
MARANHÃO 
A DVOGA DOS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL PARA 

COMPOSIÇÃO DA LISTA SÉXTUPLA DE ADVOGADOS PARA O PROVIMENTO DA VAGA 

DE DESEMBARGADOR DO TRT 21: 

AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALLE, brasileiro, casado, advogado, 

inscrito na OAB/RN sob o n° 5.418 e CPF/MF n° 009.746.154-71, com escritório profissional na 

Av. Amintas Barros, n° 3.137, Sala 05, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, e-mail 

auoustovalleahotmail.com; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência apresentar 

CONSULTA visando o esclarecimento de dúvidas sobre a propaganda eleitoral. 

Com efeito, o Ato n° 002/2019 da Comissão Eleitoral estabeleceu as 

normas para publicidade eleitoral relativas ao processo de escolha dos componentes da lista 

sêxtupla destinada à composição do Quinto Constitucional do Tribunal Regional do Trabalho da 

2? Região, e os procedimentos de apuração de propaganda irregular. 

Embora não se tenha disciplinado do Edital e atos da Comissão Eleitoral 

o procedimento de consulta, faz-se importante a manifestação da comissão eleitoral sobre 

determinados atos para que haja segurança jurídica nos atos de campanha dos candidatos. 

Sendo assim, apresenta-se os seguintes questionamentos 

Será permitido o envio de mala direta postal aos advogados, 

frente ao disposto no item 03 e 02.111 do Ato 002/2019? 

Será permitido o patrocínio de eventos científicos, congressos 

ou seminários, direta ou indiretamente pelo candidato, escritório 

do qual ele faz parte ou de sócio ou associado do escritório do 

qual faz parte o candidato, frente ao disposto no item 09 do Ato 

002/2019? 
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Será permitido o uso de bottons, panfletos e/ou material de 

publicidade eleitoral, frente ao disposto no item 05 do Ato 

002/2019? 

Será permitido coquetéis, almoços, jantares e eventos 

congêneres de adesão pelos eleitores, frente ao disposto no item 

09 do Ato 002/2019? 

Isto posto, requer a resposta aos quesitos para que se evite a 

interpretação equivocada das normas eleitorais e prática de atos irregulares. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 09 de maio de 2019. 

ugusto Costa Maranhão Valia 

OAB/RN 5.418 

augdstomaranhaoadvoqados.com.br  
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1 1/V1- 
MARANHÃO 

AI) VOGA DOS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA SECCIONAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL: 

OAB/RN 
Recebido 1291.121./.322,25 

fiii) _16913o 
A 

nOid 
flct  '1011 11.2014 

AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALLE, brasileiro, casado, advogado, 

inscrito na OAB/RN sob o n° 5.418, portador do CPF n° 009.746.154-71, domiciliado na Av. 

Amintas Barros, n° 3.137, Sala 05, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, telefone (84) 3234-

2131 e 99935-0108, e-mail auoustovalle@hotmail.com  onde recebe as intimações de estilo' 
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao Edital 001/2019 - Quinto 

Constitucional — TRT21, requerer a inscrição para o processo de escolha dos componentes 

de lista sêxtupla destinada à composição do Quinto Constitucional, para encaminhamento 

ao Tribunal Regional do Trabalho — 21° Região, objetivando o provimento do cargo de 

Desembargador daquela Egrégia Corte. 

Por oportuno, registro que todos os requisitos expressos no Edital estão 

preenchidos, a saber: (a) Comprovação do exercício profissional nos últimos 10 (dez) anos em 

procedimentos judiciais distintos, na área do Direito de competência do Tribunal Regional do 

Trabalho - 21a Região (doc. em apenso); (b) Curriculum Vitae (doc. 01); (c) Termo de 

Compromisso de Defesa da Moralidade Administrativa (doc. 02); (d) certidões negativas de feitos 

criminais (doc. 03); (e) certidão negativa de débito e sanção disciplinar da OAB/RN (doc. 04); (O 

comprovante de pagamento da taxa de inscrição (doc. 05); (g) prova da renúncia ao mandado 

de Conselheiro Federal Suplente (doc. 06)1. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 03 de maio de 2019. 

ugusto Costa Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

Exigência adicional imposta ao candidato v. Item 3.3.2 do Edital. 
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CURRICULUM VITAE 

Augusto Costa Maranhão Valle 

DADOS PESSOAIS 

Nome: Augusto Costa Maranhão Valle 

Filiação: Luiz Augusto Maranhão Valle e Márcia Regina Costa Valle 

Naturalidade: Recife/PE 

Data nascimento: 21/04/1981 

Documento de Identificação: RO 5.148 OAB/RN e CPF 009.746.154-71 

Endereço para Correspondência: Av. Amintas Barros no 3.137, Sala 05, Lagoa Nova, 

Natal/RN, CEP 59.054-830. 

Telefone de contato: (84) 99935-0108 e (84) 3234-2131 

E-mails: augustovalle@hotmail.com  e contato@maranhaoadvogados.com.br  

HISTÓRICO ESCOLAR 

Formação do Ensino Médio: Colégio Marista de Natal em 04/01/1999 

Formação do Ensino Superior: Bacharel em Direito pela Universidade Potiguar em 

03/02/2004 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

3.1. Estoquista na Viação Cidade das Dunas Ltda (CNPJ 01.115.170/0001-84) de 

01/03/1999 a 02/05/2005; 

3.2. Estagiário de Advogado de 01/03/2002 a 03/02/2004; 

3.3. Advogado desde 19/03/2004; e 

3.4. Sócio do Escritório Maranhão Advogados (OAB/RN 456) desde 17/03/2014. 

Natal/RN, 02 de maio de 2019. 

gusto Costa Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

dei( oc..- eis— 



TERMO DE COMPROMISSO 

Eu, Augusto Costa Maranhão Valle, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 

OAB/RN sob o n° 5.418 e portador do CPF n° 009.746.154-71, domiciliado na Av. 

Amintas Barros, n° 3.137, Sala 05, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, telefone 

(84) 3234-2131, compareço à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande 

do Norte para me comprometer em defesa da moralidade administrativa, inclusive 

com o compromisso de não praticar direta ou indiretamente o nepotismo. 

Natal/RN, 02 de maio de 2019. 

Augusto Costa Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 



03/05/2019 002189551 
PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 

CERTIDÃO N°: 002189551 
	

FOLHA: 1/1 

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, 
no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALLE, filho de Luiz Augusto Maranhão Valle e Marcia Regina Costa Valle, 
nascido aos 21/04/1981, residente na RUA DR MUCO GALVAO, 411, COND TIROL RESIDENCIAL, APTO 1202, 
BARRO VERMELHO, CEP: 59022-530, Natal - RN, vinculado ao RO: 1678682 SSP/RN, CPF: 009.746.154-71 * 

Certifico ainda que a certidão é emitida de acordo com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, 
que impede a emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou 
processo em tramitação sem sentença condenatoria transitada em julgado, em caso de gozo do beneficio de sursis 
ou se a pena já tiver sido extinta ou cumprida. Nesta certidão constam, inclusive, as ações de competência da 
auditoria militar. 

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico 
www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um 
prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade. 

Certifico finalmente que a certidão é gratuita. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias, 

Estado do Rio Grande do Norte, sexta-feira, 3 de maio de 2019 às 11h13min. 

2189551 
PEDIDO N°: 

UJOIUIIIIIVMI 
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03/0512019 002189554 
PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO JUIZADO CRIMINAL 

CERTIDÃO N°: 002189554 	 FOLHA: 111 

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, 
verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALLE, filho de Luiz Augusto Maranhão Valle e Marcia Regina Costa Valle, 
nascido aos 21/04/1981, residente na RUA DR MUCIO GALVÃO, 411, COND. TIROL RESIDENCIAL, APTO 1202, 
BARRO VERMELHO, CEP: 59022-530, Natal - RN, vinculado ao RG: 1678682 SSP/RN, CPF: 009.746.154-71 * 

Certifico ainda que a certidão é emitida de acordo com o §10  do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, 
que impede a emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou 
processo em tramitação sem sentença condenatária transitada em julgado, em caso de gozo do beneficio de sursis 
ou se a pena já tiver sido extinta ou cumprida. 

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico 
www.firn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um 
prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade. 

Certifico finalmente que a certidão é gratuita. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

Estado do Rio Grande do Norte, sexta-feira, 3 de maio de 2019 às 11h14min. 

PEDIDO N°: 

 

ACQQ, 



03/05/2019 	 JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - Certidão Negativa 

10170 

Poder Judiciário 

JUSTIÇA FEDERAL 

N2  201900167235 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

AÇÕES E EXECUÇÕES 

Natureza: Criminal 

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE CONTRA 

AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALI.! 

CPF: 009.746.154-71 

NADA CONSTA na Justiça Federal de 12 Instância, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. 

Observacães: 

1 - Esta certidão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis; 

2- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias N2 368/2004-DF e 112/2006-DF; 

3 - O n2  do documento constante nesta certidão foi Informado pelo solicitante, sua dtularidade e autenticidade deverá ser conferida pelo Interessado, conforme o documento 
original (ex: CPF e Identidade); 

Atenção: 

A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada pela instituição que a solicitou, caso entenda necessário, no endereço http://wearlfm.jus.br  por um prazo máximo de 
30 (trinta) dias, observando-se a total conferênda do nome, CPF/CNP1 e o número desta Certidão. 

Natal, 03/05/2019 11:15:16 

Natal/RN - Rua Dr. Lauto Pinto, 245, Lagoa Nova, CEP: 59.064-250 1 Fone: (84)4005-7400 
Mossord/RN Rua Jorge Coelho de Andrade, s/n Costa e Silva, CEP: 59625.400 1 Fone: (84)3422-5855 
Cakti/RN - Av. Dom Jose Adelino Dantas, s/n - Maynard, CEP: 59300-000 1 Fone: (84)3421-2295 
Assú/RN - Rua Doutor Luiz Carlos, 3048, Dom Ellzeu, CEP: 59650-000 1 Fone: (841 3331-2704 
Pau dos Ferros/RN - Rua Djalma de Freitas, s/n - Princeslnha do Oeste, CEP: 59900-000 1 Fone: (84)3351-3236 
Ceará-mirim/RN . Avenida Luiz Lopes Varela, 1123, Conj. Luiz Lopes Varela, CEP: 59570-0001 Fone:(84)3274-0688 

ko 03,0-5 

certidao.jfrn.jus.bricerlidaointeriemissaocerlidao.aspx 	 1/1 



09/04(2019 	 DataGED: Certidão Negativa 

GÁS 
RIO GRANDE DO NORTE 

CERTIDÃO N. 000151/2019 - r 

CERTIFICAMOS, conforme os registros desta Seccional, que o(a) senhor(a) AUGUSTO COSTA MARANHAO VALLE inscrito(a) 
no quadro de Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio Grande do Norte, em 19/03/2004, sob o número 05418, 
sem registro de impedimento, encontra-se com a inscrição ATIVO. 

CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data não consta contra o(a) mesmo(a) condenação ético-disciplinar perante o Egrégio 
Conselho Seccional, bem como não foi excluído(a) dos quadros da OAB/RN. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que o(a) referido(a) advogado(a) está quite com a Tesouraria, ficando ressalvado o direito desta 
Seccional de inscrever e cobrar débitos, ainda não registrados ou que venham a ser apurados posteriormente. A presente certidão tem 
validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua emissão. 

Natal/RN, 9 de Abril de 2019. 

Aldo de Medeiros Lima Filho 

Presidente 

João Victor de Hollanda Diógenes 

Secretário Geral 

Emissão: 14:13:47 do dia 01/11/2019. 
Certidão válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão - Emissão gratuita. 
A veracidade da presente certidão poderá ser verificada no sue www.oabm.org.br  
Validação Digital: 8EDB-26AC-3DCD-68FA 

otl 

dataged.eastus2.cloudapp.azure.corrddataged/certidao_negativa.asp 	 111 



02/05/2019 	- BANCO DO BRASIL - 13:10:50 

377703777 	 0003 

COMPROVANTE DE TED 

CLIENTE: AUGUSTO COSTA M VALLE 

AGENCIA: 3777-X 	 CONTA: 	 8.824-2 

NR. DOCUMENTO 	 50.201 

DATA DA TRANSFERENCIA 	 02/05/2019 

REMETENTE 	 AUGUSTO COSTA M VALLE 

FAVORECIDO 	 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BR 

CNPJ 	 08.451.064/0001 10 

BANCO 	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

AGENCIA 0033 RIBEIRA 	CONTA 000000040180 

FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA 

ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE 

VALOR 	 500,00 

VALOR TOTAL 	 500,00 

NR.AUTENTICACAO 	 2.65A.980.852.CBA.970 

ák,c). 



Natal/RN, 26 de abril de 2019. 

A 

Sua Excelência 

Aldo de Medeiros Lima Filho 

DD. Presidente do Conselho Estadual da OAB/RN 

Referência Renúncia ao Cargo de Conselheiro Federal Suplente 

Nesta 

Senhor Presidente, 

Pela presente, venho comunicar a Vossa Excelência do meu desejo de me 

candidatar para a eleição destinada à escolha dos componentes de lista sêxtupla para a 

composição do Quinto Constitucional objetivando o provimento do cargo de 

Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 21 Região. 

Entretanto, o Provimento n° 102/2004 do Conselho Federal e item n° 3.3.2 

do Edital 001/2019 - QUINTO CONSTITUCIONAL — TRT21 me obrigam a renunciar 

ao Cargo de Conselheiro Federal Suplente para o qual fui honradamente eleito para o 

triênio 2019/2021. 

Sendo assim, com muito pesar, apresento o meu pedido de renúncia do 

Cargo de Conselheiro Federal Suplente com efeitos imediatos a partir da data do 

protocolo da presente missiva, rogando que a Seccional comunique ao Conselho Federal 

da minha manifestação irretratável de vontade. 

Agradeço a confiança que sempre foi depositada em minha pessoa, 

comprometendo-me a honrar o juramento da advocacia onde quer que eu esteja, da 

tribuna ou da bancada. 

Com os melhores cumprimentos, cordialmente. 

LÚj asto Costa Maranhão Valle 

Advogado 

OAB/RN 5.418 

OAB/RN 
Recebido 

aso -11.h5,3 
5Vitxx. 

pm21- 	Po.18 01 oa - -(Ga. 



MI 
RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA GERAL 

CERTIDÃO N. 143/2019 - SG/OAB/RN 

CERTIFICO, para os fins que se fizerem necessários, que revendo 
os arquivos desta Secção, verifiquei constar que o advogado 
Augusto Costa Maranhão Valle, inscrito na OAB/RN sob o n. 5418, 
desde 19/03/2004, protocolou pedido de renúncia do cargo de 
Conselheiro Federal - (Suplente) da OAB/RN, desde 26 de abril de 
2019, conforme processo n. 54702019-0. Certifico, ainda, que o 
Presidente da OAB/RN, na Sessão Extraordinária realizada no dia 
08 de maio de 2019, fez a leitura do referido requerimento de 
renúncia, dando amplo e total conhecimento ao Conselho Seccional 
que aprovou por unanimidade. É o que me cumpre certificar por 
ser o que consta dos registros desta Seccional. A presente 
certidão tem validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua emissão. O referido é verdade, dou fé. Dada e passada nesta 
cidade do Natal, capital do Estado d Rio Grande do Norte, aos 
nove dias do mês de maio de 2019. Eu„ Samaroni Cunha Monteiro, 
Gerente Administrativo, digitei e co feri a presente certidão, 
e eu, João Victor 	ollanda Diógenes, Secretário Geral, assino. 

DiOgenes 
o Geral da OAB/RN 

c1/4/-0C. 	0<7 

a 



ADVOGADO VALORIZADO, 
CIDADÃO RESPEITADO! nrdeIlt C/06 SlaCIOd Chi 2indil 

efF/ 
tdhs- 
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Oficio n. 078/2019-GOC. 
Brasília. 29 de abril de 2019. 

Ao Exmo. Sr. 
Dr. Augusto Costa Maranhão Valle 
Advogado 
Natal - RN 

Assunto: Conselheiro Federal. Renúncia. Delegação da OAB/Rio Grande do Norte. 

Senhor advogado. 

Acuso o recebimento do expediente de V.Exa., objeto do Protocolo n. 
49.0000.2019.004286-4, comunicando sua renúncia ao cargo de Conselheiro Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, em 26/04/2019, em razão da sua participação para a 
formação da lista sêxtupla visando à composição do Quinto Constitucional para o provimento 
do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 21 Região. 

Ao agradecer a mensagem, enalteço a contribuição conferida por V.Exa. neste 
mandato, expressando, portanto, a gratidão da Advocacia brasileira pela sua honrosa 
dedicação. 

Colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, 

Felipe nta ruz 
Pr idente 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil — Gerência de Órgãos Colegiadas 
SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco "M" Brasilia/DF— Brasil — CEP: 70070-939 

Tel. (61)21939630 Fax. (61)2193-9667— Email: goeab.org.br  

oo. 



DOCUMENTOS REFERENTES A COMPROVAÇÃO DO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

• 

Augusto Costa Maranhão Valle (OAB/RN 5.418) 



Índice dos documentos referentes a comprovação do exercício profissional 

Ano 2009 
1.1. Contestação no processo n° 01741-2008-001-21-00-5 	 04 
1.2. Embargos de Declaração no processo n° 01397-2008-001-00-4 	 13 
1.3. Contrarrazões no processo n°01363-2008-004-21-00-9 	 15 
1.4. Contrarrazões no processo n° 01350-2008-001-21-00-0 	 22 
1.5. Recurso de Revista no processo n°01820-2008-001-00-6 	 32 

Ano 2010 
2.1. Recurso de Revista no processo n°84500-08.2008.5.21.0002 	 62 
2.2. Exceção de Pré-Executividade no processo n° 192900-76.2009.5.21.0004 	85 
2.3. Contrarrazões no processo n° 190100-84.2009.5.21.0001 	 89 
2.4. Agravo de Instrumento no processo n°59300-25.2010.5.21.0003 	 105 
2.5. Contrarrazões no processo n° 121000-39.2009.5.21.0002 	 111 
3. Ano 2011 
3.1. Ação de Consignação em pagamento processo n° 56000-24.2011.5.21.0002 	117 
3.2. Embargos de Declaração no processo n° 117900-45.2010.5.21.0001 	 121 
3.3. Recurso Ordinário no processo n°21100-64.2011.5.21.0018 	 125 
3.4. Recurso Ordinário no processo n°41700-39-2011.5.21.0008 	 146 
3.5. Recurso de Revista no processo n° 112600-93.2010.5.21.0004 	 159 

Ano 2012 
4.1. Contrarrazões no processo n° 144900-74.2011.5.21.0004 	 168 
4.2. Recurso Ordinário no processo n° 102100-74.2010.5.21.0001 	 178 
4.3. Recurso Ordinário no processo n°94900-73.2011.5.21.0003 	 209 
4.4. Embargos à Execução no processo n°89300-77.2011.5.21.0001 	 224 
4.5. Recurso Ordinário no processo n°27600-60.2012.5.21.0003 	 231 

Ano 2013 
5.1. Recurso Ordinário no processo n°49000-30.2012.5.21.0004 	 242 
5.2. Contrarrazões no processo de n° 144900-74.2011.5.21.0004 	 253 
5.3. Agravo de Petição no processo n° 83800-49.1996.5.21.0003 	 259 
5.4. Contrarrazões no processo n°62300-68.2012.5.21.0001 	 273 
5.5. Reclamação trabalhista 0210291-87.2013.5.21.0009 	 284 

Ano 2014 
6.1. Exceção de Pré-executividade no processo n° 0150800-09.2009.5.21.0004 	292 
6.2. Exceção de Pré-executividade no processo n° 127700-19.2008.5.21.0006 	299 
6.3. Exceção de Pré-executividade no processo n°92500-14,2010.5.21.0006 	306 
6.4. Exceção de Pré-executividade no processo n°62800-84.2010.5.21.0008 	312 
6.5. Embargos à Execução no processo n° 144900-74.2011.5.21.0004 	 319 

Ano 2015 
7.1. Ação Anulatória processo n°0000180-69.2015.5.21.0005 	 327 
7.2. Contestação no processo n°0000641-50.2015.5.21.0002 	 335 
7.3. Reclamação Trabalhista n° 0001133-33.2015.5.21.0005 	 340 
7.4. Contestação no processo n°0000788-61.20155.5.21.0007 	 368 
7.5. Reclamação Trabalhista n°0001469-25.2015.5.21.0009 	 377 

Ano 2016 
8.1. Contestação no processo de n°000634-06.2016.5.21.0008 	 386 



8.2. Contestação no processo de n°0001337-43.2016.5.21.0005 	 391 
8.3. Reclamação Trabalhista n° 0001599-84.2016.521.20007 	 397 

8.4. Reclamação Trabalhista n° 0001679-51.2016.5.21.0006 	 410 
8.5. Contestação no Processo n° 0000985-91.2016.5.21.0003 	 429 

Ano 2017 
9.1. Contestação no Processo n° 0001142-12.2017.5.21.0009 	 435 
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ATA DA AUDIÊNCIA DO PROCESSO N° 1741/2008 

Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, às 08:40 horas, estando 
aberta à audiência da 1° Vara do Trabalho desta cidade, na sua respectiva sede, no 
Edifício Guimarães Falcão - Avenida Capitão-Mor Gouveia, 1738 Lagoa Nova, Natal/RN, com a 
presença da Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho, DANIELA LUSTOZA MARQUES DE SOUZA 
CHAVES, e, por ordem da mesma, foram apregoados os litigantes: 

Reclamante: Odemário Medeiros Serafim 
Reclamado(a): Viacão Riograndense Ltda 

Presente a parte reclamante patrocinada pelo(a) Dr(a). Márcio Ruperto, OAB/RN 
2057, Presente a reclamada (CNPJ n° 08.481.822/0001-43), representada pelo(a) seu 
preposto(a), Sr(a). Manoel Monteiro Cardoso Filho. 

010 	
Instalada a audiência e relatado o processo, não houve conciliação. 
Em seguida, o(a) reclamado(a) apresentou defesa oral nos seguintes termos: A 

esta altura, adentrou à sala de audiências o advogado da ré, Dr. 	Augusto Costa Maranhão 
Valle, OAB/RN n' 5418, que apresentou defesa em 07 laudas, acompanhada de instrumento 
procuratório, carta de preposição e diversos documentos, os quais foram exibidos à parte 
ex adversa, que assim se pronunciou: A documentação acostada pela peça de defesa, embora 
com ela traga certificados de reabilitação, estes datam de momentos anteriores e 
posteriores à demissão do reclamante. Não trouxe a reclamada com sua peça a prova de que 
ao tempo da demissão do reclamante, naquele exato tempo, estava coberta com o percentual 
de empregados portadores de necessidades especiais ou reabilitados, segundo a cota 
exigida pela lei da espécie. 

Alçada fixada nos termos da inicial. 

O autor exibiu a CTPS em Juízo onde consta, fls. 50, a seguinte observação: o 
funcionário foi reabilitado pelo INSS em 06.05.2008 p/ exercer a função de cobrador 
conforme certificado de reabilitação profissional. Observação firmada pela Viação 
Riograndense Ltda, Valter A. Silva Flor, Diretor Adminitrativo. Também constam dois 
contratos de trabalho com a ré, na função de motorista, o primeiro entre 10.04.87 a 
09.04.92 e o segundo entre 22.05.92 a 22.07.2008. O documento foi devolvido. 

IMF 

	

	A parte ré requer o prazo para juntar as fichas funcionais dos empregados 
reabilitados na empresa, os quais tiveram seus certificados de reabilitação e ofícios 
acostados à defesa, bem como da relação de empregados da empresa, tudo em atenção aos 
princípios da ampla defesa e verdade real. Indefiro o pedido. A citação ocorreu em 
17.12.2008 e esta audiência se realiza em 29.01.2009, sob o rito sumarissimo, pelo que, 
entendo, que houve prazo suficiente para que todas as provas fossem trazidas nesta 
assentada. Protestos do réu. 

Sem mais requerimentos, este Juízo encerrou a instrução. 

Razões finais: pelo(a) reclamante, mantidos todos os atos praticados. Pelo(a) 
reclamado(a), mantidos os termos da contestação. 

Malograda a segunda proposta de conciliação. 

Julgamento para o dia 06.02.2009 às 14:40 horas, com advertência da Súmula n°  
197 do C. TST. 

Sessão finda às 08:48h. 

E para constar, foi lavrado o presente termo, que vai devidamente assinado na 
forma da lei. 

DANIELA LUSTOZA MARQUES DE SOUZA CHAVES 

JUIZA DO TRABALHO 

PODER PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21' REGIÃO 
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EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA PRIMEIRA (1') VARA 

DO TRABALHO DE NATAL/RN: 

Processo: 	01741-2008-001-21-00-5 (RTSurn) 

Reclamante: Odemário Medeiros Serafim 

Reclamada: Viação Riograndense Ltda. 

Referência: Contestação 

ÇV3. Oço 

A VIAÇÃO RIOGRANDENSE LTDA., já qualificada nos autos do 

processo em epígrafe, por seus advogados, ut instrumento procuratório, com endereço 

profissional na Av. Amintas Barros n.° 31.37 Sala 05, Laqoa Nbva, Natal/RN, local que 

indicam para receber as intimações de estilo, na forma do art. 39, I, CPC vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar CONTESTAÇÃO à 

demanda promqvida por ODEMÁRIO MEDEIROS SERAFIM, já qualificado, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos. 

