita.

Votação: Unânime.
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ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

cujo relatório adoto, julgou procedentes em parte os pedidos.

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso ordinário

Recurso

interposto pela reclamante e, no mérito, DAR PROVIMENTO

16041518255857200000007738480 - ID c8f0374), por meio do qual

PARCIAL ao recurso ordinário da para determinar que os

pretende a reforma do r. julgado em relação à fraude no pagamento

honorários periciais deverão ser satisfeitos por este E. Regional,

de comissões e reflexos em dsrs; PLR, refeição comercial, horas

nos termos dos artigos 141 e seguintes do Provimento GP/CR nº

extras, intervalo intrajornada, reflexos de horas extras nas demais

13/2006 da Consolidação das Normas da Corregedoria no valor ora

verbas, diferenças de verbas rescisórias, expedição de ofícios.

rearbitrado em R$ 1.000,00, nos termos da fundamentação do voto

Dispensado o preparo(ID a3a787b - Pág. 8 - beneficiária da justiça

da Relatora, mantendo, no mais, a r. sentença de origem, inclusive

gratuita).

quanto ao valor da condenação e custas processuais.

Recurso

ordinário

ordinário

da

da

reclamante

reclamada

(doc.

(doc.

16041519321212500000007738483 - ID 26b409d), por meio do
qual requer a reforma do r. julgado em relação às diferenças de
ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

comissões, horas extras, intervalo intrajornada, domingos e feriados
trabalhados, compensação de jornada, adicional, vale transporte,

Desembargadora Relatora

danos morais, multa normativa, correção monetária. Preparo(Ids

APB

ebd804f - págs. 1 e 2).
Contrarrazões (Ids 029549e e 987f0a2).

VOTOS

É o relatório.

Acórdão
Processo Nº RO-1001617-96.2015.5.02.0704
ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO
PIRES
RECORRENTE
FABIANA CHAVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
EVERSON OLIVEIRA
CAVALCANTE(OAB: 220533/SP)
RECORRIDO
MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO
Luiz de Camargo Aranha Neto(OAB:
44789/SP)
Relator

FUNDAMENTAÇÃO
VOTO
Conheço dos recursos, por presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Tendo em vista o entrelaçamento das matérias, os recursos serão
conjuntamente apreciados.
1.Diferenças de comissões (recurso da reclamada)

Intimado(s)/Citado(s):
- FABIANA CHAVES DE ALMEIDA
- MAGAZINE LUIZA S/A

Recorre a reclamada, asseverando que desde o início do contrato
de trabalho ficou estabelecido que a reclamante "receberia somente
por comissões variáveis, no importe de 5% a 8% sobre o lucro
bruto da venda realizada, conforme o setor (Ex. Eletrodoméstico -

PODER JUDICIÁRIO

5%; Eletro Portátil - 8%). Da mesma forma, também restou

JUSTIÇA DO TRABALHO

estabelecido, desde a contratação do trabalhador, que nas vendas
feitas com cartões de crédito de terceiro, haveria a redução de 1%
nas comissões (4% ou 7% sobre o lucro bruto), e nas vendas com

PROCESSO nº 1001617-96.2015.5.02.0704 (RO)
ORIGEM: 4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - ZONA SUL
RECORRENTES: FABIANA CHAVES DE ALMEIDA e MAGAZINE
LUIZA S/A
RECORRIDOS: OS MESMOS
MERITÍSSIMA JUÍZA SENTENCIANTE: NAJLA RODRIGUES
ABBUDE
RELATOR: ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES
RELATÓRIO
A r. sentença (doc. 16022418081059600000007738442 - ID
a3a787b), complementada pela decisão de embargos declaratórios
(doc. 16040418023714200000007738437 - ID a7b8b7e), da lavra
da Excelentíssima Juíza do Trabalho Najla Rodrigues Abbude,
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

'Cartões Luiza', parceladas acima de 13, haveria o acréscimo de 1,5
pontos percentuais (6,5% ou 9,5% sobre o lucro bruto)". Argumenta
que tais critérios foram informados no treinamento, conforme
depoimento da testemunha da reclamante.
Vejamos.
A testemunha ouvida a rogo da autora, Sra. Marina Faustino,
declarou:
"que a depoente trabalhou com a reclamante da admissão da
reclamante até maio de 2015; que a depoente exercia a função de
vendedora na loja Piraporinha; (...) as comissões não eram pagas
sobre o lucro bruto, sendo que cada produtos se tinha um tipo de
ganho; que não havia uma porcentagem fixa sobre o valor do
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produto; que não tinha a informação do valor da comissão a cada

Da análise das planilhas de vendas juntadas com a defesa (ID

venda; que não sabe o que é comissão SLJ; que as comissões dos

b713598 - págs. 1 a 307), observa-se a discriminação do número do

produtos fora de linha eram pagas na boca do caixa as vezes, não

pedido, descrição do produto, se eram produtos fora de linha, a

sabendo informar o percentual; que o valor vinha descontado em

quantidade de produtos vendidos, a data, a classe dos produtos, se

holerite depois; que a depoente recebeu no treinamento informação

houve cancelamento da venda, valor da venda, valor da venda com

sobre como seriam pagas as comissões, sendo que eram

juros, a margem de lucro, o percentual de comissão, o valor da

diversificadas as comissões, bem como elas mudam no decorrer do

comissão e o valor da comissão SLJ.

tempo".

O percentual de comissões incidia sobre o lucro, excluído o valor de
custo do produto. Por exemplo, o notebook Itautec vendido em

A testemunha ouvida a rogo da reclamada, Simone Aparecida

8.10.2011 (ID b713598 - pág. 1) tinha como preço final R$ 1.290,00.

Brasil, por sua vez, declarou:

O lucro (valor final menos valor de custo do produto) correspondia a

"que a depoente trabalhou com a reclamante de 2013 a 2014 na loja

22,02% sobre o valor final (R$ 284,00) e sobre o valor do lucro de

Piraporinha; que a depoente era vendedora do setor de pesados,

R$ 284,00 era aplicado o percentual cabível à espécie do produto

sendo este setor diverso do da reclamante; (...) que a comissão era

(5%), tendo sido computados R$ 14,20 a título de comissões (R$

paga de 5 a 7% sobre o lucro bruto do produto; que o lucro bruto é o

1.290,00 x 22,02% = R$ 284,00 x 5% = R$ 14,20).

valor que a venda traz para a empresa; que, sem ser perguntada,

A comissão SLJ incidia sobre produtos fora de linha. Na planilha de

informou que poderia receber um valor menor por causa de

outubro/2011, observa-se que o percentual de 2% incidia

desconto; que SLJ é uma comissão de produto que já está fora de

diretamente sobre o valor final do produto. No referido mês foram

linha e é paga direto na boca do caixa; que a comissão é de 1 a 3%

vendidos dois produtos fora de linha:

sobre o valor do produto; que esse valor entra em holerite, sob essa

-o telefone celular venko carism, em 4.10.2011, com valor final de

rubrica SLJ; que no treinamento aprende como serão pagas as

R$ 312,00, que rendeu à reclamante comissão de R$ 6,24 (2%

comissões; que o valor das comissões fica disponível no portal da

sobre R$ 312,00 = R$ 6,24);

empresa na ferramenta MLadm; que não aconteceu de a comissão

-ZTE R236, em 30.10.2011, com valor final de R$ 1.290,00 e

da depoente vir errada; que FPP é uma carteira de clientes cujas

comissão de R$ 25,80 (2% sobre R$ 1.290,00 = R$ 25,80)

vendas foram feitas por carnê; que se o cliente não pagar a 1ª

No recibo de pagamento do mês de outubro/2011 (ID e028939 -

parcela do carnê, perde-se R$150,00 da premiação; que mesmo

Pág. 9), foram pagos R$ 32,04 a título de comissões SLJ,

assim ganha a comissão da venda".

exatamente o somatório das comissões discriminadas na planilha
de vendas em relação aos produtos fora de linha (R$ 6,24 + R$

As testemunhas declararam que, durante o treinamento, receberam

25,80 = R$ 32,04). Portanto, a declaração da reclamante, no sentido

informações a respeito da sistemática de pagamento das

de que o valor das comissões sobre produtos fora de linha não

comissões, motivo pelo qual não há se falar no desconhecimento a

entrava em holerite, não é corroborada pela prova documental.

respeito dos critérios adotados pela reclamada.

Tampouco a declaração de que o valor das comissões não "batia",

A reclamante declarou:

pois a comissão não era calculada sobre a nota fiscal (valor do

"que a depoente recebia comissões sobre produtos e serviços; que

produto + margem de lucro + impostos), mas apenas sobre a

o percentual variava, sendo confusa a remuneração porque falam

margem de lucro.

que é 1%, mas se fosse fazer as contas não batia; que no caso de

Os critérios de pagamento de comissões se mantiveram durante

promoções não recebiam nada de comissão; que melhor

todo o contrato, conforme se verifica das planilhas de vendas dos

esclarecendo, recebiam mas não dava 1%; que quando o produto

últimos meses trabalhados, observadas as variações indicadas na

estava em promoção, por estar com a margem baixa, não recebiam

defesa:Eletrodoméstico - 5%; Eletro Portátil - 8%; cartão de crédito

1% sobre o valor da nota fiscal; que tinha como puxar do sistema

de outra bandeira - 4% ou 7%; produtos fora de linha ou

relatório de vendas de produtos para saber quanto vendeu no mês,

promocionais - 1% a 3%).

não tendo relatório de serviços; que a comissão sobre produtos

Não se vislumbra a hipótese de fraude, seja quanto a alterações

também não batia; que não sabe o que são comissões SLJ; que as

nos critérios de pagamento, seja quanto à ciência dos vendedores a

comissões de produtos fora de linha são pagas na boca do caixa;

respeito da sistemática de pagamento, não se observando, ainda,

que esse valor não entra em holerite depois"

qualquer redução na remuneração da obreira.
O volume de vendas era variável, mas não se vislumbra redução de
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Mantenho.

pagos R$ 1.215,23 a título de comissões. No mês seguinte (ID
e028939 - Pág. 23), R$ 1.539,27. Em maio/2013 (ID e028939 - Pág.

4.Horas extras (matéria comum aos recursos)

28), R$ 1.946,98. Em julho/2013 (ID e028939 - Pág. 30), R$

Pretende a reclamante seja afastada a aplicação da Súmula nº 340

1.217,19. Em dezembro/2013 (ID e028939 - Pág. 35), R$ 2.129,78.

do C. TST às horas extras, bem como seja aplicado o adicional de

Observa-se que a variação do valor das comissões era condizente

60%, inclusive quanto ao intervalo intrajornada suprimido.

com a variação das vendas no ano, que se elevavam nos meses de

A reclamada, por sua vez, assevera que os controles de ponto são

dezembro (Natal) e maio (Dia das Mães), sendo menores em outros

fidedignos e que não poderiam ter sua validade negada. Cita vários

meses. Porém, não se verifica redução de comissões por supostas

dias como exemplos de anotações de horas extras. Argumenta que,

fraudes.

segundo laudo pericial produzido em outro processo, foi constatada

Portanto, excluo da condenação o pagamento de R$ 1.685,00 por

a impossibilidade de manipulação dos controles de ponto, pois a

mês a título de diferenças de comissões durante todo o contrato de

retificação ou lançamento posterior de horários dependia da senha

trabalho, bem como reflexos em férias +1/3, aviso prévio, 13º

do próprio empregado. Alega, por fim, que havia banco de horas e

salário, FGTS+40% e horas extras.

compensação de jornada.

Reformo.

Vejamos.
4.1.Validade dos controles de jornada

2.Reflexos das diferenças de comissões em dsrs (recurso da

Em sua peça de ingresso, a autora alegou que os controles de

reclamante)

jornada não refletiam a real jornada cumprida pela obreira, pois (ID

Pretende a autora o deferimento de reflexos de diferenças de

df6f3e7 - Pág. 11) "o controle de jornada era manipulado pela

comissões (R$ 1.685,00) por mês em dsrs.

Reclamada, desvirtuando o mesmo da realidade, praticando uma

Resta prejudicada a pretensão, tendo em vista o acolhimento das

flagrante fraude ao contrato de trabalho (art. 9 da CLT), conforme

razões recursais da reclamada, com a exclusão das diferenças que

documento em anexo que mostra claramente a funcionária do

a reclamante pretendia ver refletidas.

administrativo recebendo ordens de seu superior para manipular o
banco de horas".

3.PLR proporcional. Rescisão (recurso da reclamante)

Não foi juntado documento com o teor mencionado na inicial.

Alega a recorrente que recebeu o Prêmio Especial Anual (14º

Em depoimento, a reclamante afirmou:

salário), atualmente denominado Participação nos Lucros ou

"que a depoente trabalhava das 8h às 21h/21h30, de segunda a

Resultados nos anos de 2011 a 2014, não tendo recebido a PLR

sábado; que nem sempre marcava o ponto, pois nem sempre a

proporcional ao ano de 2015 por ocasião da rescisão. Argumenta

máquina funcionava, ocasião em que o ponto ficava aberto; que

que "conforme previsão das cláusulas das Convenções Coletivas de

nesse dia o gerente ou o gestor ajustavam o ponto; que a depoente

Trabalho da Categoria, a recorrente tem direito à percepção do 14º

recebia a folha de ponto para conferir e assinar no final do mês; que

Salário/PLR".

o horário de entrada não era correto, tanto de entrada como o de

Não lhe assiste razão.

saída; que assinava mesmo assim; que reclamava porque o horário

A autora não trouxe aos autos norma coletiva que previsse o direito

não vinha correto no controle, mas não adiantava; que tinha que

à Participação nos Lucros ou Resultados, seja do ano de 2015, ou

assinar porque se não assinasse o pessoal do apoio não recebia

de qualquer outro período.

premiação; que nem os dias trabalhados estavam certo, sendo que

Da análise dos demonstrativos de pagamento, não se vislumbra o

as vezes aparecia falta no holerite sem a reclamante ter faltado; que

pagamento de "Prêmio Especial Anual" em nenhum dos meses do

não saía mais cedo e chegava mais tarde para compensar hora

contrato. Em relação à Participação nos Lucros ou Resultados,

extra; que a loja ficava na Piraporinha, sendo loja de rua; que a loja

observa-se um único pagamento, em março/2013 (ID e028939 -

abria para o cliente às 9h e fechava às 20h; que antes de abrir tinha

Pág. 26).

reunião matinal, tinha que limpar o setor, cartasear as mercadorias;

Não se vislumbra das CCTs juntadas com a inicial nenhuma

que após o fechamento tinha que atender o último; que sempre

previsão de participação nos lucros ou resultados, condições,

ficava cliente após o horário de fechamento da loja, sendo que a

períodos de apuração, valores.

reclamante inclusive ficava com a chave da loja tendo que esperar

Portanto, não tendo a reclamante comprovado o fato constitutivo de

fechar os caixas; que tinha auxiliar de limpeza na loja, mas ela

seu direito, não se há falar na concessão do benefício.

limpava só o chão e os banheiros, não limpando as mercadorias;
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que o ponto quebrava com frequência, sempre quebrando na última

após marcar a saída do ponto, pois o sistema não permite, o

semana do mês, em datas comemorativas; que exibidos os

mesmo para o horário de intervalo; que o vendedor limpa os

controles de ponto, reconhece sua assinatura e confirma que todos

produtos e faz o cartaseamento; que isso é feito com a loja aberta

os horários estão incorretos; que a senha da reclamante para

para o público com os clientes lá dentro, após bater a entrada no

marcar o ponto era pessoal"

ponto; que o gestor da loja arruma o ponto se ficar faltando alguma
marcação com abertura de chamado, mas não muda o horário já

A testemunha ouvida a rogo da autora, Sra. Marina Faustino,

marcado; que o gestor faz isso com ciência do empregado"

afirmou:
"que a depoente trabalhoucom a reclamante da admissão da

Em depoimento, a reclamante afirmou que a senha para marcação

reclamante até maio de 2015; (...) que o horário trabalhado não era

de ponto era pessoal, mas a manipulação dos horários ocorria, "pois

o mesmo que vinha no controle de ponto; que chegava na loja e ia

nem sempre a máquina funcionava, ocasião em que o ponto ficava

limpar, fazer cartaseamento e só depois batia o horário de entrada,

aberto; que nesse dia o gerente ou o gestor ajustavam o ponto",

quando fosse atender o primeiro cliente; que na saída as vezes

"que o ponto quebrava com frequência, sempre quebrando na

batia a saída no horário certo, mas a maioria das vezes não batia

última semana do mês, em datas comemorativas". Declarou, ainda,

senão dava muita hora; que nessas ocasiões não batia a saída e o

que "recebia a folha de ponto para conferir e assinar no final do

gestor arrumava o ponto depois; que não usufruía folga

mês" e assinava a folha mesmo com horários incorretos para não

compensatória pelo feriado trabalhado; que acha que os dias

prejudicar a premiação do pessoal do apoio.

trabalhados estavam corretos no controle de ponto, não sabendo

A declaração de que assinava o espelho de ponto para não

informar; que quem fechava a loja a maioria das vezes era a

prejudicar o pessoal de apoio não encontra respaldo na causa de

reclamante; que o gestor e o gerente ganham premiação para

pedir, nem na prova documental. O espelho de ponto de julho/2011

baixar banco de horas, daí porque não poderiam bater corretamente

(ID 64e6924 - Pág. 6) traz a seguinte observação: "funcionária não

o ponto; (...) que o ponto já quebrou; que todas a vezes que o ponto

assinou por motivo de falta cobrada indevidamente".No

estava com algum problema para a depoente era indiferente porque

demonstrativo de pagamento de julho/2011 (ID e028939 - Pág. 6)

não batiam o ponto e depois a gestora e a gerente arrumavam o

foi descontada falta injustificada (7,25 horas - R$ 30,86), a qual foi

ponto; que isso podia acontecer quando faltava luz e quebrar

reembolsada, em agosto/2011 (ID e028939 - Pág. 7), sob a rubrica

mesmo aconteceu algumas vezes, não sabendo informar a

"0110 FALTAS ABONADAS 7,25 horas - R$ 30,86".

frequência; que nas reuniões diziam que não era para marcar

A testemunha da autora declarou "que na saída as vezes batia a

corretamente o ponto porque senão ia marcar hora extra; que é

saída no horário certo, mas a maioria das vezes não batia senão

possível fazer vendas no horário de almoço, desde que deixe o

dava muita hora; que nessas ocasiões não batia a saída e o gestor

computador já logado; que o mesmo se dá após a marcação da

arrumava o ponto depois". Não obstante a divergência em relação

saída no ponto"

ao depoimento da reclamante (no sentido de que só havia alteração
de horários quando o relógio de ponto quebrava), a testemunha

A testemunha ouvida a rogo da reclamada, Sra. Simone Aparecida

deixa claro a necessidade de se deixar de registrar o ponto para

Brasil, declarou:

que o gestor pudesse inserir outro horário, diverso do efetivamente
trabalhado.

" que a depoente trabalhou com a reclamante de 2013 a 2014 na

Dessa forma, se o empregado tivesse registrado um horário, o

loja Piraporinha; que a depoente era vendedora do setor de

gestor não poderia alterá-lo. Se não houvesse registro, poderia ser

pesados, sendo este setor diverso do da reclamante; (...) que não

inserido um registro pelo gestor.

acontecia de o ponto quebrar; que não tinha dia de ponto livre; que

A reclamante, em depoimento, afirmou que não registrava a jornada

a depoente conferia sua folha de ponto no fim do mês e sua folha

quando a máquina de ponto não funcionava, sendo certo que a

sempre veio correta; que desconhece haver premiação para os

testemunha Marina Faustino declarou "que isso podia acontecer

gerentes baixarem hora extra; (...) que se a folha de ponto não

quando faltava luz e quebrar mesmo aconteceu algumas vezes, não

estivesse correta, não assinava a folha e ligava para o Disque Luiza

sabendo informar a frequência".

para tirar dúvidas; que não aconteceu de a folha de ponto da

Considerando que a falta de energia elétrica não é ocorrência

depoente vir errada; que não havia orientação no sentido de não

frequente e que "algumas vezes" (expressão usada pela

marcar corretamente as hora extras; que não podia fazer venda

testemunha da autora) não pode ser interpretada como
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"frequentemente" ou "em toda última semana do mês" ou "em todas

para a compensação de alguma falta, atraso ou saída antecipada.

as datas comemorativas", não vislumbro a possibilidade de

Portanto, reputo inválido o banco de horas, não se havendo falar em

manipulação frequente dos horários cumpridos pela autora.

aceitação tácita pela empregada.

A testemunha da autora declarou "que acha que os dias trabalhados

4.3. Intervalo intrajornada

estavam corretos no controle de ponto, não sabendo informar",

O intervalo intrajornada era registrado nos espelhos de ponto, não

sendo certo que a testemunha ouvida a rogo da reclamada afirmou

se vislumbrando anotação de período inferior a uma hora.

"que a depoente conferia sua folha de ponto no fim do mês e sua

Em depoimento, a autora declarou:

folha sempre veio correta",o que aponta para a fidedignidade dos
controles.

"que usufruía em média 30min/40min de intervalo intrajornada não

Por outro lado, a cópia de laudo pericial específico a respeito do

usufruindo 1h porque o gerente não deixava; que almoçava no

programa de registro de ponto adotado pela empresa (ID a660093),

refeitório da loja; que podia registrar vendas durante o horário de

apresentado nos autos do Processo nº 0000635-64.2010.5.02.0061,

intervalo"

noticia a impossibilidade de adulteração de horários, tendo o Sr.
Perito efetuado vários testes para tanto.

A 1ª testemunha ouvida a rogo da autora, Sra. Marina Faustino,

Da análise dos espelhos de ponto anexados à defesa (Ids 64e6924

afirmou:

- Pág. 1 a 11, 2543d69 - Pág. 1 a 12, 7c00fd1 - Pág. 1 a 12,

"que a depoente usufruía 30min de intervalo intrajornada mais ou

a680504 - Pág. 1 a 12, efe0aaf - Pág. 1 a 8), observam-se registros

menos, não usufruindo 1h porque o gerente mandava voltar para o

variáveis de entrada, saída e intervalo intrajornada, bem como a

setor, não podendo deixar este vazio; que havia 5/6 vendedores no

ocorrência de horas extras, como por exemplo, em 6.1.2012, em

setor da depoente; que a reclamante trabalhava no mesmo setor

que a autora ingressou às 4h09, laborando até as 19h22, ou em

que é possível fazer vendas no horário de almoço, desde que deixe

27.6.2015, em que consta jornada das 9h11 às 21h43.

o computador já logado; que o mesmo se dá após a marcação da

Diante do exposto, e considerando as inúmeras horas extras

saída no ponto"

registradas nos espelhos de ponto, acolho-os como prova veraz da
frequência e jornada da reclamante.

A testemunha ouvida a rogo da reclamada, Sra. Simone Aparecida
Brasil, declarou:

4.2.Compensação de jornada
Assevera a reclamada que "a compensação de jornada realizada

"que a depoente usufruía 1h15 de intervalo intrajornada; que a

pela empresa, ainda que de forma tácita, era de plena ciência da

depoente via a reclamante usufruir seu intervalo, que também era

Reclamante, a qual inclusive tinha interesse em sua adoção, tendo

de 1h15;(...) que não podia fazer venda após marcar a saída do

em vista que tal sistema possibilitava a flexibilização de sua jornada

ponto, pois o sistema não permite, o mesmo para o horário de

de trabalho". Argumenta que "a utilização de banco de horas no

intervalo"

presente caso é perfeitamente legítima, uma vez que está
devidamente amparada pelo Acordo de Compensação de Horas

A cópia de laudo pericial específico a respeito do programa de

de Trabalho anexo, permitindo-se, assim, que as horas as horas

registro de ponto adotado pela empresa (ID a660093), apresentado

trabalhadas em excesso em um dia, possam ser compensadas em

nos autos do Processo nº 0000635-64.2010.5.02.0061, corrobora a

outro dia ou pagas no período de três meses".

declaração da testemunha da ré, no sentido de que o sistema de

Os ACTs colacionados à defesa (Ids e1d1ac8, 703bb2b e 1c835e1)

vendas era bloqueado no horário de intervalo.

efetivamente dispõem sobre a compensação de horas de trabalho

Da análise dos espelhos de ponto, observa-se a existência de

por meio do sistema de débitos e créditos. No entanto, não se

anotações que condizem com a ocorrência de bloqueio no sistema

verifica dos controles de frequência a indicação de débitos ou

de vendas após o registro de saída. Por exemplo, em 11.5.2013,

créditos de horas, tampouco em demonstrativos de pagamento, não

foram registrados os seguintes horários:

havendo como se apurar a correta compensação ou o correto

Entrada: 9:04

pagamento de horas extras.