SiNTESE FÁTICA: 

O Reclamante pleiteia, a reintegração rio emprego em função de ser 

empregado reabilitado e a empresa Reclamada não possuir o número mínimo de 

empregados beneficiários reabilitados ou portadores :de necessidades especiais, nos 

termos da Lei n.° 8.213/91. ' 

DA REALIDADE FÁTICA: 

O .Reclamante foi demitido em 28 de julho de 2008, após passar por 

processo de reabilitação profissional nos períodos de 10 a 27 de dezembro de 2007 e 
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de 14 a 25 de abril de 2008. 

No mês em que o Reclamante foi demitido, a empresa Reclamada 

contava com 241 (duzentos e quarenta e um) empregados, sendo dois deles 

desligados da empresa, conforme consta no Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados — CAGED — doc. 04. 

Deste modo, por possuir entre 201 e 500 empregados, estaria a 

Reclamada obrigada a destinar 3% (três por cento) dos seus postos de trabalho a 

empregados reabilitados ou portadores de deficiência, na forma do art. 93 da Lei n.° 

8.213/91, o que corresponde a 7 (sete) vagas de trabalho no caso em concreto. 

Contudo, ao contrário do afirmado na Inicial, à época de sua 

demissão, a Reclamada contava com 9 (nove) empregados reabilitados, 

passando, com o desligamento do obreiro, a manter 8 (oito) empregados em 

situação especial, como consta no ofício n.° 021/2008 (doc. 07) e nos certificados de 

reabilitação profissional (docs. 08). 

Deste modo, a Reclamada supre, inclusive com folga, o número 

minimo de empregados reabilitados ou portadores de deficiência previsto na Lei 

n.° 8.213/91, motivo pelo qual não se aplica ao obreiro a estabilidade do emprego 

pretendida na exardial, conforme será demonstrado adiante, através da legislação, 

doutrina e jurisprudências. 

III — DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

A regra que proíbe a demissão de empregado reabilitado ou portador de 

deficiência, sem a prévia contratação de outro em igual condição (§1° do art. 93, da 

Lei n°8.213/91), tem o escopo de preservar a manutenção dos índices estabelecidos 

nos incisos do caput do art. 93 da Lei n.° 8.213/91. Suplantado o número minimo de 

empregados em reabilitação profissional e portadores de necessidades 

especiais, possui o empregador o dirigismo contratual de rescindir sem justa 

causa o contrato de trabalho do empregado em situação especial, desde que sua 

demissão não importe em violação aos percentuais previstos nos Incisos I a V 

do art 93. 
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Assim, a finalidade do art. 93, §1°, datei n.° 8.213/91 é preservar o 

número mínimo:de empregados reabilitados ou portadores de deficiência em atividade; - 

para, com isso, evitar que o empregador, em momento algum, esquive-se do império 

da Lei. Em outras palavras, o §1° do art.' 93 da Lei n.°  8.213/91 só deve ser 

aplicado com o objetiVo de preservar os percentuais fixados no caput do artigo. 

Cumprido este percentual, poderá o empregador exercer seu poder de direção 

sobre o número de trabalhadores reabilitados ou portadores de necessidades 

especiais que exceda o mínimo legal previsto. 

A Lei n.° 8.213, 'em seu art. 93 estabelece o percentual ao qual toda e 

qualquer empresa está obrigada a manter de trabalhadores.  reabilitados e portadores 

de necessidades especiais, de forma que cada uma delas cumpra com sua função 

social. 

Assim, a Lei impõe um limite ao poder potestativo do empregador, de 

modo'que ele não pode descumprir os percentuais ali indicados. Entretanto, cumprido 

o percentual, o empregador pode exercer seu poder de direção livremente, demitindo 

quem quiser, desde que cumpra com as demais obrigações legais. 

No caso em exame, a Reclamada estaria desobrigada de contratar 

empregado reabilitado ou portador de necessidade especial para proceder o 

desligamento sem justa causa do Reclamante, porque à época da sua demissão 

possuía 9 (nove) empregados nesta situação especial e após o desligamento do 

Reclamante manteve 8 (oito) empregados reabilitados (doc. 07), guando, pelo  

número de empregados registrados nos CAGED (docs. 04106), o número ao qual  

estaria obrigada seria de 7 (sete). ' 

A Constituição Federal, em seu artigo 1°, inciso IV, elenca como um de 

seus fundamentos os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Deste modo, visa 

proteger tanto os empregados quanto os empregadores. 

Insere-se na livre iniciativa o poder do empregador de admitir e demitir 

seus funcionários, desde que atendidas as regras limitadoras deste direito. lima 

dessas regras é justamente a do art. 93, da Lei 8.213/91, que atende aos valores 

sociais do trabalho, assim corno ao principio da igualdade, com a inserção e proteção 

de pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado de trabalho. 
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Por sua vez, o §1° do art. 93 tem como função garantir o cumprimento 

da norma expressa no Caput, de modo que as empresas nunca mantenham em seus 

quadros percentuais inferiores aos determinados em lei. 

No caso em análise, mesmo com a demissão do Reclamante, o 

percentual ficou acima do exigido em lei, razão pela qual não se pode a 

reintegração. Interpretar de modo diverso significaria uma afronta ao poder 

discricionário do empregador, bem como a um dos fundamentos da 

Constituição Federal, qual seja, a livre iniciativa. 

Além disso, interpretar o §1° do modo como pretende o autor é 

negar validade ao caput do artigo 93, pois, de acordo com o alegado na exordial, 

a obrigação da empresa não seria manter os 3% determinados em lei, mas sim 

manter o percentual que ela tivesse ã época do fato. Deste modo, se um dia a 

empresa tiver em seus quadros 100% de empregados reabilitados ou portadores de 

necessidades especiais, tal percentual nunca poderia ser reduzido através de 

demissões sem justa causa. 

Neste sentido tem-se o entendimento do doutrinador Sérgio Pinto 

Martins, que ensina: 

"O §1° do art. 93 da Lei n.° 8.213/91 estabeleceu 
situação envolvendo condição suspensiva: admissão de 
empregado de condição semelhante. Trata-se de 
hipótese de garantia de emprego em que não há prazo 
certo. A dispensa do trabalhador reabilitado ou dos 
deficientes só poderá ser feita se a empresa tiver o 
número mínimo estabelecido pelo art. 93 da lei n.° 
8.213. Enquanto a empresa não atinge o número mínimo 
previsto em lei, haverá garantia de emprego para as 
referidas pessoas. Admitindo a empresa deficientes ou 
reabilitados em porcentual superior ao previsto no 
art. 93 da Lei n.° 8.213, poderá a empresa demitir 
outras pessoas em Iguais condições até atingir o 
referido limite' 

Tem-se, ainda, decisão da 6° Turma do TRT- 3° Região, na qual se 

julgou situação extremamente semelhante com a aqui debatida, na qual o 

Desembargador Relator, o Juiz João Rosco Pinto Lara, fundamentou sua decisão da 

seguinte forma: 

_ 	• 
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"O que importa no caso é o exato cumprimento da lei 
peio empregador, ao manter em seus quadros 
empregados deficientes em percentuais superiores 
àqueles fixados nas normas de garantia contra a 
discriminação ou exclusão deste especial segmento 
da nossa sociedade. Se assim o faz, desaparece o 
direito subjetivo do empregado dispensado em ver-se 
reintegrado no emprego até que se contrate outrem 
na mesma situação" (RO n.° 01423-2006-047-03-00-8). 

Percebe-se, portanto, que a Reclamada cumpre a Lei, pois mantém em 

seu quadro percentual de funcionários reabilitados e deficientes superior ao que está 

obrigada por lei. 

É necessário levar em conta que a norma contida no artigo 93 da Lei n.° 

8.213/91 e seus parágrafos objetiva a proteção de um grupo especial da sociedade 

brasileira, qual seja o de portadores de necessidades especiais e de trabalhadores 

reabilitados, e não a garantia de um funcionário especifico que se encontra em uma 

dessas condições.  

Desta maneira, não há que se falar em reintegração do Reclamante, 

pois a reclamada cumpre com sua função social e atende às determinações legais 

inclusive até mais do que está obrigada. 

Assim, ensinam Francisco Ferreira Jorge Neto (Juiz do Trabalho da 

Segunda Vara de Santo André) e Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante 

(Procurador do Municipio de Mauá e Advogado em São Paulo), em sua obra "O 

Conteúdo Jurídico da Proteção ao Portador de Deficiência Fisica Prevista no art. 93 da 

Lei n°8.213/91': 

"Para nós, não se trata de uma estabilidade ao 
trabalhador reabilitado portador de deficiência, 
contudo, para que a dispensa seja considerada 
válida, a empresa deverá contratar, previamente, um 
substituto, ou comprovar que a dispensa não prejudica 
o sistema de cota imposto pela Lei (art. 93, caput). 

O objetivo do art. 93, § 1°, é garantir o cumprimento 
do sistema de cotas previsto no caput, mantendo 
vigente o contrato de trabalho do empregador portador de 
deficiência flsica reabilitado até que venha a ser 
substituído por outro empregado em condições 
semelhantes. 

Vale dizer, a dispensa Irá gerar para o portador da 
_ 
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deficiência um direito subjetivo, diante da ausência 
de comprOvação da contratação prévia de um substituto 
ou de a dispensa está violando o sistema de cota de 
emprego destinado ao deficiente habilitado ou 
reabilitado". 

Da mesma forma, tem-se julgado da 4° Turma do TRT 1°  Região e da 
r Turma do TRT 3°  Região, respectivamente: 

' "DEFICIENTE MICO. DISPENSA. REINTEGRAÇÃO. 
DEFICIENTE FISICO. ART. 93 DA LEI N° 8.213/91. A 
resilição unilateral pelo empregador do contrato de 
trabalho de deficiente físico só.  é possível quando 
mantido O percentual de participação de deficiehtes 
do total de empregados 'da empresa, como previsto 
no art. 93 da Lei n° 8.213191. Para efetivar a resilição, 
inexistindo redução da quantidade, total de empregados 
na empresa, 'há que ser atendida a condição de 
previamente chntratar butro deficiente antes de efetivar a 
resilição do deficiente a ser dispensado, como estabelece 
o § 1° do art. 93 da referida lei" (TRT la R. - 4° T. -RO 
n° 17135/97 - Rel. Raymundo Soares de Matos - J. 
29.4.98 - DORJ 13.5.98). 

"ESTABILIDADE DO EMPREGADO QUE APRESENTE 
DEFICIÊNCIA 'FÍSICA CARACTERIZADA POR 
PARAPLEGIA CONSEQÜENTE À POLIOMIELITE 
AGUDA ADQUIRIDA NA INFÂNCIA. A deficiência física 
do autor não, decorreu de acidente do trabalho e nem de 
doença profissional, conforme relatório médico constante 
nos.  autos. Além do mais, a.  lei não garante ao 
empregado deficiente a estabilidade no emprego, 
mas, em maior amplitude, garante à categoria dos 
deficientes físicos uma reserva de diercado• de 
emprego. Recurso a que se dá provimento para julgar 
improcedente a reclamação" (TRT r R. - 3°  T. RO n°  
5461/93 - Rel. Sérgio Aroeira Braga - DJMG 1.2.94). 

Desta maneira, resta comprovado o atendimento à exigência contida no 

art. 93, inciso II, da Lei n.° 8.213/91, razão pela qual não se justifica a limitação ao 

direito potestativo do empregador pretendida pelo obreiro, haja vista inexistir lacuna na ^ 

cota de emprego destinada aos portadores de necessidades especiais ou reabilitados, 

nas palavras do Reclamante. 

IV. PEDIDO SUCESSIVO: 

Em atenção ao principio da eventualidade, a reclamada requer que, 
caso este MM. Juizo entenda que -para a demissão de empregado em situação 
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especial (portador de deficiência ou em reabilitação) se faz necessária a contratação 

de outro em igual situação, requer que seja observado que em 04 e 05 de dezembro 

foram encaminhados mais dois funcionários para a reabilitação profissional (Jurandir 

Saraiva e José Francisco de Oliveira), devendo, portanto, eventual condenação se 

limitar aos salários não pagos e suas conseqüências entre a demissão (28/07/2008) e 

a data do encaminhamento dos novos reabilitados. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

vista do exposto, requer que Vossa Excelência conheça os 

argumentos ora expendidos, para, no mérito, julgar totalmente improcedente os ,  

pedidos da reclamação trabalhista, tendo em vista que a empresa Reclamada 

possui em seus quadros número de empregados em reabilitação profissional e/ou 

portadores de deficiência superior ao legalmente exigível, sendo, desnecessário, 

portanto, a contratação de outro empregado em reabilitação profissional e/ou portador 

de deficiência para o exercício do direito potestativo do empregador. 

Sucessivamente, caso Vossa Excelência entenda pela reintegração do 

reclamante e pagamento das verbas pleiteadas na inicial, requer sejam estas limitadas 

até o mês de dezembro/2008, pelos motivos já expostos. 

Caso Vossa Excelência entenda de forma diversa e determine a 

reintegração do empregado, permita a compensação das verbas rescisórias, bem 

como da indenização do seguro desemprego. 

Protesta provar o alegado pelo depoimento do Reclamante, prova 

documental e testemunhal. 

Nestes termos, 

pede deferimento. 

k

Natal, 29 de janeiro de 2009. 

OkAA 
usto Costa Maranhão Valle 	Raquel Beatriz Nunes de Rubim Costa 

OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 5.794 

Dr. Augusto Costa Maranhão Valle — OAB/RN 5.418 	 7 
Av. Antintas Barros. n."3.137, Bloco!, Sala 05, Lagoa Nova. Natal/RN, CEP: 59.075-250. 

Telefone/fax (84) 3234-2131 / augustovalle(tAhounail.corn 



as. 1 3 

911aranhão Advocacia 
EXCELENTISSIMA SENHORA.  DOUTORA JUIZA DA PRIMEIRA VARA DO 

TRABALHO DE NATAL/RN: 

Processo: • 013972008-001-21-00-4 

, Reclamante: Joselino Silvá Alves 	. 

Reclamada: Viação Riograndense Ltda., 

Referência: • Oposição de Embargos•de Declaração • 

1/4  

• 

-A VIAÇÃO RIOGRANDBNSE LTDA., já qtialificadá nos autos, por seus 

advogados, vem, respeitosarnente, à presença de Vossa Excelência opor 

EMBARGOS Dg DECLARAÇÃO a r. sentença de fls., nos termosdo art. 897-A, CLT, . 	. 	. 
pelos seguintes fundamentos. 

No que pes-e verifica-se o zelo na "elaboração do julgado .atacado, pede- 
8 - se vênia para indicar a existência de omissões p,assiveis de ser ianadas pela via dos' 

embargos de declaraç.ão. 

A.r. sentença condenou a reclamada ao pagamento, como extras, das 	lã 

horas trabalhadas no sétimo dia consecutivo de labor, fundamentando-se na 	R 
legislação 'ordinária, constituição federal e jurisprudência do Tribunal Superior do 	R 

. 	 U. Trabalho. 	 , 

3: • 	• Ocorre que, nó caso em concreto, há disposição normativa convencional 

especifica para o regime de folgas adotado, consoante cláusulas 29' CCT 2005/2066, 

25' CCT 2006/2009, os quais aplicam na categoria o Precedente Normativo Ti.° 46 do 

Ministério do Trabalho, que por sua vez autoriza o sistema de folgas empreendido, ao 

Dr. Augusto Costa Maranhão,Valk — OAB/RN 5.418 " 	. 	• 
Av. Atnintas Barros, n.° 3.137, Bloco 1, Sala 05, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.05.4-830. 
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Natal, 2 de fevereiro de 2009. 

Raquel Beatriz Nunes de Rubim Costa 
OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 5.794 
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afirmar que inexiste obrigação legal da concessão do descanso imediatamente após o 

sexto dia de trabalho. 

Desta feita, em que pese a sentença trabalhista prescindir da análise de 

todos os argumentos das partes, bastando a manifestação do julgador sobre os que 

fundamentam seu convencimento, requer-se o esclarecimento sobre a validade 

das Cláusulas de escala de folgas e, especialmente, sobre o Precedente 

Administrativo n.° 46 do Ministério do Trabalho, para limitar a condenação ao 

período contratual não abrangido pela Norma Coletiva (até 30 de abril de 2005) 

ou negar validade ao norma coletiva e precedente administrativo. 

Reveste-se de suma Importância a ponderação do julgador sobre estes 

aspectos, inclusive por permitir o conhecimento desta matéria em sede recursal, 

evitando, com isso, a supressão de instância. 

Por outro lado, não se verifica pronunciamento acerca do pedido 

sucessivo de alínea "b", formulado para a limitação da condenação ao pagamento do 

respectivo adicional de horas extras, haja vista a compensação das horas trabalhadas 

no sétimo dia pelo gozo do repouso semanal em outro dia da semana. 

No mesmo passo, pede-se vênia para indicar a ausência de 

fundamentação (art. 93, IX, CF) no que toca a condenação da reclamada no 

pagamento da cota-parte do empregado das contribuições sociais incidentes sobre a 
sentença. 

Á vista do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente 

embargo de declaração, para sanar os vícios apontados. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Dr. Augusto Costa Maranhão Valia — OAB/RN 5.418 
Av. Ainintas Barros, n." 3.137, Bloco]. Sala 05. Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.054-830. 
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Processo: 01.363-2008-004-21-00-9 (RT) 

'Reclamante: JOsenildo Cunha dos Santos"'  

Reclamada: Viação Riograndense Ltda. 

. Referência Contra-razões 
• 

RitlECCF44, 

o
piz) 	tt•do2, 9;14,47,.: ••• 

RICA 

/ 5-A " 7 
esifrá,  %CM, Tec Juctotr.o:. 
2P 	. 

     

     

   

' El-ç• 15 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) pA (4a) VARA DO _ TRABALHO DE NATAURN: 

     

g 

ek i.t 'AÇÃO MOO ANpENSE LTDA., já qualificada nós autos da 

Réclamaçã •fríabalhista em eg grafe, por seus advogados (fls. 19.  e 150/151), , 
„ 

vém, raspei sO rife, à o.  .,ença de Vossa 'Excelência, em atenção a 

ntár-lão 	d Éno,11E1:17 .em 09 de março _de 2009.  (v. certidão às fls. ,  

72.%)hipresentar CONTRA-RAZÕES ao recurso interposto por JOSENILDO 

C,6NHA :bos kaos,.já qualificado,.na forma do art. 900 da Consolidação 

SAS Leis do Trabltà 

or oportuno, haja ausência de cOnderiação da Reclamada 

quanto ao pagamento dos honorários periciais, requer a liberaçãotpor alvará • 

dos depósitos judiciais•realizadoó á titulo de adiantamento de honorários 

(fls. 113 e 153), os quais poderão inclusive, a .critério do juizo, ser 

depositados na conta judicial da CEF, Agência 2230, rt.c! 0424813057-7, em 
- 	' 

I  Considera-setomo realizada a datada publicação no dia 10 de março de 2008, iniciando-Se 
a contagem do prazo-no dia 1.1 de março de 2009, conforme o disposto no art. 0,-§4° da Lei 
11.419/2006. 	 • 	 . 	• 	 • . 	 . 

Dr. Augusici Cosia Maranhao Vadie - OALi/R'N 5.418 '. • 	, 	, 
Av. Anatas Baixos. n."3.137: Moco I. Sala OS. Lagoa Nova. Natal/RN, (TI': 5.0.054-830 

Kieloneliax (8413234-2131 .' au211810‘alItOiliounail.com  
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face do regime deexecuções especiais a que esta sujeita a Reclamada no 

bojo do processo n.° 01492-2005-007-21, . como faz prova pela Ata de. 

Audiência de Execução Rm anexci. , 

 

Nestes termos, • 

Pede deferimento. 

Natal,.18 de Março de 2009. , 

 

  

ara 	ao N;alle ' A gysto osta 	 unes de RubimtoSte 

a gustoválle@hotmail.c 	

.794 

hotmail.com  
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EGRÉGIO.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21a REGIÃO:

.  

DOUTO RELATOR,' 

COLENDA TURMA, 

CONJRAR.ZOÉS RECURSAIS 

. • 	, 

IIrev.gttrabalh. paraya recorrida na função de motorista, 

C 	c (lin? fixad •no,Piso4cia,:dat
,/  

egoria e jornada de trabalho de 1h e 20min 
• 

410 	 dippos, om folga semanal, gozada sob o regime de escala de revezamento. 

o Nos últimos cindtkos do pacto, 'desempenhou seu labor 'na Linha 03— Nova 

tai/ Campus rsitário, 

b enta que a função de motonsta. rodoviário é insalubre' em 

função *da exposição ao ruido, acima dos limites de tolerância permitidos pela 

legislação trabalhista, notadamente • a- Norma Reguiamentadora n.° 15, 

pleiteando em juízo o Pagamento do adicional de• insalubridade em grau Médio 

pelo período Contratual de setembro de 2603 a junho de 2008, ácrescido de 

repercussões, no valor total de R$ 10.8.75,8*(dez Mil, oitocentos e setenta e 

cinco reais_e oitenta.e sete centavos). • 	 A • • 

; 	 r. -Auguslo Costa Maranhão Volte - GA l3/RN 5.418 
Av. Amimas Barros, o.' 	37, 13loco 1. Sala 05. Lagoa Nova, Natal/RN, CI:P:•50.054-830, 
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A recorrente apresentou • defesa apontando -ser a função de 
motorista salubre, pois a exposição aos ruidos encontra-se dentro dos níveis 

de tolerância previsios na legislação. Ademais, a função de motorista de ônibus 

não é classificada como. àquelas que ensejam á pagamento do adiciOnal de 
insalubridade. • 

Para provar 'o alegado irouxe 	*atida"' tác ico de 
Condições Ambieniais de Trabalho, da latira I4 Stadar' va Lúcia 'Limeira 
garretà da Silveira (CRM 1815), ria qt/a a médica 	jottrab 

*ti
elho CorICILli que "as 

atividades inerentes ao cargo de m 'that de" ánib 	n‘ão se caracterizam 
• . 	• 

como insalubres, de acordo com a Norma 	 ramc
,  

. 15 — Atividades 
e Operaçõeb Insalubres da P 

Para aveRuaás coiea do ambiehte de trabalho foi , 
determinada a realização 	r ou/judicial, a qual considerou o trabalho " 
øesemPey1ado pelo 'recorrente mo 'alubre ffls. 129/145). 

, 

partes s • manifestara 	sobre o laudo pericial, tendo o \recorrente po tado, em petr éo ,,, tf pocrifa ((is.155/157) que houve erro no 

cálculo do tem o de dxpotiç o ao ruido. Já a recorrida apontou que o . 
,i,  / 

recorrente p "'alterou o .estado do objeto a ser periciado 

olttra dast vaa3d9kca o do veiculo, com o intuito .d.e tornar ineficaz a 

acústica existente para falsear o resultado da períCia. 

Ainà ria impugnação, a recorrida • apontou que • a medição 

considerou apas trapalho no horário de pico, ignorandp a existência de j. 

vi d.  riná Mo entrá' ico, com menor expOsição aos.. níveis 'de- rui.do, o que 
certamente demonstraria ser o nível de ruido•a que o empregado estava 

exposto, inclusive inferior.a9 que foi Oleado no laudo' pericial. 
• 	 . 

Fncérrada a instrução processual, o. jurio de Piso considerou 

perfeito é acabado o laudo.  pericial, apatando-o para declarar a função dd 

recorrente como salubre. Na fundamentação apontou que a impugnação d9 

Dr. Auguslci Cosia 'Maranhão Valle — OAII/RN 5.418 
Aminlas l3arrc.s. n.".3, 137. Bloco L Sala 05, I mgoa Nova, Nata1/12N, CTP: 59.054-830 
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' recdrrente não poderia ser acolhida, haja vista a petição de Manifestação à 

perícia ser apócrifa e, portanto, considerada como inexistente. 

• 	 InConformado, o recorrente interpôs o presente Remiti° Ordinário 

visando a realização de nova perícia, argume..tado pelo, erro na leitura do 
41,;,„ equipamento.  utilizado paras reálização-da p cle,4 

II. MÉRITO: 

nas corrobora as 

bientais de Trabalho, 
da lavra da Dra. Dalva Lú • :1..1mS 1 r a

*
l3atre o da Silvaiem CRM 1815) às fls. 26. 