Almoço: 12:27 - 13:42

Não havendo qualquer indicação do saldo existente em banco de

Saída: 19:30

horas, não é possível conferir, sequer por amostragem, se um

Nova entrada: 19:31

excesso de jornada seria hora extra ou se deveria ser computado

Nova saída: 19:57
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Registrada a saída às 19h30, foi necessário o registro de nova

por cento) pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-

entrada para, provavelmente, efetuar venda. O mesmo se observa

hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como

em relação a outros registros, como em 3.4.2012, 31.7.2012,

divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.

21.12.2012, dentre outros.

Não há se falar da inaplicabilidade da Súmula nº 340 do C. TST

Assim, entendo que o período de intervalo registrado era

com base nas cláusulas normativas.

efetivamente usufruído.

A cláusula 13ª da CCT 2013/2014 (ID 24c9834 - Pág. 2) dispõe:

4.4.Jornada

13-CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS DOS COMISSIONISTAS- as

Não obstante o acolhimento da jornada registrada nos espelhos de

horas extras dos comissionistas serão calculadas conforme segue:

ponto, deve-se averiguar a existência de tempo à disposição do

a)apurar a média das comissões auferidas nos últimos três meses;

empregador em reuniões (uma hora de duração às segundas e

b)dividir o valor encontrado por 220 (duzentos e vinte) para obter o

quintas-feiras antes do início da jornada, segundo a inicial) e em

valor da média horária das comissões;

faxina (às terças-feiras).

c)multiplicar o valor da média horária apurada na alínea "b" por 0,6

A reclamada, em defesa, alega que as reuniões eram realizadas

(zero vírgula seis) conforme percentual previsto na cláusula

após o registro da jornada e que havia equipe própria para a

nominada REMUNERAÇÃO DE HORAS EXTRAS. O resultado é o

limpeza da loja, não sendo atribuída a atividade de faxina aos

valor do acréscimo;

vendedores. Estes deveriam apenas manter organizado seu

d)multiplicar o valor do acréscimo apurado na alínea "c" pelo

ambiente de trabalho, eventualmente arrumando as mercadorias

número de horas extras laboradas no mês. O resultado é o valor a

nas prateleiras para melhor visibilidade dessas pelo cliente, o que

ser pago a título de acréscimo salarial de horas extras a que faz jus

era realizado durante o expediente.

o comissionista.

A testemunha ouvida a rogo da autora afirmou que a limpeza dos

O critério descrito na cláusula é exatamente o que reza a Súmula nº

produtos e os cartazes eram feitos antes de bater o ponto, e a

340 do C. TST, ou seja, o pagamento do adicional e não da hora

testemunha da reclamada afirmou que "isso é feito com a loja

acrescida do adicional.

aberta para o público com os clientes lá dentro, após bater a

Por habituais, as diferenças de horas extras (até 30.9.2011) e o

entrada no ponto".

adicional sobre horas extras, a partir de 1.10.2011, devem refletir

A retirada de pó de produtos em exposição pode ser realizada

sobre 13ºs salários, férias + 1/3, aviso prévio, dsrs e FGTS + 40%.

durante o expediente, não exigindo antecipação da jornada, como

Deverá ser observada a a) evolução salarial da reclamante, b) a

se fosse a faxina da loja, a qual era realizada por auxiliar de limpeza

globalidade salarial, c) o divisor 220, d) a compensação dos valores

e não pelos vendedores.

pagos em idênticos títulos.

Não há, na inicial, menção a respeito de cartazes confeccionados

Reformo parcialmente.

pelos vendedores.

4.5. Adicional (recurso da reclamante)

Em relação às reuniões, nenhuma das testemunhas esclareceu se

Pugna a autora pela reforma do r. julgado, que indeferiu a aplicação

eram realizadas antes ou depois do registro de entrada ou qual a

do adicional de 60% para o período de vigência da CCT 2010/2011

duração delas. Assim, em se tratando de fato constitutivo do direito

e para as horas extras decorrentes da supressão do intervalo

da autora, não há como se acolher as horas extras decorrentes.

intrajornada.

Considerando-se a jornada registrada nos controles de ponto e o

Razão parcial assiste à reclamante.

não acolhimento do banco de horas, faz jus a autora a diferenças de

Embora a autora não tenha juntado a CCT 2010/2011

horas extras excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, no período

integralmente, observo que no período da admissão até 31.8.2011,

como caixa (da admissão até 30.9.2011) e ao adicional de horas

a reclamante recebeu horas extras com 60%, como no mês de

extras sobre as horas laboradas além da 8ª diária e 44ª semanal, no

março/2011 (ID e028939 - Pág. 2), devendo ser observado o

período como vendedora e comissionista pura, nos termos da

referido adicional de horas extras por todo o contrato.

Súmula nº 340 do C. TST:

Em relação às horas decorrentes da supressão parcial do intervalo

340 - Comissionista. Horas extras (Revisão da Súmula nº 56 -

intrajornada, resta prejudicada a pretensão da reclamante, diante do

Res. 40/1995, DJ 17.02.1995. Nova redação - Res. nº 121/2003, DJ

acolhimento do recurso da reclamada e da exclusão da condenação

19.11.2003)

de tais horas extras.

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de

Reformo parcialmente.

comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% (cinqüenta

4.6.Domingos e feriados (recurso da reclamada)
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Recorre a reclamada, asseverando que os domingos e feriados

contratuais e rescisórias.

trabalhados eram compensados, não havendo se falar no

Razão não lhe assiste.

pagamento em dobro.

Entendo que os DSRs enriquecidos de horas extras devem gerar

Em depoimento, declarou a autora:

reflexos nas demais verbas, e o faço mesmo após a diretriz traçada

"que aos domingos trabalhava das 9h às 19h; que trabalhava em

na OJ nº 394, com a qual não compartilho, por concluir que tal

domingos por escala, podendo trabalhar os 4 domingos do mês,

procedimento não acarreta condenação em duplicidade.

mas usufruindo folga durante a semana; que trabalhava em feriados

Com efeito, sabe-se que no Direito do Trabalho as verbas que têm

sem folga compensatória; que trabalhou praticamente todos os

como base de cálculo a remuneração mensal, tais como férias,

feriados à exceção de natal e ano novo; que aos domingos a loja

aviso prévio e 13º salário são satisfeitas levando em conta as

funciona para o público das 9h às 19h, assim como em feriados"

parcelas de natureza salarial que a compõem, o que vale dizer que
o cálculo dessas verbas é feito não só com a observância do salário

Da análise dos espelhos de ponto, observa-se que a reclamante se

base, mas com os demais ingredientes da remuneração.

ativava em domingos, usufruindo de folga compensatória,

Sabe-se que a hora extra é um ingrediente da remuneração, como o

identificada como "compensação dsr", como se observa, por

é também o adicional noturno. Sabe-se, outrossim, que o

exemplo, dos dias 8 e 15 de dezembro de 2013 (ID 7c00fd1 - Pág.

pagamento das horas extras e adicional noturno, dada sua natureza

12), domingos trabalhados, tendo a autora descansado nos dias 12

salarial, gera, como conseqüência indireta, reflexos nas demais

e 17 de dezembro de 2013, nos quais constam as anotações de

verbas do contrato de trabalho. E, porque o descanso semanal

"compensação dsr".

remunerado deve corresponder ao que o empregado, mesmo

Em relação aos feriados trabalhados, observo que eram pagos nos

mensalista, receba se estiver trabalhando naquele dia (conforme

demonstrativos de pagamento. Por exemplo, o espelho de ponto de

dispõe a letra "a", do art. 7º, da Lei nº 605/49), também recebe os

abril/2011 (ID 64e6924 - Pág. 3) indica que a reclamante trabalhou

reflexos das horas extras e adicional noturno.

nos dias 21 (Tiradentes) e 22 (Paixão de Cristo):

E integrado desses títulos, o DSR deve compor a remuneração para

21/04/2011 - 09:38 13:06 14:07 17:48 (7,15 ou 7h09)

os cálculos daquelas verbas por aviso prévio, férias + 1/3 e 13º

22104/2011 - 09:59 12:45 13:54 15:39 (4,51 ou 4h31)

salários.

A reclamada, no referido mês, efetuou o pagamento de 11,66 horas

Não se pode falar em bis in idem, que só ocorreria com o

extras com 100% (7,15 + 4,51 = 11,66), conforme demonstrativo de

pagamento do mesmo título ao empregado mais de uma vez. O que

pagamento de abril/2011 (ID e028939 - Pág. 3).

se tem, na verdade, é o pagamento de reflexos de horas extras em

O mesmo se verifica em outros meses, como, por exemplo, no mês

DSR, e destes, (que compõem a remuneração por seu valor total),

de novembro/2014, em que a autora laborou nos feriados do dia 2

já integrados das horas extras, nos demais títulos que têm base de

(Finados), 15 (Proclamação da República) e 20 (Dia da Consciência

cálculo mensal.

Negra):

Valendo-me de expediente matemático abaixo transcrito, utilizado

02/11/2014 - 09:20 15:08 16:06 17:27 (7,15 ou 7h09)

pela MM. Desembargadora, Dra. Sônia Aparecida Gindro, quando

15/11/2014 - 08:43 12:57 14:14 18:51 (8,85 ou 8h51)

lavrou, como Relatora, Acórdão prolatado no Processo nº.

20/11/2014 - 11:18 14:27 15:29 19:29 (7,15 ou 7h09)

03545200820302008 deste Regional, passo a retratar a inexistência

No demonstrativo de pagamento de novembro/2014 (ID e028939 -

de pagamento em duplicidade.

Pág. 46), foram pagas 23,15 horas extras com 100% (7,15 + 8,85 +

HE = "x"

7,15 = 23,15).

Reflexos de "x" em DSR = "y"

Não vislumbro, portanto, feriados trabalhados e não pagos, motivo

Reflexos de "y" em 13º salário = "z"

pelo qual excluo da condenação as horas extras decorrentes e

Todos os títulos apontados ("x", "y" e "z") têm naturezas distintas,

reflexos.

tratando-se cada qual de valor gerado em decorrência de um fato

Reformo.

diverso. O "x" derivado do deferimento das horas extras. O "y", do

4.7.Reflexos dos dsrs enriquecidos das horas extras nas

deferimento dos reflexos dessas horas nos dsr. As horas extras ('x')

demais verbas do contrato (recurso da reclamante)

e os DSR refletidos ('y'), títulos distintos, comporão a remuneração

Insurge-se a recorrente contra o julgado de origem que indeferiu o

para o cálculo do 13º salário (= valor mensal do 13º salário + ( "x" +

pedido de pagamento de reflexos dos DSR's resultantes da

"y") = 13º salário composto de horas extras e DSR refletido.

integração das horas extraordinárias sobre outras verbas

No caso dos horistas, os DSR's (5 por mês) e repouso remunerado
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sobre horas extras compõem a remuneração para todos os efeitos.
Em relação aos mensalistas, embora não contem estes com o

6.Diferenças de verbas rescisórias (recurso da reclamante)

detalhamento (horas normais e DSR's), na composição do

Recorre a autora, pleiteando diferenças de aviso prévio indenizado,

consectário mensal, quando da existência de horas extras, resulta

13º salário proporcional, férias proporcionais + 1/3, FGTS + 40%

reflexos em DSR's pela aplicação da Súmula nº 172, na mesma

pela não integração das diferenças salariais (fraude na

identidade do horista, o que faz com que as horas extras e os

remuneração), dos dsrs e horas extras.

reflexos delas no DSR´s componham a remuneração, inclusive para

Já houve determinação de integração das verbas deferidas em

fins de FGTS.

aviso prévio, 13ºs salários, férias + 1/3 e FGTS + 40%, descabendo

Nada obstante em 04.08.2015 este E.TRT publicou na Súmula nº

a pretensão.

40, nos seguintes termos:

Em relação aos reflexos dos dsrs, já houve indeferimento no item

40 - Descansos semanais remunerados integrados por horas extras.

"4.7", tendo sido acolhido o recurso da reclamada em relação às

Reflexos. (Res. TP nº 04/2015 - DOEletrônico 04/08/2015 -

diferenças de comissões.

Republicada por erro material). A majoração do valor do descanso

Nada a deferir.

semanal remunerado, em razão da integração das horas extras

7.Vale transporte (recurso da reclamada)

habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da

Assevera a reclamada que efetuava o pagamento do vale transporte

gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS.

referente aos domingos e feriados diretamente no caixa da filial e
que a reclamante não comprovou não ter recebido o vale transporte

Nesse passo, atendendo aos princípios da celeridade e economia

em tais dias. Argumenta que, em caso de mantido o r. julgado,

processuais, e para que a finalidade da uniformização de

deverá ser deduzido o percentual de 6% da remuneração da autora.

jurisprudência seja observada, curvo-me ao entendimento sumulado

Não lhe assiste razão.

segundo o qual a majoração do valor do descanso semanal

Inicialmente, cumpre ressaltar que os demonstrativos de pagamento

remunerado, em razão da integração das horas extras

da autora revelam descontos sob a rubrica "0610 VALE

habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da

TRANSPORTE", sendo certo que as normas coletivas invocadas

gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS.

pela autora (40ª e 41ª das CCTs) dispõem sobre a obrigação de

Mantenho.

"ressarcimento de despesas com transporte, de ida e volta, sem
nenhum ônus ou desconto do empregado". Portanto, descabe

5.Refeição comercial. Vale refeição (recurso da reclamante)

qualquer pretensão de outras deduções na remuneração da obreira.

Recorre a autora, asseverando que cumpria mais de duas horas

Em relação ao ônus da prova, não cabe à reclamante comprovar

extras diárias, não tendo recebido refeição comercial ou ticket

que não recebeu (fato negativo), mas sim à reclamada comprovar

refeição, como determinam as normas coletivas.

que efetuou o pagamento do vale transporte dos domingos e

A r. sentença indeferiu a pretensão, nos seguintes termos:

feriados diretamente do caixa, mediante recibo. Não tendo trazido

"Com efeito, as Convenções Coletivas adunadas com a inicial

prova documental (necessária, pois não se retira dinheiro do caixa

estabelecem, em sua cláusula 40ª, que as empresas que possuem

de uma loja sem justificativa contábil), não se há falar em reforma

cozinhas ou refeitórios fornecerão refeição, nos termos do PAT, ou

do r. julgado.

então pagarão indenização em dinheiro ou fornecerão documento

Mantenho.

refeição, referindo-se, contudo, especificamente ao labor em
domingos e feriados e não ao labor em sobrejornada, tal como

8.Assédio moral. Dano moral (recurso da reclamada)

aduzido pelo autor em sua peça de ingresso.

Alega a reclamada que não restou configurado o alegado assédio

Com base nisso, indefiro o pedido".

moral, sendo indevida a indenização por danos morais.
Vejamos.

As cláusulas invocadas na inicial não tratam do fornecimento de

Em sua peça de ingresso, asseverou a autora que era submetida a

refeição comercial ao empregado que cumprir mais de duas horas

cobranças excessivas de metas e serviços, que o gerente gritava

extras diárias, mas referem-se ao trabalho em domingos (cláusula

com a reclamante na frente dos clientes e dos demais colegas, que

40ª) e em feriados (cláusula 41ª).

era afixado ranking de venda no mural da cozinha, que era obrigada

Não havendo respaldo para a pretensão, correta a r. sentença.

a fazer telemarketing, que o gerente não usava a mesma política de

Mantenho.

desconto utilizada para outros vendedores, que a reclamante era
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obrigada a fazer faxina na loja, que a reclamante era ameaçada de

corroborada pela prova documental.

demissão, que eram estabelecidas cotas para venda de seguros e

A premiação denominada "PPR Pula Meio" era paga ao vendedor

garantias complementares dos produtos e que:

que superasse a meta, ou seja, atingisse mais do que 100% (entre

"Nas reuniões a gerente Renata Barros dispensava tratamento

105% a 190%). A reclamante, nos 46 meses em que foi vendedora

execrável, asqueroso, repugnante, submetendo a trabalhadora à

(de 1.10.2011 até a dispensa), recebeu a premiação em 37 meses.

humilhação pública, sempre que não cumprisse as metas

Dos 9 meses em que deixou de receber o prêmio, 4 meses foram

estabelecidas, atemorizando a vendedora com ameaças de

de férias (março/2012, junho/2013, janeiro/2014 e janeiro/2015),

demissão, provocando um nível de estresse elevadíssimo".

dois meses apontaram faltas por doença (fevereiro/ 2015 e
maio/2015); um mês apresentou lançamentos de compensação de

e

horas, havendo poucos dias de trabalho (julho/2015) e um mês foi o

"Relembre-se que o Reclamante foi perseguido pela gerente

da rescisão, ocorrida em 3.8.2015. O mês em que poderia não

Patrícia até ser dispensado da Reclamada".

houve superação da meta e que poderia gerar alguma cobrança

Os e-mails juntados com a inicial são todos destinados aos gerentes

seria junho/2015.

e gestores, não se traduzindo em cobrança direta aos vendedores.

A reclamante, em audiência realizada em 1º de fevereiro de 2016,

A listagem de vendedores improdutivos (ID 2add9e1 - Pág. 1),

requereu o adiamento da audiência, diante da ausência de sua

encaminhada por loja diversa daquela onde a reclamante era lotada

testemunha Renata Barros (ID 3e14b77 - Pág. 1), muito embora

(578 - Piraporinha), traz os dizeres "Confidencial - Gerentes", não

não tenha sido ela arrolada (ID 9bb1291 - Pág. 2) e não obstante

constando o nome da autora.

fosse a referida pessoa a própria assediadora, conforme termos da

O e-mail com a listagem de vendedores que não atingiram metas

inicial.

(ID ec9caf3 - Pág. 1) também se refere a filial diversa daquela onde

A prova testemunhal produzida não confirmou a perseguição

laborava a autora.

perpetrada por Patrícia, nem o tratamento dispensado à reclamante

A atribuição de telefonar aos clientes para que efetuassem o

pela Sra. Renata Barros.

pagamento da primeira parcela da compra, para convidá-los a

Em depoimento, declarou a autora:

comparecer à loja ou para anunciar ofertas não se traduz em
trabalho indigno capaz de gerar dano moral. Era tarefa destinada a

"que a gerente da reclamante era Renata; (...) que as cobranças de

garantir premiação e elevação de vendas. Por outro lado, não

meta eram feitas nas reuniões matinais e no decorrer do dia na loja;

restou demonstrada a alegação de que "O gerente não permitia que

que na reunião o gerente usava palavras de baixo calão, chamava

a obreira fosse para casa antes de realizar pelo menos 30 (trinta)

de "panga", dizia que estava derrubando a loja dele e no decorrer

ligações, e ainda exigia, que tais ligações, fosse feita no horário de

do dia perguntava se o vendedor ainda não tinha vindo trabalhar,

almoço", conforme causa de pedir (ID df6f3e7 - Pág. 15).

dizia que ia deixar no vinagre; que isso era dito na frente de todos

A faxina na loja, em verdade, era apenas a limpeza de mercadorias

os funcionários do setor; que era mais comum a reclamante não

expostas, e não de chão, banheiros e outros ambientes, realizada

bater a meta"

por auxiliar de limpeza, conforme esclareceu a autora em

A testemunha ouvida a rogo da autora declarou:

depoimento:

"que o gerente abria o sistema dele e fazia comparação de

"que tinha auxiliar de limpeza na loja, mas ela limpava só o chão e

vendedor, quem estava vendendo mais; que o gerente fazia essa

os banheiros, não limpando as mercadorias"

comparação na frente de todos; que não havia um ranking exposto,
mas o gerente mostrava esse ranking que ficava no sistema dele;

De igual modo, tal atribuição dos vendedores não se tratava de

que a gerente da loja Renata sempre falou para a reclamante que

trabalho indigno ou humilhante, mas tarefa que evitava a rejeição

se não batesse a meta ia ser mandada embora, chamava de panga,

dos clientes pela má aparência das mercadorias, sujas ou

perguntava porque não bate a 'porra' da cota; que os gerentes

empoeiradas, e era realizada durante o expediente.

falavam que a pessoa estava na lista do improdutivo; que chamava

Não restou provada a discriminação da reclamante quanto à política

de peso morto; que a gerente Renata não era amiga da

de descontos utilizada para outros vendedores.

reclamante".

Em relação à cobrança de metas, cumpre salientar que tanto o

Tanto a reclamante como sua testemunha se referem ao gerente

preposto quanto a testemunha da ré afirmaram que a reclamante

como um homem: "na reunião o gerente usava palavras de baixo

batia as metas, que era a vendedora número um da loja, o que é

calão", "dizia que estava derrubando a loja dele"; "o gerente abria o
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sistema dele e fazia comparação de vendedor, quem estava

monetária do crédito da autora.

vendendo mais"; "que o gerente fazia essa comparação na frente de

Contra esse entendimento, insurge-se a ré.

todos"; "que não havia um ranking exposto, mas o gerente mostrava

Passo a analisar.

esse ranking que ficava no sistema dele". Quando se refere à

Conforme mencionado no r. julgado de origem, com a decisão

gerente Renata, a testemunha da autora declara que esta "sempre

proferida em 04/08/2015, pelo Tribunal Pleno do C. TST (processo

falou para a reclamante que se não batesse a meta ia ser mandada

nº TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231), a atualização monetária dos

embora, chamava de panga, perguntava porque não bate a 'porra'

débitos trabalhistas pela TR, prevista no art. 39 da Lei 8.177/91, foi

da cota".

declarada inconstitucional, sendo eleito para substituir a TR o IPCA-

No entanto, como acima demonstrado, a reclamante não só

E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial).

alcançava as metas, como as ultrapassava, sendo premiada por

Todavia, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar em

isso. A premiação pula meio só não foi obtida nos meses de férias,

Reclamação (RCL 22012 MC/RS) ajuizada pela Federação

faltas por doença ou por compensação e na rescisão, ocorrida logo

Nacional dos Bancos (Fenaban), cassando a r. decisão do Tribunal

no início do mês. Não parece crível que a reclamante tenha sido

Superior do Trabalho que determinava a correção dos débitos

ameaçada por não atingir a meta, se a prova documental demonstra

trabalhistas pelo mencionado índice.

que a meta foi ultrapassada em quase todos os meses.

Assim, a correção monetária dos débitos trabalhistas ainda deve

Pelo exposto, não vislumbro a hipótese de assédio moral, motivo

observar o disposto no artigo 39 da Lei nº 8.177/1991:

pelo qual excluo da condenação a indenização por danos morais de

"Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não

R$ 5.000,00.

satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em

Reformo.

lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula
contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no

9.Multa normativa (recurso da reclamada)

período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o

Pretende a reclamada a exclusão das multas normativas, por

seu efetivo pagamento."

inexistente qualquer tipo de afronta às cláusulas.

Descabe, portanto, a aplicação IPCA-E para correção dos valores

Não lhe assiste razão.

deferidos na presente demanda.

Mantida a condenação ao pagamento de diferenças de horas extras

Reformo.

e adicional de horas extras (cláusulas 18), bem como do vale

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

transporte em domingos e feriados (cláusulas 40 e 41), devidas as

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

multas normativas previstas nas cláusulas 45ª das CCT's 2010/2011
e 2011/2012, 50ª da CCT 2012/2013 e 51ª das CCT's de 2013/2014

Tomaram parte no julgamento: ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO

e 2014/2015.

PIRES, ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO e REGINA

Mantenho.

CELI VIEIRA FERRO.

9.Expedição de ofícios (recurso da reclamante)

Votação: Unânime.