Percebe-se 	a 	ticial (fls. 129/145).  a utilizáção de 
equipame2to devidamente calibïadoxjno consta nobertifiCado de calibração 

do Labo(ag.io  e ïMetrologi emitwsm,p de agosto de 2008 pela HiSeg 
Comércio 	ssistencia Tecniae InStru entes. de Medição Ltda.  às fls. 144 e e 

.2,,  , 	44 , âiâ 

144:v: 

eq iRament utilizada foi o' AUTODOSÍMETRO de ruído dá 
a 	TRU ':HERM' Inoril DOS-500, Classe Tipo 2, número de série 

408300 027044, calibrado em 06/08/2008. Este.equipamento registra a média, 1 • 
acumulada de xp s-içãO pessoal ao ruído no peribdo com a - unidade-  em tip 

,çpevantual.  de dr; ;):1.e ruído.  (v. laudo pericial — fls. 135 	4. Instrumentos 
CitiliZ dos ná 	f 

Dois são-  os instrumentos permitidos pelas normas do Ministério 

do Trabalho (FUNDACENTRO) para aferição dos níveis de ruído: O 
,• 	

Autodosimetro e o Decibelímetro. A. vantagem do primeiro sob 'o segundo' 

reside na automação do equipamento, que já calcula de forma automática a 
dose de exposição.  ao  ruidd, para uma determinada jornada de trabalho, 

• 
' 

••. 
I». Augusio Cosia Mara ululo Vale .• 0A13/RN 5.418 	• 	• 'Av. A mintas Barros. n."3.137, Bloco 1. S'ala 05. Lagoa-Nova, NatalliN. CEP: 5Q054430. 
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• 

enquanto á Decibelimetro apenas aponta o nível de ruido, dependendo a 
, avaliação da insalubridade do calculo de fórmula aritmética a cargo do export. • 

Pois bem. Como se vê nos autos, especificamente à fl. 139, na 

fotografia do relatórib emitido peia tela do apare o, a perita inseriu o tempo de . 	,  
exposição de 02h e 25 min, por ser este o mpo gaso rritur  a viagem, na 
linha trabalhada pelo recorrente. : 

considerando a jornada total da v aljern, .qual sé 02h e 25min, . 	- 
reproduzindo paia a jorna 	 iagerá a'clOse o tida no tempo em 
que houve a medição. 

e„ que a conclusão da expert riãb merece 
qualquer r aro, tendo o juiz 	er'pri . eira grau acertadamente acolhido seu , ‘ 

.. 
parecer 

rs  iri 

sp6ça atacada no p esenteiecurso. 

,, • 	• 

Pó',-  sua vez, é di fici e nota que"este tipo de impugnação deve . 

	

	 .. 4. ei 
& médico ou en erthbiro do trabalho, Conforrne dispõe o art: 195 

" 	a'll  s,,Leis do,,gl rabalho e art. 20 da Resolução n.° 359, de 31 de 

	

t  .•-•:_. ..`trirt.. . .:0/ • 	• ju 	991, a' CONF‘EéV ando assim, deveria ter o retorrente indicado 
as iStèlit técnico.devidarnente capacitado para impugnar o laudo pericial e,. se . 

sse o caso, apent t.  eventuais vícios. 

Co)t*U41, 'no caso em apreço, não há esPaço para modcação . 

- 

da ldórictitSõfOg perito, ante ao excelente trabalho pericial desenvolvido, • 

i  

bem como pela' inexistência .cie impugnação subscrita por médico .ou.  
engenheiro do trabalho, bem • Como pela manifestação do recorrente ser .. 

considerada "inexistente, pois está apócrifa.. Assim, não 'passam de meras 

especulações desprovidos de fundamento teón¡co: .os argumentos recursais,' 

ração pela qual deve esta E. Corte cdnfirma a sentença de primeiro ârau pelos 
seus próprios fundamentos. • 

	

. 	. 
Dr. Augusto CInsta Maranhão Valls -- OAIURN 5.4 IN 

Av. Amintas Barros;  o.° 3.137. Bloco]. Sala 05. Louca Nova; NataIIRN, CEP: 59.054-830. 
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Ora, apesar da perícia tásNdurado algu Minutos a menos do que 
o tempb da viagem, - o aparelho ja dcalculou o tempo de-  exposição 

. Desta feita, 

ser realiza 

da Consolidação 



Maranhão Âdvocacia 
III. CONCLUSÃO: 

À vista do . exposto, reqtier o conhecimento das contra-razões, 

para, no mérito, negar provimento ao recursó interposto mantendo incólume a 

decisão de piso pelos, seus próprios fundame tos e pelos argumentos aqui 
expostos. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal, 18 de março de 2009:. 

A gust 

OAB/RN 5 41 
N4

i  ugustovalle@hotmar &h• 

uel Beatr* nes de Rubim Costã 

OAB/RN 5.794 	• • 

raquelrubim@hotmail.com  
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EXCELENTiSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO 

DE NATAL/RN: 

Processo: 

Reclamante: 

Reclamada: 

Referência 

01350-2008-001-21-00-0 (RT) 

Odemário Medeiros Serafim 

Viação Riograndense Ltda. 

Contra-razões 

•••••••'" 

"4 

Á K.  

PE
TI
M
O
 09
0
0
5
 E1
5,

  
VI
CE

EN
T0

5 0
0 0
00
 E
u 

„ 

A VIAÇÃO RIOGRANDENSE LTDA., já qualificada nos autos, por seus 

advogados, vem;rrespeitosamente, apresençã de Vossa Excelência, em atenção ao 

despacho datis. 225;: apresentar suas CONTRA-RAZÕES ao recurso ordinário de fls. 

2201224ontdrpesto por OUEMARIO MEDEIROSSERAFIM, já qualificado, na forma do 
"ir 

art. 9001  CLT1 
, 1 

'Sendo assim, requer a juntada aos autos das contra-razões que 

seguem 'para iifin's...de conhecimento e julgamento pelo E. Tribunal Regional do 
\N  

'Trabalho dxg a 	I Região.. 
SiçH ,̀  • • 

•• • 

Nestes termos, 

(iiPede deferimento. 

Natal/RN, 29 e setembro de 2009. 

OAB/RN 5.418 

Dr. A ogosio Costa Ma ranha() Vaile — 0Alt/14N 5,41 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA XXI REGIÃO: 

CONTRA-RA ÕES 

, 

dee ,"^,•-•••,„ 
• 

I. SINTESWFATICA: 

as. a.-3 

Maranhão _Advocacia 

O recorrente ajuizou reclamação trabalhista sob o rito sumarissimO em 

desfavor da recorrida visando o pagamento de adicional de insalubridade em razão da 

suposta exposiçao ao ruído, em grau máximo, no periodo de seV2003 a jul/2008, no 

importe total deáN)11.484,24Áonze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e ,‘ , . 
quatro centavás)!' 	 e o 

• 

r...... 	 A recorrida apresentou defesa argumentando que a exposição ao ruído 

se encontra 	dos dos limites de tolerância previstos na legislação, como também o 
4. 

fato do contratolde:trabalho estar suspenso entre 17 de dezembro de 2004 e 06 de 
!I .". ,4 

maio de 2008. Ernlrazão do reclamante não fazer qualquer ressalva na exordial a 
N 	 as ,7 

,' respeito ,94sp,nsão contratual requereu a condenação em litigancia de má-fé. Em 

eej, .. ato—  cOntimio,t4resentou reconvenção pleiteando o pagamento de indenização 
os prevista na parte final do art. 940, CO 

A r. sentença julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional 

de insalubridade e condenou o reclamante ao pagamento de multa pela litigancia de 

Dr. Augusto Cosia Maranhão Valia - OA WRN 5.418 	 2 
Av. Ainintas-Ilarros, n."3.137. Bloco 1. Sala 05. Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 50.054-830. 
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O recorrente, inconformado, interpõe 	Redurso 

reforma parcial da sentença para excluir a pena dai' litigánc . 	. , 

fundamento de que ausente a má-fé, tratando-se de mero erro 

Ordgánoivisando 

ia 	
g0100-etrA 

de rfiá feteeidb”o 

II. MÉRITO: 

Maranhão Advocacia 

má-te considerando que o reclamante modificou a verdade dos 

'modo temerário por omitir propositalmente fato relevante visando 

obrigação indevida. 

fatos e procedeu de 

imputar à reclamada 

do reclamante a respeito dafsuspensao do contrato de trabalhd.éntre 17 de dezembro 
fis,M5:70' 

de 2004 e 06 de maio de.2008;iPeriodo em que o reclamante narrou estar trabalhando 

para a recorrida e formulou :pedido de pa ámento de adicional de insalubridade. 

Acaso a recorrida çpão apontasse o vicio da exordial e configurada a 

insatU ridade da Micii?Itertamente seriaka. empresa condenada ao pagamento de 

fatos, utilizou-se do aparato do Poder Judiciáno•para obter vantagem indevida. 

Portanto, escorreitaja'decisào de primeiro grau, cuja fundamentação é 

adotada•nastontra-razões como arte integrante da argumentação: 

DAsLITIGANCIA DE MÁ FÉ: 
A reclamada apresenta pedido reconvencional 

alegando a ocorrência de litigancia de má fé e requerendo a 
condenação do autor no pagamento de indenização em favor 
da demandada. 	 si 

O reclamante rebate as alegações da reclamada e 
afirma que a não exclusão do período relativo ao afastamento 
por doença decorreu de um equivoco. 

Destaque-se que o direito subjetivo de bater as podas 
da Justiça deve ser exercido de maneira regrada e 
responsável, mister quando a parte devidamente representada 
por advogado constituído nos autos. 

Saliente-se que, na forma do art. 18 do CPC, aplicado 
subsidiariamente ao processo laborai, face permissão 
esculpida no art. 769 da CLT, a decretação da litigáncia de má-
fé independe de argüição da parte adversa. urna ,vez tratar-se 
de matéria de ordem pública. 

In casu, o demandado, assistido pelos causidicos 
Dr. Marcio Ruperto e Kátla Ruperto, OAB-RN, 2057 e 1506  

Dr. Augusto Costa Maranhão Valle OAII/RN 5.418 
Av. ~lotas Barros, o. 3.137. Bloco I. Sala 05, lagoa Nova, Natal/RN. CEP: 59.054-830. 
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verbas:nota  
401s-/rces. •. t ‘tetset,  

amente,indevidas,,Ou seja, o trecorr
tente além de alterar a verdade dos 
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respectivamente, incorreu na hipótese prevista nos incisos  
II e IV do art. 17 do CPC, posto que alterou a verdade dos  
fatos e procedeu de modo temerário ao propositalmente  
omitir fato relevante visando imputar ao reclamando  
obrigação Indevida, fazendo uso indevido da máquina 
Judiciária e trazendo pretuizo flagrante a parte adversa.  

Em razão da litigando de má fé imputa-se ao 
reclamante e seus advogados, solidariamente, multa no.  valor 
de R$ 115,00(cento e quinze reais), correspondente a 01% 
sobre o valor da causa, na forma do art. 18 do.CPC cic 769 da 
CLT, a ser revertida em favor da reclamada. 
(excerto da r. sentença de primeiro grau — original sem 
destaques) 

No caso dos autos, ainda há outro agravante em desfavor do 

reclamante. Como se extrai dos documentos de fls. 193/201, o reclamante já foi 

condenado em outro processo (01091-2008-006-21-00-0) nas penas da litigância de 

má-fé pelo mesmo fato dos autos, qual seja a omissão proposital de ter permanecido 

afastado por motivo de doença de dezembro de 2004 a maio de 2008 e após isso ter 

gozado dois períodos de féria sendo em seguida demitido. 

Neste outro processo, o Tribunal manteve a condenação nas penas da 

litigância de má-fé, com a seguinte ementa: 

(.,.) 
Multa por tini:landa de má-fé. Reputa-se litigante de má-fé a 
parte que altera a verdade dos fatos visando alcançar 
vantagem indevida, ato esse gye não pode ser tolerado, 
devendo, por conseguinte, impor-se ao agente a multa por 
liticiância de má-fé, no percentual de 1% sobre o valor da 
causa, 'nos termos dos arts. 17, II, e 18, do Código de 
Processo Civil.  
(Acórdão n°  81.652, Recurso Ordinário n° 01091-2008-006-21-
00-0, Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite, Recorrente: 
Odemário Medeiros Sarafim, Recorrida: Viação Riograndense 
Ltda.Divulgado no DEJT n° 232/2009, em 15/05/2009(sexta-
feira) e Publicado em 18/05/2009(segunda-feira). Traslado n° 
319/2/009) 

Desta feita, ante a deslealdade processual estampada nos autos, diante 

da omissão de circunstância essencial ao deslinde da lide, postulando pedido 

notoriamente indevido, caracterizada a má-fé, devendo ser mantida a r. sentença. 

Por fim, aponta-se que a interposição do Recurso Ordinário nas 

particularidades do caso em concreto, em que o Tribunal já possui precedente 

especifico para o caso do reclamante em outra demanda figura, por si sé, como mais 

13r. Angus°, eirOa Maranhão Valle ()A13/1tN 5.418 
11. "Moinar; IlarroN, n."3.137. [floco I. Nula 05. I .a120a Nova. Natal RN, ('li': 5).054-5 10 

1 eleiOne Ia %, (Na; ;234-2 131 auum,lio. alie ri hounail.com  



fundamentos e pelos aqui expostos. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 29.d 

usto os 	 a C. Valle 

OAB/Rft5.416 
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um ato de litigáncia de má-fé, na medida em que o obreiro provoca incidentes 

manifestamente infundados (art. 17, VI, CPC). 

Hl. PEDIDO: 

Avista do exposto, requer a manutenção da sentença porr seus próprios 

Dr. Augusro Cosia Maranhão Valle — OAB/RN 5.418 
Av. Aininias Barros. n." 3.137, Bloco 1. Sala 05. Lagoa Nova, NatalikN, CI,P: 59.054430. 

UCICibilCiLIN (8413234-213 	auguslovallelonnail.com  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO 

DE NATAL/RN: 

Processo: 

Reclamante: 

Reclamada: 

Referência: 

TR
T2

1 
-D f1

.1 -
30

/0
9/

09
 10

:0
0-

08
70

09
 

01350-2008-001-21-00-0 (RT) 

Odemário Medeiros Serafim 

Viação Riograndense Ltda. 

Interposição de Recurso Osdifiário Adesivo 

1 

itNatal, 29 de setembro de 2009. 
Or  

A gosto OS hão Valle 	Raquel Beatriz Nunes de Rubim Costa 

A VIAÇÃO RIOGRANDENSE LTDA., já qualificada nos autos, por seus 
r. 

advogados, venvtOspeitosamente, a•presençá-de Vossa Excelência, em atenção ao 

despacho clét 225, interip.  orT.RECURSOORDINÁRIO ADESIVO ao recurso ordinário 

de fis.-220/224/ interposto por ODEMÁRIO MEDEIROS SERAFIM, já qualificado, na 

forma 00 St 895, a da Consolidação'das Leis do Trabalho c./c art. 500 CPC c/c art. 

769, Cd"  

‘• 

Isfá posto, demonstrada'  a tempestividade do recurso e desnecessidade 

de preparo, lace á condenação' em custas exclusiva do reclamante, requer o 

.u;Pr.ecessamento dd recurso.. 

\. 
...Nestes termos, 

'Pede deferimento. 

OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 5.794 

I». Augusto Cosia Maranhão Valle — OAWRN 5.41,1 
Av. Amima,: I3armà. o.' 3.137. Bloco I. Sala 05. Lagoa Nova. NataltRN, CEP: 9).054-830. 

relelinic• fax (84j 3234-2131 auguslovallefithotionil.com  



,;...>".% 

RA±C)ÉS- RECURSAIS 
t 

a:,, 

aS, 3-8 

Maranhão Advocacia 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA XXI REGIÃO: 

I. SÍNTESE( ATICA: ,tk ,,t  
Vit,  Arfr—  . .- 

. 	" 	O recorrido ajuizou reclamação trabalhista sob o rito sumarissimo em 
', 	4 

desfavor da recorrente visando o pagamento de adicional de insalubridade em razão 
*: 	gs, 

da suposta exposição ao ruído, em grau máximo, no período de set/2003 a jul/2008, . 	-,- ,.. 	 J. ._f  
no importe•tolaltile,B$ 11.424 (onze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e 

IF-- 	nevinte e quatroiperitMios). .0. ''lk,  'V 
/ffr,  ' 	/ 

e' 	 A recorrente apresentou defesa argumentando que a exposição ao 

  ruido se encontra dentro dos limites de tolerância previstos na legislação, como 

também o fatq. do contrato de trabalho estar suspenso entre 17 de dezembro de 2004 

.. 	-.N.. e 06 de maio de • 2008. Em razão do reclamante não fazer qualquer ressalva na 

exordial a reePeftricla suspensão contratual requereu a condenação em litigância de 
it 	'4.. d.; •.; 	,.,. -5 	ifr.._ gi 
... ma-fé. Em ato continuo, apresentou reconvenção pleiteando o pagamento de 

indenização prevista na parle final do art. 940, CC. 

A r. sentença julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional 

de insalubridade e condenou o reclamante ao pagamento de muita pela litigância de 

Dr. Augusto Cosia Mo ra it hão Mie — 0A13/14N 5.41R 
Av. Amimas Barro:" n." 3, 137. Bloco 1, Sala 05. Lagoa Nova, Natal/12N, CEP: 59 54.1W). 

Tc le Ibnet l'ax (8413234-2 13 1 auglistovallefOloiniail.coni 
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má-fé considerando que este modificou a verdade dos fatos e procedeu de modo 

temerário por omitir propositalmente fato relevante visando imputar à reclamada 

obrigação indevida. 

\, 

4k. 
providência pretendida pela reclamada não se aplica ao proc'esso' do/trabalho. O 

••;.- 
instituto é peculiar a esfera civil, onde, enttese, os litigantesise colocám em posição 

de equivalência e equilibrio econômico4fe.4 Se\ntença ás fls. 2'.18/217j., 

O recorrido. inconformado,. interiOõei  o Recurso Ordinário visando a 
17 

reforma parcial da sentença para :  excluir, a• pena da,blitigancia„,de má-fé, sob o 
-O • 

fundamento de que ausente'a má-fé, fitatando-Se de mero 'erro:Diante da existência 
• 

de pretensão não acolhidi erniuizo, a reclamada interpõe o presente recurso ordinário 
.0; 	.• 

adesivo, visando a reforrrià pai:ciai da r. sentença de piso para ver aplicado ao caso o 
ts• 

disposto na parte final do art: 95u,'CO.4  

"‘..../.7 	• 

II. MÉRITO: 
N, /ff 

Ante a omissão acerca do pedido inserto nanconv.enção a reclamà-da 

opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitadOs sob o fundaménto;que'"a 

pice 

:s 	? 

,•y" empregado, d9rot,t,) de condená-lo no valor do pedido indevido, negando aplicação ao 

art. 940. CCM velbis: 

; 

A má-fé evidenciada noS autos reside na omissão proposital por parte 
;yr' 	 • 	'‘ 

do reclamante a respeito da suspensão do contrato de trabalho entre 17 de dezembro 

de 2004 e
-% 

 Ó
1/4
6 de maio de 2008, periódo em que o reclamante narrou estar trabalhando 

o" 
para a recorrida e'formulou pedid&deipagamento de adicional de insalubridade. 

Erh1/4"que„ pese'o juizo de primeiro grau entender pela má-fé do 

art. 940. Aquele que demandar por divida já paga, no todo ou 
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais 
do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no 
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o 
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. 
(g. n.) 

Ocorre que o Direito Comum é fonte do Direito do Trabalho, conforme o 

disposto no art. 8°, CLT: 

Dr. A OglItii II Cosia Maranhão \infle — OAB/RN 5.418 
Av. Amiolas Barros, 11.'3.137,131cm 1. Sala 05. Lagoa Nova, NataVIZN, CE' 59.054-830. 

relefooe.tax (84)3234-2131 fauujislova1101totalail.com  
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Art. 8° - As autoridades administrativas e a Justiça do 
Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, 
decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, 
por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, 
principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com 
os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de 
maneira que nenhum interesse de classe ou particular 
prevaleça sobre o interesse público. 

Parágrafo único - O direito comum será fonte 
subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for 
incompatível com os princípios fundamentais deste. 

O Tribunal Superior do Trabalho e diversos regionais entendem pela 

perfeita compatibilidade da sanção do art. 940. CC dom o processo do trabalho, como 

exposto na reconvenção às fls. 80/87, inclusive com recente pronunciamento 

consolidando o seu entendimento: 

RECURSO DE REVISTA, HORAS IN ITINERE. TEMPO 
GASTO ENTRE À PORTARIA DA EMPRESA E O LOCAL DE 
SERVIÇO. DEVIDA. 
O tempo despendido pelo empregado no trajeto interno do 
estabelecimento empresarial, da portaria até o seu posto de 
serviço, configura-se como hora - in itinere - e deve ser pago 
como sendo,horas extraordinárias, já que é considerado tempo 
à disposição 'cid empregador. Inteligência da Orientação 
Jurisprudenciat n° 36 da 5801-1-Transitória do TST. Recurso 
de revista conhecido e provido. 
HORAS EXTRAORDINARIAS. CONTAGEM MINUTO A 
MINUTO. HORA NOTURNA. SÚMULA 366 DO C. TST -Não 
serão -descontadas nem computadas como jornada 
extraordinária as variações de horário do registro de ponto não 
excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de 
dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será 
considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a 
jornada normal-. Recurso de revista conhecido e provido. 
ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE.  A 
aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil 
passa, antecipadamente, pela análise dos componentes fáticos 
que tornaram evidente a intenção maliciosa da parte em 
receber divida já quitada. Se a eg. Corte evidencia que a 
conduta do empregado, em demandar com pretensão de 
receber parcela já paga, conforme prova documental, 
plenamente aplicável a norma. Jamais se pode invocar os  
principios que regem o Direito do Trabalho como sendo 
fonte permissiva da prática de atos contrários à lei e ao 
dever de lealdade processual, isso mesmo nos casos em 
que o jus postulandi estiver sendo exercido. Recurso de 
revista conhecido, por divergência iurisprudenclal, e não  
provido.  
(RR - 662/2003-463-02-00.5 , Relator Ministro.  Aloysio Corrêa 
da Veiga, Data de Julgamento: 17/12/2008, 66  Turma, Data de 
Publicação: 06/02/2009 — g.n.) 

1)r. Augusto ( ost a Maraali:10 Valle 0A11/1(‘ 5.418 
A. Nuoinia1/2  Horror, 11.-  3.1 	1310co 1. Sala 1):3. Latam Nova. Naça; s. Cl  14. 59.05441o, 

1 der; ate fax 184; 323 1-21 ;1 augusiosetlle a botroail.ciall 
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No caso dos autos, além do conhecimento pelos causidicos do 

reclamante que seu contrato esteve suspenso por longo período (v. petição do 

processo n.° 01379-2008-001-21-00-2 (fls. 73/79), ajuizado apenas 04 (quatro) dias 

após o ajuizamento desta demanda, ainda há outro agravante em desfavor do 

reclamante, pois, como se extrai dos documentos de fls. 193/201, o reclamante jà foi 

condenado em outro processo (01091-2008-006-21-00-0) nas penas da litigância de 

má-fé pelo mesmo fato dos autos, qual seja a omissão proposital de ter permanecido 

afastado por motivo de doença de dezembro de 2004 a maio de 2008 e apôs isso ter 

gozado dois períodos de férias, sendo &ri seguida demitido. 

Neste outro processo, o Tribunal manteve a condenação nas penas da 

litigância de má-fé, com a seguinte emebta: 

Multa por 'Melancia de má-fé. Reputa-se litigante de má-fé a 
parte que altera a verdade dos fatos visando alcançar 
vantagem indevida, ato esse que não pode ser tolerado, 
devendó, por conseguinte, impor-se ao agente a multa por 
litigãncia de má-fé, no percentual de 1% sobre o valor da 
causa, mis termos dos arts. 17, II, e 18, do Código de 
Processo Civil.  
(Acórdão n°  81.652, Recurso Ordinário n° 01091-2008-006-21-
00-0, Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite, Recorrente: 
Odemário Medeiros Sarafim, Recorrida: Viação Riograndense 
ltda.Divulgado no DEJT n° 232/2009, em 15/05/2009(sexta-
feira) e Publicado em 18/05/2009(segunda-feira). Traslado n° 
319/2/009) 

Desta feita, ante a patente e gravíssima deslealdade processual 

estampada nos autos, caracterizadora da má-fé e pelo requerimento de condenação 

de verba manifestamente indevida, deve ser reformada a r. sentença para, 

aplicando o art. 940, CC, condenar o reclamante ao pagamento da indenização 

equivalente as verbas pleiteadas no periodo em que esteve afastado do trabalho 

(17/12/2004 a 28/05/2008 — auxilio doença e 28/05/2009 a 22/06/2008 — férias — v. 

ficha funcional às fls. 27/28) 

III. PEDIDO: 

À vista do exposto, requer a reforma parcial da r, sentença para dar 

procedência à reconvenção, condenando o reclamante ao pagamento da indenização 

%mimas Barros, o.'3.13, 1310co 1. Sala 05. 1.ayod Nova, Natal • R N... c1 	50.054430 
Dr. Augusto COSIU Mn ranho Va1k. •.• 04 ItiltN 5.418 

leleforee iál OU I 1234-2131 atiyii‘kndlle a hoiniail.com  



Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 29 d setembro des.20,.,09. 

A sustà os a 	r hão Valia 

/ ,OAB/RN 5.418 

ei-e- 31 
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equivalente as verbas pleiteadas no período em que esteve afastado do trabalho 

(1 7/1 2/2004 a 28/05/2008 — auxilio doença e 28/05/2009 a 22/06/2008 — férias), com 

quantum a ser apurado em liquidação de sentença. 

1 

"N. 

6 Dr. A ng usl o Cosia Maranhão Va le — ()A 13/R N 5.418 
Av. Amimas Barros, 0.° 3.137. 131oco 1. Sala 05. Lagoa Nova. Natal/RN, CLP: 50.054-830. 

1 e leibnellio: (84) 3234-2 13 1 : atm:0510M le:Whot ma ihcom 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA XXI REGIÃO: 

Processo: 

Recorrente.: 

Recorrido: 

Referência: 

01820-2008-001-21-00-6 

Viação Riograndense Ltda. 