Não se vislumbra apreciação a respeito, contudo, trata-se de ato de
jurisdição voluntária, conforme previsto no art. 631 da CLT, não

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

sujeito a revisão, motivo pelo qual analiso a pretensão, nos termos

Trabalho da 2ª Região em CONHECER dos recursos das partes e,

do art. 1.013 do NCPC/2015.

no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da reclamante

A autora requereu a expedição de ofícios ao INSS, CEF, DRT,

para a) reconhecer como aplicável durante todo o contrato de

sindicato da categoria e Polícia Federal, para que tomem

trabalho o adicional de horas extras de 60%, e DAR PARCIAL

conhecimento das irregularidades apontadas para as medidas

PROVIMENTO ao recurso da reclamada para b) excluir da

cabíveis. Não há causa de pedir específica.

condenação o pagamento de R$ 1.685,00 por mês a título de

Considerando-se os títulos inadimplidos, não se vislumbra hipótese

diferenças de comissões durante todo o contrato de trabalho, bem

de denúncia aos órgãos fiscalizadores indicados, motivo pelo qual

como reflexos em férias +1/3, aviso prévio, 13º salário, FGTS+40%

indefiro a expedição de ofícios.

e horas extras; c) reconhecer a validade dos espelhos de ponto e a

10.Correção monetária (recurso da reclamada)

nulidade do banco de horas, mantendo a condenação ao

A r. sentença recorrida fixou o IPCA-E para fins de correção

pagamento de diferenças de horas (até 30.9.2011) e adicional de
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horas extras (de 1.10.2011 até a dispensa), com reflexos em 13ºs
salários, férias + 1/3, aviso prévio, dsrs e FGTS + 40%, observados

PROCESSO TRT Nº 1001765-58.2014.5.02.0473

os apontamentos dos espelhos de ponto, a evolução salarial da

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

reclamante, a globalidade salarial, o divisor 220, o adicional de 60%

EMBARGANTE: BM LOGÍSTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

e a compensação dos valores pagos em idênticos títulos; d) excluir

EMBARGADO: V. Acórdão de Id nº 98fdffd

da condenação as horas extras decorrentes da supressão parcial do
intervalo intrajornada e seus reflexos; e) excluir da condenação as

RELATÓRIO

horas extras com 100% decorrentes do labor em domingos (todos

EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela reclamada,

compensados) e em feriados (todos quitados); f) excluir da

documento de Id nº b873ac0, requerendo manifestações adicionais

condenação a indenização por danos morais; g) afastar a correção

acerca das horas extras e adicional de cobrança, prequestionando

monetária pelo IPCA-E, determinando a observância da TR, tudo

as matérias.

nos termos da fundamentação do voto. Rearbitro o valor da causa

É o relatório.

em R$ 22.000,00, fixando as custas em R$ 440,00.

Mantida, no mais, a r. sentença.

VOTO
Conheço dos embargos, por presentes os pressupostos legais de
admissibilidade.

No mérito, todavia, não assiste razão à embargante.

Sob o pretexto de prequestionar a matéria, a embargante aborda
ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

questão de mérito da decisão, demonstrando ser seu real intento a

Desembargador Relator

reapreciação da causa e reforma da decisão embargada.

m

Necessário enfatizar que os embargos de declaração visam afastar

VOTOS

eventual obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a

Acórdão
Processo Nº RO-1001765-58.2014.5.02.0473
Relator
REGINA CELI VIEIRA FERRO
RECORRENTE
BM LOGISTICA COMERCIO E
SERVICOS LTDA
ADVOGADO
ELCIO FONSECA REIS(OAB:
63292/MG)
RECORRIDO
PAULO FERREIRA DE MATOS
ADVOGADO
JOSE APARECIDO DE
OLIVEIRA(OAB: 337121/SP)
ADVOGADO
LUZIA CRISTHINA DE
OLIVEIRA(OAB: 299676/SP)
RECORRIDO
TIM CELULAR S.A.
ADVOGADO
FABIO LOPES VILELA BERBEL(OAB:
264103-D/SP)
ADVOGADO
FABIANA MORSELLI(OAB:
271007/SP)

questionar o acerto da decisão proferida, a qual deve ser atacada
por via própria. Têm, pois, função específica, que não deve
ultrapassar os limites fixados no art. 897 - A da CLT.

Na hipótese destes autos não há nenhuma contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada, na medida em que a decisão foi
devidamente fundamentada, nos exatos termos do preconizado pelo
artigo 93, IX, da Constituição Federal.

O V. Acórdão ora embargado foi claro em afastar a alegação da
reclamada de que o reclamante exercia serviço externo ante a
ausência de incompatibilidade de controle de jornada, recaindo

Intimado(s)/Citado(s):

sobre a reclamada o ônus de provar os horários do obreiro a fim de

- BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- PAULO FERREIRA DE MATOS
- TIM CELULAR S.A.

elidir a presunção de veracidade da jornada declinada na prefacial,
inclusive sobre as horas extras. Registre-se que alguma inserção
em documento, seja CTPS ou contrato de trabalho e afins, por si só,
não enquadram o reclamante na exceção do artigo 62, I, da CLT,

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

devendo restar cabalmente comprovada nos autos a
impossibilidade de controle de jornada.

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2017

ADVOGADO
No que diz respeito ao adicional de cobrança, o V. Acórdão
manteve a sentença de piso em razão das provas orais produzidas

RECORRIDO

nos autos. Também restou consignado que embora a testemunha

ADVOGADO

153
KAREN DE FATIMA
CARVALHO(OAB: 217979/SP)
ANTONIO CARLOS CHAVES
GUERRA
ORISMAR GOMES DA SILVA
SANTOS(OAB: 327584/SP)

da ré não tenha afirmado expressamente que realizavam
cobranças, foi categórica ao afirmar que entregavam o boleto
bancário para que o cliente efetuasse o pagamento, o que induz à
conclusão de que a cobrança era realizada, pouco importando a

Intimado(s)/Citado(s):
- ANTONIO CARLOS CHAVES GUERRA
- PROAGUAS TRANSANTISTA TRANSPORTES LTDA

forma de recebimento, boleto ou dinheiro, uma vez que tal exigência
não consta da norma coletiva. Ademais, irrelevante enquadramento
na CBO, na medida em que não se discute o exercício de cargo

PODER JUDICIÁRIO

diverso e sim a acumulação de funções, a qual está devidamente

JUSTIÇA DO TRABALHO

prevista em convenção coletiva com a previsão do respectivo
adicional.

PROCESSO nº 1001766-38.2014.5.02.0313 (RO)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CHAVES GUERRA,

Por fim, cumpre salientar que o prequestionamento citado na
Súmula 297 do C. TST refere-se a matérias em relação às quais o
Órgão Julgador foi silente, o que não é o caso dos autos.

PROAGUAS TRANSANTISTA TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: PROAGUAS TRANSANTISTA TRANSPORTES
LTDA, ANTONIO CARLOS CHAVES GUERRA
RELATOR: ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS

Acórdão

Inconformados com a r. sentença de ID b950bdc, cujo relatório

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).
Tomaram parte no julgamento: REGINA CELI VIEIRA FERRO,
MEIRE IWAI SAKATA e ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES.
Votação: Unânime.

adoto, complementada pela decisão proferida em sede de
embargos de declaração (ID a9f991a), que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, recorrem, ordinariamente, a
reclamada (ID 5fe0df4), e o reclamante (ID 3a217ff).
A ré pretende a reforma da decisão quanto aos seguintes tópicos:

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região em CONHECER dos embargos de
declaração opostos pela reclamada e REJEITÁ-LOS, mantendo
íntegra a r. decisão embargada nos termos de sua fundamentação.

"auxílio alimentação", "vale transporte", "contribuições
assistenciais", "devolução de descontos - vales diversos", "horas
extras" e "multa normativa".
O autor, por sua vez, se insurge quanto aos seguintes temas:
"adicional de periculosidade", "acúmulo de funções", "auxílio
alimentação", "multa prevista nos artigos 467 e 477 da CLT", "multa
normativa - vale transporte", "danos morais", "intervalo intrajornada",

REGINA CELI VIEIRA FERRO
Relator
VOTOS

"honorários advocatícios".
Contrarrazões pela ré (ID a28b802).
É o relatório.

Acórdão
Processo Nº RO-1001766-38.2014.5.02.0313
ADRIANA MARIA BATTISTELLI
VARELLIS
RECORRENTE
PROAGUAS TRANSANTISTA
TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
DENISE ELAINE DO CARMO
DIAS(OAB: 118684/SP)
ADVOGADO
KAREN DE FATIMA
CARVALHO(OAB: 217979/SP)
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS CHAVES
GUERRA
ADVOGADO
ORISMAR GOMES DA SILVA
SANTOS(OAB: 327584/SP)
RECORRIDO
PROAGUAS TRANSANTISTA
TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
DENISE ELAINE DO CARMO
DIAS(OAB: 118684/SP)
Relator

VOTO
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA
Pressupostos de admissibilidade
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos
de admissibilidade.

1. Auxílio alimentação
Sustenta a reclamada que "sempre disponibilizou a todos os seus
funcionários, através de restaurante terceirizado, almoço/jantar",
procedimento autorizado pela norma coletiva, que é implícita quanto
ao fornecimento da alimentação pela concessão do intervalo para
refeições.
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O auxílio alimentação é previsto na cláusula 15ª das CCTs

3. Contribuições assistenciais

acostadas pela reclamada, que estabelece:

Sustenta a reclamada ser indevida sua condenação à devolução

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REEMBOLSO DE DESPESAS

das contribuições assistenciais, sob o fundamento de que não se

/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/PERNOITE

beneficiava dos descontos realizados, pois "repassava a totalidade

As empresas se comprometem a reembolsar, adiantar valor, ou a

dos valores às respectivas entidades sindicais".

fornecer, diretamente, ou por meio de terceiros, refeições a todos os

Entretanto, seu entendimento não pode prevalecer, sob pena de

seus empregados. Essa obrigação poderá ser cumprida através de

ferir a Constituição da República, assecuratória da livre associação,

refeitórios ou restaurantes próprios ou de terceiros, reembolso de

bem assim a legislação federal que condiciona o desconto em folha

despesas ou fornecimento de vales aceitos em estabelecimentos

de pagamento à autorização dos empregados (art. 545, CLT).

apropriados a essa finalidade. Para trabalhadores em serviços

Não bastasse, a matéria restou pacificada pelo Precedente

externos a empresa deverá oferecer vale-refeição.

Normativo nº 119, do TST (não afastado pela E. Seção

De fato, a norma coletiva autoriza o cumprimento da obrigação

Especializada, frise-se) ao qual me curvo, com as alterações

relativa à alimentação por meio do fornecimento de refeição por

procedidas pela Resolução 82/TST, publicada no DJU de 20/8/98:

meio de refeitórios próprios ou restaurantes de terceiros.

"Contribuições sindicais. Inobservância de preceitos constitucionais.

Daí não se conclui, contudo, que a mera concessão da pausa para

A Constituição da República, em seus arts. 5o, XX, e 8o, V,

descanso e refeição é suficiente, sendo necessário a efetiva

assegura o direito de livre associação e sindicalização. É ofensiva a

disponibilização da refeição aos empregados.

essa modalidade de liberdade cláusula constante de acordo,

A única testemunha ouvida nos autos, trazida pelo reclamante,

convenção coletiva ou sentença normativa estabelecendo

declarou categoricamente "que a reclamada não fornecia

contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa para

alimentação" (ID 4dde07c), motivo pelo qual está correta a r.

custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou

decisão de origem.

fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando
trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que

2. Vale transporte

inobservem tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os

Afirma a reclamada que o reclamante abriu mão do benefício do

valores irregularmente descontados."

vale transporte, uma vez que possuía veículo próprio, o que se

Esse, igualmente, é o teor da Orientação Jurisprudencial nº 17, da

comprova pela declaração de não opção acostada aos autos.

Seção de Dissídios Coletivos do Pretório Excelso, corroborado pelo

A reclamada juntou a "Declaração de Opção do Vale Transporte",

Supremo Tribunal Federal que entende pela inexistência de caráter

preenchida e assinada pelo próprio autor em 3/10/2011, na qual o

compulsório para os trabalhadores não filiados:

reclamante informa que não deseja receber o vale transporte "por

"Contribuição instituída pela assembléia geral. Caráter não

ter veículo próprio" (ID 86a52ad).

tributário. Não compulsoriedade. Empregados não sindicalizados.

Conforme se observa dos holerites acostados pela ré, houve

Impossibilidade do desconto. CF, art. 8o, IV. A contribuição

desconto do percentual relativo ao vale transporte entre

confederativa, instituída pela assembléia geral - CF, art., 8o, IV -

outubro/2011 e fevereiro/2012 (ID 7da39bd e 0974179), sendo que

distingue-se da contribuição sindical, instituída por lei, com caráter

a partir de março até a dispensa, o autor não teve o desconto em

tributário - CF, art. 149 - assim compulsória. A primeira é

comento.

compulsória apenas para os filiados do sindicato" (STF, RE 171.623

Considerando que o contrato de trabalho vigorou entre 3/10/2011 e

-1-RS - Carlos Mário da Silva Veloso, in "Comentários à CLT",

7/2/2014 e que há declaração expressa do autor no sentido de abrir

Valentin Carrion, Editora Saraiva/SP, 2001, 26a ed., p. 427).

mão do benefício, o fato de ter havido o desconto do percentual de

Registre-se, por fim, que este E. TRT já se manifestou sobre o

6% por cinco meses não autoriza a condenação ao pagamento de

tema, conforme se observa da tese jurídica prevalecente nº 10,

indenização substitutiva pelo vale não fornecido.

abaixo transcrita:

Registre-se que o reclamante não se desincumbiu de comprovar a

Contribuição assistencial. Trabalhador não sindicalizado. Desconto

alegação trazida na manifestação sobre a defesa de que era

ilícito. Sendo ilícito o desconto realizado em folha de pagamento a

coagido a assinar os documentos apresentados, uma vez que a

título de contribuição assistencial em relação ao trabalhador não

prova oral nada menciona sobre a questão.

filiado ao sindicato, é devida a devolução pelo empregador.

Nesse contexto, reforma-se para excluir da condenação o

Mantenho a sentença.

pagamento da indenização substitutiva do vale transporte.
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4. Devolução de descontos - vales diversos

coloque o empregado, alternativamente, em cada semana,

Defende a recorrente a validade dos descontos realizados,

quinzena ou mês, em contato com as diversas fases do dia e da

alegando que os danos sofridos pela empresa (quebra do portão e

noite, cobrindo as 24 horas integrantes da composição dia/noite.

componentes eletrônicos) ocorreram por culpa do autor.

Daí a ideia de falta de interrupção no sistema de trabalho - sob a

O contrato de trabalho a título de experiência prevê que "Em caso

ótica do trabalhador (turnos ininterruptos). Nesse quadro, um

de dano causado pelo empregado, fica a empregadora autorizada a

sistema de revezamento que não seja ininterrupto - sob a ótica

efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o

obreira -, cobrindo, alternativamente, apenas parte das fases

qual fará, com fundamento no § 1º do artigo 462 da Consolidação

integrantes da composição dia/noite, não estará enquadrado no tipo

das Leis do Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente

legal do art. 7º, XIV, da Carta de 88."

prevista em contrato" (ID 28ba7f4).

O artigo 7º, XIV, da Constituição Federal fixa a jornada de trabalho

Em contestação, a reclamada alegou que "o reclamante causou

de seis horas para o labor realizado em turnos ininterruptos de

acidente acarretando a quebra do portão, bem como componentes

revezamento, estabelecendo a possibilidade de alteração por meio

eletrônicos" e que "os descontos realizados foram devidos haja vista

de negociação coletiva. Contudo, é pacífico o entendimento de que

a culpa do reclamante em acidente de trânsito" (ID 1d22b32 - Pág.

deve ser observado o limite de 8 (oito) horas diárias, consoante

12).

disposto na súmula 423 do C. TST (grifos acrescidos):

Contudo, não se desimcumbiu do ônus de comprovar tal alegação

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE

(artigo 818 da CLT), não tendo juntado qualquer prova do alegado

JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA.

acidente.

VALIDADE. Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a

Observe-se que o orçamento de reforma do portão e o email com as

oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados

fotos do acidente não fazem qualquer referência quanto à

submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito

responsabilidade do reclamante (ID a8a3f90), sendo indevido,

ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.

portanto, o desconto realizado.

No caso dos autos, a jornada do reclamante era habitualmente de

Nada a reformar.

12 horas, o que atrai a nulidade do negociado, pois se trata de

5. Jornada de trabalho - critério de horas extras

modalidade manifestamente prejudicial à saúde do trabalhador.

Afirma a reclamada, em síntese, que os instrumentos normativos

A validade das normas decorrentes de negociação coletiva

regularmente firmados com o sindicato da categoria, com a

pressupõe a observância aos princípios que regem o direito do

supervisão do Ministério Público do Trabalho, estabelecem que as

trabalho, conforme artigo 444 da CLT, não sendo possível

horas extras serão apuradas em bloco, no período de 30 dias, "não

reconhecer os parâmetros de jornada e critérios de horas extras

servindo como parâmetro a jornada diária ou semanal, devendo

estabelecidos no caso concreto.

pagar, com adicional de 50% (cinquenta por cento), as horas

Assim, faz jus o autor ao pagamento extraordinários das horas que

excedentes a 220 (duzentos e vinte)" (cláusula 4ª).

excederem a 6ª diária e 36ª semanal.

Em depoimento pessoal, o autor alegou que "utilizava registro de
horário biométrico; que anotava pessoal de corretamente os

6. Multa normativa

horários de entrada e saída; que fez uso do registro em todos os

Descumprida a norma coletiva, notadamente no que tange ao

dias trabalhados, salvo raras exceções em que não havia papel;

fornecimento do auxílio alimentação e às horas extras, de rigor a

que por amostragem reconhece como sua a assinatura do

cominação ao pagamento da multa prevista nos instrumentos

documento de ID 1c89bd5" (ID 4dde07c). Reconheceu, portanto, a

normativos vigentes à época do contrato.

validade dos cartões de ponto acostados pela reclamada.
O exame dos registros de frequência evidencia o trabalho em

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE

regime de turnos ininterruptos de revezamento, pois em uma

Pressupostos de admissibilidade

semana o autor se ativava, em média, das 7h às 19h e, na semana

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos

seguinte, das 19h às 7h, e assim sucessivamente (IDs de 2afa525 a

de admissibilidade.

a61f4bc).

1. Adicional de periculosidade

Consoante escólio do Ministro Maurício Godinho Delgado (in Curso

Insurge-se o reclamante contra a r. sentença que, a despeito das

de Direito do Trabalho, 9ª edição. LTr, 2010, p. 830):

conclusões do laudo pericial, rejeitou o pedido de adicional de

"(...) enquadra-se no tipo legal em exame o sistema de trabalho que

periculosidade com fundamento na exposição eventual do obreiro.
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Sustenta que faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade,

período laboral imprescrito.

uma vez que "acompanhar o abastecimento do veículo por parte do

Em resposta aos quesitos, o Sr. Perito esclareceu que "O

recorrente era uma atividade obrigatória, imposta pelo empregador.

reclamante ficava exposto na área de risco (não abastecia, mas

Ou seja, da mesma forma que ocorre com o frentista que trabalha

acompanhava) por cerca de dois minutos diários, contudo, o tempo

no posto de combustíveis, que fica exposto ao risco acentuado (e

de exposição não é relevante para fins de periculosidade com

recebe o adicional de periculosidade), assim ocorria com o

inflamáveis, visto que o tempo para ceifar uma vida ou mutilar é o

reclamante"(ID 3a217ff -Pág. 3).

de um flash".

O i. perito de confiança do Juízo constatou que a reclamada

Considerando a permanência diária do autor na área considerada

dispunha de Oficial Abastecedor para preenchimento dos tanques,

de risco pela legislação, acolho as conclusões do experto para

de modo que o reclamante não participava desta atividade, apenas

condenar a reclamada no pagamento de adicional de periculosidade

aguardando o abastecimento do veículo (ID af05d72).

de 30% sobre o salário base e, diante da natureza salarial, defiro as

Consignou que "o reclamante não trabalhava abastecendo seu

integrações em horas extras, férias acrescidas do terço

veículo, contudo, atuava na área de risco, no mesmo ambiente e

constitucional, gratificações natalinas e depósitos fundiários com

espaço que o empregado abastecedor". Registrou que "a bomba

multa de 40%.

encontra-se em ambiente fechado como se verifica na foto 2, tendo

Indevidos os reflexos nos DSR's, pois estes estão incluídos no

a seu lado e logo acima, lâmpadas que não são a prova de

salário mensal, o qual já serve de base de cálculo para o adicional

explosão, contrariando as normas para as instalações nestes

de periculosidade.

ambientes. Por outro lado, ainda verificou-se a ausência de

Em consequência, reverte-se à reclamada responsabilidade pelos

extintores de incêndio no interior da sala ou na sua entrada,

honorários periciais, sucumbente na pretensão objeto de perícia de

restando apenas a placa no local onde deveria existir tal

periculosidade, arbitrados pelo d. Juízo de origem em R$1.000,00

equipamento".

(mil reais).

Após vistoria ao local do abastecimento, concluiu que:

2. Acúmulo de funções

Com base no exposto na NR-16 e demais legislações pertinentes a

Postula o reclamante as diferenças salariais decorrentes do alegado

operações com líquidos inflamáveis, conclui-se que a reclamada

acúmulo das funções de motorista e ajudante / faxineiro e cobrador.

expôs o reclamante a situação periculosa por atuar em área de

Ocorre que o acréscimo salarial motivado por acúmulo de tarefas ao

risco, cujo nexo técnico possui enquadramento pelo Ministério do

longo do pactuado requer o preenchimento de alguns requisitos,

Trabalho como atividade perigosa.

quais sejam: agregação de função no decorrer da pactuação e a

Trabalhou dedicando parte de sua jornada diária estimada em dois

extrapolação dos limites pessoais e temporais do empregado e do

minutos no mesmo ambiente e espaço que o abastecedor de seu

contrato de trabalho ou a previsão em norma coletiva, contrato de

caminhão, em área de risco definida em lei.

trabalho ou regulamento interno da empresa.

A NR 16 não especifica tempo de exposição para garantir o direito

Isso porque, em regra, é viável a alteração mínima de atividades

ao adicional de periculosidade visto que o perigo está intimamente

desempenhadas pelo trabalhador, tal como se observa dos termos

ligado ao inesperado.

do art. 456, parágrafo único, da CLT, o qual prestigia a

Para que ocorra uma explosão, o tempo, conforme as normas

maleabilidade na administração do pacto trabalhista, desde que

técnicas que dão parâmetros para líquidos inflamáveis é o de um

respeitados os limites do jus variandido empregador.

"flash", assim definido como ponto de fulgor ou simplesmente "flash

No entanto, não há previsão legal ou normativa, no caso dos autos,

point".

que autorize o pagamento de adicional pretendido.

O perigo mostra-se potencializado pela falta de sinalização

Nada a reformar.

adequada, falta de extintor de incêndio e existência de lâmpada

3. Integração do auxílio alimentação

desprovida de proteção contra explosão, o que, tecnicamente é uma

Postula o autor a integração do auxílio alimentação, alegando que a

fonte potencial de ignição..

reclamada não comprova estar inscrita no PAT.

Fator de risco e o homem se encontram presentes no mesmo

O parágrafo 1º da cláusula 15 das CCTs acostadas aos autos prevê

cenário, caracterizando a situação de periculosidade.

expressamente a natureza indenizatória da parcela "auxílio

O reclamante faz jus ao adicional de periculosidade conforme a

alimentação", conforme se observa abaixo:

fundamentação presente na nr-16 da portaria 3214/78 do ministério

Par.1º - Os reembolso de Despesas/Alimentação ou pernoite tem

do trabalho e emprego, anexo 2, item 3, alínea "q" para todo o

caráter indenizatório, uma vez que se destinam a atender

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2017

157

necessidade básica do trabalhador, não se integrando ou

tempo de intervalo", o que reforça a tese de o autor usufruía

incorporando ao salário ou à remuneração do empregado, para

integralmente do intervalo intrajornada.

nenhum efeito, podendo a empresa exigir ou não, a comprovação

Nada a reparar.

dos gastos correspondentes.

8. Honorários advocatícios

A Constituição Federal garante, no art. 7º, XXVI, o "reconhecimento

Nesta Justiça Especializada, e em consonância com a

das convenções e acordos coletivos". A partir da inclusão do auxílio-

jurisprudência cristalizada nas Súmulas 219 e 329 do C. TST, que

alimentação nas normas coletivas de trabalho ea respectiva

consagra o princípio do jus postulandi nas reclamações trabalhistas,

pactuação quanto à natureza jurídica indenizatória, o benefício

os honorários advocatícios são devidos apenas no caso de

deixou de ser concedido unilateralmente, devendo, pois, ser

preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14 da Lei 5.584/70,

prestigiada a manifestação de vontade das partes convenentes.

o que não ocorre no caso em tela.

Mantida a sentença

Observe-se, quanto ao tema, o entendimento contido na súmula 18

4. Multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT

deste E. TRT, que adoto como razão de decidir:

Não haviam parcelas rescisórias incontroversas a saldar por

Indenização. Artigo 404 do Código Civil. O pagamento de

ocasião da 1ª audiência, não havendo que se falar em aplicação da

indenização por despesa com contratação de advogado não cabe

multa prevista no artigo 467 da CLT.

no processo trabalhista, eis que inaplicável a regra dos artigos 389

De outro lado, a existência de eventual diferença reconhecida

e 404, ambos do Código Civil.

judicialmente não enseja o pagamento da multa prevista no § 8° do

Mantém-se.

artigo 477 consolidado.

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

Nada a reformar.

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

5. Multa normativa - vale transporte

Tomaram parte no julgamento: ADRIANA MARIA BATTISTELLI

Conforme superado na fundamentação supra, o autor não faz jus ao

VARELLIS, REGINA CELI VIEIRA FERRO e ARMANDO

recebimento da indenização substitutiva do vale transporte, não

AUGUSTO PINHEIRO PIRES.

havendo que se falar em descumprimento da norma coletiva, no

Votação: Unânime.

particular.