José Sandro da Silva 

Interposição de recurso deftVista 

/ 
Nj / 

A VIAÇÃO RIOGRANDENSE LTDA., já qualificada nos autos, por seus 
• adyfoigados, joenr.ré.'spei1osemente,S,&. pre'N.

senç\a de Vossa Excelência, interpor 
RECpRSO/DE REyiptgrtárar,ggrégio Tribunal Superior do Trabalho, na forma do \ 	

/ 
artigo 896; alíneas "a" da Consdlidaçâo das Leis do Trabalho, pelos fundamentos que 
seguem, f •• 

d . 	0 O v, acórdão condenou a recorrente ao pagamento de horas extras em 

razão da"ausência -cie concessão de fdlgas imediatamente após o sexto dia de trabalho 

-e manteve a-wondenação péla supressão parcial do intervalo intrajornada, negando 

validade a norma coletiVa.cjiie'amparava a conduta da empresa, como se verifica pelo 

cotejo analitico da ementa do acórdão recorrido e, por exempto, a decisão proferida no ;../N 
RR - 787/2097-044-,03-00_2: 

Se a semana tem 07 (sete) dias, e o empregado trabalhou seis 
dias consecutivos, sem faltas injustificadas, decerto que terá o 
direito de folgar no sétimo dia, não havendo que se falar em 
labor em sete ou mais dias ininterruptos, para compensação 
com uma ou mais folgas no periodo subseqüente. 

Dada a imprescindibilidade do gozo do intervalo intraiornada  
para o descanso físico e mental do obreiro não prevalecem as  
cláusulas normativas que estabelecem a sua redução para 
trinta minutos. Inteligência da Orientação Jurisprudencial 307 
da 8131-Ido c. TST.  

1.». A uguslo Cosia Mara hão VAIlle — 0/t li/RN 5.418 
A". Amimas Barros, n."3.137. Bloco 1. Sala 05. Lagoa Nova. Nalal RN, CEP: 59.054-8311. releione'l'as (84172:34-213 	auglisiovalletébliottititil.com  
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Recursos ordinários conhecidos, sendo o do reclamante 
provido e não provido o adesivo patronal. 
(Acórdão n° 86.903, Recurso Ordinário n° 01820-2008-001-21-
00-6, Desembargador Relator: Eridson João Fernandes 
Medeiros, Recorrentes* José Sandro da Silva, Viação 
Riograndense Lida, Divulgado no DEJT n° 320, em 
21/09/2009(segunda-feira) e Publicado em 22/09/2099 (terça-
feira). Traslado n° 758/2009. — g.n.) 

RECURSO DE REVISTA. 1. JUSTA CAUSA. 
CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. O recurso de revista se concentra na 
avaliação do direito posto em discussão. Assim, em tal via, já 
não são revolvidós fatos e provas, campo em que remanesce 
soberana a instância regional. Diante deitar peculiaridade, o 
deslinde do apelo considerará, apenas,' a realidade que o 
acórdão atacado revelar. Esta é a inteligência da Súmula 126 
do TST.Recurso de revista não conhecido. 2. INTERVALO 
INTRAJORNADA. EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO. 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. -A Constituição da 
República, em seu artigo 7°, inciso XXVI, valoriza a 
negociação nas relações de trabalho, reconhecendo as 
convenções e acordos coletivos de trabalho. Logo, deve 
ser respeitada a pactuação contida em acordos ou 
convenções coletivos que fixem intervalos intraiornada  
menores e/ou fracionados considerando-se as 
peculiaridades da atividade desenvolvida pelos integrantes 
da categoria a que pertence o Reclamante, o que autoriza a 

'validação da norma coletiva, sem desrespeitar o 
entendimento 	consubstanciado 	na 	Orientação 
Jurisprudencial n° 342, da SBDI-1, do TST- (Ministro Carlos 
Alberto Reis de Paula). Ressalva do Relator. Recurso de 
revista .não conhecido. 
(RR - 787/2007-044-03-00.2 , Relator Ministro: Alberto Luiz 
Bresclani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 20/05/2009, 
36 Turma, Data de Publicação: 12/06/2009 — g.n.) 

Deste feita, entende a recorrente, data venha, ser a decisão da Corte 

Trabalhista Potiguar rmerecedora de reforma, pois deu interpretação diversa do 

Tribunal Superior do Trabalho, no que toca a possibilidade de redução do intervalo 

intrajornada por norma coletiva para a atividade de transporte urbano/metropolitano de 
passageiros. 

Em outro pórtico, desconsiderou o critério constitucional (art. 7, XV, CF) 

e infraconstitucional (art. 67, CLT e art. 1° Lei 605/1949; art. 1° e 6°, 	1°, 42° e 3° do 
Decreto n.° 27.048/49; art. 67, parágrafo único, CLT; art. 385, CLT e Precedente 

Administrativo n.° 46 do Ministério do Trabalho) para a concessão das folgas, a 

semana, confundindo e/ou limitando esta expressão com período de sete dias 
corridos. 

lk. Augusto Cosia 	raoloão 5 alle ()A ICH '5: 5.41X 
Ns ,Nolii1141/4  Barros. 	'3./32. Bloco 1. Sala 05. 1.,igod !•.0.va, Nota' 1Cs. ('II': 59.054-830. 

1 detone ros (8413234-2131 awlirstovalle erliounail.com  
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O fato de a semana durar sete dias não permite a confusão de seu 

conceito com o periodo de sete dias avulsos, como foi declarado pelo Egrégio Tribunal 

Regional da 214  Região, haja vista que a expressão constitucional (semana) ter 

conceito próprio, consistindo em espaço de tempo certo •e determinável 

correspondente ao hiato entre a segunda-feira ao domingo e/ou domingo e 'sábado. 

Outros regionais se pronunciaram sobre o tema de maneira diversa do 

Tribunal Regional do Trabalho da XXI Região, o que também permita d conhecimento 

do presente recurso, pelo disposto no art, 898, a, CLT. Vejamos o cotejo analitico: 

Acórdão atacado:  

Sei semana tem 07 (sete) dias, e o empregado trabalhou seis 
dias consecutivos, sem faltas iniustificadas, decerto Que teta o 
direito de folgar no sétimo dia não havendo que se falar em 
labor em sete ou mais dias ininterruptos, para compensação 
com uma ou mais folgas no período subseqüente.  
Dada a imprescindibilidade do gozo do intervalo intrajornada 
'para o descanso físico e mental do obreiro, não prevalecem as 
cláusulas normativas que estabelecem a sua redução para 
trinta minutos. Inteligência da Orientação Jurisprudencial 307 
da SDI-I do c. TST. 
Recursos ordinários conhecidos, sendo o do reclamante 
provido e não provido o adesivo patronal. 
(Acórdão n° 86.903, Recurso Ordinário n° 01820-2008-001-21-
00-6, • Desembargador Relator: Eridson João Fernandes 
Medeiros, Recorrentes: José Sandro da Silva, Viação 
Riograndense Lida, Divulgado no DEJT n° 320, em 
21/09/2009(segunda-feira) e Publicado em 22/09/2009 (terça-
feira): Traslado n° 75812009. - g. n.) 

Paradigmas:  

' : .DESCANSO SEMANAL REMUNERADO — PERIODICIDADE 
() Descanso Semanal Remunerado deve ser concedido ao 
trabalhador uma vez em cada semana, entendida esta como o 
período compreendido entre segunda-feira e domingo (Decreto 
n. 27.048, de 12.8.49. art. 11, § 4°). lnexiste obrigação legal 
de concessão de descanso semanal no dia imediato após o 
sexto dia (cf. Precedente Administrativo n. 46 da SIT/MET). 
Confira a inciso XV do artigo 7° da Constituição Federal: 
"preferencialmente aos domingos". 
(Acórdão n.° 04919712005, Recurso Ordinário 00970-2003-
120-15-00-7, TRT 15° Região, 12° Câmara, 6' Sexta Turma, 
Relator Juiz José Pitas — acórdão anexo — obtido no site 
www.trt15.gov.br) 

Diante do exposto, além da comprovação do depósito recursal, 

conforme valor fixando na r. sentença de primeiro grau (fls. "*") e a complementação 

1». Augusto Cosia Maranhão Vai» - 0A13/R\ 5.4)8 
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que se operará após o encerramento da greve do sistema bancário, tendo em vista 

que a Caixa Económica Federal sofreu paralisação total na Capital Potiguar, 

tempestividade da interposição do Recurso de Revistaítibern como pela comprovação 

da divergência jurisprudencial pela reprodução do ju gado disponlverna-Internet (art. 
N' • 

541, parágrafo único, CPC), vem à presente requerer que Vessa.Excelência se dighe-7 

em receber o presente recurso de revista por divergêribia juritprudencial (art.-895, il 
CLT), no seu efeito devolutivo, processando-o e remàndo-oaoicolenclo Tribunal 
Superior do Trabalho - TST, para todos osíittslegais. 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

. 	\\> 
Natal, 30 de setembró de 2009 

/ 	. 
esta Maranhão Valle 

/RN '5.418 

hotmail.com  aU ustovall 

\‘' 
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RAZÕES DO RECURSO DE REVISTA 

i'd 	I. INTRÓITO4ÇICO: 
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gilaranfião Advocacia 
EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: 

O recorrido apresentou reclamação trabalhista distribuída para Primeira 

Varado LI:eraba'lholéisando, entre outras coisas, o pagamento de horas extras pela 

meçstonceitãóç'c>folgas após o sétimo dia de trabalho consecutivo e horas extras pelo 

g‘ozo Parciál do intervalo intrajornada 

A Recorrente apresentou defesa afirmando que empregou com o 

Recorrido escala variável de folgas, conhecida como escala de revezamento de folgas, 

Dr. Augusto Coma Maranhào Valle — OAB/RN 5.418 
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conforme previsto na norma coletiva da categoria, na qual o empregado usufrui o 

descanso semanal sem dia fixo, haja vista desenvolver a atividade de transporte 

coletivo de passageiros, impedida, portanto, de paralisar suas atividades ou conceder 

escala fixa de folgas. 

Asseverou, ainda, que este sistema de folgas é previsto na legislação 

especifica, apontando que não existe obrigação de conceder folga imediatamente 

após o sexto dia de trabalho, mas tão somente uma folga por .semana. Assim, 

existindo um dia destinado ao descansó, caritó é o caso dos autos, conforme restou 

confirmado pelo Recorrido em seu depoimento pessoal, entre o período de segunda-

feira ao domingo, não há violação ao sistema do repouso semanal remunerado, como 

preceitua o art. 7, XV, CF. 

O juizo de primeiro grau deu procedência parcial a pretensão, 

condenando a recorrente ao pagamento de 1h extra em cada dia que o intervalo 

intrajornada fosse inferior a 1h, afastando a validade da norma coletiva que autoriza o 

gozo entre 30min e 03h, como também indeferiu o pedido de horas extras pelo 

trabalho em sete dias.consecutivos, comó se.v.ê da fundamentação da sentença: 

3.1 Horas extras 
f • ) 

Relativamente às horas extras em face do 
labor na sétimo dia consecutivo, com o adicional de 109%, este 
Juizo, revendo sua posição, passa a decidir de modo diferente, 
reconhecendo a validade do sistema de folgas empreendido 
pela reclamada. 

A tese defendida na peça inaugural é no 
.sentido de que o autor deveria ter trabalhado no regime de seis 
. dias de trabalho por um dia de folga (regime de 6 x 1). no 

:.:•decorrer de toda a contrafação ainda em plena vigência, o que 
não foi observado pela empresa. 

A reclamada contrapõe-se á postulação, 
argumentando, em sintese, que a empresa respeita o descanso 
semanal remunerado, uma vez que concede uma folga ao 
empregado a cada semana (período de sete dias), observando 
a 'Escala de Folgas', nos termos fixados nas Cláusulas 25' e 
29' das CCT's 2006/2007 e 2005/2006, respectivamente. 
Enfatiza que a PRT, ao arquivar o procedimento preparatório n° 
178/2003, opinou pela legalidade da conduta adotada pela 
empresa atinente á escala de revezamento de folgas. 

Esta magistrada, revendo posição antes 
adotada, resolve acolher a tese defensiva neste particular. 

Co fato, compulsando os cartões de  
ponto pode-se constatar que a empresa, consoante  
alegado em contestação, concede ao empreqado o  
repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas a  
cada semana, sem que haja um dia fixo para tal podendo a  

Dr. Auguslo Costa Maranhao Valle (1411.01CS 5.11S 
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fruicão daquele descanso acontecer no curso da semana, 
entre o domingo e o sábado, observada a escala, conforme 
previsão em instrumento coletivo. 

Tal conduta, além de ter respaldo em  
norma convencional, não causa prejuízo ao empreqado_, 
porquanto, embora em algumas ocasiões o interstício 
entre um descanso e outra possa superar sete dias 
idependendo da escala), em contrapártida, em .otitras •• 
vezes, o empregado goza de descansos sucessivos ou 
mesmo de repouso semanal antes de trabalhar seis dias  
Consecutivos. 	 . 

Assim, mudando de entendimento, tem-se 
como legal e legitimo, notadamente em face da atividade 
empresarial (transporte público de passageiros), o regime de 
folgas empreendido pela reclamada. 

Respeitado o descanso remunerado em 
cada semana individualmente considerada, não há que se falar 
em afronta aos artigos 7°, XV, da Constituição Federal, 67, da 
CLT e ao estatuido.na  Lei n°  605/49. 

Pelo explicitado, indefere-se o pleito de 
horas. extras •do ',sétimo dia consecutivo de labor e suas 
repercussões. 

'Finalmente, quanto à pretensão de paga de 
urna hora extra diária em razão da ausência do intervalo 
intrajornada de no mínimo urna (1) hora, a reclamada alega 
que, em vista de norma coletiva, a empresa fica autorizada a 
conceder o intervalo intrajornada, variável de 30 minutos a 3 
horas.' 

É verdade que as CCT's dispõem no 
sentido declinado na tese defensiva. Todavia, em sendo o 
intervalo intrajornada destinado á descanso/refeição do 
empregado e, como tal, constituindo norma relativa á higiene, 
segurança e saúde do trabalhador, não pode ser objeto de 
redução através de norma coletiva. É o que preceitua a OJ 342 
da SDI-1 do TST: 

INTERVALO INTRAJORNADA PARA 
REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. NÃO 
CONCESSÃO OU REDUÇÃO. PREVISÃO 
EM NORMA COLETIVA. VALIDADE (DJ 
22.06.2004). 
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 trabalho, 
garantido por norma de ordem pública (art. 
71 da CLT e art. 7°. XXII da CF/1988), 
infenso á negociação coletiva. 

A propósito, a concessão parcial do 
intervalo intrajornada implica na remuneração total do período 
como labor extra e o seu pagamento possui natureza salarial, 
incidindo sobre as demais parcelas. É o que se extrai das 
Orientações Jurisprudenciais 307 e 354, ambas da 501-1 do 
TST: 

307. INTERVALO INTRAJORNADA (PARA 
REPOUSO E ALIMENTAÇÃO). NÃO 

t) r. alvado Cosia 5111 ran Ião alle • ()A MUS 5.418 	 7 
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CONCESSÃO 	OU 	CONCESSÃO 
PARCIAL. LEI N°8.923/1994. 
Após a edição da Lei n° 8.923/1994, a não-
concessão.„ total ou parcial do intervalo 
intrajornada }-hirlimo,...para repouso e 
alimentação, implica o pagamento total do 
periodiS correspondente, com ac.raCirrio. de, 
no mirlinio, 56-90"tSobre.  16.41alor 
remuneração daNhora nortrial :CleLtrabalho 
(art. 71 da C‘T)."\\./ 

k. 
354. INTERVALOJN RAJORNADA. ART. 
71, § 4°, DA CLT.flNIÃO CONCESSÃO OU 
REDUÇAO, NATUREZA JUR03ICA 
SALARIAL (DJ 14.03.2008). 
',Possui natureza salaial a Parcela prevista 

noNart. 71 	4° da `, CLT /Com redação 

' 	
:1

Lt•tNintroduzida pela Lei n° /33, de 27 de julho 
PIISO' de 1994,'Ouánd6n.SONconcedido ou reduzido 

pelo emp.iegadOrb) intervalo minimo 
intrajornada pó'ra repouso e alimentação, 
repercutindo, assim,' no cálculo de outras 
parcelas salariais 

, 	', N. 	, ../Fielo explicitado, defere-se, com esteio nos 
.. 

Controles-de jornada juntados ao processo, uma hora extra, 
Com o adicional convencional de 65%, sempre que o intervalo 

444:1
NQ 

intrajornada Mínimo de uma (1) hora não tiver sido respeitado. 
 Por que acessório do principal, concedem- 

	

'. 	
.. 

. 1 
.•1 / 	

. t 1. 	. ..,,; 	os seus reflexos nos titulas de férias + 1/3. 13° salário, e no 
FGTS:, Deixa-se, todavia, de conceder a repercussão nas 

\.',  	 . '.-, demais verbas rescisórias dada a imprecisão do pedido. ‘ 
I  
t 	1 Inconformados, o. 'reclamante e reclamada interpuseram recurso 

i 	 t 1 
Ordinários, sendo o do obreiro provido e da empresa desprovido, tendo o Tribunal 

Regional do Trabalho da XXI Região;,em que pese a incontrovérsia quanto à fruição 
-7. do descanso ;-sema ai. . remunerado em todas as semanas do pacto, na forma 

.c:.,; 
delineada na Peço:defensiva,' afastado a validade da norma coletiva que trata do modo 

	

. 	 , 

de-concessão de ?algas, para declarar que a folga deve obrigatoriamente ser 

concedida apOs(o, sexto dia de trabalho, a partir da interpretação do art. 7°, XV, CF e 

Ort. 1° da Lei 605/49 e art. 67 da CLT, condenando a Recorrente ao pagamento de 
\ 	i 

horas extras, com-adicional de 65%, das horas trabalhadas no sétimo dia consecutivo. ,.: 

Ainda inconformada, a Recorrente busca a Corte Superior do 

Trabalho com o intuito de ver declarada a validade da norma coletiva da categoria e, 

por conseqüência, a validade do sistema de escala de revezamento de folgas adotado, 

de modo a inexistirem horas extras sob esta rubrica. 

Dr. Augusio Costa Maranhão Valia-. OAB/RN 5.418 	 8 
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II. 	CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE: 

O presente Recurso de Revista deve...ser conhecido ante a 

demonstração de sua tempestividade, conforme certidão de publicaç-ão•do v, acórdão 
à fl. 278 no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, sendreonsiderada data day 

publicação em 22 de setembro de 2009 (terça-feira), càforme\art. 40, §d3 e §°4;•,clà Lei 
11.419/2006 e art. 6°, parágrafo único do Ato Conjunto CSJT.TST.GP. N.° 15/2008; e 

.?" 
preparado, conforme comprovante de depósito recursal às fIS. '257 e complementação 

h.?  • em anexo, na forma do ATO.GP  493/08. 

documentos. 

Destaca, na forma da 'instrução normativa n..,,23 do TST(os seguintes 
J,• 

• 	8 	 Nst  4's,  

Procuração do advogado da recorrente. fl. 43 

procuração do advogado do recorrido - fl. 08 

Depósito Recursal,- fls. 257 (R$ 5.000,00); 
"°•;., 

Complementação -do Depósito Recursal (R$ 2.500,00)- em 

anexo; Nk 

Custas 'Processuai - fis,7258/260 (R$ 100,00) - valor fixado 

na sentenClà\ de primeiro grau - fls. 220/225; 

Custas- complementares - (R$ 50,00) em anexo 

Inicial - fls.,02/07 

Contestação fls. 21/41; 

Sentença de primeiro grau - fls. 220/225 

J) Recurso Ordinário Reclamante -fls. 226/231 

""SK)..RecursO Ordinário Adesivo Reclamada - fls. 248/256 

Acórdão Recorrido - fls. 272/277 

Certidão de Publicação do Acórdão recorrido - fls. 278 

.\ inda, em sede de juizo de admissibilidade, mister transcrever as 
"ti 	 :12 

normas violadas pela interpretação do juizo de piso, acerca da obrigação de conceder 

folgas imediatamente após o sexto dia de trabalho consecutivo, ignorando o critério 

constitucional e infraconstitucional para a concessão do repouso - a semana e as 

disposições convencionais: 

A) Do art. 98  da Lei n.° 605/49: 

1», Augusio Costa Maranhão Min 0A13/RN 5.41,1 
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Art. 90  Nas atividades em que não for possivel, em virtude das 
exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, 
nos dias feriados civis e religkaos;,a.zemuneração será paga 
em dobro salvo se o em6reqador defitirminar outro dia de 
tgj_9_. 

8) Do art. 67, parágrafo único, CLT: 

Art. 67 - Seráfaaseigurado a todo „empregado um descanso 
semanal dei24,(Qinte,e quatro) hd.ras ,Conitecutivas, o qual, 
salvo motiGocle.,..jótinveniência pública 'ou necessidade 
imperiosa do serviçá; deve?atoincidir cOm o ckiimingo, no todo 
ou em parte.

s 	
\ 	2 Parágrafo único - Nos serviços_

,, 
 que exijam trabalho aos 

domingos; coMi;exceção`quanto adSolencos teatrais, será 
gstabelecidiescálã:cie reveiamenteineilsalmente organizada 

dens.taride'ttle-eLiátiro sujeito à ((SC-alija-06. 

, 	/ 
C) Dos ans. 1°, 2° e 3° da Podaria n.° 417/66 do MTE: 

NArt. 10 'Obedecido o limite mínimo estabelecido por lei e 
respeitados os direitos individuais dos empregados, a empresa, 
de acordo .conit:es interesses do serviço, poderá por acordo 
individtral,Ou cárShio coletivo, estipular em mais de 24 horas o 

rjperiodo serhatiaidetrájáouso. 
\ ? "SArt. 2° Os agentes da Fiscalização do Trabalho, no tocante ao 

repouso semanal, limitar-se-ão a exigir 

a) das empresas não autorizadas a funcionar aos domingos e 
feriados, o estrito cumprimento do art. 67 "caput" da 
Consolidação das Leis do Trabalho; 

• 
bpdas empresas legalmente autorizadas a funcionar, nesses 

a Organização de escala de revezamento ou folga, como 
iestatuldo no parágrafo único do mesmo artigo, a fim de que, 
Pele menos em um período máximo de 7 (sete) semanas de 
trabalho, cada empregado usufrua um domingo de 
folga(Redaçâo desta alinea pela Portaria MTPS n° 509, de 
15.06.67, DOU de 23.06 67). 

Art. 3° A escala de revezamento será efetuada através de 
modelo de livre escolha da empresa. 

D) Da Súmula n.° 146, TST: 

O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, 
deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa 
ao repouso semanal. 

E) Do Precedente Administrativo n.°  46, MTE: 

Or. AugusIn C:osta Maranhão Vante 0A13/RN 5.418 
Av, Amimas Barros, n."3.137, Bloco 1. Sala 05. Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 5Q054-830. 
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JORNADA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. 
PERIODICIDADE. O descanso Semanal Remunerado deve ser 
concedido ao trabalhador uma vez a cada semana, entendida 
esta como o período compreendido entre segunda-feira e 
domingo. Inexiste obrigação legal de concessão de  
descanso do dia imediatamente após o sexto dia de 
trabalho, 	sistema 	•conhecido 	como. • descanso 
hebdomadário.  

F) Das Cláusulas das Convenções Coletivas: 

CCT 2005/2006:: 
CLÁUSULA 284  - ESCALA DE FOLGAS - As empresas 
empregadoras afixarão em suas garagens e quadros de avisos. 
as escalas de revezamento de folgas (Decreto MTE n° 417/66), 
com antecedência mínima de 04 (quatro) dias. 

Parágrafo único - Fica garantido o direito ao repouso 
.semanal remunerado na forma do Precedente 
Administrativo O.° 46 do Ministério do Trabalho, que poderá 
ser concedido em qualquer dia da semana, entendida esta 

„como o período de segunda-feira a domingo, ficando 
:.assegurada urna' folga dominical a cada sete semanas. (grifo 

acresáido). 

CCT 2006/2007  
Cláusula 25 — ESCALAS DE FOLGAS — As empresas 
empregadoras afixarão em suas garagens, nos quadros de 
avisos, escalas de revezamento de folgas (Decreto MTE n.°  
417/66), com antecedência mínima de 04 (quatro) dias, devido 
a obrigatoriedade do funcionamento aos domingos, 
considerando-se para efeito de folgas a semana trabalhada de 
segunda-feira a domingo. 

Parágrafo Único — Fica garantido o direito ao repouso 
semanal remunerado na forma do Precedente 
Administrativo n.° 46, do Ministério do Trabalho, que poderá 
ser concedido em qualquer dia da semana, entendida esta 
como o período de segunda-feira a domingo, ficando 
assegurado, uma folga dominical a cada sete semanas. (g.n.) 

CCT 2007/2008  
Cláusula 254  — ESCALAS DE FOLGAS — As empresas 
empregadoras afixarão em suas garagens, e quadros de 
avisos, escalas de revezamento de folgas (Decreto MTE n.°  
417/66), com antecedência mínima de 04 (quatro) dias, devido 
a obrigatoriedade do funcionamento aos domingos, 
considerando-se para efeito de folgas a semana trabalhada de 
segunda-feira a domingo. 

Parágrafo Único — Fica garantido o direito ao repouso 
semanal remunerado na forma do Precedente 
Administrativo n.° 46, do Ministério do Trabalho, que poderá 
ser concedido em qualquer dia da semana, entendida esta 

Dr. Augindu C-inan Maranhão Varie OAR/I.t N 5.4 IN 
Alnintas 13arroN,11.' 3.137, Bloco I. Sala 05. I diguis Nova, Natal 'RN, (II': 50.054-X10. 