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

6. Danos morais

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso ordinário

Pretende o autor a reforma da r. sentença quanto ao indeferimento

interposto pela reclamada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO

do pedido de indenização por danos morais.

PARCIAL para, nos termos da fundamentação, excluir da

As causas de pedir relativas aos danos morais são as seguintes:

condenação o pagamento da indenização substitutiva do vale

descumprimento das obrigações relativas ao contrato de trabalho

transporte; CONHECER do recurso ordinário interposto pelo

por parte da reclamada e jornada extenuante.

reclamante e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para

Observa-se que o atraso ou não pagamento de verbas contratuais,

condenar a reclamada no pagamento de adicional de periculosidade

ainda que possam causar infortúnios ao trabalhador, não

de 30% sobre o salário base e, diante da natureza salarial, defiro as

configuram, por si só, ofensas de ordem moral, vez que não resta

integrações em horas extras, férias acrescidas do terço

comprovado o grave abalo à dignidade ou honra do autor.

constitucional, gratificações natalinas e depósitos fundiários com

Em relação à prestação de horas extras, a reparação é de cunho

multa de 40%. No mais, fica mantida a r. sentença.

financeiro, restando o autor devidamente ressarcido mediante o
pagamento das diferenças devidas, com juros e correção monetária.
Ausentes os requisitos caracterizadores do dano moral ou material,

ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS

fica mantida a r. sentença, no particular.

Relatora

7. Intervalo intrajornada
O reclamante exercia a função de motorista, desempenhando suas
atividades externamente. Tal circunstância traz a presunção de
pausa em horário e duração apropriados, vez que desacompanhada

crl

de perto pelo empregador.

VOTOS

De outro lado, a testemunha obreira afirmou que "não realizou
refeições com o reclamante" e que "a reclamada não fiscalizava o

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

Acórdão
Processo Nº RO-1001848-54.2014.5.02.0318

2150/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2017

Relator
RECORRENTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO
ADVOGADO

ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
VRG LINHAS AEREAS S.A.
BEATRIZ MARTINS COSTA(OAB:
33181/DF)
OSMAR MENDES PAIXÃO
CÔRTES(OAB: 310314/SP)
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
MARMITT(OAB: 30533/DF)
JULIANA MANINI MENNITTI
DIANA CANEDO VALESI(OAB:
228567/SP)
CHRISTIANNE VILELA
CARCELES(OAB: 119336/SP)

158

1. Das Horas Extras, Do Intervalo Intrajornada e Dos Feriados
Requer a reclamada a reforma da r. sentença de origem que julgou
procedente o pedido de pagamento de diferenças de horas extras.
Aduz que a reclamante não se desincumbiu do ônus probatório
quanto à demonstrar a invalidade dos controles de ponto acostados.
Não conheço do recurso ordinário, no ponto, por ausência de
impugnação específica.
Com efeito, o MM. Juiz de 1º Grau julgou procedente o pedido
relativo ao pedido de diferenças de horas extras, sob os seguintes
fundamentos (destaquei, Id. nº 2bb6b41 - Pág. 2):

Intimado(s)/Citado(s):

"DA JORNADA DE TRABALHO

- JULIANA MANINI MENNITTI
- VRG LINHAS AEREAS S.A.

Diz a autora ter trabalhado em sobrejornada sem a contraprestação
pecuniária correspondente, pelo que postula seja a ré compelida ao
pagamento de diferenças de horas extras e reflexos. Pede, ainda,
PODER JUDICIÁRIO

que as horas despendidas na participação em cursos de

JUSTIÇA DO TRABALHO

treinamento, fora do horário de trabalho, sejam pagas como
extraordinárias.
À análise.

PROCESSO nº 1001848-54.2014.5.02.0318 (RO)
RECORRENTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JULIANA MANINI MENNITTI
RELATOR:ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE. O subitem "c", do item primeiro, do anexo 2 da
NR-16, refere-se aos postos de reabastecimento de aeronaves,
sendo que aqueles que trabalham nas atividades descritas, ou que
operem na área de risco fazem jus ao pagamento do adicional de
periculosidade. Veja-se, ainda, que o item terceiro, do subitem "g",
de tal norma, faz referência ao abastecimento de aeronave, e que
toda a área de operação é considerada área de risco.
Inconformada com a r. sentença Id 2bb6b41, cujo relatório adoto,
que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, recorre
ordinariamente a reclamada (Id. nº 28fbc9c), oportunidade em que
discute sua condenação ao pagamento de horas extras e do
adicional de periculosidade.
Contrarrazões pelo reclamante (Id. nº b34d982).
É o relatório.

De acordo com o preconizado no artigo 818 da CLT cc 333, I do
CPC, competia à reclamante o ônus de provar a participação e
cursos de treinamento e qualificação fora do horário de expediente,
mas deste encargo não se desonerou, porquanto nenhuma prova foi
por ela produzida no particular.
Desta forma, por não elidida, deve prevalecer a prova
documentada.
Pois bem. Conforme demonstrado em sua manifestação à
defesa, encontra-se documentada a incorreção no pagamento
de horas extraordinárias (ID 884776a - Pág. 3).
Não se trata de homologação dos cálculos apresentados, mas da
constatação de existência de diferenças de horas extras entre
aquelas pagas e as efetivamente trabalhadas. A apuração
detalhada será feita em liquidação de sentença.
Obedecida a jornada supra, defiro o pleito de horas excedentes à 8ª
diária e 44ª semanal, com o adicional normativo de 60%, conforme
postulado, com reflexos em aviso prévio, repousos remunerados,
feriados, férias acrescidas do terço constitucional, décimos terceiros
salários e FGTS majorado de 40%, deduzindo-se os valores já
pagos por iguais títulos, conforme documentação acostada aos

VOTO

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA

autos."

Todavia, ocorre que a recorrente, em momento algum, atacou os
fundamentos adotados na r. sentença, na medida em que se limita a

Pressupostos de admissibilidade
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos
de admissibilidade: tempestividade observada (Id. nº 4b14632 - pág.
1), preparo efetuado (Id. nº 3b261b3 e 7c972a0) e regular a
representação processual (Id. nº b767551 - Pág. 2).
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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8 horas diárias e 44 horas semanais. Sendo que toda vez que

do pacto laboral, desempenhava suas funções em contato direto ou

houve necessidade de labor extraordinário, a Recorrente fez os

dentro da aeronave e também na pista, pois executava operações

devidos pagamentos" e que "a Recorreda não logrou êxito em

de vôos internacionais, realizava inspeção das bagagens pelo raio-

comprovar - mormente de forma ROBUSTA E INCONTESTE, como

x, controlava o acesso às aeronaves, realizava inspeção no interior

determina a jurisprudência trabalhista dominante - as alegações

das aeronaves, realizava carregamento e descarregamento de

exordiais, ônus que lhe é imposto pelos art. 818, da C.L.T., e 333, I

bagagens, realizava inspeção de segurança. Pelo restante do

do CPC", juntando em seguida jurisprudências relativas ao ônus da

pacto laboral, que se deu a partir de 01/01/2010, a reclamante

prova quanto à validade dos controles de jornada apresentados aos

passou a exercer a função de assistente administrativa I, na

autos, não tecendo uma linha sequer sobre os argumentos

qual fornecia e recebia informações sobre produtos e serviços

esposados na r. decisão atacada, ou seja, sobre a declaração de

da área de segurança, laborando numa sala localizada próxima

validade dos controles de ponto e demonstrativo, por amostragem,

da pista, sendo que a reclamante tinha de passar pelo raio-x,

feito pelo reclamante em sede de manifestação sobre a defesa e

detector de metais e tinha que entrar na pista para ter acesso à sua

documentos, apontando diferenças entre as horas extras anotadas

sala, que ficava ao lado da esteira de bagagens. A reclamante

e as efetivamente pagas. O recurso, portanto, não atende o

sempre laborou em contato com agentes insalubres e perigosos,

disposto no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo

exposta a ruídos e a materiais combustíveis, sem qualquer

Civil/2015.

equipamento de proteção individual. A exposição do trabalhador a

Desta forma, ausente impugnação específica, não há sequer razão

agentes inflamáveis e ruídos, como é o caso dos autos, está

para reapreciar o quanto decidido em primeiro grau. Aplicável ao

previsto no art. 193 da CLT, garantindo ao trabalhador um adicional

caso, pois, o entendimento sedimentado na Súmula 422, do C. TST,

de 30% (trinta por cento) do valor do salário. Apesar de não

de seguinte teor:

manusear os produtos inflamáveis, a autora ficava em contato com

"422. Recurso. Fundamento ausente ou deficiente. Não

tais agentes na pista." (Id. nº 3b37dad - Pág. 4/5)

conhecimento.(Conversão da Orientação Jurisprudencial nº 90 da

A reclamada, em contestação, alegou que: (i) somente uma parte

SDI-II - Res. 137/2005, DJ 22.08.2005 - Redação alterada pela

mínima das atribuições do Reclamante eram realizadas junto às

Resolução nº 199/2015, DeJT 22.06.2015 com inserção dos itens I,

aeronaves; (ii) que, mesmo essa parte, não era realizada nas "áreas

II e III - Retificada no DeJT de 01/07/2015)

de risco" definidas pelas alíneas "g" e "q" do item 3 do anexo 2 da

I - Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho

NR nº 16 da Portaria nº 3.214/1978 do MTE; e (iii) que, mesmo que

se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da

essa pequena parte fosse realizada em "área de risco", apenas uma

decisão recorrida, nos termos em que proferida.

parte ainda menor - cerca de 1/3 do tempo - é realizada

II - o entendimento referido no item anterior não se aplica em

concomitante ao abastecimento/reabastecimento das aeronaves."

relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada

(Id. nº 66e6337 - Pág. 20)

em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão

O laudo pericial apresentado (Id. nº 597a82a), realizado após

monocrática.

vistoria ambiental no local de trabalho da reclamante, afirmou que

III - Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso

"caracteriza a exposição da reclamante às condições previstas no

ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto

anexo 2 da NR-16, aprovada pela Portaria 3.214/78, considerando a

em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada

habitualidade e permanência do trabalho na área de operação e

dos fundamentos da sentença."

pátio de manobras do aeroporto, preconizado no art. 193 da C.L.T.

Neste contexto, não conheço do recurso no ponto.

Em virtude do exposto, são consideradas perigosas as atividades
desenvolvidas, na função de agente de proteção, pela reclamante, a

3. Do Adicional de Periculosidade e Honorários Periciais

serviço da reclamada." (Id. nº 597a82a - Pág. 12/13).

Insurge-se a reclamada em face da r. sentença de origem que

Quanto às atividades desempenhadas pela autora, o perito

julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de

esclareceu que "Foi levantado que, durante as operações de

periculosidade. Afirma, em síntese, que a atividade exercida pela

reabastecimento das aeronaves, a reclamante, na função de agente

autora, agente de proteção, não se enquadra na NR 16, visto que

de proteção, permanecia na pista / área de operação, ou seja,

laborava fora da área de risco.

dentro dos limites da pista de pousos e decolagens e pátio de

Não lhe assiste razão.

manobras do aeroporto, conforme perímetro estabelecido pela

A reclamante alegou na petição inicial que "durante o primeiro ano

própria Infraero (no caso dos aeroportos nacionais), executando

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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várias das atividades descritas em IV. Uma vez caracterizados os

periculosidade.

locais de trabalho, as avaliações técnicas para caracterização ou

Sublinhe-se, também, que as conclusões obtidas pelo perito de

não da periculosidade - descritas a seguir nos itens do presente

confiança do Juízo não foram elididas por nenhum outro elemento

laudo - foram realizadas nos locais relacionados, que, conforme

dos autos, nem mesmo pelas razões recursais, que residem apenas

anteriormente exposto e testemunhado pelos acompanhantes da

no inconformismo.

diligência, constituíam o ambiente de trabalho da reclamante

Saliente-se, por oportuno que o laudo pericial é claro e conclusivo,

quando do desempenho da função descrita, a serviço da reclamada.

uma vez que o perito judicial analisou a totalidade das condições de

1. Agente de Proteção: - Registro, conferência e controle de

trabalho do reclamante, descreveu a área da execução do serviço,

funcionários e prestadores de serviço na entrada e saída da

detalhou as funções do reclamante, bem como informou quanto os

aeronave, com a utilização de bastão detector de metais. -

EPI's, acercando-se de todos os elementos que julgou necessários

Checagem de funcionários e prestadores de serviços ao redor da

para formação de sua convicção.

aeronave, área de operação. - Inspeção da aeronave, bagagens e

Ressalte-se, ainda, que a despeito de o laudo pericial reconhecer

pessoal (funcionários da reclamada e terceirizados). - Manter a

que a autora trabalhava em condições perigosas durante todo o

integridade da aeronave. As atividades realizadas nas aeronaves

contrato de trabalho, a r. sentença de origem limitou a

pela reclamante estão dentro dos limites da pista e pátio de

condenação ao pagamento do adicional de periculosidade ao

manobras de aeronaves - tais atividades eram realizadas, habitual e

período em que a reclamante exerceu a função de agente de

permanentemente, de forma concomitante ao abastecimento das

segurança, já que partir de 01/01/2010, a reclamante passou a

aeronaves, em local não fisicamente isolado durante o

exercer a função de assistente administrativa I, na qual fornecia e

abastecimento, na mesma área de operação. 2. Assistente

recebia informações sobre produtos e serviços da área de

Administrativo:- Agendamento das atividades do Departamento de

segurança, laborando numa sala localizada próxima da pista, nos

Segurança; - Verificação de entrega de uniformes aos funcionários;

próprios termos alegados na petição inicial.

- Suporte e auxílio ao Supervisor de Segurança; - Controle da

Por fim, nem se argumente com inexistência de qualquer risco de

documentação dos funcionários e do Departamento de Segurança; -

vazamento de combustível pela mangueira, na medida em que a

Demais serviços administrativos relacionados as atividades do

recorrente não produziu quaisquer provas capazes de infirmar o

Departamento de Segurança." (Id. nº 597a82a - Pág. 5/7)

laudo pericial que constatou que o reclamante ficava exposto

Saliente-se que as fotos colacionadas (Id. nº 597a82a - Pág. 6 e

habitualmente a risco grave e iminente de explosões, caindo por

13/14) permitem visualizar o local de trabalho da obreira, na

terra os argumentos em sentido contrário.

condição de agente de segurança, laborando dentro da área de

De ser salientado, ainda, que in casu, o labor em condições

risco estabelecida na legislação pertinente durante o abastecimento

periculosas não era eventual, mas sim intermitente, circunstância

das aeronaves, no pátio do aeroporto.

essa que dá ensejo à percepção do adicional de periculosidade,

Neste contexto, em razão da permanência da autora na área e

consoante entendimento sedimentado na Súmula 364, do C. TST.

durante a operação de abastecimento, o Expertconcluiu que as

Assim, mantenho, inclusive quanto aos reflexos.

atividades desempenhadas pelo reclamante são perigosas, nos
termos da Norma Regulamentadora nº 16 da Portaria Ministerial nº

4. Dos Honorários Periciais

3.214/78, fazendo jus ao respectivo adicional.

Sem razão.

Ressalte-se que o subitem "c", do item primeiro, do anexo 2 da NR-

Os honorários periciais foram fixados em R$ 2.000,00, valor este

16, refere-se aos postos de reabastecimento de aeronaves, sendo

compatível com o trabalho técnico produzido.

que aqueles que trabalham nas atividades descritas, ou que operem

Mantenho.

na área de risco fazem jus ao pagamento do adicional de
periculosidade.

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

Veja-se, ainda, que o item terceiro, do subitem "g", de tal norma, faz

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

referência ao abastecimento de aeronave, e que toda a área de

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

operação é considerada área de risco.

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

Assim, nada obstante a reclamante não participar diretamente do

Votação: Unânime.

abastecimento das aeronaves, certo é que laborava efetivamente

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

em área periculosa, o quanto basta para a caracterização da

Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do recurso interposto pela

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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VOTO

Extras" e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação do voto da Relatora, mantendo a r. sentença de

I. Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os

origem.

pressupostos de admissibilidade.

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
Desembargadora Relatora

II. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE
1. Consigno, de plano, ter me posicionado pela declaração ex officio
de nulidade da r. sentença de id. cfd2322, por cerceio de defesa,

APB

em virtude de entender que a prova testemunhal requerida pela
demandada, em audiência, não se apresentava desnecessária,
afigurando-se, na verdade, fundamental ao deslinde do feito,
porquanto os registros correspondentes ao período de 21.10.2013 a

VOTOS

20.12.2012 não foram juntados com a contestação..

Acórdão
Processo Nº RO-1001965-60.2014.5.02.0604
Relator
ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO
PIRES
RECORRENTE
ERIKA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
FLAVIO ADALBERTO FELIPPIM(OAB:
108350/SP)
RECORRIDO
COR BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO S/A
ADVOGADO
ALEXANDRE VIEIRA CASELLA(OAB:
155127/SP)
ADVOGADO
MONICA PENNAFORTE
DINELLI(OAB: 64837/RJ)
ADVOGADO
DANILO SARAMAGO SAHIONE DE
ARAUJO(OAB: 56034/RJ)

Entretanto, vencido que fui pelos meus pares integrantes desta
Colenda 10ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região prevaleceu o entendimento de não haver nulidade a ser
declarada.
Com fulcro na tese vencedora passo a analisar o mérito recursal.
2. Horas extras. Insurge-se a reclamante contra o julgado de
origem que indeferiu o pedido de pagamento de horas extras.
Razão lhe assiste.
Consta da peça de ingresso que a reclamante se ativava de
segunda a quinta feira, das 14:00 às 22:00 horas e às sextas-feiras
e sábados das 13:00 às 22:00 horas, com intervalo de uma hora

Intimado(s)/Citado(s):
- COR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
- ERIKA PEREIRA DOS SANTOS

para refeição. Acrescenta que nos meses de novembro e dezembro
de 2013, laborou das 14:00 às 22:00 de 2ª à 5ª feira e das 14:00 às
24:00 hs às sextas e sábados, com uma hora para refeição, sem a
devida quitação do labor extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO

Note-se que da jornada descrita na peça de ingresso vislumbra-se a

JUSTIÇA DO TRABALHO

possível prestação de sobrelabor apenas nos meses de novembro e
dezembro de 2013.

10ª TURMA: PROCESSO TRT/SP Nº 1001965-60.2014.5.02.0604
RECURSO: ORDINÁRIO
ORIGEM: 4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - ZONA SUL
MAGISTRADO: RENATO LUIZ DE PAULA ALVES
RECORRENTE: ERIKA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: COR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Vieram aos autos os cartões de ponto relativos a 21.09.2013 a
20.10.2013; 21.12.2013 a 20.01.2014 e de 21.01.2014 a
20.07.2014; (ids. 9167096; e68fe49; 0174f21; 3ac2957; e61f348;
00762f8; 155e32c e 155e32c).
É fato que apenas os registros correspondentes ao período de
21.10.2013 a 20.12.2012 não foram juntados com a contestação.
No caso, a ausência dos espelhos de ponto de apenas dois meses
não possui o condão de inversão do ônus da prova, considerando a

A r. sentença de id. cfd2322, cujo relatório adoto, julgou
improcedentesos pedidos veiculados na presente reclamação
trabalhista.
Recurso Ordinário da Reclamante (id. 028915e) pleiteando a
reforma do julgado no tocante às horas extras e indenização
substitutiva do período estabilitário. Preparo Dispensado.
Contrarrazões - id. a1d55ed.
É o relatório.
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

juntada da maioria dos controles de jornada, caso em que se aplica
o entendimento consolidado pelo C. TST na OJ nº 233 da SDI-1,
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desde que o julgador fique convencido de que o procedimento

período estabilitário remanescente. Inteligência do entendimento

questionado superou aquele período.

consubstanciado na Súmula 378, itens I e II, do Colendo TST em
conjunto com o art. 118 da Lei n.º.213/91. ((TRT/MG - RO 0161700-

Pois bem. A prova oral produzida pela autora não se mostrou apta a

13.2009.5.03.0114 RO - Rel. Sebastião Geraldo de Oliveira. DEJT -

demonstrar a incorreção das anotações constantes dos espelhos de

08-09-2010 - Página: 135).

ponto e a realização de horas extras, porquanto sua testemunha,

O posicionamento jurisprudencial supra, todavia, não tem o condão

única ouvida em audiência, informou que trabalhava das 08 às 16

de assegurar ao demandante a pleiteada estabilidade no emprego e

horas e a reclamante das 16 às 20h horas(id. a58afc9 - Pág. 1).

a correlata reintegração, uma vez que o laudo pericial produzido nos

Destarte, mencionada testemunha não estava presente no horário

autos refutou peremptoriamente a existência de nexo de

de saída da reclamante.

causalidade entre o labor prestado na reclamada e as moléstias

Não constatada a realização de sobrelabor nos cartões de ponto

apresentadas pela obreira (Do visto e exposto, e, conclui este Perito

acostados aos autos, que abrangem a maior parte do pacto laboral

que a reclamante não é portadora de doenças ocupacionais. id.

e ausente demonstração de invalidade das anotações neles

e7ed47a - Pág. 9). Não há se falar, portanto, em doença

constantes, não há se falar em condenação da ré ao pagamento de

profissional, de molde a atrair o direito à estabilidade no trabalho.

horas extras.

Mantenho.

Mantenho

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

2. Estabilidade - Indenização. Insurge-se a recorrente contra

Tomaram parte no julgamento: ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO

decisão de 1º grau que julgou improcedente o pedido de

PIRES, ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO e REGINA

condenação da reclamada ao pagamento de indenização

CELI VIEIRA FERRO.

substitutiva do período estabilitário.

Votação: Unânime.

Razão não lhe assiste.

III. DO EXPOSTO,

O artigo 118 da Lei 8213/91, condiciona o direito à garantia
provisória no emprego à conjunção de dois requisitos: o

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

afastamento do trabalho por prazo superior a quinze dias e a

Trabalho da 2ª Região em CONHECER do recurso ordinário da

percepção do auxílio-doença acidentário. Situações não verificadas,

Reclamante e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos

na hipótese.

da fundamentação do voto do Relator:

Nada obstante, está se consolidando nesta Justiça Especializada, o
entendimento de que ausência de concessão do auxílio-doença
acidentário pelo INSS não inviabiliza o reconhecimento do direito à

ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

estabilidade, quando por força de perícia judicial restar constatada

Relator

doença profissional.
EMENTA: ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ART. 118 DA LEI

p

N.º.213/91 - CONSTATAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL APÓS

VOTOS

Acórdão

A DISPENSA DO TRABALHADOR. O fato de o autor ter
permanecido afastado do trabalho pelo INSS com a percepção de
auxílio-doença comum não afasta o seu direito à estabilidade
provisória por período de 12 meses após a cessação do benefício
previdenciário, quando constatado pelo exame médico pericial
produzido nos autos que as lesões que acarretaram seu
afastamento temporário das atividades laborais tiveram natureza
ocupacional, ou seja, guardava relação diretamente com a função
exercida na empresa. Portanto, sua dispensa imotivada durante o
período em que faria jus à estabilidade provisória não tem validade,
razão pela qual o reclamante faz jus ao pagamento dos valores
correspondentes a todas as verbas trabalhistas que perceberia no

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

Processo Nº RO-1002009-17.2014.5.02.0463
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
EDNA CLAUDIA NEVES BATISTA
ADVOGADO
EDUARDO LUIZ FERNANDES(OAB:
99321/SP)
RECORRENTE
MAHLE METAL LEVE S.A.
ADVOGADO
RODRIGO BRESSANE DINIZ(OAB:
304613/SP)
RECORRIDO
MAHLE METAL LEVE S.A.
ADVOGADO
RODRIGO BRESSANE DINIZ(OAB:
304613/SP)
RECORRIDO
EDNA CLAUDIA NEVES BATISTA
ADVOGADO
EDUARDO LUIZ FERNANDES(OAB:
99321/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
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RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE

Pressupostos de admissibilidade
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

de admissibilidade (tempestividade observada - Id. nº b283615, e
regular a representação processual - Id. nº a04f1d5 - Pág. 1).

PROCESSO nº 1002009-17.2014.5.02.0463 (RO)

Do Intervalo Intrajornada

RECORRENTE: EDNA CLAUDIA NEVES BATISTA, MAHLE

Sustenta o reclamante que deve ser reformada a r. sentença de

METAL LEVE S.A.

origem no que tange à improcedência relativa ao pedido de

RECORRIDO: EDNA CLAUDIA NEVES BATISTA, MAHLE

pagamento de horas extras pela supressão parcial do intervalo

METAL LEVE S.A.

intrajornada.

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

Com razão parcial.

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. INTERVALO

É fato incontroverso que a reclamante usufruía de 36 minutos de

INTRAJORNADA. REDUÇÃO POR NORMA COLETIVA. A

intervalo intrajornada, ante a redução efetuada através de acordo

redução do intervalo intrajornada é matéria de ordem pública, de

coletivo (a53acca - Pág. 5).

indisponibilidade absoluta, pois diz respeito à saúde e segurança do

No caso concreto, é certo que, embora exista previsão normativa

trabalho, que não pode ser transacionada pelas partes, ainda que

autorizando a supressão de 24 (vinte e quatro) minutos de pausa

em caráter coletivo. Hipótese de incidência do item II da Súmula nº

para refeição (CCT's - f97397a, f793541, 601aee7, 84173ª4,

437 do C. TST.

8be7872 e 46075b7), a única autorização Ministerial relativa ao
período imprescrito (Id. nº 99ef4bb - Pág. 1) compreende o período
de 29/01/2014 a 14/07/2014.

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. EQUIPARAÇÃO

Com relação ao restante do período imprescrito, de 30/09/2009 a

SALARIAL. O direito à equiparação salarial pressupõe o exercício

28/01/2014, ainda que haja norma coletiva autorizando a redução

de idênticas funções, mesmo empregador e localidade, diferença de

do intervalo, não há, nos autos, autorização Ministerial que permita

tempo de serviço inferior a dois anos, trabalho com mesma

à ré reduzir a pausa para refeição dos seus empregados.

produtividade e perfeição técnica, nos termos do art. 461 da CLT.

A concessão parcial do intervalo intrajornada, todavia, é matéria de
ordem pública de indisponibilidade absoluta. Diz respeito à saúde e
segurança do trabalhador, não podendo ser transacionada pelas
partes, ainda que em caráter coletivo. O parágrafo 3º do art. 71 da

Inconformadas com a r. sentença de Id. nº 7e8c701, cujo relatório

CLT, é claro ao facultar a redução do intervalo para refeição e

adoto, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos,

descanso, desde que autorizado por ato do Ministério do

recorrem, ordinariamente, as partes.

Trabalho, exclusivamente.

A reclamante (Id. nº b6dc07f), pretendendo a reforma da r. decisão

Nesse sentido é o entendimento do item II da Súmula 437 do

quanto ao intervalo intrajornada.

C.TST, in verbis (destaques nossos):

A reclamada (Id. nº 28e) requer a reforma da r. decisão quanto ao

"437 - Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Aplicação

pagamento de diferenças salariais em razão de equiparação

do art. 71 da CLT. (Conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs

salarial.

307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1 pela Resolução nº 185/2012,

Contrarrazões pela reclamada (Id. nº 0b9aac5) e pela reclamante

DeJT 25.09.2012)

(Id. nº 25a5c5e).

[...]

É o relatório.

II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho
contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada
porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do

VOTO

trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e
art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.
[...]"
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Ademais, a Portaria nº 42/2007 do Ministério do Trabalho, invocada

condenação o pagamento de uma hora extra por dia

pela reclamada em razões recursais (fl. 187vº), foi revogada pela

trabalhado, em razão da supressão parcial do intervalo

Portaria nº 1.095/2010, do mesmo órgão, e é inaplicável, eis que

intrajornada (artigo 71, da CLT), relativo ao período

não cabe ao órgão administrativo delegar aos sindicatos a

compreendido entre 30/09/2009 a 28/01/2014, com adicional de

possibilidade de redução do intervalo intrajornada, sem autorização

50% e reflexos em DSR, aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3 e

ministerial.

FGTS + 40%. Os valores devidos serão apurados em liquidação

Nem se alegue que as autorizações Ministeriais para a redução do

de sentença.

intervalo intrajornada, juntadas pela ré, relativas aos períodos entre
03/02/2003 a 03/02/2005 e 16/05/2005 a 16/05/2007 (Id. nº c3c8438
- pág. 1/3) supririam a falta de autorização para os períodos
posteriores.

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA

Isso porque, além de se referirem a períodos já prescritos, não há
nos autos, prova de que foram renovadas e a Portaria é clara no

Pressupostos de admissibilidade

sentido de que a renovação depende de requisitos expressos lá

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos

consignados.

de admissibilidade (tempestividade observada - Id. nº b283615,

Logo, o tempo utilizado pela empregada para sua alimentação - "in

preparo efetuado Id. nº 047c1ca - Pág. 1/2 e regular a

casu", 36 (trinta e seis minutos) -, não poderá ser abatido da

representação processual - Id. nº 3ad61d0 - Pág. 3).

condenação, pois a finalidade do intervalo é múltipla e, quando
desrespeitada, sujeita o empregador ao pagamento do período

Da Equiparação Salarial

integral destinado para tal finalidade.

Insurge-se a reclamada contra a r. sentença de origem que julgou

Desta forma, o gozo irregular do intervalo não alcança seu escopo

procedente o pedido de diferenças salariais decorrentes da

e, por isso, sujeita o infrator à sanção preconizada no §4º do art. 71

equiparação salarial.

da CLT, correspondente ao pagamento do período integral, com o

Sem razão.

acréscimo de 50%, entendimento sedimentado no Inciso I da já

O direito à equiparação salarial pressupõe a identidade de funções,

citada Súmula 437 do C. TST:

com iguais atribuições, produtividade e perfeição técnica, junto ao

"I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou a

mesmo empregador e sem que se verifique diferença de tempo, na

concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e

função, superior a dois anos, nos termos do art. 461 da CLT,

alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento

independentemente da nomenclatura conferida aos cargos.

total do período correspondente, e não apenas daquele

Na petição inicial, a reclamante afirmou fazer jus ao pagamento de

suprimido, com acréscimo de, no mínimo 50% sobre o valor da

diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com a

remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem

paradigma, Sra. Vânia Maria de Oliveira. Aduziu que "foi admitida

prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de

aos serviços da reclamada em data de 13/10/1997 e demitida em

remuneração.

14/07/2014, porém, por força da Instrução Normativa 15/2010, teve

(...)".

baixa na CTPS em 03/09/2014. Exercia as funções de

Quanto à natureza da verba, a prestação de serviço durante o

classificadora, função esta também denominada como controladora

intervalo representa trabalho fora do horário regulamentar, que

de produto, trabalhando no setor de controle final sem flange,

deve ser considerado como hora extraordinária, e como tal

percebendo o salário último de R$ 3.329,16 (três mil, trezentos e

reflete nas demais parcelas do contrato. O entendimento também

vinte e nove reais e dezesseis centavos) por mês" e que "exercia a

já está sedimentado no Inciso III da supracitada súmula, de seguinte

mesma função que a paradigma VANIA MARIA DE OLIVEIRA, com

teor:

a mesma perfeição técnica e igual produtividade, trabalhando nas

"III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da

mesmas máquinas, no mesmo setor, porém, percebendo salário

CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de

menor, não havendo entre ambas, diferença de tempo na função

1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o

superior a dois anos." (Id. nº 3b4da87 - Pág. 1/2).

intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação,

Como óbice à equiparação pretendida, a primeira reclamada aduziu

repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais. "

que a paradigma possuia maior experiência e perfeição técnica e

Reformo a r. sentença de origem a fim de incluir na

que "diferença salarial existente entre a Reclamante e a Paradigma
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é também em face dos dissídios salariais e enquadramentos

interpostos pela reclamante e pela reclamada e, no mérito, DAR

sofridos pelo Paradigma"- Id. nº a53acca - Pág. 16.

PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da reclamante a fim incluir na

Nos termos do disposto no artigo 818 da CLT e 373, I do CPC,

condenação o pagamento de uma hora extra por dia trabalhado, em

compete à reclamante a comprovação da identidade de funções e

razão as supressão parcial do intervalo intrajornada, no período

ao empregador o ônus de provar a existência de fato impeditivo,

compreendido entre 30/09/2009 a 28/01/2014, com adicional de

modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Aplicação da

50% e reflexos em DSR, aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3 e

Súmula nº 06, VIII, do C. TST.

FGTS + 40% e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da reclamada.

E, no caso dos autos, a autora se desincumbiu, a contento, do ônus

Os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença,

que lhe competia.

observados os termos da fundamentação do voto da Relatora.

O preposto da reclamada, Sr. Andre Souza Pereira, em depoimento

Rearbitra-se o valor da condenação em R$15.000,00, importando

pessoal, Id. nº 8f52d72 - Pág. 1, declarou: "que a reclamante no

as custas em R$ 300,00, a cargo da reclamada. Mantidos os

período imprescrito era controladora de produto, sendo que

demais termos da r.sentença de 1º grau.

exercia a mesma função que a paradigma; que as atividades
eram as mesmas, porém, a paradigma possuía maior
conhecimento técnico; que a paradigma possuía diversos

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

cursos específicos; que não havia avaliação formal da
produtividade dos funcionários; que a avaliação da perfeição

Desembargadora Relatora

dos serviços era realizada no dia a dia pelo próprio supervisor;
que a reclamante possuía cursos, porém, não se recorda
quais."
A reclamada não produziu prova oral e a reclamante dispensou a

APB

oitiva de suas testemunhas.
A preposta da ré confessa que as atividades da reclamante e
paradigma eram idênticas e não apresentou elementos capazes de

VOTOS

Acórdão

obstar a pretensão da autora, tendo em vista que não produziu
prova oral ou documental a fim de corroborar a tese de que havia a
alegada diferença qualitativa da mão de obra entre a paradigma e a
autora.
Note-se que não há evidências no sentido de que os cursos que a
paradigma realizou a qualificassem em patamar superior em relação
à reclamante, visto que não se sabe qual a importância destes

Processo Nº RO-1002064-81.2015.5.02.0511
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
ALINE APARECIDA MARQUES
ESTEVAM
ADVOGADO
PAULO ROBERTO QUISSI(OAB:
260420/SP)
RECORRIDO
b2w companhia global de varejo
ADVOGADO
Luiz Vicente de Carvalho(OAB:
39325/SP)

cursos no exercício da função de ambas. Assim, o fato de contar
com número maior de cursos que a autora não é elemento por si só,
apto a justificar a diferença salarial entre ambas. Vigora o princípio

Intimado(s)/Citado(s):
- ALINE APARECIDA MARQUES ESTEVAM
- b2w companhia global de varejo

da igual remuneração por igual trabalho realizado, devendo haver
justificativa, nos termos da lei, para a desigualdade salarial, o que
não se comprovou, no caso dos autos (art. 461 da CLT).
Mantenho.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

PROCESSO nº 1002064-81.2015.5.02.0511 (RO)

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

RECORRENTE: ALINE APARECIDA MARQUES ESTEVAM

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

RECORRIDO: B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO

Votação: Unânime.

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER dos recursos ordinários

IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
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RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso que não ataca os

Conceição como gestora do setor.

fundamentos da decisão não merece ser conhecido, porque não

A reclamada nega a identidade de funções entre a reclamante e os

observado o princípio da dialeticidade que norteia o recebimento e o

três paradigmas.

conhecimento dos apelos.

Assim, uma vez que a reclamada nega a identidade de funções,

Inconformada com a r. sentença (Id. nº df215e1), cujo relatório

competia à reclamante, nos termos do art. 818 da CLT, comprovar a

adoto, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos, recorre,

veracidade das suas alegações.

ordinariamente, a reclamante (Id. nº 90789d77), pretendendo a

Entretanto, a testemunha ouvida a convite da reclamante não

reforma da r. decisão quanto às horas extras em razão de labor aos

conhecia as paradigmas Sra. Verônica e Sra. Angélica. A referida

domingos, danos morais , equiparação salarial, verbas rescisórias,

testemunha também nada declarou com relação ao paradigma Sr.

diferenças de FGTS + 40%, multas dos artigos 467 e 477 da CLT,

Thiago.

perdas e danos (honorários advocatícios) e expedição de ofícios.

Logo, não comprovada a identidade de funções com nenhum dos

Contrarrazões pela reclamada (Id. nº 4b35144).

paradigmas entendo que não restam preenchidos os requisitos

É o relatório.

previstos no art. 461 da CLT para o reconhecimento da equiparação
salarial pretendida.
Rejeito o pedido.

VOTO

Verbas rescisórias/ saldo de salário/ décimo terceiro salário/

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE

férias acrescidas de 1/3/ FGTS
A Reclamante alega, em sua inicial, que na ocasião de sua

O exame dos pressupostos de admissibilidade evidencia que o

dispensa imotivada a reclamada não procedeu com o pagamento

apelo não alcança conhecimento porque carente de

devido das suas verbas rescisórias.

fundamentação.

A reclamada acosta aos autos comprovante de liberação de FGTS

A MM. Vara do Trabalho julgou improcedentes os pedidos

(id 2fcc690), bem como do valor constante no TRCT (id 2fcc690)

formulados na petição inicial sob os seguntes fundamentos:

referente às rescisórias.

"Mérito

A reclamante, por sua vez, não apontou nenhuma diferença de

Horas Extras

verbas rescisórias pretendidas e não quitadas pela reclamada, ônus

A reclamante, em seu depoimento pessoal, confessou como

que lhe competia nos termos do art. 818 da CLT.

corretos os registros constantes de seus cartões de ponto.

Nesses termos, rejeito os respectivos pleitos.

Assim, diante da sua confissão quanto à regularidade dos registros

Diferenças de FGTS e multa de 40%

nos cartões de ponto, competia a ela, nos termos do art. 818 da

A reclamante não apontou as diferenças de FGTS pretendidas

CLT, apontar, com base nos referidos documentos e nos recibos

tampouco juntou aos autos extrato da sua conta vinculada,

salariais, as diferenças de horas extras pretendidas, inclusive com o

documento que pode ser obtido diretamente por ela junto à Caixa

adicional de 100% e não quitadas pela reclamada.

Econômica Federal.

Entretanto, a reclamante não apresentou nenhum apontamento

Competia à autora provar a existência das diferenças postuladas,

neste sentido, razão pela qual rejeito o pedido de pagamento de

nos termos do art. 818 da CLT, e deste ônus não se desincumbiu.

horas extras e reflexos.

Rejeito, portanto, o pleito de diferenças de FGTS e multa de 40%.

Equiparação salarial - diferenças salariais

Multas dos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT

A reclamante sustenta que "foi contratada para exercer a função de

Na presente sentença não foram deferidas verbas rescisórias à

operadora logística, porém desde o início da sua contratação

reclamante, razão pela qual indevidas as multas dos arts. 467 e

exerceu a função líder de logística". Disse que tal condição foi

477, § 8º, da CLT.

anotada apenas em 01/12/2013. Pleiteou, portanto, a equiparação

Rejeito os pleitos.

com as paradigmas Srª Verônica Ramos de Souza e Srª Angélica
Oliveira de Andrade, que exerciam as funções de Líder.

Indenizações por danos morais

Sustenta, ainda, a reclamante que a partir de junho de 2014 passou

O dano moral se traduz em lesão a direito extrapatrimonial da

a exercer atividades idênticas ao do Sr. Thiago Tomaz da

pessoa que viola a sua honra, imagem, intimidade, dignidade ou
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outros direitos da sua personalidade. Os incisos V e X do art. 5 da

razões recursais (horas extras em razão de labor aos domingos,

CF/88 e arts. 186 e 927 do CCB o respaldam.

danos morais , equiparação salarial, verbas rescisórias, diferenças

Para haver a reparação do dano moral a parte autora deve provar a

de FGTS + 40%, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, perdas e

existência do ato ilícito causador do dano, o elemento subjetivo -

danos e expedição de ofícios).

culpa ou dolo - do agente, o nexo de causalidade entre a prática do

O princípio da dialeticidade, que norteia o recebimento e o

ato e o dano, independentemente de afetação patrimonial, pois é

conhecimento dos recursos, impõe à parte recorrente o dever de

autônoma a reparação pela afronta moral.

impugnar justificadamente, os fundamentos sentenciais que lhe são

A reclamante não comprova os prejuízos alegados na inicial quanto

desfavoráveis, mostrando a insustentabilidade destes.

as vistorias realizadas diariamente pelo uso do uniforme não

Tal princípio encontra ampla aplicação na sistemática processual

correspondente a sua função e por ser constrangida pelos demais

justrabalhista, sendo exemplo disso a Súmula nº 422 do C. TST. O

funcionários por não ser reconhecida como líder.

desatendimento desse princípio leva, no caso vertente, ao não

A própria testemunha ouvida a convite da reclamante, Srº Edson,

conhecimento do recurso ordinário.

que já havia sido funcionário da empresa Ré disse "que a

Não conheço.

reclamante usava camiseta polo azul marinho de liderança, desde

Ante o exposto,

julho de 2011", ou seja, a testemunha que já havia sido funcionário

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

da empresa, em seu depoimento reconhece a reclamante como

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

líder, além de confirmar que o uniforme da reclamante era

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA

diferenciado dos demais empregados.

MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

Logo, não comprovada a prática de ato ilícito pela reclamada, rejeito

Votação: Unânime.

o pedido de indenização por danos morais.

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª. Região em: NÃO CONHECER do recurso interposto

Justiça Gratuita

pela reclamante por ausência de fundamentação.

Ante a declaração firmada, concedo à parte autora os benefícios da
gratuidade da prestação jurisdicional nos termos do art. 790, § 3º da
CLT.
ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
Honorários Advocatícios

Desembargadora

Indevidos em face da improcedência dos pedidos e uma vez que

Relatora

não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores para a

APB

sua concessão (Sum. 219 e 329 e OJ. 305 da SDI-I, todos do C.
TST).

VOTOS

Acórdão
Indenização - perdas e danos
Indevida em face da improcedência dos pedidos. Ademais, não há
qualquer indenização devida à parte autora por ter de custear
advogado para ajuizar ação trabalhista, uma vez que, no processo
do trabalho, admite-se o (art. 791 da CLT), bem como que a parte
pode dispor jus postulandi da assistência do sindicato de sua
categoria profissional para demandar em juízo (art. 513, alínea a e
art. 514, alínea b, ambos da CLT).
Indefiro."

Processo Nº RO-1002289-92.2015.5.02.0611
Relator
ADRIANA MARIA BATTISTELLI
VARELLIS
RECORRENTE
KINGSTAR COLCHOES LTDA.
ADVOGADO
LUIZ HENRIQUE LANAS SOARES
CABRAL(OAB: 194558/SP)
RECORRIDO
MARCOS ANTONIO RODRIGUES
ADVOGADO
BIANCA FERNANDA BOCCHI
LELIS(OAB: 202783/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- KINGSTAR COLCHOES LTDA.
- MARCOS ANTONIO RODRIGUES

Em suas razões recursais, a autor limita-se a copiar integralmente
a petição inicial(vide Id. nº 71047b4 - pág. 2/6 e 0789d77 - Pág.
2/5).

PODER JUDICIÁRIO

Não ataca, contudo, quaisquer dos fundamentos sobre os quais se

JUSTIÇA DO TRABALHO

funda a r. decisão recorrida, relativos aos tópicos constantes das
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PROCESSO TRT/SP Nº 1002289-92.2015.5.02.0611 - PJE

RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ART. 74, § 2º, DA

RECURSO ORDINÁRIO

CLT.

ORIGEM: 11ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - ZONA

ESTABELECIMENTO. Segundo o art. 74, § 2º, da CLT, para os

LESTE

estabelecimentos de mais de dez trabalhadores, será obrigatório o

RECORRENTE: KINGSTAR COLCHÕES LTDA.

registro de jornada. A alusão à expressão estabelecimento volta- se

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES

para cada local de prestação de serviços, e não para a totalidade do

CONTROLE

DE

JORNADA.

CONCEITO

DE

empreendimento, caso em que o legislador utilizaria a expressão
Inconformada com a r. sentença de ID a5466ab, cujo relatório

empresa, contida no art. 2º da CLT. Desse modo, não havendo mais

adoto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados

de 10 empregados no estabelecimento onde se deu a prestação de

na petição inicial, e que foi complementada pela r. decisão

serviços pelo Reclamante, não está a Reclamada obrigada a

declaratória de ID b4a3b40, recorre ordinariamente a reclamada,

colacionar os registros da jornada de trabalho. Recurso de revista

KINGSTAR COLCHÕES LTDA., mediante as razões de ID

conhecido e provido. (TST; RR 0002526-16.2013.5.09.0128;

673c0bd, sustentando que o reclamante admitiu, em depoimento

Terceira Turma; Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado; DEJT

pessoal, que o estabelecimento em que trabalhava possui apenas

23/10/2015; Pág. 1130)

10 empregados, o que retira da recorrente a obrigatoriedade da

Portanto, não há falar-se, no caso vertente, em imperiosidade

juntada de cartões de ponto; que o autor não comprovou, como lhe

absoluta de juntada de cartões de ponto, por parte da ré, sob pena

incumbia, a prestação das horas extras que lhe foram reconhecidas

de aplicação da Súmula nº 338 do C. TST.

na origem, e ainda admitiu a fruição de uma folga semanal; que o

Ocorre, entretanto, que, no caso dos autos, o fundamento utilizado

reclamante recebia remuneração exclusivamente à base de

pelo MM. Juízo originário para o deferimento de horas extras ao

comissões, o que atrai a aplicação da Súmula nº 340 do C. TST.

autor não foi, única e exclusivamente, o da ausência de juntada de

Comprovação de depósito recursal e de pagamento das custas

cartões de ponto por parte da reclamada (Súmula nº 338 do C.

processuais, pela recorrente, conforme ID 9f89932 (págs. 1 a 3).

TST), mas, também, o de que "[...] Lado outro, o reclamante

Contrarrazões do reclamante, MARCOS ANTONIO RODRIGUES,

comprovou a extensa jornada de trabalho alegada na exordial"(ID

mediante ID f6764f5.

0be6ea1 - pág. 01).

Desnecessário o Parecer da D. Procuradoria Regional do Trabalho.

A jornada de trabalho acolhida na origem foi: "[...] de 2ª segunda

VOTO

feira a 6ª sexta feira nos horários das 9h s 19h, ou das 13h às 21h
(semanas alternadas); aos sábados das 09h às 21h; aos domingos

I - Admissibilidade.

das 09h às 19h, sempre com 15 minutos de intervalo para refeição

Por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade,

e descanso"(ID 0be6ea1 - Pág. 1).

conheço do recurso ordinário da reclamada.

Vejamos o que disseram as pessoas ouvidas na audiência

II - Mérito. Horas extraordinárias e reflexos

instrutória:

Com parcial razão a reclamada.