Felenatelthx (84) 32)4-2131 aumnaovalle.whounail com 

11 



Ót3 

ifriaranfulo Advocacia 

como o periodo de segunda-feira a domingo, ficando 
assegurado, uma folga dominical a cada sete semanas. (g.n.) 

CCT 2008/2009 
Cláusula 25 — ESCALAIrZbGAS' —As empresas 
empregadoras afixarão eM sUastgaFageris,'' e 'Oadros .de 
avisos, escalas de revezamento de folgas,(Decreto,,MTE n.°  7 417/66), com antecedência Mínima /de 04 (quatro) dias, devida,  
a 	obrigatoriedade do funCiorian\iento /aos Vdomingoi, 
considerando-se para efeito de folgas jseifiana trabalhada de 
segunda-feira a ,dom ingo. 

'JrN 	

\;:k 

+ •fr 
Parágrafo unico, 	garantidov direito ao repouso 
semanal remunerado-• na forma dá Precedente 
Administrativo rit.°_46, do Ministério cloTrabalho, que poderá 
ser concedido em qualquer dia‘da serriana,.. entendida esta 
como-r6 :e-arfado de 'msegunda4ira a \doMingo, ficando 
aesegtirado, uma folga dorninical a Eacia.sete semanas. (g.n.) 

*$ 
Transcrevem-se, igilialmente, os acórdãos paradigmas aptos a ensejar a 

revista na forma do art.,096, a, CLT: 

N,  
AcórriãO.atacado:  

Se a semana tem 07 (sete) dias, e o emereeado trabalhou seis 
dias consecutivos. sem faltas injustificadas. decerto que terá o 

.•." direito de folqar tio,setimo dia, não havendo que se falar em 
labor- em sete Ou4nais dias ininterruptos, para compensação 

ume'ou mais folgas no período subseqüente.  
Dada a imprescindibilidade do gozo do intervalo intraiornada 
para o descanso fisico e mental do obreiro não prevalecem as 
cláusulas normativas que estabelecem a sua redução para 
trinta miniitos. Inteligência da Orientação Jurisprudencial 307  
da SDil do c. TST.  
Recursos fordinários conhecidos, sendo o do reclamante 

. 	..próvido e'não provido o adesivo patronal.  
(Acórdão n° 86 903 Recurso Ordinário n° 01820-2005-001-21-
00-6,' Desembargador Relator: Eridson João Femandes 

''Medeiros, Recorrentes: José Sandro da Silva, Viação 
Riograndense Ltda, Divulgado no DEJT n° 320, em 
21/09/2009(segunda4eira) e Publicado em 22/09/2009 (terça-
feira). Traslado n° 758/2009. — g.n.) 

Paradigmas: 

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO — PERIODICIDADE 
O Descanso Semanal Remunerado deve ser concedido ao 
trabalhador uma vez em cada semana, entendida esta como o 
periodo compreendido entre segunda-feira e domingo (Decreto 
n. 27.048, de 12.8.49, art. 11, § 40). Inexiste obrigação legal 
de concessão de descanso semanal no dia imediato após o 
sexto dia (cf. Precedente Administrativo n. 46 da SlT/MET). 
Confira o inciso XV do artigo 7° da Constituição Federal: 
"preferencialmente aos domingos", 
(Acórdão n.° 049197/2005, Recurso Ordinário 00970-2003- 

Dr. Auguslo Costa Ma ~No Valle — OAB/RN 5.418 	 12 
Av. AllliIIIRS 13arros. n."3.137. Bloco 1. Sala 05. lagoa Nova, NatCRN, CEP: 59.954-830. 

elefimeitils (84 13234-2131 augtisrovallOPIlo rin il.com  

joetr 

.11 	
/ 



fl,5 

Maranfião Advocacia 
120-15-00-7, TRT 15' Região, 122  Câmara, 6' Sexta Turma, 
Relator Juiz José Pitas — acórdão anexo — obtido no site 
www.td15.00v.bri 

RECURSO DE REVISTA. 1. JUSTA CAUSA. 
CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS jE PROVAS, 
IMPOSSIBILIDADE. O recurso de revista se -concentra ná 
avaliação do direito posto em discussão. Assim, em tal via, jà 
não são revolvidos fatos e provas, campo em que remanesce 
soberana a instância regional. Diante: de tal peculiaridade, o 
deslinde do apelo considerará, apenas, a realidade que o 
acórdão atacado revelar. Esta é a Inteligência da Súmula 126 
do TST Recurso de revista não conhecido. 2. INTERVALO 
1NTRAJORNADA. EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO. 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA- VALIDADE. -A Constituição da 
República, em seu artigo 7°, inciso XXVI, valoriza a 
negociação nas relações de trabalho, reconhecendo as 
convenções e acordos coletivos de trabalho. Logo, deve 
ser respeitada a pactuacão contida em acordos ou 
convenções coletivos que fixem intervalos intraiornada  
menores e/ou fracionados, considerando-se as 
peculiaridades da atividade desenvolvida pelos integrantes 
da categoria a que pertence o Reclamante, o que autoriza a 
validação .da -norma coletiva, sem desrespeitar o 
entendimento • • consubstanciado 	na 	Orientação 
Judeprudencial n° 342, da SBDI-1, do TST- (Ministro Carlos 
Alberto Reis de Paula). Ressalva do Relator. Recurso de 
revista não conhecido. 
(RR - 787/2007-044-03-002 , Relator Ministro: Alberto Luiz 
Breàciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 20/05/2009, 
38  Turma, Data de Publicação: 12/06/2009 — g.n.) 

III. 	MÉRITO DO RECURSO: 

Inicialmente ciirnpre ressaltar, que embora a Recorrente reconheça a 

existência de medida provisória estabelecendo a demonstração da transcendência 

jurídica, politica, social e econômica do recurso carece de maiores delongas a 

comprovação desse requisito, defendido por parte da doutrina. Primeiro, por entender 

não se pode estabelecer condição de admissibilidade de Revista, corolário da 

exigibilidade imposta aos Recursos Extraordinários, por meio de legislação ordinária, 

quando a sua premissa maior se fundou em regramento determinado através de 

Emenda Constitucional, logo sua aplicação por intermédio de Medida Provisória se 

reveste de grande fragilidade para prosperar. 

Além disso, a natureza jurídica em que se funda a Revista está 

justamente em estabelecer uma uniformidade no entendimento pretoriano a fim de 

evitar que os Tribunais firmem entendimentos divergentes a ponto de tutelar 
Dr. Aiigasiii C fiNnI 'I11 11111ilãO 1' alie 0 4.1PRN 5.4 Ig 	 13 
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antagonicamente seus jurisdicionados em circunstancias idênticas, nessa esteira 

pode-se concluir que a natureza teleológica do Recurso de Revista não permite a 

aplicação dessa exigência aceita pela doutrina, sob pena dessa condição de 

procedibilidade contrariar o objetivo maior do direito que é estabelecer a justiça. 

Ainda assim, não custa ressaltar que a questão trazida à baila pela 

Recorrente reflete uma realidade estabelecida por todas as empresas de 

transporte do Brasil, que utilizam diuturnamente a escala de revezamento de 

folgas nos mesmos moldes da empresa Recorrente para conceder a folga dos  
empregados, fato que transcende a presente lide, pois repercute diretamente no 

equilíbrio econômico de um setor que desenvolve ATIVIDADE PÚBLICA DE  

NATUREZA ESSENCIAL. 

Ainda nesta .esteira, cumpre destacar a transcendência existente na 

questão sobre a validade de cláusula normativa coletiva a respeito da redução ou 

fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas e cobradores de ónibus, cujo 

entendimento majoritário no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho seja no sentido 

de dar validade a norma coletiva, não aplicando a regra da OJ 342, SDI1, TST, a 
categoria 

III.A. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONCEDER O DESCANSO SEMANAL 

REMUNERADO IMEDIATAMENTE APÓS O SEXTO DIA DE TRABALHO 

CONTiNUO NAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: 

Superada discussão anterior, passa-se doravante a apresentar os 

fundamentos pelos quais o v. acórdão, que confirmou parcialmente o julgado de 

primeiro grau, merece ser reformado. 

O critério Constitucional (art. 70, XV, CF) e infraconstitucional (art. 1° 

da Lei 605/1949 e art. 67 da CLT) para a concessão de folgas é a SEMANA, 

considerada como o periodo de sete dias entre segunda-feira e domingo ou domingo a 

sábado, dentre os quais deve um ser destinado ao repouso. 

A afronta literal á Constituição, que enseja o conhecimento deste 

Recurso de Revista (art. 896, a, CLT), resta demonstrada na medida em que a Carta 

Dr. Angusto Cosia Maranhão Vont l/AIVRN 5.418 
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Magna prescreve como direito dos trabalhadores, em seu art. 7°, XV, o "repouso 
semanal remunerado, preferencialmente aos domingos:" e não "o repouso semanal 
remunerado, a cada seis dias de trabalho". 

Caso a intenção do legislador fosse pela concessão do Repouso 

Semanal Remunerado automaticamente após o sexto dia de trabalho, assim estaria 

consignado, notadamente em uma Constituição analitica como a nossa. 

O Excelso Pretório possui precedente firmado no julgamento da 
medida cautelar da ADI n.° 1.675-1, asseverando que o animus constitucional da 
expressão "preferencialmente aos domingos" constante no art. 7° da Carta Magna 
deve ser interpretado de forma restritiva como dever de conceder o repouso no dia de 
domingo, sob pena de ver esvaziada a:norma constitucional. 

Portanto, a regra geral é a obrigação de conceder folgas 

invariavelmente aos domingos, pelo qual o empregado sempre trabalha 6 (seis) dias 

precedentes (segunda a sábado) e descansa no sétimo dia (domingo). 

No entanto, este ónus obrigação não deve ser suportado por todo o 

tipo de atividade. Há empresas que pela natureza da atividade desenvolvida não 

possuem condição de paralisar suas atividades aos domingos e, assim, conceder 

folgas a todos os seus empregados neste dia. 

Nesta esteira, foram arroladas certas atividades empresariais no 

Decreto n.° 27.048/1949 (regulamento da Lei n.° 605/1949), as quais se permite a 
flexibilização da regra geral (o repouso aos domingos) por sua natureza ou utilidade 

pública (saúde, transporte, lazer, etc). 

Entretanto, mesmo estes empregadores estão vinculados à 
observância do preceito constitucional do repouso semanal remunerado aos 

domingos, sendo-lhes obrigatório à utilização da escala de revezamento de folgas por 
força do art. 67, parágrafo único, CLT; art. 6°, §2° do Decreto n.° 27.048/1949 e 
Portaria n.° 417/66 do Ministério do Trabalho, que seguem: 

CLT 

Ari. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso 
semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, 
salvo motivo de conveniência publica ou necessidade 
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imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo 
ou em parte. 
Parágrafo único - Nos serviços que exijam trabalho aos 
domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será 
estabelecida escala de ii‘iazamento, mensalmente 
organizada e constando de quadro sujeita à fiscalização. 

Decreto n.° 27.048/1949: 
(...) 
Art 6° Executados os casos ermgüe-a xecução,dos serviços 
for imposta pelas exigências técnibié dat emprêSas, é vedado 
o trabalho nos dias de repouso 'jou° seirefere o art. 1°, 
garantida, ehtretanto?a remuneração respectiva. 

N .. ..N. 	\ ‘. 
§ 1° Constituem exigências técnicasttpara as efeitos dêste 

regulamento, aquela-anue, gitt—iazão do intérêsSe público, ou 
pelas econiliOemecualiams às aOidades‘damémprêsa ou ao 
local onde as meSmas se exersitaremlorheirn indispensável a 
cOntinuidade 

d" 
	do trabalho, em todos:ab alduns dos respectivos 

<:/ 
serviçoi %•\,. 

.,e /  
R 	 N. 

,i;,;.,.:7 g 2° Nos,serviços que exijam trabalho em domingo, 
! com excetãO dos elencos teatrais e congêneres, será . 	, 
. estabelecida . t. escala de 	revezamento, 	previamente 
- organizada de quadro sujeito a fiscalização. 

. 	 ,.., 
1,3° Nos Serviços em que fôr permitido o trabalho nos 

./1  ‘, 	 :" .•-..,..feriadoeCiViee.  religiosos, a remuneração dos empregados que 

Viti 	 --"' ':11fr. -:4,. 
:deter-minar ouiro.die dé folga. 
trabalharenVnesses dias .será paga em dtibro, salvo a empresa .. 

'eltN 	' \ 	N'ir  
gif: 

- 

Portaria n.° 417/66 MTE: 
' 

Art. 1° .Obedecido o limite minimo estabelecido por lei e 
respeitados os direitos individuais dos empregados, a empresa, 
de ado-ido;com os interesses do serviço, poderá por acordo 
iDdividual Ou convênio coletivo, estipular em mais de 24 horas o 

--roperrode Semanal de repouso. 

e 

••• 

r Os agentes da Fiscalização do Trabalho, no tocante ao 
repouso semanal, limitar-se-ão a exigir: 

das empresas não autorizadas a funcionar aos domingos e 
feriados, o estrito cumprimento do art. 67 "caput" da 
Consolidação das Leis do Trabalho; 

das empresas legalmente autorizadas a funcionar, 
nesses dias, a organização de escala de revezamento ou 
folga, como estatuido no parágrafo único do mesmo artigo, 
a fim de que, pelo menos em um periodo máximo de 7 
(sete) semanas de trabalho, cada empregado usufrua um 
domingo de folga.(Redação desta alinea pela Portaria 
MTPS n° 509, de 15.06.67, DOU de 23.06 67). 

Art. 3° A escala de revezamento será efetuada através de 
modelo de livre escolha da empresa. 
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,.. , 
os dias da semana. Esta atividade se sujeita a um regime-diferenciado da re-g-is7 --, 	 . 
geral no que concerne a concessão de folgas aos domingos, pela Prevalência do 

\ interesse público sobre o direito individual do empregado. 

./NN. 	 •••i tr 
Assim, para a obediéncia das - normas que regularrtu exceção do 

N.,  descanso dominical (Parágrafo único, art.N67, CLT:,,art. 6°, '§2° do .‘ Decreto n.° 
Nu.. N. \ 27.048/1949; e Portaria n.° 417/66.do,MTE), em algumaasemanas s9 faz necessário, 

!: 	que o interstício entre uma folga e outra seja 'superior a sete dia
N

V*ato este reputado 
N.,. 

como ilegítimo pelo v. acórdão aticS"do e tidd como gerador de horas extras. 

/ r/  
/ 	, 	 ., .,. 

A pretensão recursal nã 	

.. 

) 1 
.êsbarra no reexame de fatos ou provas, já que 

incontroversa a existência tde urna folga semanal (gozada .entre a segunda-feira e o 
-, 	, 

domingo). A análise do recurso, reside unicamente na interpretação da expressão 

"serana" 

f
,Pelo que diCsa o Tribunal de piáo, um sistema de folgas em que o 

motorista trabalhe em um sábado em uma semana e no domingo em outra semana, e 

assim sucessivamente, portanto, com sua folga semanal assegurada seria ilegal. Pois 
, 

em hipótese aste empregado teria ,trabalhado em uma em cada duas semanas por 

sete dias' onsecutivos. 

.1 	 )1  

Contudo,..o sistema de folgas declarado ilegal pelo acórdão atacado 

além da basejrativa já exposta, encontra amparo na melhor doutrina. Ensina 

Arnaldo Süssénkindl, in verbis: 

... Se a empresa, ou uma das atividades que empreende 
estiver autorizada a funcionar aos domingos, o repouso 
semanal dos respectivos empregados será organizado em 
escala de revezamento, que lhes permita gozar, 
periodicamente, o descanso dominical.(grifo acrescido). 

A Recorrente exerce uma das atividades autorizadas a mitigar a 

incidência dos preceitos constitucionais — o transporte público de passageiros sob 

regime de permissão no município de Natal/RN fatividade pública de natureza 

essencial, portanto, obrigada a manter funcionamentOcontinuo, ou seja; durante todos 
yr' 	 . 

\ 

It 
!: 

SOSSEKINI3, Arnaldo, Direito Constitucional do Trabalho, 3" ed., Renovar, Rio de Janeiro, 
2004, página 242. 
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No mesmo sentido, o Ministro Mauricio Godinho Delgado2  trata que: 

A coincidência preferencial do descanso semanal com o 
domingo sempre foi enfatizada pela ordem justrabalhista. A 
CLT ja a estabelecia (art. 67), alei 605/49 a reiterou (art. 1°) e 
a Carta de 1988 determinou-a eiPressaménte (art.'7°, XV);. 

A coincidência, contudo, é preferencial, e não absoluta. 
Há empresas autorizadas a funcionar em domingos 
(desrespeitando, pois, licitamente, essa coincidéncia 
preferenciai). Tais empresas deverão, porém, organizar uma 
escala de revezamento entre seus empregados, de modo a 
permitir a incidência periódica em domingos de 1 d.s.r. 
Nessa escala, tem-se admitido que a cada 7 semanas 
laboradas o empregado folgue, pelo menos, em 1 domingo 
(critério especificado pelo art. 2° da Portaria n. 417 do 
Ministério do Trabalho) (grifo acrescido) 

As escalas de folgas são compensatórias e não supressivas,  uma 

vez que foram organizadas na forma da legislação em vigor de forma a conceder o 

repouso hebdomadário de forma antecipada (entre a segunda-feira e o sábado), 

quando naquela semana o Recorrido fosse trabalhar no dia de domingo. 

Explica-se. Se a empresa tem conhecimento que o motorista terá de 

trabalhar no domingo ela programa sua folga para o inicio da semana, por exemplo, 

sexta-feira No entanto, na outra semana a folga pode ser usufruída no dia elegido 

pelo legislador como sendo o melhor para o descanso, o domingo. Neste exemplo 

houve o trabalho em oito dias seguidos, mas com folga semanal regular. 

Deste modo, mesmo que ultrapassados os sete dias de trabalho 
contínuos, não houve violação ao limite máximo de trabalho (art. 70, XIII, CF) ou 
ao limite mínimo de descanso 

(art. 7°, XV, CF), tendo em vista que o empregado, na 

realidade, apenas teve o privilégio de gozar do repouso na primeira semana em 

data antes da data limite constitucionalmente prevista. 

Este fato foi motivador da Revista pela alínea "a" do dispositivo legal, 

urna vez que apresenta a divergência da jurisprudência firmada em outros regionais, 

quanto interpretação dos dispositivos sobre o descanso semanal remunerado, segue o 

acórdão n.° 049.197/2005 do Egrégio Tribunal Regional da 19 Região, obtido no site 
www.trt.15.ctov.br 

 onde o houve pronunciamento diametralmente oposto ao firmado 

In DELGADO, Mauricio Godinho, Curso de Direito do Trabalho, 3° ed., LTr, São Paulo, 2004, página 940. 
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no presente caso, veja-se: 

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO — PERIODICIDADE 
O Descanso Semanal Remunerado deve ser concedido ao 
trabalhador urna vez em cada semana, entendida esta como o 
período compreendido entre segunda-feira e domingo (Decreto 
n. 27.048, de 12.8.49, art. 11, § 4°). Inexiste obrigação legal 
de concessão de descanso semanal no dia imediato após o 
sexto dia (cf. Precedente Administrativo ri. 46 da SIT/MET). 
Confira o inciso XV do artigo 70  da Constituição Federal: 
"preferencialmente aos domingos". 
(Acórdão n.°  049197/2005, Recurso Ordinário 00970-2003-120-
15-00-7, TRT 15° Região, 12' Câmara, 6°  Sexta Turma, Relator 
Juiz José Pitas — g.n.)..  

• 

A razão do inconformismo da recorrente reside na afronta ao preceito 

constitucional da semana e ferindo de morte a "engenharia" da escala de folgas, que 

implica na fruição do repouso semanal, com interstício entre um e outro variável, mas 

sempre entre o periodo .compreendido entre a:segunda-feira e o domingo, conforme 

reza a Carta Magna e legislação infraconstitucional. 

O Ministério do Trabalho firmou posição visando uniformizar a 

fiscalização do trabalhoonde explicita/ia não: obrigatoriedade do descanso ocorrer 

imediatamente após o sexto dia de trabalho, conforme Precedente administrativo n.° 

46, publicado através do ato declaratório n.° 04 de 21/02/2002, ir? verbis: 

JORNADA. DESCANDO SEMANAL REMUNERADO, 
PERIODICIDADE. O descanso semanal remunerado deve ser 
concedido ao trabalhador uma vez por semana, entendida esta 
corno o periodo compreendido entre segunda-feira e domingo. 
Inexiste obrigação legal de concessão de descanso no dia 
imediatamente após o sexto dia trabalhado, sistema conhecido 
como descanso hebdomadário. (grifo acrescido) 

Pelo acima exposto, verifica-se que o v. acórdão atacado pelo presente 

recurso, segue em sentido contrário à doutrina e jurisprudência engessa a escala de 

revezamento de folgas, na medida em que obriga a Recorrente a manter interstício 

máximo entre um repouso e outro de seis dias. De modo que, ao invés de termos um 

revezamento dos dias das folgas entre os funcionários, teremos uma escala fixa de 

folgas, onde apenas parte dos empregados gozará de repouso no domingo. 

A importáncia caracterizadora da prévia transcendência do art. 896-A 

está demonstrada no momento que a maioria esmagadora das empresas de 
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transporte de passageiros do Brasil utiliza sistema similar de concessão de folgas, 

amparadas pelas normas pertinentes e Ministério do Trabalho, e do dia para noite, 

amanhecem com um passivo trabalhista sem tamanho;!-diante da possibilidade da 

aplicação do entendimento firmado no v. acórdão atacado: ' rlek?f#i; 

-4 
A Recorrente e praticamente a totalidade. das empresao:ileAransportei  

/ 7•"..? 
coletivo urbano do pais não concediam folgas a todos os empregados unicamente no 

dia de domingo, mas concediam de formar'antecipada durante àquela,semana, como . • 	, 
ensina o Professor Amauri Mascaro do NasOirriéntot 

• 2:1,rnpLesas aútoriiadas pelo Esteio a funcionar em 
feriados'"•e domingos. Oã emp reb a c;1 os . (tua prestarem 
sei-viçoi nos domingos 'terão direito a uma folga 
éompensatária semanal°. Quando ao trabalho nos feriados, 

4 haverá folga compensatória ou pagamento da remuneração em 
,,Uottiro. (grifo acfesaidéi). 

< 	\\•• 
portánto, que /a exigência de gozo de folgas com 

t. 1  
intersticio máximo de sete aias fere-o disposto na Legislação pátria, devendo, na 

realidade, ser observado que o repouso seitnanal remunerado deve ocorrer entre os 
N. 	• 

.dias daisemana•—segurida-feira ao domingoIou domingo ao sábado - fixado o marco 
`• 	/ • #.31:4, • 	• ''•• • 	\ 	ser/   

de iniCio este nao'Ode'sofrer alterações, podendo o descanso recair em qualquer dia, 

desde que dentro da semana. • 	*•\ 

Deste modo, não existe obrigação de conceder folgas imediatamente 

após o sexto dianrabalhado (como já destacou o Ministério do Trabalho no Precedente 
Ankt s 	 (.1m`' 	 • . 

Administrativo 46 — publicado através do ato declaratório n.° 4 de 21 de fevereiro de 
11, 	 N„ 

2002), devendo...a condenação proferida nos autos pelo Egrégio Regional ser • 
/ 	reformada, neste particular. 

, 

111.8. VALIDADE DA NORMA COLETIVA DA CATEGORIA. HETEROCOMPOSIÇÃO. 

‘FIXAÇA0 EM DISSIDIO COLETIVO. CONSTITIJCIONALIDADE. 

3 
Ir; NASCIMENTO, Amauri Mascaro, Curso de Direito do Trabalho, 19. ed. , Saraiva. São 

Paulo, 2004, página 886. 
4  Por folga compensatória semanal, deve-se entender àquela concedida durante outro dia da 
semana, que não o domingo. 
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A decisão de primeiro grau foi no sentido de declarar válida a norma 

coletiva da categoria, que ampara a hipótese fática da demanda, a concessão de 

folgas. Todavia, reformada pelo Tribunal Regional de Piso. 

Ocorre que, a norma coletiva deve ser prestigiada por ser fruto de 

heterocomposição das partes e estar em consonância com o Precedente 

Administrativo n.° 46 do Ministério do Trabalho, como se vê in verbis: 

CGT 2005/2006  
CLÁUSULA 28° - ESCALA DE FOLGAS - As empresas 
empregadoras afixarão em suas garagens e quadros de avisos, 
as escalas de revezamento de folgas (Decreto MTE n° 417/66), 
com antecedência mínima de 04 (quatro) dias 

Parágrafo único - Fica garantido o direito ao repouso 
Semanal remunerado na forma do Precedente 
Administrativo n.° 46 do Ministério do Trabalho, que poderá 
Ser concedido em qualquer dia da semana, entendida esta 
como o período de segunda-feira a domingo, ficando 
assegurada uma folga dominical a cada sete semanas. (grifo 
acrescido). 

.CCT 2006/2007  
Cláusula 25° — ESCALAS DE FOLGAS — As empresas 
empregadoras afixarão em suas garagens, nos quadros de 
avisos, escalas de revezamento de folgas (Decreto MTE n.°  
417/66), com antecedência mínima de 04 (quatro) dias, devido 
a obrigatoriedade do funcionamento aos domingos, 
considerando-se para efeito de folgas a semana trabalhada de 
segunda-feira a domingo. 

Parágrafo Único — Fica garantido o direito ao repouso 
semanal remunerado na forma do Precedente 
Administrativo n.° 46, do Ministério do Trabalho, que poderá 
ser concedido em qualquer dia da semana, entendida esta 
como o período de segunda-feira a domingo, ficando 
assegurado, uma folga dominical a cada sete semanas. (g.n.) 

CCT 2007/2008  
Cláusula 25 — ESCALAS DE FOLGAS — As empresas 
empregadoras afixarão em suas garagens, e quadros de 
avisos, escalas de revezamento de folgas (Decreto MTE n.° 
417/66), com antecedência minima de 04 (quatro) dias, devido 
a obrigatoriedade do funcionamento aos domingos, 
considerando-se para efeito de folgas a semana trabalhada de 
segunda-feira a domingo. 

Parágrafo Único — Fica garantido o direito ao repouso 
semanal remunerado na forma do Precedente 
Administrativo n.° 46, do Ministério do Trabalho, que poderá 

Dr. Augusto Coma Mura o fulo Valle 	)A13/1“ 5.418 
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ser concedido em qualquer dia da semana, entendida esta 
como o periodo de segunda-feira a domingo, ficando 
assegurado, uma folga dominical a cada sete semanas. (g.n.) 

CCT 2008/2009  
Cláusula 25' — ESCALAS DE FOLGAS — As empresas 
empregadoras afixarão em suas garagens, e .quadros de 
avisos, escalas de revezamento de folgas (Decreto MTE n.°  
417/66), com antecedéncia mínima de 04 (quatro) dias, devido 
a obrigatoriedade do funcionamento aos domingos, 
considerando-se para efeito de folgas a semana trabalhada de 
segunda-feira a domingo. 

Parágrafo Único — fica garantido o direito ao repouso 
semanal remunerado na forma do Precedente 
Administrativo n°46, do Ministério do Trabalho, que poderá 
ser concedido em qualquer dia da semana, entendida esta 
como o ,perlodo de segunda-feira a domingo, ficando 
asSegurado, uma folga dominical a cada Sete semanas. (g.n.) 

Intrigante é o fato do Tribunal que negou validade ou eficácia a 

norma coletiva em dissIdio individual, recentemente homologou cláusula normativa 

praticamente idêntica em Dissídio Coletivo entre o Sindicato das Empresas de 

Transportes Urbanos de Passageiros do.  Município de Natal - SETURN e Sindicato 

dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Norte - 

SINTRO/RN, nos autbá do prócesso n.° 01105-2009-000-21-00-8, cujo inteiro teor 

segue em anexo: 

Dissídio doletivo - conciliação da totalidade do objeto do 
pedido. Homologação parcial. 

Havendo os Sindicatos suscitante e suscitado conciliado 
quanto à totalidade do objeto do presente dissídio coletivo, 
cujas cláusulas, em sua maioria, não violam quaisquer 
dispositivos legais e constitucionais, em observância ao 
disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal, 
homologa-se parcialmente o referido acordo, excluindo-se a 
cláusula 23', que trata do 'ônibus específico', por violação do 
disposto no § 2°, do art. 58, da CLT, para que produza seus 
legais e jurídicos efeitos. 
(ctirdão n°83.704, Dissídio Coletivo n° 01105-2009-000-214M-
8, Desembargador Relator: Ronaldo Medeiros de Souza. 
Suscitante: Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos 
de Passageiros do Municipio de Natal - SETURN, Suscitado: 
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do 
Estado do Rio Grande do Norte — SINTRO/RN, Divulgado no 
DEJT n° 295, em 14/08/2009(sexta-(eira) e Publicado em 
17/08/2009(segunda-feira). Traslado n° 573/2009.) 

Uma análise analítica do acórdão transcrito demonstra que a cláusula 

da escala de folga foi homologada com a seguinte fundamentação: 

Dr. Augusui Cosia Maranhão X'alle 0.413/14.N 5.41H 	 22 
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2- Das cláusulas aptas à homologação. 
As cláusulas, cujo conteúdo não apresenta 

qualquer violação legal ou contrariedade a sedimentação 
jurisprudencial do SDC do Colando TST, e, com as 
adequações redacionais devidas sãob...,.... 

(..,) 
CLAUSULA VIGÉSIMA NONA i„,ESCALA DE FOLGA. As 
empresas empregadoras `lafixàrâo -"env- suas - garagens, e.7 
quadros de avisos, as esealas de, revezamento de -• folgas.  
(Decreto MTE n° 417/66), cOrn;anteoedência cleiO4 (quatro) 
dias, devido à obrigatoriedide YTidO\ funcionamento aos 
domingos, considerando-se para\ efeito de folgas a semana 
trabalhada cie' segunda-feira a dOrningo. Fida garantido ao 
repouso 'emanai N,,remunerado,X sendo 	assegurada, 
preferencialMente,ipalo 'Menos uma folga dominical por mês a 
cada trabalhadoconforiiii)Ntlecisao des,,Diaildio Coletivo n.°  
00993-2003-000-21-006, proferida pelo Tribunal Regional do 
Trabalhirda-,21.! Região-41e . Prebedente Administrativo 46, do 
MTE que diz:' "JORNADA. DESCANSO SEMANAL 
REMUNERADO. •EERIODICIDADE.$0 'descanso Semanal 

.PRemuderado‘deve - ser concedidil-aOttrabalhador uma vez a 
< , cada.  semana, entendida esta como "Vperiodo compreendido 

entre segunda:fairçe domingo. 'nazista obrigação legal de 
concessão de descanso do dia imediatamente após o sexto dia 

-',- ;de ).trabalho; /sistema 	conhecido 	como 	descanso 
'hebdomadário'. / 

i 

	

/1. 	
-,;.": 	t• ‘,. 

Istorposto, resta demonstrada aincongruência  da corte de piso, que em N, 
diádiOr coletivo SornolOgá 'anula cohvencío'  n'alfr e em dissídio individual afasta a 

/

.. 	...- 
validadela nor,-ma coletiva., • 	 Nii.  

ss 

fr Outrossim, a Procuradoria Regional do Trabalho da 21' Região, ao 

ser proVocado pelo sindicato do/oPreito, em relatório de arquivamento da lavra do 

eminente procurador Dr. Rosivalció da Cunha Oliveira, opinou pela legalidade da 
.conduta posta ai:3S autos, 

decidindo pelo arquivamento do procedimento preparatório 

‘4", n.°178/2003, que detiunciavata "folga do sétimo dia", concluindo que: 

•••• 

Vê-se, pois que o entendimento dominante do 
Ministério Público do Trabalho, quanto a periodicidade do 
descanso semanal remunerado, (..) é no sentido de que este 
deva ser concedido semanalmente, obedecendo escala própria 
em razão das exigências técnicas da empresa, não 
obrigando-a a concedê-lo Imediatamente após o sexto dia 
trabalhado. 

Concedendo-se interpretação diversa, estaríamos 
comprometendo seriamente o sistema público de transporte de 
passageiros. pois obrigariamos Que eles contratassem um 
contingente elevado de empregados para garantir uma escala 
fixa. (original sem destaques) 
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Aqui gostaríamos de abrir um parêntese na questão de direito, abrindo a 

discussão para o campo macroeconômico, demonstrando a repercussão geral e 

negativa que a manutenção da decisão recorrida poderá..p.rovocar no ordenamento 

jurídico pátrio e na segurança jurídica das relações trabalhistas. da-categoria do 

transporte público rodoviário e urbano. 

A atividade desenvolvida pela Recorrento eansporte público de 
444. passageiros sob o regime de permissãON‘uma daquelas -controladas por preço 

público, onde vigora o principio de direita administrativo da moàicidadétas tarifas. 

Pois bem. ContranaNtodo o aréabouço jOridico existente sobre a 
av 	'`• 

concessão do repouso semanal' remuneradà‘para aNtividade7rem função de uma 
- • y 

interpretação equivocada dOS norm—a;"constitifcionais, além••  de/violar de morte o , 	 „„ rik: • 
principio da segurança jundiá, afeta gravemente o equilíbrio econômico-financeiro 

/ 
das empresas, diante da elevação de cyStosm „etodo Brasil, provocados pela possível 

adoção da escala fixa de 'f,,folgas;, •como prudentemente ressaltou o eminente 

procur,ador do trabalho no Relátórjo de kcíuivamento do Procedimento 0178/2003. 

-..., 
Nesta „ hipótese, 'o„ prejuízo ,não/será

• 	
da empresa, mas de toda , 	•-•r>— 	— 	:,'. 	--  

sociedade, pois a elevação de custos implicará na revisão dos contratos com a 

administração, com desdobramento1 /4direto na elevação tarifaria. 

,T ig•:, 

	

	Trazendo estas inforrnições para o plano da realidade, apenas teremos ,, 	

m..}) 

' '14, 	 .f 1, 
um aumento do, número , , de pessoas das classes economicamente mais 

1 ekr^ desfavorecidas que ficariam excluídas do uso do transporte público, mitigando o direito 
.#, 	

pétreo de liberdade•de locomoção. 

... 
(A título de informação, cabe destacar que, atualmente, segundo a 

k 1 	Associação 	acionai de Transportes Públicos, milhões de brasileiros já estão ‘i•,g,  p. 
excluídos do uso do transporte público simplesmente porque não podem arcar com 

ir este custordi blue fatalmente se agravará com a impossibilidade do uso da escala de 

	

, 	.ir: 
, 	_,...- 	cp• 

folgas.  
.....4.---"7  

Por outro lado, o aumento tarifário do transporte público tem 

s 
Informação colida no sita www.antp.org.br  
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conseqüência direta e imediata na redução de empregos formais, em função do 

aumento de custos das empresas com cada trabalhador, fato diametralmente oposto 

aos anseios dos estudiosos do direito do trabalho. 

Ademais, é notório que a modificação do entendimento dominante ¡obre 

o modo de concessão das folgas no setor de transporte público, que è nacionalmente 

semelhante ao aplicado nas empresas filiadas ao Recorrente, criará um caos, para 

não dizer a falência de inúmeras empresas, que amanheceriam com um imensurável 

passivo trabalhista em função da adoção' de uma interpretação teratológica do 

instituto. 

Desta forma, deve-se reforrriar a decisão de piso para declarar a 

validade da norma coletiva da categoria e, por conseqüência, reformar o julgado para 

excluir a condenação no pagamento de horas extras pela concessão de folgas após o 

sexto dia continuo de trabalho. 

INTERVALO INTRAJORNADA, REDUÇÃO. NORMA COLETIVA VALIDADE: 

A condenação se (fundamenta na invalidade das normas coletivas que 

regulamentam a atividade, firmadas entre o SINTRO/RN e SETRANS/RN, as Quais 

autorizam o gozo do intervalo intraiornada, para as linhas região metropolitana de 

Natal, local onde o empregado desenvolveu seu labor, com duração de trinta 
minutos até três horas, conforme a cláusula 12 da CCT 2004/2005: cláusula 11" 
da CCT 2005/2006 e cláusula 543  da CCT 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. a 
seguir transcritas:  

CLÁUSULA 12a - INTERVALO NAS LINHAS 
INTERMUNICIPAIS - As empresas das linhas intermunicipais 
poderão adotar intervalo intrajornada de 30 (trinta) minutos até 
04 (quatro) horas, exceto nas linhas da região metropolitana da 
capital, cujo intervalo será de 30 (trinta) minutos até 03 (três) 
horas. (CCT - Setrans/Sinlro 2004/2005) 

CLÁUSULA li3  — INTERVALO NAS LINHAS 
INTERMUNICIPAIS - As empresas das linhas intermunicipais 
poderão adotar intervalo intrajomada de 30 (trinta) minutos até 
04 (quatro) horas, exceto nas linhas da região metropolitana da 
capital, cujo intervalo será de 30 (trinta) minutos até 03 (três) 
horas. (CCT - Setrans/Sintro 2005/2006) 

I/r. Augusto Cosia la ranhai° Valle - GA IDRN 5.4 IS 
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CLÁUSULA 50 — INTERVALO NAS LINHAS 
INTERIVIUNICIPAIS - As empresas das linhas intermunicipais 
poderão adotar intervalo intrajornada de 30 (trinta) minutos até 
04 (quatro) horas, exceto nas linhas da região metropolitana da 
capital, cujo intervalo será de- 30 (trinta) minutos até 03 (três) 
horas. (CCT - Setrans/Sintro 2006/2007, 2007/2008/, 
2008/2009) 

A despeito da vedação de redução do intervalo intrajornada em nona 

coletiva através da Orientação Jurisprudencial n.° 342 da SBDI-16, o Tribunal Superior 

do Trabalho, com base nas peculiaridades da atividade do transporte coletivo de 

passageiros, firmou entendimento que não se aplica à atividade a recomendação 

contida na referida Orientação Jurisprudencial, como se vê nos seguintes acórdãos: 

RECURSO DE REVISTA, SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DO 
INTERVALO INTRAJORNADA, PECULIARIDADE DA 
ATIVIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO. 
VALIDADE. NÃO .APLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAIA° 342 DA SBDI-1. 

O precedente da OJ n°  342 da S8D1-1 foi baixado tendo em 
doritto padrão:da empresa que opera mediante unidade técnica 
fixa, em relação à qual se torna inteligível a norma do § 3°. do 
art 71, da-eLT, segundo a qual, para a supressão ou redução 
do intervalo intrajornada é indeclinável que o estabelecimento 
atenda integralmente as exigências relativas á organização de 
refeitórios. 
II - Não sendo materialmente possível a existência de refeitório 
no caso de empresas de transporte de passageiros, decorrente 
da própria natureza ambulante da sua atividade, é de se admitir 
excepcionalmente a validade de cláusula convencional em que 
tenha 'sido ajustada a supressão ou redução do intervalo 
intrajornada, mesmo sem a intervenção do Ministério do 
Trabalho. 
III - Isso não só em razão da prevalência da vontade coletiva 
privada, consagrada no art. 7°. XXVI. da Constituição Federal, 
como também pela evidência de a supressão ou a redução do 
intervalo, não implicando, objetivamente, prejuízo á saúde e 
segurança dos motoristas, vir ao encontro dos seus interesses, 
na medida em que, liberados de um recesso forçado de uma 
hora, são beneficiados com um menor tempo à disposição do 
empregador, com o consequente elastecimento do tempo para 
proveito próprio e convívio familiar. 
IV - Por conta da singularidade da negociação coletiva ultimada 
no âmbito da recorrida, da qual constou a introdução de jornada 
reduzida e continua de sete horas e vinte minutos, não se divisa 
a pretensa contrariedade á OJ 342 da SSDI-1, na medida em 
que o precedente não contempla a hipótese que o fora no 

6

0J 342. INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. NÃO 
CONCESSÃO OU REDUÇÃO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. VALIDADE (DJ 
22.06.2004). 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 trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7°, XXII, 
da CF/1988), infenso á negociação coletiva. 
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acórdão recorrido, de a supressão do intervalo ter sido acertada 
no âmbito da empresa de transporte urbano. 
V - Recurso não conhecido. 

) 
(Recurso de Revista, n° TST-RR-526/2005-004-24-00.7, 4 a 
Turma, Recorrente ADAIR ROSA DE ;'spuzA, Recorrida 
JAGUAR TRANSPORTES URBANOS LTDA, PUBLICAÇÃO: DJ 
- 19/12/2006). 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INTERVALO:. INTRAJORNADA. 
VALIDADE. Quando a norma coletiva estabelece condições que 
não implicam,' necessária e objetivamente, ofensa à saúde, à 
segurança e á dignidade do trabalhador, não se pode concluir 
que ela a norma ofende o § 3" do art. 71 consolidado. (ROAA-
141515/2004-900-01-00.5, .Relator Ministro José Luciano de 
Castilho PeSira) 

s._ 
REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. 
PECULIARIDADE DA ATIVIDADE DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE URBANO. VALIDADE. NÃO APLICABILIDADE 

'DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 342 DA SBDI- 1. 
- O precedente da OJ n° 342 da SBDI-1 foi baixado tendo em 

conta o padrão da empresa que opera mediante unidade técnica 
fixa, em relação à qual se torna inteligivel a norma do § 30, do 
art. 71, da CLT, segundo a qual, para a redução do intervalo 
intrajornada, 'é indeclinável que o estabelecimento atenda 
Integralmente as exigências relativas à organização de 
refeitórios. 

- Não sendo materialmente possivel a existência de refeitório 
no caso de empresas de transporte de passageiros decorrente 
da própria natureza da sua atividade, é de se admitir 
excepcionalmente a validade de cláusula convencional em que 
tenha Sido ajustada a redução do intervalo intrajornada, mesmo 
sem a intervenção do Ministério do Trabalho. 
III - Isso não só em razão da prevalência da vontade coletiva 
privada, consagrada no art. 7", XXVI da Constituição Federal. 
como também pela evidência de a redução do intervalo, além de 
não implicar, objetivamente, prejulzo à saúde e segurança dos 
motoristas e cobradores, vir ao encontro dos seus interesses, na 
medida em que, liberados de um recesso forçado de uma hora, 
são beneficiados com um menor tempo a disposição do 
empregador com o conseqüente elastecimento do tempo para 
proveito próprio e convivia familiar. 
(RODC-387/2005-000-03-00.0) 

Apesar de existirem entendimentos contrários a jurisprudência 

transcrita. 	Pleno do Tribunal Superior do Trabalho reuniu-se em 21 de setembro de 

2009, dando continuidade ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência iniciado no 

dia 31 de agosto de 2009, onde a corte decidiu, por maioria, dar flexibilização a 

Orientação Jurisprudencial n.° 342, SBI1, para o setor de transporte de passageiros 

urbanos. 

Dr. AMIMO (.0Sla Mill'111111:10 Valle OA 11/1( X 5.418 
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Apenas para corroborar com o alegado, segue recentissima decisão da 

r Turma do Tribunal Superior do Trabalho, a qual segue em seu inteiro teor em 

anexo, viabilizado o conhecimento e provimento da revista pelo art. 896, a, CLT: 

RECURSO DE REVISTA. 1. JUSTA CAUSA. 
CONFIGURAÇÃO. REVOLVI'MENTO DE FATOS É PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. O recurso de revista se concentra na 
avaliação do direito posto em discussão. Assim, em tal via, ja 
não são revolvidos fatos e provas, campo em que remanesce 
soberana a instancia regional. Diante de tal peculiaridade, o 
deslinde do apelo considerará, apenas, a realidade que o 
acórdão atacado revelar. Esta é a inteligência da Súmula 126 
do TST.Recurso de revista não conhecido. 2. INTERVALO 
INTFtAJORNADA. EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO. 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. -A Constituição da 
República, em seu artigo 7°, inciso XXVI, valoriza a 
negociição nas relações de trabalho, reconhecendo as 
convenções e acordos coletivos de trabalho. Logo, deve 
ser respeitada á pactuacão contida em acordos ou  
convenções coletivos que fixem intervalos intraiornada 
menores efou fracionados  considerando-se as 
peculiaridades da atividade desenvolvida pelos integrantes 
da categoria.a que pertence o Reclamante, o que autoriza a 
validação 'da norma coletiva, sem desrespeitar o 

	

entendimento 	consubstanciado 	na 	Orientação 
Jurisprudencial n° 342, da SBDI-1, do TST- (Ministro Carlos 
Alberto Reis, de Paula). Ressalva do Relator. Recurso de 
revista não conhecido. 
(RR - 787/2007-044-03-00.2 , Relator Ministro: Alberto Luiz 
Brescia'ril de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 20/05/2009, 
3a  Turma, Data de Publicação: 12/06/2009 — g.n.) 

Tecidas estas considerações jurídicas sobre a validade da norma 

coletiva da categoria, passa-se a explicitar a sistemática da fruição do intervalo 

1/4.. 	 intrajornada pelo reclamante, ora recorrido. 

• 

O intervalo para refeição, denominado de "café" na categoria, teve sua 

duração modificada durante o pacto, mas sempre com duração variando entre 40min e 

03h, Além deste intervalo são concedidos pequenos intervalos entre as viagens, 

conhecido por "bandeira", com duração variando entre cinco e dez minutos. 

Esta forma de concessão dos intervalos decorre das características 

peculières ao serviço prestado, sendo mais benéfico ao empregado, pois não se 

permite a paralisação do serviço durante o percurso de uma viagem para sanar uma 

necessidade fisiológica. fazendo-se imperioso que o intervalo intrajornada seja 

fracionado entre as viagens. Nota-se, entretanto, que a soma dos intervalos 

concedidos superam razoavelmente o minimo legal de 1h. 
ur. Augusto Cosia Maranhão Volte - 0A11/101 5.418 	 28 
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1. 	 Além disso, a concessão de intervalo intrajornada reduzido é 

.:. benéfica ao empregado do setor de transporte de passageiros urbano e 1 
metropolitano, pois nem sempre os terminais on.de-ocorre o encerramento e 

.„),nit . 	2^...ss,...,,_ 'inicio das viagens estrutura, além de se inserirem, via de regra, em locais ermos l' 
1 

da cidade. Esta caracteristica impede que o emPregado.
a • recure "'sua casa par-y 

X 	.1..13 realizar as refeições, permanecendo no próprio terminatRo seusrtntervalo de .deséanso,' 
sendo mais benéfico ao trabalhador desta atividade ter \um inter,Álo reduzido, por 1 	-.... 

t... 	 \ . ":4" 	/ conseqüência dispondo de menos tempo,de autodisposição ao empregador. 

IV, 	PEDIDO: 

Diante dojáxpcstC vem à presente requerer ao Colendo Tribunal 
`Ne 

Superior do Trabalho que seki,igne em conhecer o presente Recurso de Revista para 
1. » 

declarar que o repouso .semanal pode:ser fruido em qualquer dia da semana, 
N 

independente do intervalo•entre.umajolga•e outra (como destacado no Precedente , 

Administrativo 46 - publicado através do ato declaratário n.° 4 de 21 de fevereiro de 

2002), declaraodo-nião•obrigatoriedade da imediata concessão deste após o sexto 
. 	4. 	• 	 ‘‘.. 	• 	. 

dia de trabalho, especialmente nas atividades continuas de natureza essencial, como 
' 

é o ceei) !da Recorrente,'Para reformar o v. acordão atacado de modo a excluir a  

condenação:da Recorrente pelo pagamento das horas trabalhadas decorrentes do 

sétimo dia de trabalho continuo e sua demais conseqüências.  
•••/ 

uutrossim, requer 9 conhecimento e provimento da revista para 

.„....nr-tdeclaíar válidac.redução do intervalo intrajornada, para o caso do empregado de 

et 
	empresas de transporte.de•passageiros urbanos e metropolitano, quando fixada por 

/ 	norma coletiva, reformando o v. acórdão para excluir a condenação em horas extras 

quando houve a concessão do intervalo intrajornada de 40min. 

t, Nestes Termos, 
4 

. \ 	

1y 
 pede deferimento 

N. 

Natal, 30 de setembro de 200 

Augusto osta Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

i». Augiisiii Cosia Maranhão Valle— ()A litIZN 5.418 
Amimas 1Sai 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA XXI REGIÃO, EM RAZÃO DA 

MATÉRIA: 

Processo: 

Recorrentes: 

Recorridos: 

Referência: 

84500-08.2008.5.21.0002 	 74,k.  • 

Empresa São Cristóvão Ltda. e outra 	\-; 

Romário Rodrigues dos Santos e outros 	• 
Interposição de Recurso de Revista 	

'1. ovo. 

"44 

TR
T2

1 RE
GIÀ

O-
SC

P -
05/

05
/1

0
 17

:3
9 -0

39
16

7 

r. 
• 

A MPRESA SAO CRISTOVÃO LTDA. e a VIAÇÃO RIOGRANDENSE 

LTDA., já qualificadas nos autos daproceSso em epígrafe, por seus advogados, vem, 

respeitosamente; ▪  à presença de Vossa Excelência, na forma • do art. 25, VI, do 
1 

Regimento Interno db Tribunal Regional do Trabalho da XXI Região e art. 896, §1°, 

CLT, interpor aC,JRSal DE REVISTA para Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, na 
' 

forrna•dbrartigo 896,-alineas "a" e "c';,da Consolidação das Leis do Trabalho, pelos 
/ ' 

-. 	- 
funidargentot que seguem. 

- 

,i'S 
O v. 'acórdão atacado, data máxima vênia, divergiu da interpretação 

kdadáp matéria por jutros Tribunais Regionais do Trabalho e pelo próprio Tribunal 

\Superikt,do Trabalho, ao aplicar a responsabilidade civil objetiva do empregador pelo 

evento morte decorrente de crime praticado contra o empregado durante a jornada de 

trabalho. - 

Para demonstrar a divergência jurisprudencial, apta a ensejar a revista 

pela alínea "a", do art. 896, da Consolidação das Leis do Trabalho, segue o cotejo 

anafitico das ementas do acórdão atacado e das decisões divergentes: 
. 	 . 