"Depoimento pessoal do(a) reclamante: 'que trabalhava das

Colhe-se, dos depoimentos prestados na audiência instrutória de ID

09:00 horas até 19:00 horas e das 13:00 horas até 21:00 horas,

d3d430b, que, realmente, no estabelecimento em que o autor

alternadamente; que o gerente fazia a escala, sendo em média uma

trabalhava, não havia mais de 10 empregados. O próprio autor,

semana em cada escala; que havia 1 folga; que trabalhava 2

admitiu, em seu depoimento pessoal, "[...] que havia 10 empregados

domingos e descansava 1; que quando trabalhava aos domingos,

na loja"(ID d3d430b - pág. 1).

folgava na semana; que havia cartão de ponto eletrônico do próprio

O entendimento do C. TST acerca do assunto é o seguinte:

sistema da loja; que havia 10 empregados na loja; que por instrução

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.

do gerente registrava o intervalo, mas não o usufruía integralmente,

PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. HORAS

usufruindo apenas 15 minutos de intervalo; que aos sábados

EXTRAS. ART. 74, § 2º, DA CLT. CONTROLE DE JORNADA.

trabalhava das 09:00 horas até 21:00 horas e aos domingos das

CONCEITO DE ESTABELECIMENTO. Demonstrado no agravo de

09:00 horas até 19:00 horas; que trabalhou em 6 lojas da

instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art.

reclamada; que trabalhou por mais tempo na loja da Penha por 9 a

896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para

10 meses; que nas outras lojas os períodos foram curtos, sendo que

melhor análise da arguição de violação do art. 74, § 2º, da CLT,

aconteceu de trabalhar por menos de um mês. Nada mais';

suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido.
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Depoimento pessoal do preposto do(s) reclamado(a)(s): 'que o

Fica encerrada a instrução processual".

reclamante não registrava a jornada em cartão de ponto, pois não

(ID d3d430b - págs. 1 e 2 - destaques acrescidos)

há cartão de ponto na loja; que na loja há no máximo 5

Pois bem. Com base na aquilatação contextualizada dos

empregados; que o reclamante trabalhava das 09:00 horas até

depoimentos supra, este Juízo se convence (artigo 371 do CPC) de

17:48 horas em uma semana e na semana seguinte das 12:00

que a jornada de trabalho cumprida pelo autor é, realmente, aquela

horas até 20:00 horas, na escala 6 X 1; que aos domingos o horário

fixada pelo MM. Juízo originário, porém, não, de forma absoluta,

era das 09:00 horas até 19:00 horas; que o reclamante tinha 1 hora

com relação à frequência dos dias semana.

de intervalo para refeição. Nada mais';

Com efeito, de acordo com as provas orais, a jornada de trabalho
do autor, no convencimento deste Juízo, é a que segue:

Primeira testemunha do(a) reclamante: ARNALDO ALVES DE

De segunda-feira a sexta-feira das 09h00 às 19h00, ou das 13h00

CAMARGO, RG/CPF nº 28020265-9, residente e domiciliado(a) na

às 21h00 (semanas alternadas); aos sábados das 09h00 às 21h00,

Rua João Chagas, 464, Parque Savoy City, São Paulo - SP.

e, aos domingos, das 09h00 às 19h00, sempre com 15 minutos de

Advertida e compromissada. Depoimento: 'que trabalhou para a

intervalo para refeição e descanso; com trabalho em 2 domingos

reclamada de 11/2013 até 09/2014, retornou em 10/2014 até

e sem labor no domingo seguinte, sempre com uma folga

11/2014; que trabalhou junto com o reclamante logo no início do seu

compensatória na semana para cada trabalho realizado em

contrato; que fez treinamento junto com o reclamante, não se

domingo.

recordando a data correta, mas por 20 dias; que trabalhou com o

Em sendo assim, fixa-se a jornada do trabalho do reclamante como

reclamante na loja da Casa Verde, por 20 dias; que o horário do

sendo aquela especificada no parágrafo anterior.

depoente era das 09:00 horas até 21:00 horas; que o reclamante

Não há falar-se em limitação do deferimento de horas extras apenas

saía um pouco antes do depoente às 19:00/19:30 horas; que tinham

ao período de labor concomitante do reclamante com suas

de 15 a 20 minutos de intervalo para refeição no máximo, pois

testemunhas. O Juízo aplica-se ao caso o entendimento cristalizado

tinham que cumprir as metas; que o registro da jornada era no

na já mencionada OJ nº 233 da SBDI1 do C. TST ("233. Horas

sistema da reclamada, no computador da reclamada; que em todas

extras. Comprovação de parte do período alegado. (nova

as 6 lojas que o depoente trabalhou o sistema de ponto era dessa

redação, DJU 20.4.05). A decisão que defere horas extras com

forma; que o reclamante fez outros horários além do acima

base em prova oral ou documental não ficará limitada ao tempo por

informado, entrando às 12:00 horas ou 13:00 horas e saindo às

ela abrangido, desde que o julgador fique convencido de que o

21:00 horas. Nada mais';

procedimento questionado superou aquele período").
Abre-se, aqui, um parente, para advertir que o desrespeito ao

Segunda testemunha do(a) reclamante: DANIEL ERIK DE

intervalo mínimo intrajornada de que trata o artigo 71, § 4º, da CLT,

SOUZA, RG/CPF nº 34522354-8, residente e domiciliado(a) na Rua

impõe ao empregador o pagamento de 01 (uma) hora extra diária,

Rosa Mendes, 609, Jardim Penha, São Paulo - SP. Advertida e

acrescida do respectivo adicional. O C. TST já decidiu que "A

compromissada. Depoimento: 'que trabalhou para a reclamada de

redução ou supressão do intervalo intrajornada dos comissionistas

03/2015 até 08/2015; que trabalhou com o reclamante no local em

acarreta o pagamento do valor da hora normal acrescido do

que foram realizar treinamento, mas que na verdade era uma loja

adicional de horas extraordinárias" (Tribunal Superior do Trabalho

que faziam os empregados pedir demissão; que não trabalhou com

TST; ARR 0121400-31.2009.5.17.0013; Sétima Turma; Rel. Min.

o reclamante; que o depoente trabalhou em 2 lojas da reclamada,

Vieira de Mello Filho; DEJT 17/04/2015; Pág. 2581)". Cuida-se da

nunca com o reclamante; que não havia cartão de ponto; que o

aplicação do item "IV" da Súmula nº 437 do C. TST. Assim,

ponto era eletrônico, feito no sistema da reclamada, no sistema de

remanesce incólume a r. sentença recorrida, no ponto em que

cadastro de vendas; que cada empregado tinha uma senha própria

deferiu ao autor, especificamente pelo desrespeito ao intervalo

para logar, mas os empregados compartilhavam os acessos; que o

intrajornada, "[...] 1 hora extra por dia (violação ao artigo 71,

depoente apenas fazia a refeição e retornava ao trabalho, inclusive

parágrafo 4º da CLT), [...] com o adicional convencional de 60% e

algumas vezes interrompeu a refeição para atender clientes. Nada

reflexos em verbas rescisórias, 13º salários, férias com 1/3 e FGTS

mais';

(depósito na conta vinculada)"(ID d140202 - pág.1). Fecha-se o
parêntese.

A reclamada não apresentou testemunhas.

De outra banda, também com razão a recorrente ao insistir na

As partes não têm outras provas a produzir.

aplicação da Súmula nº 340 do C. TST. A anotação de CTPS de ID
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457474d (pág. 5) e o contrato de trabalho de ID e5f8f4f comprovam

Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do recurso ordinário da

que o autor realmente foi admitido como comissionista puro,

reclamada, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para

recebendo comissões à base de 2% sobre as vendas realizadas no

restringir a condenação, no tocante às sobrejornadas, ao

mês, embora com a garantia de percepção, em qualquer situação,

pagamento do adicional de 60% (CCTs juntadas ao feito) sobre o

do piso mínimo previsto para a categoria profissional (R$ 1.216,30 à

valor-hora das comissões recebidas pelo reclamante no mês,

época da admissão - ID e5f8f4f - Pág. 1). O Verbete Sumular retro

considerando-se como divisor o número de horas efetivamente

mencionado preceitua:

trabalhadas (Súmula 340 do C. TST), tomando-se por

"340. Comissionista. Horas extras. (Revisão do Enunciado nº

extraordinárias as horas excedentes à 8ª diária e 44ª semanal, não

56).

cumulativas, com reflexos em verbas rescisórias, férias + 1/3, 13º

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de

salário e FGTS (depósito na conta vinculada), conforme se apurar

comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% (cinqüenta

em liquidação, com base na jornada de trabalho ora fixada como

por cento) pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-

sendo de segunda-feira a sexta-feira das 09h00 às 19h00, ou das

hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como

13h00 às 21h00 (semanas alternadas); aos sábados das 09h00 às

divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. (Redação

21h00, e, aos domingos, das 09h00 às 19h00, sempre com 15

determinada na Resolução TST/TP nº 121, DJU 21.11.2003)"

minutos de intervalo para refeição e descanso; com trabalho em 2

Logo, à exceção daquela hora (01 diária) extra devida ao autor pelo

domingos e sem labor no domingo seguinte, sempre com uma folga

desrespeito ao intervalo intrajornada, não faz jus tal trabalhador ao

compensatória para cada trabalho realizado em domingo.

recebimento de quaisquer outras horas extras, propriamente ditas,

Remanesce incólume, no mais, a r. sentença recorrida, inclusive

pela extrapolação da 8ª hora diária ou 44ª hora semanal, mas,

quanto às horas extras (horas extras propriamente ditas acrescidas

apenas e tão-somente, ao adicionalincidente sobre essas

do adicional de 60% e reflexos) alusivas aos intervalos intrajornada

sobrejornadas.

parcialmente usufruídos. Custas pela reclamada, no importe de R$

Assim, provejo parcialmente o recurso da reclamada, para

200,00, calculadas sobre o valor da condenação, ora rearbitrado,

restringir a sua condenação, no tocante às sobrejornadas, ao

em redução, para R$ 10.000,00.

pagamento do adicionalde 60% (CCTs juntadas ao feito) sobre o
valor-hora das comissões recebidas pelo reclamante no mês,
considerando-se como divisor o número de horas efetivamente

ADRIANA MARIA BATTISTELLI VARELLIS

trabalhadas (Súmula 340 do C. TST), tomando-se por

Juíza Relatora

extraordinárias as horas excedentes à 8ª diária e 44ª semanal, não

EM

cumulativas, com reflexos em verbas rescisórias, férias + 1/3, 13º

Acórdão

salário e FGTS (depósito na conta vinculada, pois o autor é
demissionário), conforme se apurar em liquidação, com base na
jornada de trabalho ora fixada como sendo de segunda-feira a sexta
-feira das 09h00 às 19h00, ou das 13h00 às 21h00 (semanas
alternadas); aos sábados das 09h00 às 21h00, e, aos domingos,
das 09h00 às 19h00, sempre com 15 minutos de intervalo para
refeição e descanso; com trabalho em 2 domingos e sem labor no
domingo seguinte, sempre com uma folga compensatória para cada
trabalho realizado em domingo.

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).
Tomaram parte no julgamento: ADRIANA MARIA BATTISTELLI
VARELLIS, REGINA CELI VIEIRA FERRO e ARMANDO
AUGUSTO PINHEIRO PIRES.
Votação: Unânime.
ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do
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Processo Nº RO-1002573-03.2015.5.02.0611
Relator
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
SINDICATO DA INDUSTRIA DE
REPARACAO DE VEICULOS E
ACESSORIOS DO ESTADO DE SAO
PAULO
ADVOGADO
EDUARDO BEZERRA GALVAO(OAB:
189988/SP)
ADVOGADO
MARCELO JORDAO DE
CHIACHIO(OAB: 287576/SP)
ADVOGADO
PAULO ROGERIO FREITAS
RIBEIRO(OAB: 132478/SP)
RECORRIDO
IJET CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
Intimado(s)/Citado(s):
- IJET CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
- SINDICATO DA INDUSTRIA DE REPARACAO DE VEICULOS
E ACESSORIOS DO ESTADO DE SAO PAULO
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filiação à entidade sindical, mesmo porque o sindicato recebe
apenas uma parcela da referida contribuição.
Para cobrar a contribuição sindical é realmente necessário que o
tributo tenha sido lançado, constituído e inscrito em dívida ativa,

PROCESSO nº 1002573-03.2015.5.02.0611 (RO)

sem o que não poderá ser exigido, o que não restou comprovado

RECORRENTE: SINDICATO DA INDUSTRIA DE REPARACAO

nos autos.

DE VEICULOS E ACESSORIOS DO ESTADO DE SAO PAULO

Ademais não há como acolher o conteúdo das planilhas

RECORRIDO: IJET CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

apresentadas pelo sindicato-autor junto com a inicial (fls. 23/27 - id.

RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

0495c82), pois os documentos em análise, além de unilaterais, não

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Para cobrar a contribuição sindical é

nominaram qualquer empregado da empresa, tampouco indicaram

necessário que o tributo tenha sido lançado, constituído e inscrito

períodos laborados.

em dívida ativa, sem o que não poderá ser exigido, o que não

Logo, verifica-se a ausência de demonstração quanto a ocorrência

restou comprovado nos autos.

do fato gerador da contribuição, que tem natureza de tributo, qual

Inconformado com a r. sentença de fls. 30/31 (id. 62a707f), cujo

seja a existência de trabalhadores na ré pertencentes à categoria

relatório adoto, que EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a

profissional representada pelo recorrente.

presente ação de cobrança de contribuição sindical patronal,

Assim, não há como prosperar o inconformismo do autor, sendo

recorre, ordinariamente, o Sindicato-Autor, às fls. 34/40 (id.

mesmo indevidas as contribuições sindicais dos anos de 2011,

e9e6d5a), pretendendo a reforma do julgado quanto à contribuição

2012, 2013, 2014 e 2015.

sindical.

Reformo o julgado para julgar improcedentes os pedidos da ação

Sem contrarrazões.

de cobrança de contribuição sindical patronal, acrescendo os

Desnecessário o Parecer do D. Ministério Público do Trabalho.

fundamentos ora esposados.

É o relatório.

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora
SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

VOTO

Tomaram parte no julgamento: ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO, REGINA CELI VIEIRA FERRO e MEIRE IWAI SAKATA.

Pressupostos de admissibilidade

Votação: Unânime.

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

de admissibilidade (tempestividade - fls. 32 e 34 (id. a5fc9ba e id.

Trabalho da 2ª. Região em: CONHECER do recurso ordinário

e9e6d5a respectivamente e Resolução Administrativa 08/2015);

interposto pelo Sindicato-Autor e, no mérito, NEGAR-LHE

custas recolhidas - fls. 31 e 41 (id. 62a707f e id. 59e7cf8

PROVIMENTO, para, nos termos da fundamentação do voto da

respectivamente); e representação processual regular - fls. 09 e 40

Relatora, julgar improcedentes os pedidos da ação de cobrança de

(id. d3d6097 e id. e9e6d5a)).

contribuição sindical patronal.

Contribuição Sindical
Razão em parte assiste ao recorrente.

ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO

A ausência da certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e
Previdência Social, de fato, não inviabiliza a propositura da ação

Desembargadora Relatora
LSSMS

ordinária de cobrança da contribuição sindical, em detrimento do
disposto no caputdo artigo 606 da CLT, pois o texto da lei há de ser
interpretado de modo a não violar o direito de ação assegurado pelo
artigo 5º, XXXV, da CF.
A teor do disposto no artigo 578 e seguintes da CLT, a contribuição
sindical é devida por todos aqueles que participam, de uma
determinada categoria econômica ou profissional, em favor do
sindicato representativo da mesma categoria ou profissão. Ao
contrário das demais contribuições, a sindical é compulsória e
imposta por lei a todos os empregados independentemente de

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

VOTOS

Acórdão
Processo Nº RO-1002778-23.2015.5.02.0614
Relator
ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO
PIRES
RECORRENTE
EDRIELE LOPES VIEIRA
ADVOGADO
RENATO FERREIRA DA SILVA(OAB:
192184/SP)
RECORRIDO
MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA.
ADVOGADO
MARCO AURELIO ALVES
BARBOSA(OAB: 107859/SP)
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ADVOGADO

IPPASA INDUSTRIA PAULISTA DE
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ANA PAULA DIMARZIO DE FARIAS
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em 01/04/2016, cujo excerto transcrevo a seguir:
"Afirmou a reclamante na peça de ingresso que foi contratada pela
1ª reclamada, mas que 1ª e 2ª reclamadas eram administradas pelo

Intimado(s)/Citado(s):

Sr. Tirson. Que a 2ª reclamada se beneficiou de seus serviços.

- EDRIELE LOPES VIEIRA
- IPPASA INDUSTRIA PAULISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.
- MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA.

Postulou, daí, a responsabilização solidária das reclamadas pelas
verbas guerreadas, ou a responsabilização subsidiária da 2ª
reclamada pelas mesmas verbas.
A defesa da 1ª reclamada afirmou que a 2ª reclamada administrava
a 1ª reclamada, tanto assim que quando houve a saída da 2ª

PODER JUDICIÁRIO

reclamada da administração da 1ª, esta cessou suas atividades (fl.

JUSTIÇA DO TRABALHO

89).
A defesa da 2ª reclamada aduziu que ex-empregados da 1ª

10ª TURMA: PROCESSO TRT/SP Nº 1002778-23.2015.5.02.0614
RECURSO: ORDINÁRIO
ORIGEM: 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - ZONA
LESTE/SP
RECORRENTE: EDRIELE LOPES VIEIRA
RECORRIDAS:[1] IPPASA INDÚSTRIA PAULISTA DE
PRODUTOS ALIMENTICÍOS LTDA
[2] MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA

reclamada e a própria 1ª reclamada estão em conluio para
prejudicar a 2ª reclamada. Que a 2ª reclamada jamais participou da
administração da 1ª reclamada. Que a 2ª demandada nunca deu
ordens a funcionários da 1ª reclamada. Que a 2ª reclamada nunca
contratou ou demitiu funcionários da 1ª reclamada. Que a 2ª ré
jamais pagou salários aos empregados da 1ª. Que a 2ª reclamada
nunca se beneficiou dos serviços da autora. Que o Sr. Tirso
mencionado na peça de ingresso era funcionário da 1ª reclamada.
Que "o relacionamento entre Ippasa e Moinho Corina, se deu
quando a primeira pleiteou em Juizo sua Recuperação Judicial,

RELATÓRIO
Vistos, etc.
A r. sentença ID. 8caa289, cujo relatório adoto, julgou parcialmente
procedentesos pedidos formulados na reclamação trabalhista.
Recurso Ordinário da reclamante, Sra. EDRIELE LOPES VIEIRA,
ID. dce3bef, requerendo a reforma do julgado para que seja
reconhecida a responsabilidade solidária da 2ª reclamada.
Preparo dispensado.
Despacho ID. 69f4205.
Sem contrarrazões, vieram os autos para este Egrégio Tribunal.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
VOTO
Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Da Responsabilidade Solidária da 2ª Reclamada
Pugna a reclamante, Sra. EDRIELE LOPES VIEIRA, pelo
reconhecimento da responsabilidade solidária da 2ª reclamada,
MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA.
O MM. Juízo "a quo", no ponto, ao afastar a responsabilidade da 2ª
reclamada, assim justificou sua decisão:
"(...) No que se refere aos fatos que ligam 1ª e 2ª reclamadas, já
teve este Juízo oportunidade de analisar a questão, em julgamento
do Processo nº 1002766-09.2015.5.02.0614, cf. sentença prolatada
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

perante a 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de São
Paulo, processo nº 0019901-96.2010.8.26.0100 e foi marcada
assembleia geral de credores, conforme determina a lei" (fl. 250).
Que "nessa Assembleia (...) alguns credores resolveram dar um
voto de confiança à Ippasa e reuniram-se para colaborar com a
mesma da seguinte forma: Esses credores continuariam a fornecer
matéria prima para a Ippasa, ajudariam a faturar insumos em seus
nomes, receber as duplicatas, abater os custos da operação e parte
da matéria prima que continuaram fornecendo, devolvendo à Ippasa
o saldo das duplicatas" (fl. 251). Que, "diante disso, essas
empresas, entre as quais faz parte o Moinho Corina, ajudaram a
Ippasa no momento mais difícil porque passaram" (fl. 251). Que,
assim, a 2ª reclamada era apenas fornecedora da 1ª reclamada.
Que a 1ª reclamada fabricava biscoitos, para cujo feitio era utilizada
farinha de trigo fornecida pela 2ª reclamada. Que a 2ª reclamada é
a maior credora da 1ª reclamada na recuperação judicial.
Razão assiste à 2ª reclamada.
Em depoimento pessoal, a preposta da 1ª reclamada afirmou ao
Juízo "que a segunda reclamada administrava a primeira; que o Sr.
Antonio Tavares, da segunda reclamada, dava ordens diretas à
reclamante; que houve reunião com a participação de Antonio
Tavares, Afonso e Rita; que a primeira reclamada estava falindo e a
segunda reclamada disse que tentaria levantar a primeira; que a
segunda reclamada recebia os valores dos produtos vendidos pela
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primeira e depois repassava" (fl. 287).

Finalmente, cumpre registrar que os documentos de fls. 281/286

Porém, a mesma preposta da 1ª reclamada, em audiência realizada

comprovam que o Sr. Tirso mencionado na peça de ingresso era,

em 16/02/2016 perante o MM. Juízo da 5ª Vara do Trabalho da

de fato, empregado da 1ª reclamada, e não da 2ª.

Zona Leste de São Paulo/SP (Processo nº 1002326-

Do exposto, a ação é improcedente face à 2ª reclamada.

16.2015.5.02.0613), declarou "que a primeira Reclamada encerrou

A 1ª reclamada fica reputada litigante de má-fé por ter alterado a

suas atividades não sabendo precisar a data, mas relata que parou

verdade dos fatos tentando induzir o Juízo a erro (artigo 80, II do

de trabalhar em outubro de 2015; (...); que a relação entre as duas

CPC), ficando condenada à multa de 1% do valor da causa (R$

reclamadas é apenas que a segunda fornecia farinha para a

550,00), bem como a indenizar a 2ª reclamada (cf. §1º do artigo 81

primeira fabricar alimentos; que não ficavam empregados da

do CPC, aplicado analogicamente) no valor de 9,9% do valor da

segunda reclamada nas dependências da primeira" (fl. 586,

causa (R$ 5.445,00)".

grifou-se).

O caso presente é em tudo similar àquele processo no que diz

Ademais, a testemunha da 2ª reclamada, única ouvida em

respeito à pretensão autoral ref. à responsabilização da 2ª

audiência, confirmou integralmente a tese defensiva, ao dizer "que é

reclamada pelas verbas guerreadas, devendo ser frisado que não

consultor da segunda reclamada; que no final de 2010 ou início de

pode o mesmo Juízo proferir sentenças contraditórias entre si.

2011 teve início relação entre as reclamadas; que a primeira

Ressalto, ademais, que a testemunha da reclamante, única ouvida

estava em recuperação judicial e a segunda reclamada era sua

em audiência, declarou "que a segunda reclamada estava

credora; que em uma reunião houve por bem que a segunda

administrando a primeira financeiramente (...); que a segunda

reclamada poderia ajudar fornecendo farinha para que fosse

reclamada fornecia a farinha, sendo ressarcida por meio das

gerado faturamento e pagos os credores; (...); que o depoente

vendas feitas; que a segunda reclamada retirava o dinheiro

compareceu na primeira reclamada para acompanhar o

referente à farinha e o restante se destinava à primeira

faturamento, já em 2013; que o depoente não se apresentava como

reclamada para pagar empregados e despesas; que a primeira

representante da segunda reclamada na primeira; que nem o

reclamada estava devendo para a segunda reclamada" (fl. 408,

depoente nem alguém da segunda reclamada davam ordens

grifou-se) - declarações estas consentâneas com o quanto

diretas na primeira reclamada; que a primeira reclamada era

constatado no julgamento da ação anterior.

administrada por seu proprietário, Adilson Monteiro Alves; que a

Acrescento que não se pode atribuir ao modo de se pronunciar da

forma de a segunda reclamada ajudar era fornecendo farinha e

testemunha maior expressão do que o que resulta do conjunto.

sendo ressarcida em duplicatas, nunca foi injetado dinheiro na

Explico: ao dizer a testemunha que a 2ª reclamada administrava

empresa; que o depoente chegou a ir duas vezes por semana,

financeiramente, ficou evidente pelo contexto que com isso quis

depois passou a comparecer uma vez por semana para fazer a

dizer apenas que o interesse da 2ª reclamada em continuar

auditoria; que o depoente ficava na administração; que chegou a

fornecendo farinha à 1ª reclamada ocorreu em razão de ser aquela

comparecer na fábrica para conhecer o processo, mas não deu

credora desta, sendo este o meio encontrado para pagamento das

ordens na produção, o contato era com o gerente industrial; que

dívidas.

as contas da primeira reclamada eram pagas pela própria; que a

Do exposto, a ação é improcedente face à 2ª reclamada(...)" - ID.

segunda reclamada tirava a parte da farinha e depositava o

8caa289 - Pág. 3/5.

valor na conta da primeira reclamada, assim esta saldava suas

Todavia, a r. sentença merece reforma, no ponto.

contas; (...); que à medida que a primeira reclamada efetuava

Com efeito, a jurisprudência brasileira, em face dos princípios

seu faturamento diário, era efetuado borderô com a relação das

peculiares do processo trabalhista, confere à figura do grupo

duplicatas e cessão dos direitos para a segunda; que foi

econômico uma interpretação mais elastecida daquela instituída no

procedido dessa forma porque a primeira reclamada não tinha

âmbito do Direito Comercial.

crédito; que a relação encerrou no final de outubro de 2015 porque

Afasta-se da exegese meramente literal do artigo 2º, § 2º, da CLT,

a primeira reclamada não gerava mais faturamento" (fl. 288, grifou-

para reconhecer a existência do respectivo instituto mesmo quando

se).

ausente o controle administrativo ou acionário de uma empresa

Ressalto, por oportuno, que nada há a considerar quanto aos

sobre as demais. Trata-se do denominado "grupo econômico por

documentos colacionados aos autos pela reclamante com suas

coordenação", identificado pela presença de liames subjetivos ou

razões finais, quer pela juntada extemporânea, quer porque o teor

objetivos que surgem de uma relação de coordenação entre os

dos mesmos é inteiramente consentâneo com a tese defensiva.

entes coligados e, por meio do qual, as empresas atuam
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horizontalmente, no mesmo plano, participando de idêntico

solidariedade entre os membros, a execução pode recair sobre

empreendimento, em prol de um objetivo comum.

qualquer deles, não havendo se falar em benefício de ordem (artigo

A propósito da temática, o ministro Maurício Godinho Delgado, na

596, § 1º, do CPC), instituto que pressupõe responsabilidade

obra Curso de Direito do Trabalho(2ª edição), define o grupo

subsidiária.

econômico, como "a figura resultante da vinculação justrabalhista

De mais a mais, na solidariedade, aplica-se a disciplina do artigo

que se forma entre dois ou mais entes favorecidos direta e

275 do Código Civil, podendo o credor eleger contra qual dos

indiretamente pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de

devedores dirigirá a execução, de forma total ou parcial.

existir entre esses entes laços de direção ou coordenação em face

Ainda, a finalidade ínsita à norma estatuída no § 2º do artigo 2º da

de atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou

CLT foi ampliar a garantia conferida aos créditos trabalhistas, haja

de qualquer outra natureza econômica".

vista a conjuntura socioeconômica de crescente despersonalização

Referido conceito atende plenamente aos princípios tutelares do

do empregador e rápida pulverização dos empreendimentos em

Direito Laboral, na medida em que amplia as garantias de

diferentes unidades autônomas.

satisfação do crédito alimentar ao responsabilizar solidariamente

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz: "A obrigação solidária é

todos aqueles que se beneficiaram, direta ou indiretamente, da

aquela em que, havendo multiplicidade de credores ou de

prestação de serviços.

devedores, ou de uns e outros, cada credor terá direito à totalidade

Nesse passo, cumpre trazer à baila o seguinte aresto:

da prestação, como se fosse o único credor, ou cada devedor

GRUPO ECONÔMICO - CONFIGURAÇÃO - INTERESSE E

estará obrigado pelo débito todo, como se fosse o único devedor...".

LEGITIMIDADE PARA RECORRER. No Direito do Trabalho, a

No caso, a prova oral foi contundente ao confirmar que a 2ª

fixação do grupo econômico não se reveste daquelas características

reclamada administrava, financeiramente, a 1ª reclamada, real

e exigências comuns da legislação comercial, bastando que haja o

empregadora, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelo

elo empresarial, a integração entre as empresas, que se configura

preposto da 1ª reclamada e da única testemunha ouvida em juízo,

pela concentração da atividade empresarial num mesmo

Sra. Elza:

empreendimento, independentemente de diversidade da

Depoimento pessoal do representante da primeira reclamada:

personalidade jurídica e, ainda, pelo controle e administração

"(...) a segunda reclamada administrava a primeira; antes apenas

divididos entre os sócios comuns, configurando-se o

fornecia a farinha; não sabe informar por que a segunda reclamada

enquadramento legal do parágrafo 2º do art. 2º da CLT. O que

passou a administrar a primeira, o que começou em 2011; a matéria

importa é a relação de coordenação interempresarial com objetivos

prima era da segunda reclamada; foi feita reunião para apresentar a

comuns e afins, uma mesma praxe e conduta empresarial, sendo

segunda reclamada aos funcionários da primeira; a reclamante

irrelevante a prova de dominação de uma empresa sobre as outras."

começou a trabalhar em 2012, não lembra a data exata(...)" - ID.

(00256-2005-018-03-00-1-RO - 2ª T. - Rel. Juiz Luís Felipe Lopes

64d05ed - Pág. 1 (destaques no original).

Boson - Pub. "M" 24.06.05).

Primeira testemunha do reclamante: ELSA RODRIGUES DE

É de se destacar, outrossim, que mesmo que fosse hipótese de a

SOUSA: "(...) trabalhou na primeira reclamada de disse que

empresa não ter integrado o polo passivo da relação processual na

dezembro de 2012 a 05.11.2015; quando a depoente foi admitida a

fase de conhecimento, afigura-se tal fato irrelevante, pois uma vez

reclamada estava em concordata; a segunda reclamada estava

caracterizado o grupo econômico - que constitui empregador único,

administrando financeiramente a primeira, ou seja, a primeira

hipótese em que todos os seus entes respondem solidariamente

reclamada fazia as vendas e o dinheiro caía em venda da segunda

pelo pagamento do crédito exequendo. Afinal, o trabalho prestado a

reclamada, sendo que para pagamento dos funcionários o dinheiro

um dos integrantes acaba revertendo em benefício de todo o

tinha que ser retirado dessa conta; segunda reclamada fornecia a

conglomerado. Posição fortalecida com o cancelamento da Súmula

farinha, sendo ressarcida por meio das vendas feitas; a segunda

n° 205 do TST.

reclamada retirava o dinheiro referente à farinha e o restante se

Dessarte, se a lei possibilita a desconsideração da personalidade

destinava à primeira reclamada para pagar empregados e

jurídica da empresa, podendo alcançar os bens da pessoa física do

despesas; a primeira reclamada estava devendo para a segunda

sócio, com muito mais razão deverá alcançar o patrimônio das

reclamada; a depoente era do faturamento e recebia ordens de

empresas coligadas, as quais constituem partes legítimas para

Talita, Antonio Tavares, Rosângela, da segunda reclamada; Antonio

sofrer os efeitos da execução a teor do § 2º do art. 2º da CLT.

Tavares também verificava se na produção tudo estava sendo feito

E mais, estabelecida a existência de grupo econômico e a

direitinho; isso acontecia porque a primeira reclamada não tinha
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dinheiro; se a segunda reclamada não fizesse essa administração

Paulo: LTr, 2014. p. 423).

não receberia o que lhe era devido; não havia outros fornecedores

Por todo o exposto, imperativo o reconhecimento do grupo

fazendo o mesmo procedimento; quando a depoente começou a

econômico entre as reclamadas e, por conseguinte, a

trabalhar a reclamante já estava na reclamada; Tavares comparecia

responsabilidade solidária da empresa, MOINHO DE TRIGO

na primeira reclamada de duas a três vezes por semana; quando

CORINA LTDA, pelos créditos trabalhistas deferidos em sentença

não estava, a depoente se reportava ao gerente Amauri, da primeira

pelo Juízo de Origem.

reclamada(...)" - ID. 64d05ed - Pág. 2 (destaques no original).

Acórdão

Do painel probatório, claro está a configuração dos requisitos do §

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora

2º do art. 2º da CLT, de modo a incidir na hipótese a "teoria do

SÔNIA APARECIDA GINDRO (Regimental).

empregador único", pautada na Súmula nº 129 do C. TST, que

Tomaram parte no julgamento: ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO

prevê a responsabilidade solidária e dual do grupo de empresas.

PIRES, ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO e REGINA

E isso se deve ao fato de que, por um lado, o grupo econômico tem

CELI VIEIRA FERRO.

como objetivo ampliar as possibilidades de garantia do crédito

Votação: Unânime.

trabalhista, impondo responsabilidade plena e solidária por tais

ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do

créditos às distintas empresas componentes do mesmo grupo

Trabalho da 2ª Região em CONHECER do recurso apresentado

econômico; por outro lado, procura estender a todos os entes

pela reclamante e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para

integrantes do grupo as prerrogativas de se valerem do mesmo

reconhecer o grupo econômico entre as reclamadas e, por

trabalho contratado, sem que o exercício de tal prerrogativa importe,

conseguinte, a responsabilidade solidária da empresa, MOINHO DE

necessariamente, na pactuação de novo ou novos contratos de

TRIGO CORINA LTDA, pelos créditos trabalhistas deferidos em

emprego (tese do empregador único).

sentença pelo Juízo de Origem, nos termos da fundamentação do

Para tanto, de se mencionar o referido teor do verbete

voto.

jurisprudencial:
TST-SUM-129 CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO
ECONÔMICO.

ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo

Relator

econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a
coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em

r

contrário.

VOTOS

Edital
Edital

Convém observar que no Direito do Trabalho a configuração de
grupo econômico não exige o rigor da sua tipificação como no
Direito Empresarial.
Com efeito, a ampliação das possibilidades de garantia do crédito
trabalhista norteou a edificação da figura do grupo econômico
trabalhista, cujo reconhecimento não demanda, necessariamente, a
presença das modalidades jurídicas típicas do Direito Econômico ou
Empresarial (p. ex.: consórcios, holdings, pool de empresas, etc.),
bastando a comprovação de elementos que revelem integração
interempresarial
E, nesse sentido, é a lição de Maurício Godinho Delgado, "o grupo
econômico aventado pelo Direito do Trabalho define-se como a

Processo Nº RO-1000960-39.2015.5.02.0322
ANA MARIA MORAES BARBOSA
MACEDO
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A.
ADVOGADO
FABIO RIVELLI(OAB: 297608/SP)
RECORRIDO
TAM LINHAS AEREAS S/A.
ADVOGADO
FABIO RIVELLI(OAB: 297608/SP)
RECORRIDO
HENRIQUE APARECIDO DA
CONCEICAO
ADVOGADO
MIGUEL TAVARES FILHO(OAB:
179421/SP)
RECORRIDO
AEROPARK SERVICOS LTDA
Relator

Intimado(s)/Citado(s):
- AEROPARK SERVICOS LTDA

figura resultante da vinculação justrabalhista que se forma entre
dois ou mais entes favorecidos direta ou indiretamente pelo mesmo
contrato de trabalho, em decorrência de existir entre esses entes

PODER JUDICIÁRIO

laços de direção ou coordenação em face de atividades industriais,
comerciais, financeiras, agroindustriais ou de qualquer outra
natureza econômica" (Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. São
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Rua da Consolação, 1272 - 5º andar. Cíntia Yumi Adachi, Analista
Judiciário da 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da

Secretaria da 10ª Turma

Segunda Região.

Rua da Consolação, 1272 – 5º Andar – CEP 01302-906

Fone (11) 3150-2041

Seção Especializada em Dissídios Individuais - 2
Notificação
Intimação
Processo Nº MS-1003077-62.2016.5.02.0000
Relator
MARCOS CESAR AMADOR ALVES
IMPETRANTE
SANTOS FUTEBOL CLUBE
ADVOGADO
MARCUS VINICIUS LOURENCO
GOMES(OAB: 85169/SP)
IMPETRADO
ATO DO MM. JUÍZO DA 4ª VARA DO
TRABALHO DE SANTOS
CUSTOS LEGIS
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT
LITISCONSORTE
DOMINGOS NASCIMENTO DOS
SANTOS FILHO
ADVOGADO
FREDERIC VILAS BOAS(OAB:
23718/SC)

São Paulo - SP

PROCESSO nº 1000960-39.2015.5.02.0322 (RO)

Intimado(s)/Citado(s):

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: AEROPARK SERVICOS LTDA, TAM LINHAS

- DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO
- SANTOS FUTEBOL CLUBE

AEREAS S/A., HENRIQUE APARECIDO DA CONCEICAO
RELATOR: ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PJe
PROCESSO SDI-2 Nº 1003077-62.2016.5.02.0000
FAÇO SABER a quantos o presente virem, ou dele tiverem
conhecimento que, encontrando-se AEROPARK SERVIÇOS LTDA.
em lugar incerto e não sabido, fica ela INTIMADA quanto à
conclusão do v. Acórdão de Relatoria da Exma. Desembargadora
ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO, nos autos do
processo PJe 1000960-39.2015.5.02.0322: "ACORDAM os
Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª.

MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: SANTOS FUTEBOL CLUBE
IMPETRADO: ATO DO MM. JUÍZO DA 4 VARA DO
TRABALHO DE SANTOS
LITISCONSORTE: DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS
FILHO
Ref. Proc. nº: 0002400-80.2013.5.02.0444

Região em: CONHECER do recurso ordinário interposto pela
reclamada, salvo quanto aos honorários periciais e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL. Ficam mantidos os termos
da r. sentença." A íntegra da decisão poderá ser acessada no
Módulo de Validação de Documentos do PJe de 2º Grau, disponível
no menu “Processos – Serviços On-line – PJe”, na página deste
Tribunal na Rede Mundial de Computadores (www.trtsp.jus.br),
digitando

a

seguinte

chave

de

acesso:

16110918260600700000011277720. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, em especial à empresa
acima referida e para que esta não possa alegar ignorância dos
fatos, é passado o presente edital, que será publicado no Diário
Oficial Eletrônico e afixado na Secretaria da 10ª Turma, situada à

Vistos etc.
Petição de ID 90a8799: indefiro como pretendido (citação do
litisconsorte da pessoa de seu advogado) ante a ausência de
amparo legal.
Entretanto, intime-se o D. Advogado, Dr. Frederic Vilas Boas,
OAB/SP nº 311.934 (subscritor da petição de ID b3739a3 como
patrono do litisconsorte e mencionado nas notificações de ID
f90a50e - págs. 45/46), no endereço fornecido na aludida petição
(ID 90a8799 - pág. 1), para que, colaborando com a Justiça, informe
em 10 (dez) dias o endereço atualizado de seu cliente, a fim de que
possa manifestar-se sobre a presente impetração.
Decorrido o prazo supra, observadas as cautelas de praxe, voltem
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IMPETRADO

7ª VARA DO TRABALHO DE
GUARULHOS

os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São Paulo, 16 de janeiro de 2017.

Intimado(s)/Citado(s):
- DANIELA CAMARGO LOURENCO DE CARVALHO

MARCOS CÉSAR AMADOR ALVES
Desembargador Federal do Trabalho
Relator
PODER JUDICIÁRIO
GMCAA/DVD

JUSTIÇA DO TRABALHO

Registre-se, por oportuno, que o sistema PJE passou a inserir

Vistos.

de maneira automática, nos despachos e decisões, o "local,

Diante do teor da informação (ID e07a18a) prestada pela autoridade

data, nome e cargo do magistrado" sem possibilitar sua edição.

apontada como coatora, informe o autor se desiste da ação

Devem ser desconsideradas as informações que aparecem em

mandamental proposta, no prazo de 05 dias, sob as penas da lei.

duplicidade, logo abaixo da presente.

Intime-se-o.

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

São Paulo, 17 de janeiro de 2017
Eliane Pedroso

MARCOS CESAR AMADOR ALVES

Juíza Convocada

Desembargador(a) do Trabalho

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Intimação
Processo Nº MS-1003830-19.2016.5.02.0000
Relator
JOSE ROBERTO CAROLINO
IMPETRANTE
ANTONIO SANTANA DE SOUZA
ADVOGADO
ANTONIO CORDEIRO DO
NASCIMENTO BRITO FRANCO(OAB:
95419/SP)
IMPETRADO
MM JUÍZO DA 70ª VT/SP
Intimado(s)/Citado(s):
- ANTONIO SANTANA DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
Juiz do Trabalho Convocado

Seção Especializada em Dissídios Individuais - 3
Notificação
Intimação
Processo Nº MS-1000056-44.2017.5.02.0000
Relator
MARIA DE LOURDES ANTONIO
IMPETRANTE
VIA CANTOI TRAJES A RIGOR LTDA
- EPP
ADVOGADO
CARLA ANDREIA ALCANTARA
COELHO PRADO(OAB: 188905/SP)
IMPETRADO
Juiz da 03 Vara do Trabalho de Sao
Bernardo do Campo
LITISCONSORTE
ELDITE RIBEIRO DA SILVA RAMOS
Intimado(s)/Citado(s):

Vistos, etc.
1. Considerando os fatos apresentados, quanto à pretensa liminar,

- VIA CANTOI TRAJES A RIGOR LTDA - EPP

por ora aguarde-se informação da MMª Autoridade indicada como
coatora, para tal então remetida cópia do presente Despacho.
2. Ciência ao impetrante.

PODER JUDICIÁRIO

3. Após, conclusos.

JUSTIÇA DO TRABALHO

acd

PROCESSO SDI-3 N° 1000056-44.2017.5.02.0000
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: VIA CANTOI TRAJES A RIGOR LTDA. - EP P

JOSE ROBERTO CAROLINO
Desembargador(a) do Trabalho

Intimação
Processo Nº MS-1003938-48.2016.5.02.0000
Relator
Silvia Regina Pondé Galvão Devonald
IMPETRANTE
DANIELA CAMARGO LOURENCO DE
CARVALHO
ADVOGADO
GIORDANI PIRES VELOSO DE
OLIVEIRA(OAB: 209090/SP)
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

IMPETRADO: MM JUÍZO DA 03ª VT DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO
LITISCONSORTE: ELDITE RIBEIRO DA SILVA RAMOS
Ref. ao Proc. nº 1002425-14.2016.5.02.0463
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PODER JUDICIÁRIO
Vistos,
JUSTIÇA DO TRABALHO
Pretende a impetrante a concessão de medida liminar a fim de que
a perícia seja realizada sem o depósito prévio de honorários
periciais.
A determinação de antecipação de honorários objetivando à
realização de perícia, reveste-se de ilegalidade e demonstra-se
incompatível com os princípios do Processo do Trabalho.
Assim, considerando os termos da Orientação Jurisprudencial nº 98
da SDI-II do E. TST, CONCEDO A LIMINAR para que a perícia

Declaro encerrada a instrução processual e abro vista,

seja realizada independentemente de depósito prévio para

sucessivamente, à autora e à ré, pelo prazo de 10 (dez) dias, para

custeio dos honorários periciais nos autos do Proc. nº 1002425-

razões finais, conforme disposto nos artigos 973 do CPC e 153 do

14.2016.5.02.0463.

Regimento Interno deste Regional.

Oficie-se, com urgência, a autoridade, informando sobre a

Intimem-se.

concessão da liminar.
Notifique-se a autoridade dita coatora, com a cópia da petição

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

inicial e traslados juntados pela parte, a fim de que, no prazo de
10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), preste as

PAULO EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA

informações necessárias.

Juiz do Trabalho Convocado

Intimação

Cite-se a litisconsorte, para que apresente resposta no prazo
de 8 (oito) dias.
Intime-se a impetrante desta decisão. Cumpra-se.
São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

MARIA DE LOURDES ANTONIO
Relatora
fjmjr

Processo Nº AR-1003128-73.2016.5.02.0000
Relator
NELSON NAZAR
AUTOR
MARCO ANTONIO PRAXEDES
BRITO
ADVOGADO
FAUSTO FAE FRANCA(OAB:
353300/SP)
RÉU
S.A. (VIACAO AEREA RIOGRANDENSE) - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
TERCEIRO
LICKS CONTADORES ASSOCIADOS
INTERESSADO
SIMPLES LTDA - ME
Intimado(s)/Citado(s):

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

- MARCO ANTONIO PRAXEDES BRITO

MARIA DE LOURDES ANTONIO
Desembargador(a) do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO

Intimação

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo Nº AR-1002482-63.2016.5.02.0000
NELSON NAZAR
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
SOCIAL CAMINHOS DA ESPERANCA
ADVOGADO
LAERCIO NOBREGA DE MELO(OAB:
359907/SP)
ADVOGADO
SAMUEL DOS SANTOS
GONCALVES(OAB: 276948/SP)
RÉU
MARINELZA OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
JOSE EDUARDO FRANCISCO
FERREIRA(OAB: 222767-D/SP)
Relator
AUTOR

Intimado(s)/Citado(s):
- ASSOCIACAO EDUCACIONAL E SOCIAL CAMINHOS DA
ESPERANCA
- MARINELZA OLIVEIRA SANTOS

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

Digam as partes se, além das provas já constantes nos autos,
pretendem produzir outras, esclarecendo, em caso afirmativo, a sua
pertinência.
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Prazo comum de 05 (cinco) dias.

O deferimento liminar da providência requerida pela autora,

Intimem-se.

restabelecimento de convênio médico, depende da demonstração,
de plano, da plausibilidade do direito ("fumus boni iuris") e perigo na
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

demora ("periculum in mora").
A plausibilidade do direito, no caso da ação rescisória calcada no

PAULO EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA

art. 966, inciso VII, do NCPC, encontraria suporte na verificação, em

Juiz do Trabalho Convocado

sede de cognição sumária, da existência de prova nova,

Intimação

potencialmente apta, por si só, a assegurar à autora resultado

Processo Nº AR-1003196-23.2016.5.02.0000
Relator
ROVIRSO APARECIDO BOLDO
AUTOR
JOSEIDE PEREIRA SARMENTO
ADVOGADO
MARIA DO CARMO SILVA
BEZERRA(OAB: 229843/SP)
RÉU
MCSPA SERVICOS DE CONFECCAO
DE MOSAICOS LTDA

favorável no pleito trabalhista.
Os documentos carreados pela autora não evidenciam que o laudo
pericial produzido na ação cível e a sentença lá proferida são
posteriores ao trânsito em julgado da ação rescidenda, ou, ainda,
que os desconhecia ou não podia utilizá-los. Ao revés, a sessão de

Intimado(s)/Citado(s):

julgamento da decisão rescidenda ocorreu em 04/11/14 (ID nº

- JOSEIDE PEREIRA SARMENTO

7dfa7ca - Pág. 10); a petição que capeia o laudo médico foi
protocolado na Vara Cível em 15/05/14 (ID nº e5b7a95 - Pág. 1); a
sentença tem a data de 03/10/14 (ID nº 9a00d43) e não veio
PODER JUDICIÁRIO

acompanhada da certidão de publicação.

JUSTIÇA DO TRABALHO

A falta de contextualização temporal da sentença na qual a
requerente calca seu pedido de rescisão do julgado impede a
imediata verificação do fumus boni iuris.
De outra banda, o interstício entre a confecção do laudo perante a

Vistos, etc
Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, calcada no
artigo 966, inciso VII, do NCPC, com vistas à desconstituição do
acórdão da 5ª Turma deste Regional, proferido nos autos do
processo nº 0000021-18.2013.5.02.0461, que tramitou perante a 1ª
Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo e hoje encontra-se
arquivado. Sustenta que a sentença proferida na esfera cível, em
ação em face do INSS, que reconheceu a existência de acidente de
trabalho, bem como o laudo médico e vistoria realizados naquele
processo, são elementos novos aptos a alterar o resultado da ação

Justiça Estadual e o ajuizamento desta ação rescisória aponta no
sentido contrário à urgência da liminar postulada, militando contra a
caracterização do periculum in mora.
Por tais motivos, indefiro a liminar.
Tendo em conta a exibição de declaração de insuficiência de
recursos, fica dispensada do depósito prévio, nos termos do artigo
836, caput, da CLT.
1. Intime-se a autora.
2. Cite-se a ré no endereço fornecido na inicial da presente ação,
para apresentar defesa no prazo de 20 dias.

trabalhista, transitada em julgado em 10/11/14, em que pretendeu
de sua empregadora direitos decorrentes de infortúnio. Postula a

SAO PAULO, 24 de Outubro de 2016

rescisão da decisão; reconhecimento da estabilidade acidentária;
reintegração ao emprego ou indenização equivalente;
pensionamento vitalício; indenização por danos morais; FGTS

ROVIRSO APARECIDO BOLDO
Desembargador(a) do Trabalho

acrescido de multa de 40% de toda a contratualidade; e
manutenção de convênio médico em caráter vitalício. Requer a
gratuidade judiciária. Liminarmente, intenta o restabelecimento do
plano de assistência médica livre de carências (ID nº 28d858d).
A ação foi ajuizada dentro do prazo decadencial de 2 anos (ID nº

Intimação
Processo Nº AR-1003866-61.2016.5.02.0000
Relator
NELSON NAZAR
AUTOR
SOLANGE ANDRADE DE JESUS
ADVOGADO
WANDERLEY TAVARES DE
SANTANA(OAB: 102197/SP)
RÉU
ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA

7dfa7ca - Pág. 15). Junta procuração e declaração de insuficiência
de recursos (ID nº 3acfa87).
Presentes os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória.
Decido
Liminar
Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274

Intimado(s)/Citado(s):
- SOLANGE ANDRADE DE JESUS
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Maria Aparecida
Rios, contra ato da MM. Juíza da MM 2ª Vara do Trabalho de Praia
Grande

nos

autos

de

reclamação

trabalhista

01771001120065020402, que indeferiu o pedido de suspensão do
levantamento dos valores provenientes da penhora do seu bem
imóvel, até o julgamento final dos autos em trâmite perante a
Justiça Criminal, cujo objetivo é apurar a fraude que alega ter sido
vítima. Assevera que foi indevidamente incluída no rol societário da
1. Concedo à requerente os benefícios da justiça gratuita, conforme

pessoa jurídica executada, através de procedimentos fraudulentos

postulado na inicial, isentando-a da realização do depósito prévio,

praticados pelo sócio Silvio Roberto Galdino, conforme deverá ser

previsto no art. 836 da CLT.

apurado nos autos 00128596820068260477, em trâmite perante a

2. Cite-se a requerida para, querendo, contestar a presente ação,

MM. 2ª Criminal de Praia Grande. Alega ainda estar passando por

no prazo de 30 (trinta) dias.

graves dificuldades financeiras, pelo que se faz necessária a

Cumpra-se e intime-se.

concessão de medida liminar para que seja suspenso o
levantamento de todos os valores provenientes do leilão de seu

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

PAULO EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA
Juiz do Trabalho Convocado

imóvel, até o julgamento da referida ação criminal.