Dr. Augusto Costa Maranhão Volte — OAB/RN 5.418 
Av. Amintas Barros. n.° 3.117. Bloco 1, Sala 05, Lagoa Nova. Natal/RN. CEP: 59.054-830. 
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Recurso do Sindicato. Terceiro. Interesse iuridico, Inexistência.  
Não conhecimento do recurso.  
Exige o interesse jurídico que o terceiro interessado demonstre 
que seu direito tenha sido atingido, de forma imediata, o que 
não ocorre quando é lançada a simples alegação de que a 
sentença constitui precedente desfavorável à classe 
econômica, no que tange à responsabilidade civil decorrente de 
assalto a ônibus. 
Recurso não conhecido. 
Recurso da empresa. Dano Moral. Transporte urbano de  
passageiros. Acidente de trabalho, Assalto. Morte do  
empregado. Atividade de risco. Responsabilidade do  
empregador. A atividade desenvolvida pela empresa, como 
prestadora de serviço público de transporte de passageiros, 
envolve, por sua natureza, risco atinente à violência urbana e 
como tal expõe a situação de risco seus trabalhadores. Tendo, 
o empregado, sido alvejado por disparos de arma de fogo 
em razão de assalto no interior do microônibus, no qual 
desempenhava as atividades de motorista e cobrador, 
configurada está a responsabilidade obietiva da empresa  

ante o evento danoso que culminou com a morte do  

empregado.  
Indenizacão. Valor. Cabível a indenização por dano moral, o 
valor inicial, fixado em R$ 100.000,00, deve ser sopesado à 
caracterização da responsabilidade objetiva, atinente aos riscos 
da atividade, quanto ao evento assalto, por ser fato repetido, 
não se cogitando do caráter pedagógico na fixação do valor da 
indenização, razão por que se impõe a sua redução, para R$ 
59.000,00. 
Recurso parcialmente provido. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 2? Região, r Turma, 
Acórdão n.° 91.986, Rel. juiz Joaquim Silvio Caldas 
(convocado), redatora p/ acórdão Maria do Perpétuo Socorro 
Wanderley de Castro, Divulgado no DEJT n° 445, em 
23/03/2010(terça-feira) e Publicado em 24/03/2010(quarta-
feira). Traslado n°219/2010. — g.n.) 

ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. É 
certo que a configuração do dano material ou moral somente é 
aferível quando a prova é insofismável, não deixando margem 

dúvida quanto á repercussão do sofrimento causado à vítima, 
sendo do Autor o ônus da prova, conforme disposto nos arts. 
818 da CLT e 333, I, CPC, por se tratar de fato constitutivo do 
pretenso direito à percepção da indenização por danos morais 
e patrimoniais. Contudo, não há falar em culpa da 
empregadora, pois não incumbia a esta zelar pela 
segurança de seus empregados fora dos limites do 
ambiente de trabalho, máxime quando o evento decorre de 
conduta ilicita de terceiro, que é imprevisível e não envolve 
a adoção de medidas normais de segurança do trabalho 
que pudessem evitar a prática de ilicitos dessa natureza. 
Assim, não demonstrado o nexo de causalidade entre o 
acidente de trabalho sofrido pelo Reclamante e a culpa da 
empregadora, impossível imputar-lhe o dever de indenizar. 
Recurso provido." (TRT da 10° Região, 30 Turma, RO- 00846-
2008-003-10-00-0, Relator Desembargador Braz Henriques de 
Oliveira, DJ de 24/4/2009). Recurso ordinário conhecido e 

Dr. Augusto ( INIII 11arankilo kiale • 0113114N S418 
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Vele fone. fa .% (84) 3234-2 4 	ally1.1S(OVUlitftbilLitmail.com  



,  661 

Waranhão Advocacia 
desprovido. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 108  Região, 3' Turma, 

Processo: 	00343-2008-861-10-00-0 	RO, 	Relatora 

Desembargadora Márcia Mazoni Urdo Ribeiro , julgado em 
19/05)2009, publicado em 29/05/2009 — doc. 02 — g.n. - obtido 
no sita www.trt10.jus.br) 

ACIDENTE DE TRABALHO: DANO MATERIAL, DANO 
MORAL E PENSIONAMENTO: IMPUTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 	PATRONAL: 	NATUREZA 

SUBJETIVA: EXIGÊNCIA DO ELEMENTO CULPA, NA 
VERTENTE DOLOSA OU CULPOSA STRICTU SENSU: 
NEXO CAUSAL: INEXISTÊNCIA: ASSALTO DURANTE O 
TRABALHO COM LESÕES FISICAS AO OBREIRO: FALTA 

DE 	SEGURANÇA 	PÚBLICA 	ADEQUADA: 

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO: 
IMPREVISIBILIDADE DO INFORTÚNIO: 
ATIVIDADE EMPRESARIAL COMUM. 
O artigo 7°, inciso XXVIII, parte final, da Constituição Federal 
de 1988 disciplina que a indenização devida pelo empregador 
em favor do empregado, quando ocorrido acidente de trabalho, 
somente é devida nos casos de dolo ou culpa patronal. 
No caso dos autos, não se evidenciam elementos aptos a 
demonstrar a culpa da empresa para a ocorrência do evento, 
não existindo, assim, nexo de causalidade entre o fato danoso 
e qualquer conduta por ação ou omissão que possa ser 
atribuida â empresa. Acidente de trabalho configurado (Lei 
8.213/1991, artigos 19 c/c 21), sem responsabilidade patronal 
por falta de culpa lato sensu para o evento (CF, artigo 7°, inciso 
XXVIII, parte final). 
A premissa de que a Reclamada deveria garantir a segurança 
do Reclamante, por escolta ou outro meio, não pode prosperar, 
porque é do Estado o dever de assegurar a segurança pública, 
sendo, assim, impertinente a conclusão de que a empresa 
permitiu o infortúnio que vitimou o obreiro. 
Recurso ordinário do Reclamante conhecido e desprovido. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 10° Região, 2' Turma, 
Relator Alexandre Nery de Oliveira, Processo 00017-2007-001-
10-00-3 RO, julgado em 24/10/2007, publicado em 23/11/2007 
— doc. 03— g.n. — obtido no site www.trt10.jus.br) 

ASSALTO A ÔNIBUS. MORTE DO EMPREGADO. 
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA 
EMPREGADORA, APONTADA COMO LICITA, E O DANO. 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Para a responsabilização na 
esfera civil, não basta que se aponte uma conduta ilícita 
qualquer do agente: é necessário que seja essa conduta a 
causa efetiva do dano. No caso concreto, não há nenhum 
parâmetro seguro que permita estabelecer que, se a empresa 
não adotasse a prática de descontar os valores perdidos em 
assaltos, o assalto não teria ocorrido; ou que o empregado não 
teria reagido ao assalto; ou ainda, que a morte do obreiro não 
aconteceria O procedimento de descontar valores perdidos em 
assaltos é, além de 'licito, imoral. A perda da vida de um 
trabalhador no pleno exercício de suas funções é tráçico. 

Dr. Augusto Costa Maranhão Valia OAII/RN 5.418 
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lamentável e constitui razão de sofrimentos intensos e 
indiscutíveis para os familiares. Porém, não há nexo causal 
entre uma coisa e outra. Recurso ordinário não provido. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 10 Região, 3°  Turma, 
Processo 01028-2005-012-10-00-2 RO, Relator Francisco 
Holanda Gomes Almeida, Redator Braz Henrique de Oliveira, 
julgado em 10/05/2006, publicado em 26/05/2006 — doc. 04 — 
g.n. — obtido no site www.trt10.jus.br) 

ASSALTOS A ÓNIBUS. COBRADORA. CONCAUSA. 
DEPRESSÃO E SÍNDROME DO MEDO. DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. Para a 
caracterização do dano moral e material, deve haver a 
presença de três requisitos, quais sejam, a existência do dano, 
a culpa ou o dolo do agente, bem como o nexo causal que liga 
o dano ao ato lesivo praticado pelo ofensor. Ocorre que, a 

4110 	 responsabilidade a ser aplicada ao caso é a subjetiva, lá 
que a atividade de cobradora não é atividade de risco. 
Porém, o fato de ter ocorrido assaltos à mão armada independe 
da interferência da empresa para sua não ocorrência. Trata-se, 
pois, de fato de terceiro, que é excludente de responsabilidade 
da empresa reclamada. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 23° Região, Processo 
00332-2006-007-23-00-7, Relator Osmair Couto, julgado em 
29/03/2007, publiCado no DJEART23° em 02/04/2007 — doc. 
05 — g.n. — obtido no repositório oficial Informa Juridico — da 
Prolink — Registro 26/2004). 

Portanto, resta demonstrada a divergência jurisprudencial pela 

aplicação da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, em casos de acidente de 

trabalho provocado por atos de violência de terceiros, de maneira que a presente 

revista merece ser conhecida e remetida ao Tribunal Superior do Trabalho para fins de 

processamento e julgamento. 

Outrossim, cumpre apontar a revista também é interposta pelo 

fundamento da alínea "c", do art. 896, da CLT, eis que a decisão viola do Inciso XXVIII, 

do art. 7°, CF; do art. 186, CC; o Parágrafo Único, do art. 393, CC; e do art. 927 e seu 

Parágrafo Único, CC: 

1. 	Constituicão Federal: 

a. Art. 70  São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: (...) XXVIII - seguro contra 
acidentes de trabalho, a cargo do empregador 
sem excluir a indenização a gue este está  
obrigado, guando incorrer em dolo ou culpa. 

Dr. Augusto Costa Atarantar, Vali(' tIABARN 5.41$ 
A. Ainiatas Burro,. o. 	Bloco 1. Sala O. 1 Uthl Nota. Natal RN. ( 	“0.054-330. 
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2, 	Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato illcito. 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 
resultantes de' caso fortuito ou força .maior, se 
expressamentenão rse .. .houve, -por eles, 
responsabilizado: Parãorafo irnico. O caso  

\.\ 

fortuito ou de fo ca 1  máior verifica-se no fato 
necessário, cuias efeitos não -era possível evitar 
ou impedir. (g.n) 	\ 	e 

.4 	-.... 
\f! 	

i' 

Art.,927. Âiquele que, poRato ilícito (arts. 186 e 
187):-causar dano a outrem, fiCa obrigado a 
repará-lo. Parácirt-único. Haverá 'obrigação de 
-reparar o dano, indaendente-mente de culpa  
nos casos esbecificados 'em lei, ou quando a 
atividade 'normalmente desenvolvida pelo autor 

i do'dano implicar, POI" Sua natureza, risco para os 
.• 	direitos de outrem. (g.n) .` 

A violação literal a Constituição e a Legislação Federal decorrem da 

aplicação da responsabilidade ciVil.objetiva na decisão atacada, enquanto o sistema 

normativo prtê a responsabilidade cisiil'subjetia,‘_ 
N 

(-) 

Di nte dó exposto,. em face da corhplementação do depósito recursal, 

cujo comprovante segue em anexo\  (doc. 01), da tempestividade da interposição do 

Recurso de RLvista.e da comprovação da divergência jurisprudencial pela reprodução 

do julgado disponível 'na Internet e dyrepoaitório autorizado (art. 541, parágrafo único, 

CPC), requer-à‘que Vo▪  s▪  sa Excelência/se digne a receber o presente recurso de 
"44 	ra 

revistát-a7 divergência jurisPrudencial (art. 896, a, CLT) e afronta direta a 

idonstituiçãof  Federal e a Lei Federal (art. 896, c, CLT), no seu efeito devolutivo, 

processando-o e remetendo-o ao colendo Tribunal Superior do Trabalho - TST, para 

todos os fins legais. 

N.___Ndisetes Termos, 

Pede 'deferimento. 

Natal, 5 de maio de 2010. 

A gusto Costa Maranhão Valia 

OAB/RN 5.418 

Dr. Anuí Costa Maranhão Valia— 0A13/RN 5.418 
Av. Amimas Barros. 11.'3.137. Bloco!, Sala 05, Lagoa Nova. Natal/RN. CEP: 59.054-830. 

Telefone/Fax (84)3234-2131 imigustovalle@hotmail.com  



Maranhão Advocacia 
EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: 

COLENDA TURMA, 

DOUTO(A) RELATOR(A), 

je/  

eitt 	va' 	 -•‘„,/ 
RAZÕES DO.RECURSO DE REVISTA 

/ 

/- 
I. SÍNTESE DO CASO: 

Os recorridos apresentaram reclamação trabalhista distribuída para a 
\ 

Segunda Vara‘lo Trabalho de Natal/em desfavor da Empresa São Cristóvão Ltda., 
s\ 	-„,,... 	•,1 /  Viação Riograndense Ltda. é Transtv Transportes Ltda., atribuindo responsabilidade 

,, 
subjetiva 'às empresas integrantes do polo passivo da lide pelo óbito de seu genitor no 

curso-drdua jornada de trabalho vitima de "assalto a ônibus", pleiteando a ...• \ 
indenização por danos extrapatrimoniais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). .. 

i 	I 	 IN 
x 

\ 	
Instaurada a relação processual, as recorrentes por serem empresa do 

mesmo grupo econímicoi  apresentaram defesa conjunta alegando a inexistência do 
‘, 

deveRde indenizar ,péla inexistência de acidente de trabalho indenizável, ante a 

ausência de dilpa ou dolo do empregador; configuração do caso fortuito e força maior; 

fato de terceiro e ausência dos pressupostos de configuração da responsabilidade 

civil, apontando várias decisões jurisprudenciais a seu favor. 

Realizada instrução processual, não foram ouvidas testemunhas. Nos 
_ 

De-. Augusto Costa Maranhão Valia— OAR/RN 5.418 
v. Amimas Barros, eta 3.137. Bloco 1, Sala 05, Lagoa Nova. Natal/RN. CE?: 59.054-830. 
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autos constam Comunicação de Acidente de Trabalho emitida pela Empresa São 

Cristóvão Ltda. e cópia do Inquérito Policial que apura o crime acostada pela Transtv 

Transportes Ltda. 

Ao proferir a decisão impugnada, o juizo a quo afastou as preliminares 

arguidas, excluiu a Transtv Transportes Ltda. da relação processual e condenou a 

Empresa São Cristóvão Ltda. e a Viação Riograndense Ltda. a pagarem 

solidariamente aos Reclamantes/Recorridos a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) de indenização por danos morais por entender que é responsabilidade do 

empregador é objetiva, ante a omissão deste em assumir os riscos inerentes à 

atividade econômica que desenvolve. 

Inconformadas as recorrentes interpuseram recurso ordinário visando a 

reforma do julgado pela inaplicabilidade da teoria do risco e, portanto, incidência da 

responsabilidade civil subjetiva. 

O recurso ordinário foi parcialmente provido, mantendo-se a 

condenação pela aplicação da responsabilidade civil objetiva, decorrente da teoria do 

risco, apenas para reduzir o valor da indenização a R$ 50.0001 00 (cinquenta mil reais), 

por considerar que no caso em concreto não haveria conduta reprovável das 
empresas. 

II. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. 

O presente Recurso de Revista merece ser conhecido, pois preenche 

os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, se encontrando (a) 

tempestivo, eis que a disponibilização da intimação do julgamento dos embargos de 

declaração se deu em 26/04/2010, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, sendo 

considerada a data da publicação em 27/04/2010 (terça-feira) inicio em 28/04/2010 

(segunda-feira), nos termos do art. 40, §°3 e §04, da Lei 11.419/2006 e art. 6°, 
parágrafo único do Ato Conjunto CSJT.TST.GP. N.° 15/2008; (b) preparado, conforme 

comprovante de depósito recursal às fls. 208 e complementa* em anexo, no limite 

do valor previsto no ATO.SEJUD.GP  N.° 447/2009; (c) subscrito por advogado 

habilitado; (d) previsto em lei (art. 896, "a" e "c", CLT); e demonstrada a divergência 

jurisprucfencial e violação literal a Constituição e Lei. 
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Destaca, na forma da Instrução normativa n.° 23, do Tribunal Superior 
do Trabalho, os seguintes documentos: 

Procuração do advogado das recorrentes — O. 285/288 

Procurações outorgadas 1a-advogada dos recorridos — 
l. f 13 e 16 	 / 

Depósito Recursal — fls. 208 (F4.5.357,25) 

Complementação do Depósito Recursal (R$ 5.886,56) 

— em anexo — doc. 01. 
1'.- 

Custas Processtiais — fls. 206/207 (R$ 2.000,00) 

valor fixado na sentença de primeini grau — fls.  

180/186 

Iniciar— fls. 02/12 

Contestação 	42/54 	/11 
;Sentença de primeiro grau — fls. 180/186; 

i) 	Recurso Ordnário'— fls. 188/205 

Acórdão Recorrido — fls. 290/300 

Certidão de Publicação do Acórdão recorrido — fls. 

301
N  

-"Embargos de Declaração — fls. 302/304; 

Acórdão dos Embargos de Declaração — fls. 310/313; 

Certidão de Publicação do Acórdão dos Embargos de 

Declarraçâo — Os. 314. 

III. MeRITQ:DO RECURSO. 

L.- ( 
f1; 	 Inicialmente cumpre ressaltar, que embora a Recorrente reconheça a 

	

( 	
1 _ 	..nc . 

. existeia de medida provisória estabelecendo a demonstração da transcendência 

juridic>-politica, sobial e económica do recurso carece de maiores delongas a , 

comprovação desse requisito, defendido por parte da doutrina. Primeiro, por entender -....„. 	....- 
não se Podeaestabelecer condição de admissibilidade de Revista, corolário da 

exigibilidade imposta aos Recursos Extraordinários, por meio de legislação ordinária, 

quando a sua premissa maior se fundou em regramento determinado através de 

Emenda Constitucional, logo sua aplicação por intermédio de Medida Provisória se 
reveste de grande fragilidade para prosperar. 
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Além disso, a natureza juridica em que se funda a revista está 

justamente em estabelecer uma uniformidade no entendimento pretoriano a fim de 

evitar que os Tribunais firmem entendimentos divergentes a ponto de tutelar 

antagonicamente seus jurisdicionados em circunstancias idênticas, nessa esteira 

pode-se concluir que a natureza teleológica do Recurso-dej...22vista não permite a 

aplicação dessa exigência aceita pela doutrina, sob pena desse condição de 

procedibilidade contrariar o objetivo maior do direito qu'é estalecer.a justiça. 	/7 

Ainda assim, não custa ressaltar que a questão trazida à baila pela 

Recorrente reflete uma realidade estabelecida por todas as empresas de 

transporte do Brasil, fato que transcende a presente lide. pois repercute 
--..  

diretamente no equilíbrio econômico de um setor que desenvolve/ATIVIDADE 

PÚBLICA DE NATUREZA ESSENCIC.  
\\ 	 N. 

N... 	v 

/ 
/ 	/' 	'\ k'  --‘ I 	

C . 

i 	 . 

.0 
III.A. RECURSO PELA DIVERGENCIA JUIRISPBUDENCIAL. INAPLICABILIDADE 

"N./ / 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE 

CAPAZ DE/ATRAIR A APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE 

SUBJETIVA: \ 

Na presente demanda inegável a existência de acidente de trabalho por 

equiparação nos termos do art. 21, lb Ra" 'da Lei 8.213/91. Nesta esteira, patente a 
' 

-\\e  
boa fé da emps a tão logo soube do acorrido preencheu a Comunicação de Acidente 

de Trabalho, como se verifica às fls..2'0 dos autos. . , 

2 No entantir, o simPles fato de existir a comunicação de acidente de 

trabalho não implica jetn responsabilidade civil para o empregador. A Constituição 

Federal de 1988\â época, inovou o ordenamento juridico ao admitir a 

res\ponsabilidade civil do empregador (do art. 7°, XXVIII), mas apenas quando este 
\N 

incorrercom culpwou dolo no acidente de trabalho: 

Art. 70  São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

(...) XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 

empregador sem excluir a indenização a que este está 

obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa 
Dr. Augusto Costa Marattlifto Vont — OAB/RN 5.418 
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Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 211  Região dirimiu a lide 

com base na responsabilidade civil objetiva, decorrente da teoria do risco, prevista no 

art. 927, parágrafo único, do Código Civil, por considerar que a atividade desenvolvida 

engloba risco, com o seguinte fundamento: 

No caso em exame, a atividade desenvolvida 
normalmente pela empresa, como prestadora de serviço 
público de transporte de passageiros, è situação que também 
se dá nas atividades bancárias e nas desenvolvidas em 
supermercados. Ora, pela exposição ao atendimento ao 
público e pela lide com valores, a atividade está sujeita ao risco 
de assaltos que podem comprometer a integridade fisica dos 
seus empregados tamanha a violência que se instalou na 
sociedade revelando-se afortunada a empresa desses ramos 
que nunca passaram por uma contingência dessa natureza. 

In casu, o empregado era motorista e as circunstancias 
que cercaram sua morte decorreram de fato relacionado aos 
interesses da empresa. 

Verifica-se, nas cópias do inquérito policial trazidas aos 
autos (fls. 126/147) que o "de cujus", já havia sido assaltado 
outras duas vezes, o que insta concluir que a atividade, de per 
si, implicava, por sua natureza, risco a sua integridade física; 
nota-se que, na reportagem publicada em jornal (fl.137) está 
registrado que foi o terceiro assalto que o motorista sofreu e 
que foram levados também os seus pertences. Atente-se ao 
fato de que o reclamante exercia as atividades concomitantes 
de motorista e cobrador, compreendida nesta última a 
guarnição de valores pecuniários relativos ás passagens 
cobradas dos passageiros usuários do transporte, o que 
acentua ainda mais a sua exposição ao risco. 
(excerto da fundamentação do acórdão recorrido) 

A teoria do risco veio em boa hora para buscar o equilíbrio nas relações 

sociais almejada pelo Direito em evolução a teoria da culpa. Todavia, sua aplicação se 

restringe as hipóteses previstas em lei ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem. 

Ora, o transporte de passageiros em regra não é atividade de risco ou, 

ao menos, que considere crimes como roubo ou latrocínio como risco inerente a sua 

prestação, notadamente em uma cidade como Natal tida segundo as estatísticas 

criminais como a Capital mais segura do pais. Portanto, o risco a que alude a segunda 

parte do parágrafo único do art. 927 do Código Civil é o risco presumível e previsível 

da atividade desenvolvida pelo autor do dano. 

Por óbvio, no direito do trabalho, a teoria do risco somente encontra 
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guarida caso os danos gerados decorram de riscos previstos no Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA, previsto na NR 09. Ainda que se 

considerássemos outros riscos não previstos no PPRA, estes necessitariam estar 

intimamente ligados a atividade da empresa, 

No caso do transporte de passageiros, por exemplo, os danos causados 

em um acidente de trânsito devem atrair a aplicação da responsabilidade objetiva, 

tendo em vista que decorrem da atividade desenvolvida presumida e previsível de 

acontecer em algum momento da prestação do serviço. 

Outro exemplo clássico da aplicação da teoria do risco se dá no caso do 

lavrador da lavoura de cana de açúcar. É presumível e previsível que em algum 

momento o trabalhador rural ao cortar a cana com o facão venha a causar um 

acidente em si ou em outro colega de trabalho. 

O que não se pode admitir é que o risco pela prática de assalto seja 

considerado como inerente a atividade do transporte de passageiros. Desta feita, deve 

ser afastada a responsabilidade civil objetiva, inclusive porque os recorridos em sua 

exordial não requereram a sua aplicação. 

O infortúnio ocorrido não se encontra na esfera na qual é possível o 

empregador ter controle, trata-se de fato estranho ao contrato de transporte, atividade 

fim das empresas recorrentes e, sim de homicídio ou latrocínio, fato de terceiro. 

Vejamos os arestos firmados no Superior Tribunal de Justiça anteriormente â Emenda 

Constitucional n.° 45, in verbis: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FERROVIA, O ATO DE 
TERCEIRO QUE SE NÃO RELACIONE COM O CONTRATO 
DE TRANSPORTE NÃO IMPLICA A RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO TRANSPORTADOR. 
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. (STJ, REsp 100.067/SP, 
Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, QUARTA TURMA, 
julgado em 25.03.1997, DJ 25.08.1997 p. 39377) (Grifos 
acrescidos) 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTRADA-DE-FERRO - 
LESÕES EM PASSAGEIRA, ATINGIDA POR PEDRA 
ATIRADA DO EXTERIOR DA COMPOSIÇÃO. 
t - O fato de terceiro que não exonera de responsabilidade o 
transportador e aquele que com o transporte guarda 
conexidade, inserindo-se nos riscos próprios do deslocamento. 
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o mesmo não se verifica guando intervenha fato 
inteiramente estranho, devendo-se o dano a causa alheia 
ao transporte em si.  
II - A prevenção de atos lesivos, da natureza do que se 
cogita na hipótese, cabe a autoridade publica, inexistindo 
fundamento iuridico para transferir a responsabiridade a 
terceiros.  (STJ REsp 13351/RJ, Rel. Ministro EDUARDO 
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18.12.1991, DJ 
24.02.1992 p. 1869) (Grifos acrescidos) 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO A ÓNIBUS 
COLETIVO. MORTE DO COBRADOR. FATO ESTRANHO À 
ATIVIDADE DE TRANSPORTE. EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA 
SEÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1, A jurisprudência 
consolidada no âmbito da Segunda Seção do STJ 
considera assalto em interior de ônibus causa excludente 
da responsabilidade de empresa transportadora por tratar-
se de fato de terceiro inteiramente estranho à atividade de 
transporte - fortuito externo. 2. Agravo regimental provido. 
(Superior Tribunal de Justiça Número do Processo: AgRg no 
REsp 620259 UF do Processo: MG Classe do Processo* 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Número 
do Registro: 2003/0234139-0 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA (1123) órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA 
Data de Decisão: 15/10/2009 Data de Publicação: 26/10/2009), 

Ementa: 
CIVIL. INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE COLETIVO (ÓNIBUS). 
ASSALTO À MAO ARMADA SEGUIDO DE MORTE DE 
PASSAGEIRO. FORÇA MAIOR. EXCLUSÃO DA 
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. 1. A morte 
decorrente de assalto à mão armada, dentro de ônibus, por 
se apresentar como fato totalmente estranho ao serviço de 
transporte (força maior), constitui-se em causa excludente 
da responsabilidade da empresa concessionária do serviço 
público. 2. Entendimento pacificado pela Segunda Seção. 3. 
Recurso especial conhecido e provido. 
(Nome do Ministro Relator: FERNANDO GONÇALVES. 
Superior Tribunal de Justiça. Tipo do Documento: ACÓRDÃO, 
Número do Registro: 200501595750. Sigla da Classe: RESP. 
Classe do Processo: RECURSO ESPECIAL. Número do 
Processo: 783743. UF do Processo: RJ). 