D E C I DO
Conheço da medida, eis que presentes os pressupostos de
admissibilidade, previstos pelas normas jurídicas (imperativas

Seção Especializada em Dissídios Individuais - 4
Notificação
Intimação
Processo Nº MS-1000035-68.2017.5.02.0000
Relator
RICARDO VERTA LUDUVICE
IMPETRANTE
MARIA APARECIDA RIOS
ADVOGADO
EDUARDO HENRIQUE HEIDERICH
DA SILVA(OAB: 325833/SP)
IMPETRADO
MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de
Praia Grande
TERCEIRO
REGIVALDO DA CRUZ SANTOS
INTERESSADO
Intimado(s)/Citado(s):

autorizantes) em vigor no ordenamento jurídico pátrio.
Alega a impetrante que foi vítima de crime de estelionato, praticado
pelo sócio da pessoa jurídica executada, Silvio Roberto Galdino.
Sustenta que referido sócio incluiu a autora no quadro societário da
empresa Auto Posto W. Martins Comercial Ltda-EPP, inobstante
jamais tenha sido avisada ou comunicada de tal transação
comercial.
Segue afirmando que já ingressou com processo criminal em
tramite na MM. 2ª Vara Criminal de Praia Grande (autos
00128596820068260477), que objetiva a apuração do crime

- MARIA APARECIDA RIOS

supostamente cometido pelo sócio acima referido, de modo que se
faz necessária a concessão da presente medida liminar, cujo
objetivo é a suspensão da liberação dos valores provenientes do
PODER JUDICIÁRIO

leilão da venda do seu imóvel, realizado nos autos principais

JUSTIÇA DO TRABALHO

01771200640202002 em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de
Praia Grande, e que tal suspensão deve permanecer até o

PROCESSO TRT/SP Nº : 1000035-68.2017.5.02.0000
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: MARIA APARECIDA RIOS
IMPETRADO: ATO DA MM. JUÍZA DO TRABALHO DA 2ª VARA
DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE

julgamento do aludido processo criminal.
Pleiteia, por fim a concessão de medida liminar para a suspensão
do processo principal, mormente os procedimentos de execução
acima citados, tendo em vista o fato de ter sido vítima de crime de
estelionato.
Com efeito, analisando o conteúdo dos documentos trazidos à baila
pelo impetrante é possível a este julgador vislumbrar, por meio de
cognição sumária, que não se fazem presentes os requisitos, quais

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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sejam, o "periculum in mora" e " fumus boni juris".

7.8.2009.

Na hipótese "sub judice"denoto a ausência de documentos

Tudo acima disposto devidamente cumprido remetam-se os autos

fundamentais à pretensão da impetrante. Ou seja, suas

para culto e operoso membro integrante do Ministério Público do

ponderações não estão acompanhadas com a respectiva

Trabalho da 2ª Região, o qual realizará manifestação na forma

documentação comprobatória os fatos alegados. Neste passo,

como entender cabível neste mandado de segurança ora focalizado

observo que ausentes cópias dos autos principais onde

pelo Egrégio TRT paulistano.

demonstrariam suas ponderações, no senso de que foi incluída no

Após, retornem os autos para deliberação deste desembargador

pólo passivo indevidamente, e que está sofrendo a constrição

sorteado para o deslinde do feito.

judicial do seu bem imóvel, nos moldes retratados no presente
"mandamus".

RICARDO VERTA LUDUVICE

Vale ainda destacar, que inexiste cópia da r. decisão atacada,

Relator

tampouco a comprovação da data de sua publicação, a fim de que
se possa verificar a tempestividade ou não do presente

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

"mandamus".
Com efeito, os artigos 10 da Lei 12016/2009, 146, "caput" e §1º, do

RICARDO VERTA LUDUVICE

Regimento Interno deste Regional e Súmula 415 do Colendo TST,

Desembargador(a) do Trabalho

Intimação

preconizam basicamente que a falta de documentos indispensável
ao manejo do "mandamus" não pode ser relevada e tampouco
sanada, uma vez que exigindo o mandado de segurança prova
documental pré-constituída, não se aplica o disposto no artigo 321
do NCPC de 2015, quando verificado, na petição inicial, a ausência
de documentos indispensáveis.
Neste sentido, cito o cito o seguinte precedente jurisprudencial do

Processo Nº AR-1001719-96.2015.5.02.0000
Relator
RICARDO ARTUR COSTA E
TRIGUEIROS
AUTOR
MUNICIPIO DE GUARULHOS
RÉU
CESAR PEREIRA ALVES
ADVOGADO
MARCELO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA(OAB: 160548/SP)
CUSTOS LEGIS
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT

Colendo TST:
'MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO

Intimado(s)/Citado(s):
- CESAR PEREIRA ALVES

INDISPENSÁVEL À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. CÓPIA DO
ATO IMPUGNADO SEM ASSINATURA DA AUTORIDADE
COATORA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O mandado de segurança exige prova

PODER JUDICIÁRIO

documental pré-constituída. Portanto, é inviável a concessão de

JUSTIÇA DO TRABALHO

oportunidade para juntada de documento quando verificada, na
inicial, a ausência de peça indispensável à comprovação do
invocado direito líquido e certo deduzido na ação mandamental,
notadamente a do próprio ato impugnado. Ademais, a ausência de
assinatura da autoridade apontada como coatora na cópia do ato
impugnado juntado com a inicial equivale à sua inexistência nos
autos. Incidência da Súmula nº 415 do Tribunal Superior do
Trabalho. Processo extinto, sem a resolução do mérito. (ROMS17500-95.2008.5.03.0000, Relator Ministro: Emmanoel Pereira,
Data de Julgamento: 23/03/2010, Subseção II Especializada em
Dissídios Individuais, Data de Publicação: 09/04/2010)".
Por tais fundamentos (artigo 93, inciso IX, da CF em vigor, com
redação da aqui já referida EC 45, de 8.12.2004), INDEFIRO a
pretendida liminar "inaudita altera parte".

Vistos, etc.
1. Tendo em vista que, em sessão judicial do Tribunal Pleno,
realizada em 21.11.2016, foi admitida a instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas suscitado nos autos da ação
rescisória 1001791-83.2015.5.02.00000, tudo nos termos do
despacho exarado pelo Desembargador Relator Armando Augusto
Pinheiro Pires, determina-se a suspensão do presente feito até a
decisão final do mencionado IRDR ou pelo prazo de 01 (um) ano a
contar da data de 23/11/2016.
2. Intimem-se as partes dando ciência do sobrestamento, nos
termos da aludido despacho.
3. Após, providenciem-se os lançamentos nos sistemas de
acompanhamento processual.
São Paulo, 17 de janeiro de 2017

Oficie-se a culta e operosa autoridade jurisdicional coatora, nos
moldes preconizados pelo artigo 7º, inciso I, da Lei 12016, de

Código para aferir autenticidade deste caderno: 103274
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Desembargador Relator
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Desembargador(a) do Trabalho

Intimação
Processo Nº AR-1002546-73.2016.5.02.0000
Relator
VALDIR FLORINDO
AUTOR
FABIO SILVA MARQUES
ADVOGADO
TATIANA GRANATO KISLAK(OAB:
175682/SP)
ADVOGADO
EFRAIM FARINHA CORDEIRO
KRETTI(OAB: 375999/SP)
ADVOGADO
KAUE ALBUQUERQUE GOMES(OAB:
307723/SP)
ADVOGADO
SHARON MARGARETH LIMA HANAK
VON HORNSTEDT(OAB: 121477/SP)
ADVOGADO
JOSE ABILIO LOPES(OAB: 93357/SP)
RÉU
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SAO PAULO CODESP
ADVOGADO
FELIPE CHIARINI(OAB: 320082/SP)
ADVOGADO
ALDO DOS SANTOS RIBEIRO
CUNHA(OAB: 106579/MG)

WILSON RICARDO BUQUETTI PIROTTA
Juiz do Trabalho Convocado

Intimação
Processo Nº MS-1002579-63.2016.5.02.0000
Relator
RICARDO ARTUR COSTA E
TRIGUEIROS
IMPETRANTE
ATENTO BRASIL
ADVOGADO
OTAVIO PINTO E SILVA(OAB:
93542/SP)
IMPETRADO
ato praticado pelo
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A)
DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 8ª VARA DO
TRABALHO DE GUARULHOS/SP
Intimado(s)/Citado(s):
- ATENTO BRASIL

Intimado(s)/Citado(s):
- COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP
- FABIO SILVA MARQUES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Trata-se de mandado de segurança, tempestivamente impetrado

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

por Atento Brasil S/A, parte reclamada (Processo nº
10008571020165020318), em face do ato do MM. Juízo da 08ª
Vara do Trabalho de São Paulo, que segundo ela determinou o

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

depósito prévio tendo em vista a designação de perícia. Requereu a

Justiça do Trabalho - 2ª Região

concessão de liminar para que seja garantida a realização de
perícia técnica independentemente do depósito prévio. Junta
procuração e documentos.

SDI-4 - Cadeira 3

Liminar deferida, pois no entender desse Relator não há previsão
legal para a exigência de depósito prévio de honorários periciais na

Processo nº 1002546-73.2016.5.02.0000

Justiça do Trabalho em razão da inaplicabilidade do artigo 82 do

AUTOR: FABIO SILVA MARQUES

NCPC e incidência do artigo 790-B da CLT que remete o

RÉU: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO

pagamento de honorários à execução para o sucumbente na

CODESP

pretensão objeto da perícia.
O impetrado, após instado a apresentar informações, explicitou que

Vistos.

a perícia será realizada independentemente do depósito dos

1. Declaro encerrada a instrução processual.

honorários prévios, tal como documento ID 1343d76 carreado aos

2. Providencie a Secretaria da SDI-4 a intimação das partes para

autos.

apresentação de razões finais, no prazo sucessivo de 20 (vinte)

Nessa toada, tendo em vista o teor do ofício do Juízo da 8ª VT de

dias, sendo os 10 (dez) primeiros ao autor e os subsequentes ao

São Paulo, bem como, da constatação, por este Relator, de que

réu, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno desta Corte.

houve a realização da perícia pretendida pela parte sem a

Decorridos os prazos supra, determino o envio dos autos ao

concretização do depósito, indisfarçável a perda do objeto da ação

Ministério Público do Trabalho para, querendo, apresentar parecer.

mandamental, resultando na falta de interesse de agir da

3. Após, voltem os autos conclusos.

impetrante. Desse modo impõe-se a extinção do feito, sem

São Paulo, 16 de janeiro de 2016.

resolução do mérito, nos termos do art.267, VI, do CPC.
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Custas pela impetrante, calculadas sobre o valor atribuído à causa

impetrante. Desse modo impõe-se a extinção do feito, sem

de R$800,00, no importe de R$16,00, das quais fica dispensada.

resolução do mérito, nos termos do art.267, VI, do CPC.

Após ao arquivo.

Custas pela impetrante, calculadas sobre o valor atribuído à causa

São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

de R$1.000,00, no importe de R$20,00, das quais fica dispensada.

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Após ao arquivo.
São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

Desembargador(a) do Trabalho

Intimação
Processo Nº MS-1002955-49.2016.5.02.0000
Relator
RICARDO ARTUR COSTA E
TRIGUEIROS
IMPETRANTE
OPERADORA DE SHOPPING
CENTER ELDORADO LTDA
ADVOGADO
HAROLDO NUNES(OAB: 229548/SP)
IMPETRADO
Luciana Siqueira Alves Garcia
TERCEIRO
ANTONIO FRANCISCO DO
INTERESSADO
NASCIMENTO FILHO
Intimado(s)/Citado(s):
- OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LTDA

RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS
Desembargador(a) do Trabalho

Intimação
Processo Nº MS-1003536-64.2016.5.02.0000
Relator
RICARDO ARTUR COSTA E
TRIGUEIROS
IMPETRANTE
BOMBRIL S/A
ADVOGADO
EDUARDO PEREIRA TOMITAO(OAB:
166854/SP)
IMPETRADO
LEOPOLDO ANTUNES DE OLIVEIRA
FIGUEIREDO
LITISCONSORTE
DOUGLAS PIRES DOS SANTOS
Intimado(s)/Citado(s):
- BOMBRIL S/A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Trata-se de mandado de segurança, tempestivamente impetrado
por Operadora de Shopping Center Eldorado Ltda., parte reclamada
(Processo nº 00015614020155020006), em face do ato do MM.

Trata-se de mandado de segurança, tempestivamente impetrado

Juízo da 06ª Vara do Trabalho de São Paulo, que segundo ela

por Bombril S/A, parte reclamada (Processo nº

determinou o depósito prévio tendo em vista a designação de

10014189020165020461), em face do ato do MM. Juízo da 01ª

perícia. Requereu a concessão de liminar para que seja garantida a

Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, que segundo ela

realização de perícia técnica independentemente do depósito

determinou o depósito prévio tendo em vista a designação de

prévio. Junta procuração e documentos.

perícia. Requereu a concessão de liminar para que seja garantida a

Liminar deferida, pois no entender desse Relator não há previsão

realização de perícia técnica independentemente do depósito

legal para a exigência de depósito prévio de honorários periciais na

prévio. Junta procuração e documentos.

Justiça do Trabalho em razão da inaplicabilidade do artigo 82 do

Liminar deferida, pois no entender desse Relator não há previsão

CPC e incidência do artigo 790-B da CLT que remete o pagamento

legal para a exigência de depósito prévio de honorários periciais na

de honorários à execução para o sucumbente na pretensão objeto

Justiça do Trabalho em razão da inaplicabilidade do artigo 82 do

da perícia.

CPC e incidência do artigo 790-B da CLT que remete o pagamento

O impetrado, após instado a apresentar informações, explicitou que

de honorários à execução para o sucumbente na pretensão objeto

a perícia será realizada independentemente do depósito dos

da perícia.

honorários prévios, tal como documento ID 6b92c98 carreado aos

O impetrado, após instado a apresentar informações, explicitou que

autos.

a perícia será realizada independentemente do depósito dos

Nessa toada, tendo em vista o teor do ofício do Juízo da 6ª VT de

honorários prévios, tal como documento ID ada648e carreado aos

São Paulo, bem como, da constatação, por este Relator, de que

autos.

houve a realização da perícia pretendida pela parte sem a

Nessa toada, tendo em vista o teor do Juízo da 6ª VT de São Paulo,

concretização do depósito, indisfarçável a perda do objeto da ação

bem como, da constatação, por este Relator, de que já está

mandamental, resultando na falta de interesse de agir da

marcada a realização da perícia pretendida pela parte sem a
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concretização do depósito para o dia 03/02/2017, indisfarçável a

documentos, e, no mesmo prazo, diga se pretende a produção de

perda do objeto da ação mandamental, resultando na falta de

outras provas, especificando-as e justificando-as, com igual prazo

interesse de agir da impetrante. Desse modo impõe-se a extinção

sucessivo à ré. Intimem-se.

do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.267, VI, do

Ao após, retornem conclusos.

CPC.

São Paulo, 16 de janeiro de 2017.

Custas pela impetrante, calculadas sobre o valor atribuído à causa
de R$1.000,00, no importe de R$20,00, das quais fica dispensada.

SANDRA CURI DE ALMEIDA

Após ao arquivo.

Desembargadora Relatora

São Paulo, 17 de janeiro de 2017.
SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

SAO PAULO, 16 de Janeiro de 2017

RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS

SANDRA CURI DE ALMEIDA

Desembargador(a) do Trabalho

Desembargador(a) do Trabalho

Intimação
Seção Especializada em Dissídios Individuais - 6
Notificação
Intimação
Processo Nº AR-1002923-44.2016.5.02.0000
Relator
SANDRA CURI DE ALMEIDA
AUTOR
MUNICIPIO DE GUARULHOS
RÉU
MARTHA CHRISTINA DE LUNA
ADVOGADO
DEJAIR DE SOUZA(OAB: 56040/SP)
Intimado(s)/Citado(s):
- MARTHA CHRISTINA DE LUNA

Processo Nº AR-1003606-81.2016.5.02.0000
Relator
ODETTE SILVEIRA MORAES
AUTOR
GLAUCYA REGIANE PEREIRA
ROCHA
ADVOGADO
JOSE NIVALDO SOUZA
AZEVEDO(OAB: 260693/SP)
RÉU
Atento Brasil LTDA,
RÉU
SAMSUNG ELETRONICA DA
AMAZONIA LTDA
ADVOGADO
LUCIANA ARDUIN FONSECA(OAB:
143634/SP)
CUSTOS LEGIS
(2º Grau) - Ministério Público do
Trabalho da 2ª Região (OFICIAL) MPT
Intimado(s)/Citado(s):

PODER JUDICIÁRIO

- GLAUCYA REGIANE PEREIRA ROCHA
- SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO SDI-6 - TRT/SP Nº 1002923-44.2016.5.02.0000
PODER JUDICIÁRIO
AÇÃO RESCISÓRIA
JUSTIÇA DO TRABALHO
AUTOR: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
RÉ: MARTHA CHRISTINA DE LUNA

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Justiça do Trabalho - 2ª Região

SDI-6 - Cadeira 1
CONCLUSÃO
Nesta data, faço o presente processo eletrônico da Ação

Processo nº 1003606-81.2016.5.02.0000

Rescisória concluso à MMª Desembargadora Federal do Trabalho,

AUTOR: GLAUCYA REGIANE PEREIRA ROCHA

DRA. SANDRA CURI DE ALMEIDA, tendo em vista a réplica, com

RÉU: Atento Brasil LTDA, e outros

documentos, apresentada pelo Município autor.
São Paulo, 16 de janeiro de 2017.
Aline Coutinho Lafraia
Assessora

Vistos, etc.
Tendo em vista o requerimento constante da inicial, determino que a

Vistos, etc.

Secretaria providencie a expedição de carta de ordem ao órgão que

Manifeste-se o Município autor, no prazo de 10 (dez) dias,

proferiu a r. decisão rescindenda (artigo 972 do CPC/2015), a fim de

querendo, sobre a contestação apresentada pela ré, com

que seja possibilitada a produção de prova oral, devendo a
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diligência ser cumprida pela MM.20ª VARA DO TRABALHO DA

Intimada para esclarecer a interposição de ação mandamental

ZONA SUL DE SÃO PAULO no prazo máximo de três meses.

idêntica, a impetrante afirmou que a presente ação "por erro

Sobreste-se o feito.

material, tem o mesmo texto" daquele feito, "no entanto, era
intenção da impetrante indicar que a decisão proferida em

ODETTE SILVEIRA MORAES

28.07.2016 foi reiterada pela mesma autoridade coatora em

Desembargadora Relatora

despacho proferido em 30.11.2016, provocada por pedido de
reconsideração da autora nos autos daquela reclamação

tcm

trabalhista", alegando ainda que "reiterada a coação, o prazo para
impetrar mandado de segurança se renova" (Id f45ee61).
SAO PAULO, 16 de Janeiro de 2017

É o relatório.

ODETTE SILVEIRA MORAES

A presente ação mandamental, ao apontar como ato coator o

Desembargador(a) do Trabalho

"despacho publicado em 28.07.2016" em que "o juízo da 12ª Vara

Intimação

do Trabalho da Capital determinou o depósito da quantia de

Processo Nº MS-1003681-23.2016.5.02.0000
Relator
BENEDITO VALENTINI
IMPETRANTE
PRISCILA DE SOUZA CUNHA
ADVOGADO
ERICSON CRIVELLI(OAB: 71334/SP)
IMPETRADO
ATO DO JUIZO DA 12ª VARA DO
TRABALHO DE SAO PAULO
LITISCONSORTE
BANCO BRADESCO SA

R$500,00, a título de honorários periciais prévios", apresenta-se
como repetição do processo n.º 1003604-14.2016.5.02.0000, no
qual já houve decisão publicada e transitada em julgado,
denegando a segurança requerida em face da interposição do
remédio constitucional após o prazo decadencial de 120 dias,
tratando-se, portanto, de ação natimorta.

Intimado(s)/Citado(s):
- PRISCILA DE SOUZA CUNHA

Ao justificar que houve um erro material na petição inicial, porque o
ato coator seria a denegação do pedido de reconsideração em
30.11.2016, verifica-se, na verdade, a ocorrência de erro crasso
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

quanto à indicação do ato coator contra o qual se insurge, o que
não é razoável, considerando que o patrono da impetrante (Ericson
Crivelli, OAB/SP 71.334), presumivelmente, com larga experiência

Vistos, etc.

profissional, também é conhecedor da máxima jurídica de que o

Trata-se de mandado de segurança impetrado por PRISCILA DE

prazo decadencial não se suspende ou se interrompe pelo

SOUZA CUNHA contra ato emanado pelo Juízo da 12ª Vara do

requerimento de reconsideração da decisão impugnada. Neste

Trabalho de São Paulo, na reclamação trabalhista n.º 0002291-

sentido, registro entendimento jurisprudencial do C. Superior

33.2015.5.02.0012, na qual houve a determinação de depósito de

Tribunal de Justiça:

honorários pericias prévios, sendo R$500,00 para a reclamada e
R$500,00 para a reclamante, ora impetrante, sob pena de preclusão

"É pacífico o entendimento do STJ de que o prazo decadencial

da prova (Id f725770). Sustenta que a decisão fere seu direito

para impetração do mandado de segurança não se interrompe

líquido e certo conforme iterativa jurisprudência desta Justiça

nem se suspende em razão de pedido de reconsideração ou da

Especializada.

interposição de recurso administrativo, exceto quando

O presente feito foi originalmente distribuído ao Exmo. Des. Ricardo

concedido efeito suspensivo" (MS 15.158/DF, Rel. Min. Eliana

Verta Luduvice, o qual se encontrava em férias, razão pela qual foi

Calmon, DJe 1º.9.10)

determinada a redistribuição do feito, atendendo-se às diretrizes
passadas em casos análogos pela Vice Presidência Judicial deste

A renovação de idêntica ação mandamental, ignorando-se a

Egrégio Regional (Id 717491a).

decisão anteriormente proferida, assumindo o risco de provocar

Redistribuído o feito ao Exmo. Des. Orlando Apune Bertão, este

decisões conflitantes, fere de morte o princípio da segurança

proferiu decisão informando que há conexão do presente feito com

jurídica e demonstra flagrante litigância de má-fé, com abuso do

o processo n.º 1003604-14.2016.5.02.0000, no qual atuei como

direito constitucional de ação.

relator, razão pela qual, foi-me redistribuído o feito, como relator

Levando-se em consideração que, nos termos do art. 16 da Lei n.º

prevento (Id 07c3ee6).

5.584/70, a assistência sindical é remunerada pelos honorários
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advocatícios de sucumbência em caso de êxito nas ações
propostas (bônus), o ajuizamento de incidente manifestamente
infundado pelo sindicato assistente, procedendo de modo temerário,
implica na condenação da impetrante e de forma solidária do
sindicato (ônus) ao pagamento da multa por litigância de má-fé, ora

Digam as partes no prazo de 10 dias (sucessivamente para autor e

fixada em 5 (cinco) salários-mínimos, conforme preceitua o art. 81,

réu), se pretendem a produção de provas, especificando-as e

parágrafo 2º do CPC. CONVERSAR COM O DR.

justificando-as (quanto ao objeto).

Diante disto, denego, in limine, a segurança requerida, nos

São Paulo, 16 de janeiro de 2017.

termos do art. 6º, §5º, da Lei n.º 12.016/2009, c/c art. 485, V, do
NCPC e da fundamentação supra.
Custas pela impetrante, no importe de R$20,00 calculadas sobre o

CINTIA TÁFFARI

valor da causa de R$1.000,00, cujo pagamento fica dispensada, nos

Desembargadora Relatora

termos da Portaria nº 75/2012, do Ministério da Fazenda.
Condena-se a impetrante e, solidariamente, o sindicato assistente

CT/eh
SAO PAULO, 16 de Janeiro de 2017

no pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 5
(cinco) salários-mínimos, conforme preceitua o art. 81, parágrafo 2º
do CPC.

CINTIA TAFFARI
Desembargador(a) do Trabalho

Intime-se a impetrante.

SUMÁRIO

Decorrido o prazo legal, arquive-se.

SAO PAULO, 17 de Janeiro de 2017

BENEDITO VALENTINI
Desembargador(a) do Trabalho

Intimação
Processo Nº MS-1003754-92.2016.5.02.0000
Relator
SILVANE APARECIDA BERNARDES
IMPETRANTE
ATENTO BRASIL S/A
ADVOGADO
OTAVIO PINTO E SILVA(OAB:
93542/SP)
IMPETRADO
ato praticado pelo EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOUTOR JUIZ DA 75ª
VARA DO TRABALHO DE SÃO
PAULO - SP,
LITISCONSORTE
FRANCISCO JUSCINEUDO ALVES
DE OLIVEIRA
Intimado(s)/Citado(s):
- ATENTO BRASIL S/A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO TRT/SP 1003754-92.2016.5.02.0000 - SDI - 6
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE : ATENTO BRASIL S/A
IMPETRADO : ATO DO JUÍZO DA 75ª VARA DO TRABALHO DE
SÃO PAULO
LITISCONSORTE: FRANCISCO JUSCINEUDO ALVES DE
OLIVEIRA
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