Neste mesmo sentido, seguem decisões do Tribunal Regional do 

Trabalho da 10° e 23° Regiões, que ensejam o conhecimento da revista pela alínea 

°a", do art. 896, CLT: 

ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. É 
certo que a configuração do dano material ou moral somente é 
aferível quando a prova é insofismável, não deixando m rgem 
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dúvida quanto à repercussão do sofrimento causado à vitima, 

sendo do Autor o bnus da prova, conforme disposto nos arts. 
818 da CLT e 333, I, CPC. por se tratar de fato constitutivo do 
pretenso direito à percepção da indenização por danos morais 
e patrimoniais. Contudo, não há falar em culpa da 
empregadora, pois não incumbia a esta zelar pela 
segurança de seus empregados fora dos limites do 
ambiente de trabalho, máximi-quando_o evento decorre de 
conduta ilicita de terceiro, gim é imprevisível e.rião envolve 
a adoção de medidas normais de,segurança do trabalho 
que pudessem evitar a prátiCa de ilícitos dessa natureza. 
Assim, não demonstrado o nexo iàe causalidade entre); 
acidente de trabalho sofrido pelo Reclamante e,. a culpa da 
empregadora, impossível imputa.r7lhe o dever de indenizar. 
Recurso provido.",(TRT da 10' Região, 3° Turma, RO- 00846-
2008-003-10-0020, Relator Desembargador Braz Henriques de 

desprovido. 
Oliveira, DJ des-24/4/200.9curso tirdinário conhecido e 

(Tribunal Regional do Trabalho da 10° Região, 38 Turma, 
Processo: 00343-2008-881-10-00-0, RO, Relatora 
Desembárgadãra Márcia MazOni...Curcio Ribeiro , julgado em 
19/05/2009, ptiblicado em 29/05/2009 doc. 02 — g.n. - obtido 
no siíe wronittrt10.jUs.br) 

<1 r  

‘N‘ 
ACIDENTE DE TRABALHO: DANO MATERIAL, DANO 
MORAL E PENSIONAMENTO: IMPUTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 	PATRONAL: 	NATUREZA 
SUBJETIVANEXIGENCIA DO ELEMENTO CULPA, NA 
VERTENTE DOLOSA OU CULPOSA STRICTU SENSU: 

CAUSAL: INEXISTÊNCIA: ASSALTO DURANTE O 
TRABALHO tpro LESÕES FÍSICAS AO OBREIRO: FALTA 
DE 	SEGURANÇA 	PÚBLICA 	ADEQUADA: 
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO: 
IMPREVISIBILIDADE DO INFORTÚNIO: 
ATIVIDADE EMPRESARIAL COMUM. 
O artigo 70, inciso XXVIII, parte final, da Constituição Federal 
de 1988 disciplina que a indenização devida pelo empregador 
.em favor do.empregado, quando ocorrido acidente de trabalho, 
sornente.é aevida nos casos de dolo ou culpa patronal. 
No caso dos autos, não se evidenciam elementos aptos a 
demonstrar a culpa da empresa para a ocorrência do evento, 
não existindo, assim, nexo de causalidade entre o fato danoso 
e qualquer conduta por ação ou omissão que possa ser 
atribuída à empresa. Acidente de trabalho configurado (Lei 
8.213/1991, artigos 19 c/c 21), sem responsabilidade patronal 
por falta de culpa lato sensu para o evento (CF, artigo 7°, inciso 
XXVIII, parte final). 
A premissa de que a Reclamada deveria garantir a segurança 
do Reclamante, por escolta ou outro meio, não pode prosperar, 
porque é do Estado o dever de assegurar a segurança pública, 
sendo, assim, impertinente a conclusão de que a empresa 
permitiu o infortúnio que vitimou o obreiro. 
Recurso ordinário do Reclamante conhecido e desprovido. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 10° Região, 2' Turma, 
Relator Alexandre Nery de Oliveira, Processo 00017-2007-001-
10-00-3 RO, julgado em 24/10/2007, publicado em 23/11/2007 
— doc. 03— g.n. — obtido no site www.trt10.jus.br) 
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ASSALTO A ÔNIBUS. MORTE DO EMPREGADO. 
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA 
EMPREGADORA, APONTADA COMO ILÍCITA, E O DANO. 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Para a responsabilização na 
esfera civil, não basta que se aponte uma conduta ilícita 
qualquer do agente: é necessário que seja essa conduta a 
causa efetiva do dano. No caso concreto, não há nenhum 
parárnetra seguro que permita estabelecer que, se a empresa 
não adotasse a prática de descontar os valores perdidos em 
assaltos, o assalto não teria ocorrido; ou que o empregado não 
teria reagido ao assalto; ou ainda, que a morte do obreiro não 
aconteceria. O procedimento de descontar valores perdidos em 
assaltos é, além de ilicito, imoral. A perda da vida de um 
trabalhador no pleno exercido de suas funções é trágico, 
lamentável e constitui razão de sofrimentos intensos e 
indiscutíveis para os familiares. Porém, não há nexo causal 
entre uma coisa e outra. Recurso ordinário não provido. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 10° Região, 3° Turma, 
Processo 01028-2005-012-10-00-2 RO, Relator Francisco 
Holanda Gomes Almeida, Redator Braz Henrique de Oliveira, 
julgado em 10/05(2006, publicado em 26/05/2006 — doc. 04 — 
g.n. — obtido no site www.trt10.jus.br) 

ASSALTOS A ÔNIBUS. COBRADORA. CONCAUSA. 
DEPRESSÃO E SÍNDROME DO MEDO. DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. Para a 
caracterização do dano moral e material, deve haver a 
presença de três requisitos, quais sejam, a existência do dano, 
a culpa ou o dolo do agente, bem como o nexo causal que liga 
o dano ao ato lesivo praticado pelo ofensor. Ocorre que, a  
responsabilidade a ser aplicada ao caso é a subjetiva, já 
que a atividade de cobradora não é atividade de risco 
Porém, o fato de ter ocorrido assaltos à mão armada independe 
da interferência da empresa para sua não ocorrência. Trata-se, 
pois, de fato de terceiro, que é excludente de responsabilidade 
da empresa reclamada. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 23° Região, Processo 
00332-2006-007-23-00-7, Relator Osmair Couto, julgado em 
29/03/2007, publicado no DJE/TRT23° em 02/04/2007 — doc. 
05 — g.n. — obtido no repositório oficial Informa Jurídico — da 
Prolink — Registro 26/2004). 

111,6. RECURSO PELA VIOLAÇÃO A LEGISLAÇÃO E CONSTITUIÇÃO. 

APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. 

O ordenamento juridico pátrio aplica a responsabilidade civil subjetiva 

aos casos de indenização do empregador por acidente de trabalho, a saber: 

Constituição Federal: 

Art. 70  São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
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outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(—) 
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.  

Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato incito. 

Art. 927, Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único.  
Haverá obrigação de reparar o dano, independente-mente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou guando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem. (g.n) 

Portanto, a decisão de piso que aplicou a responsabilização objetiva do 

empregado por dano causado em acidente de trabalho viola o disposto nos artigos 

citados, já que a responsabilidade do empregador neste caso é subjetiva. 

Neste sentido, segue recente pronunciamento da 7a (Sétima) Turma do 

Superior Tribuna do Trabalho: 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 
ACIDENTE DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - 
ART. 7°, XXVIII, DA CARTA MAGNA E JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DO TST. 

Para a existência do dever de reparar o dano causado, 
alguns pressupostos devem estar presentes, sem os quais 
o próprio instituto da responsabilidade se torna inaplicável 
à hipótese, quais sejam, o dano experimentado pelo 
ofendido, a ação ou a omissão do causador, o nexo de 
causalidade e a culpa ou o dolo do agente. Trata-se do 
estabelecimento do nexo causal entre lesão e conduta 
omissiva ou comissiva do empregador, sabendo-se que o 
direito trabalhista brasileiro alberga tão-somente a teoria 
da responsabilidade subjetiva, derivada de culpa ou dolo 
do agente da lesão em matéria trabalhista (CF, art. 70, man 

-In casu-, o Regional concluiu 
que eram indevidas as pleiteadas indenizações por danos 
materiais e morais decorrentes de acidente de trabalho ocorrido 
no curso da relação empregaticia entre a Reclamante e a 
Reclamada, pois a responsabilização desta dependeria da 
caracterização de sua culpa ou dolo, o que não ficou 
demonstrado nos autos. Frisou que a causa de pedir aduzida 
na petição Inicial se relacionava apenas à omissão da Empresa 
quanto à observância das condições de segurança. Além qisso, 
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salientou que a prova colacionada nos autos demonstra que a 
Reclamante recebeu treinamento sobre as normas básicas de 
segurança do trabalho, riscos da atividade desenvolvida e uso 
correto dos equipamentos de proteção individual (EP1s), os 
quais foram devidamente fornecidos. 
3. O entendimento adotado pelo Regional não viola os 
dispositivos de lei e da Constituição Federal invocados no 
recurso de revista, uma vez qya,'Como.já mencionado, constou 
expressamente no acórdão/o fato de a" prova não ter sido 
suficientemente forte para demonstrar que o acidentelaboral 
tenha ocorrido por culpa oeNdolovita'Reclamada, o que 0 
suficiente para afastar sua condenação ao/pagamento de 
indenização por danos morais. \\ 	\i" 
Agravo de instrumento desprovido. 
(AIRR - 6240-03.2p06.5.04.0731 , Relator Ministro: Ives Gandra 
Martins Filho, Data de Julgamento: 01/04/2009, r Turma, Data 
de Publicação: 07/04/2009 .:4,g.n) 

*G 

..T.N..„,, \, .. 	, 
RECURSO.' DE —REVISTA...kir INDENiz,..ekçikof POR DANOS 
MORAISIE MATERIAIS - ASSALTO AO-CARRO FORTE EM 
QUE "LABORAVA O EX-EMPREGADO - ÓBITO - 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DE CULPA OU 
DÓLO DA RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 
IKAPLICABILIDADE - CF, ART. 7°, XXVIII. 
(1. Para `a • existência do dever de reparar o dano causado, 
alguns pressbriostosidevem estar presentes, sem os quais

quais 
quais o 

próprio ..ipstituto, da responsabilidade não pode subsistir,  

(d)' 	

I binissão do 'Causador, ''nexo de causalidade e a culpa ou o 
dolo. Trata-se do estabelecimento do nexo causal entre lesão e 

sejam, o•clano experioentado pelo ofendido, a ação ou a 

conduta orhissiva ou-cornissiva do empregador, sabendo-se 
que-cbdIreito frabalhistatrasileiro alberga tão-somente a teoria 
da resk;onsabilidade subjetiva, derivada de culpa ou dolo do 
agente da\lesão-em matéria trabalhista (CF, art. 7°, XXVII». 
2. -In casut, o Regional confirmou a sentença condenatoria de 
pagamento»  de indenização por danos morais e materiais 
decorrentes de.acidente de trabalho, sob o fundamento de que 
a resportisabiliiação da Empregadora seria objetiva, na forma 
do *art.' 927( parágrafo único, do CC, na medida em que 

(/ 2 	

• desempenha atividade empresarial intrinsecamente perigosa 
(transporte e segurança de valores). Conforme analisado pela 
Corte Regional, verificou-se que o assalto que resultou no óbito 
do Ex-Empregado não decorreu de ato culposo ou doloso 
atribuível á Empregadora, mas de fato relacionado a terceiros, 
qual seja, os assaltantes, que utilizaram armas (calibre ponto 
50) capazes de perfurar a blindagem do -carro forte- no qual 
estava o -de cujus-. 
3. Se, por um lado, a norma civil não alcança a esfera 
trabalhista, iluminada pelo comando constitucional do art. 7°, 
XXVIII, por outro, nenhuma atividade Jaboral está infensa a 
riscos de acidente (no próprio dizer de Guimarães Rosa, em 
sua epopeia -Grande Sertão: Veredas-, -viver é muito perigoso-
), mas a CLT somente admite o adicional de periculosidade 
para as atividades de risco acentuado, insito ao manuseio de 
explosivos, inflamáveis (art. 193) e energia 

elétrica (Lei 7.369/8
5, art. 1°), o que descartaria, em tese, a invocação da 

responsabilidade objetiva por risco em relação ao setor de 

_ 	_..... _ 
transporte e segurança de valores, que é a hipótese dos autos 
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• 

4. Assim, não há como se atribuir responsabilidade à 
Empregadora pelos danos morais e materiais decorrentes de 
acidente de trabalho que levou ao óbito o pai e marido das 
Reclamantes apenas considerando a teoria da 
responsabilidade objetiva. 
Recurso de revista parcialmente conhecido e provido. 
(E-RR - 14000-94.2008.5.03.0105 , Relator Ministro: Kees 
Gandra Martins Filho, Data ,cfrdulgamento: 18/03/2009, 71 
Turma, Data de Publicação: 27/03/2009). 	' 	• 

N '" 

INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTE,DE ACIDENTE-
DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE /SUBJETIVA DO 
EMPREGADOR. ARTIGO 7°Nt  INCISO , XXVIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I - No caso, não,se vislumbra o 
indigitado dano‘ássociado à intimidaõe, á vida, à honra e à 
imagem do recorrente, a despeito do aCidente de trabalho que 

lesionara, em Wtude deNo Regional tê-lo descartado 
invocando a ausência qe,;prova aé...gue a'empregadora agira 
com dolo ou ETRPS:•II.- Significa dizer que não,se pode dar pela 
ocorrência de dano Moral mediante a• simples constatação do 
nexo de causalidade entre a atividéde da empresa e a lesão do 
auto( Issá porque a 1 reparação "do._ dano pressupõe a 
culiSabilidàde do ofensor, quer o seja a titulo de dolo ou de 
culpa, culpabilidade indiscernivel na vicissitude que acometera 

recorrente. III - A prevalecer a tese de o dano moral ser 
decorrência automática de acidente de trabalho, estar-se-ia 
admitindo a responsabilidade objetiva do pretenso 
ofensoenão contemplada na norma constitucional de 
regência. Por, isso 4•imprescindivel aquilatar em que 
condições occiiiera o aéidente de trabalho para se aferir se 
esse teria•decorridoOil dolo ou culpa do empregador, 

o's,seja a titulo de culpa levíssima, a fim de 
assegurar ao lagredido a devida reparação pecuniária. IV - 
Entretanto, segundo se extrai do acórdão regional, a recorrida 
não procedeu com dolo nem com culpa sequer levíssima. 
que se divia do:contexto probatório que o acidente de trânsito 
que ocasiÈnouia lesão foi provacado por terceiro. Infirma de 
yez g.„insinuada culpabilidade do empregador o registro do 
Regional de não haver vestígio de descumprimento de normas 
de segurança por parte da empresa. V - Diante desse contexto 
fatio° e na conformidade do artigo 7°, inciso XXVIII, da 
Constituição, em relação ao qual prepondera o principio da 
responsabilidade subjetiva, descarta-se a afronta suscitada ao 
artigo 927, parágrafo único, do CC/2002. VI - Recurso não 
conhecido. 
(RR - 119900-76.2006.5.05.0462 , Relator Ministro: Antônio 
José de Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 13/08/2008, 
4° Turma, Data de Publicação: 22/08/2008) 

Apenas para argumentar, as recorrentes informam que como meio de 

tornar menos atrativo, por assim dizer, aos meliantes a prática delituosa do roubo, as 

empresas recorrentes sublocaram sistema de bilhetagem eletrônica à empresa 

Transtv Transportes ltda.,outrora litisconsorte passiva, com fulcro de reduzir 
a 

circulação de dinheiro no ônibus. Além disso, instalou câmeras de video em grande 
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parte de sua frota, visando melhor controlar o contrato de trabalho e intimidar a pratica 

de quaisquer crimes. 

Sendo assim, por não terem as recorridas agido com dolo ou culpa para 

resultado danoso, eis que não há relação de causa e• efeito entre o trabalho e o 

resultado, não está configurado o dever de indenizar, devendo sé( reformada a 

condenação de piso. 

s...,  
i 

III.C. ARGUMENTO SUCESSIVO. EXCLUDENTEDE RESPONSABILIDADE CIVIL 1 

FATO DOLOSO DE TERCEIRO / Homipipiq'N_ QUIPAR\ÁVEL AO CASO 

FORTUITO. 

7.:--- ‘..- • 	/ Acaso o Colando Vibunal*Supérior 	do Trabalho--entenda pela aplicação 
./ 	• . 	1, 	 -..é 

da responsabilidade civil objetiva, ainda não éétará configurado o dever de indenizar. 
/1  / „ 

.. '1/4\,/ / 
A situação pela qual passou o falecido mostra-se como proveniente de 

caso emineofemente fortuito e não figura como privilégio deste solo Potiguar. Trata-se, 
f 

antes de maisz
X  
nadasede problema'gra.ve e crônico de-falta de segurança pública, para 
3 	 / qual não"  concae ' i e de.foirmTalguma >Empre

•,,, 
sa Demandada, não podendo, portanto, 

ser responsabilizada de forma tão severa como esta pleiteada. 
1 	

\ 	• I 

	

EMENTA:.  'DANO. 	MORAL. ASSALTO. Por absoluta , 
... 	ausência' de' culpa imputável ao empregador, é 

- -'-- impossível fátribuir-lhe responsabilidade por eventuais 
- danos morais suportados pelo empregado decorrentes do 

assaltoe-de que foi vítima (artigo 159 do CCb). A 
segurança pública é incumbência do Estado. (TRT 30  

--es\ Região, Processo n° 01830-2001-002-03-00-0 RO, 
Sétima Turma, Dês. Bolivar Viégas Peixoto, Data de 

N• publicação: 22/08/2002, DJMG p. 15). 

ProCeder de forma contrária compromete os princípios fundamentais 
/ 

da República Federativa do Brasil, estampadas no art. 1° da Constituição Federal, por 
pulverizaro-desempenho da iniciativa privada, transferindo-lhe responsabilidades do 

Estado, como a responsabilidade por falta de segurança pública, coibindo, ao fim e ao 
cabo, o crescimento da nação. 
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No caso dos autos, os recorrentes se sentido injuriados em seu estado 

anímico em virtude do assalto do qual foi vitima o seu pai, procure então a justiça 

comum e cobre do Estado aquilo que entende devido em virtude da falta de segurança 

pública que acomete este país. 

Portanto, no caso em tela inexiste o dever de indenizar, pois o incidente 

se deu em razão de fato doloso de terceiro o que ilide qualquer responsabilização da 

empresa quanto à morte do empregado, por ser caso de fortuito externo, equiparando-

se à força maior. 

Como sabemos, o fortuito externo é algo inevitável e imprevisível, que 

escapa da aplicação da responsabilidade objetiva, pois não guarda nenhuma ligação 

com os riscos do transportador ou do contrato de trabalho do de cujus; é fato estranho 

à organização do negócio, pelo qual não pode responder o transportador. 

Em suma, são três os traços fundamentais do fortuito externo: a 

imprevisibilidade por ser estranho à organização do negócio, a autonomia em relação 

aos riscos da empresa e do transportador e a inevitabilidade, dai resultando a 
correlação com a força maior. 

Por tais razões, o fortuito externo equipara-se à força maior e exonera o 

dever de indenizar, pois por ser imprevisível e, principalmente, inevitável, torna o 

acontecimento entranho à pessoa do agente e à atividade. 

Nesse passo, o saudoso Ministro Carlos Alberto Menezes Direito se 

pronunciou da seguinte forma "O fato de terceiro não exonera de responsabilidade o 

transportador, como alinhado em precedentes dessa corte, é aquele que com o 

transporte guarda conexidade, inserindo-se nos riscos próprios do deslocamento. O 
mesmo não se verifica quando intervenha fato inteiramente estranho, devendo-
se o dano a causa alheia ao transporte em si'  (STJ - 3a Turma - Resp 174.382 - 
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito -j. em 05/10/1999, dj em 13/12/1999) 

Tal excludente, por si só, afasta o nexo de causalidade e por via de 

conseqüência exonera o empregador de responsabilidade. Assim, verificado que o fato 
se deu em razão de ato doloso praticado por terceiro, sendo imprevisível, inevitável, e 

estranho aos olhos do empregador, dá-se a exclusão da responsabilidade. 
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Na seara trabalhista, o ilustre Ministro Maurício Godinho Delgado, em 

decisão recente no Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu a exclusão de 

responsabilidade, em caso análogo, por ter o fato se dado em decorrência de ação de 

terceiro, in verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 126/TST. 
O Regional consignou tratar-se de responsabilidade 
subjetiva, que possui como pressupostos o dano, o nexo 
de causalidade do evento com o trabalho e a culpa do 
empregador. Também ficou consignado que a conduta 
delituosa foi decorrente de fato de terceiro, o que, na 
hipótese, afasta a formação do nexo de causalidade 
em face da Reclamada. Desse modo, escapa à 
finalidade do recurso de natureza extraordinária o 
revolvimento da matéria equacionada pelo Regional, com 
o redimensionamento da valoração das provas 
produzidas nos autos. E, como preceitua a Súmula 126 
do TST, é incabível o recurso de revista ou de embargos 
para reexame de fatos e provas. Agravo de instrumento 
desprovido. (AIRR - 1768/2005-201-06-40.8 , Relator 
Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 
04/06/2008, 6a Turma, Data de Publicação: 06/06/2008) 
(Grifos acrescidos) 

No mesmo sentido, seguem decisões dos Regionais da Terceira e 

Décima Oitava Regiões: 

EMENTA: ACIDENTE DO TRABALHO. FATO DE TERCEIRO. 
EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL " O 9 P.J.U.-TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 18a REGlA0 PROCESSO 
TRT-R0-02186-2007-009-18-00-5 simples fato de um 
acidente ter ocorrido no local e horário de trabalho não 
gera o liame causal para fins de responsabilidade civil, se 
tiver sido causado exclusivamente por um fato de terceiro, 
alheio ao contrato de trabalho, sem participação direta do 
empregador ou da prestação dos serviços para a 
ocorrência do evento. De fato, embora o infortúnio 
causado por terceiros se caracterize corno um acidente do 
trabalho para fins previdenciários, nos termos do artigo 21, 
inciso II, alinea a, da Lei n. 8.213/91, não há causalidade 
para fins de responsabilidade civil. Aliás, o Código de 
Defesa do Consumidor, aqui invocado por analogia, tem 
previsão expressa exonerando o fornecedor da indenização 
pelos danos causados aos consumidores, quando ocorrer a 
culpa exclusiva de terceiros(artigos /2, § 3, ir, e 14, § 3, 
II).(TRT da 3° Região, r Turma, RO-00118-2007-137-03-00-0, 
Data de Publicação: 23/05/2007, Relator: Sebastião Geraldo de 
Oliveira). 
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EMENTA. ACIDENTE DE TRABALHO. ASSALTO À MÃO 
ARMADA. TRANSPORTE COLETIVO. A responsabilidade 
pelos danos não pode ser imputada à empregadora 
quando o ato lesivo decorre de "fato de terceiro" estranho 
ao contrato de trabalho. Trata-se de causa de exclusão de 
responsabilidade patronal, equiparada ao caso fortuito e à 
força maior, que afasta a caracterização da culpa no 
evento, posto que a ação dos meliantes não pode ser 
imputada á empresa. (RO 00969-10 P.J.U.-TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIÃO PROCESSO 
TRT-R0-02186-2007-009-18-00-5, 	Devi2007-241-18-00-9 
RELATORA:JUIZA MARILDA JUNGMANN GONÇALVES 
DAHER REVISOR:JUIZ MARCELO NOGUEIRA PEDRA — g.n.) 

ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. É 
certo que a configuração do dano material ou moral somente é 
efetivei quando a prova é insofismável, não deixando margem 
à dúvida quanto à repercussão do sofrimento causado à vitima, 
sendo do Autor o ônus da prova, conforme disposto nos arts. 
818 da CLT e 333, I, CPC, por se tratar de fato constitutivo do 
pretenso direito à percepção da indenização por danos morais 
e patrimoniais. Contudo, não há falar em culpa da 
empregadora, pois não incumbia a esta zelar pela segurança 
de seus empregados fora dos limites do ambiente de trabalho, 
máxime quando o evento decorre de conduta ilícita de 
terceiro, que é imprevisível e não envolve a adoção de 
medidas normais de segurança do trabalho que pudessem 
evitar a prática de ilícitos dessa natureza. 
Assim, não demonstrado o nexo de causalidade entre o 
acidente de trabalho sofrido pelo Reclamante e a culpa da 
empregadora, impossível imputar-lhe o dever de indenizar. 
Recurso provido." (TRT da 10° Região, 3° Turma, RO- 00846-
2008-003-10-00-0, Relator Desembargador Braz Henriques de 
Oliveira, ai de 24/4/2009). Recurso ordinário conhecido e 
desprovido, 
(Tribunal Regional do Trabalho da 10° Região, 3° Turma, 
Processo: 	00343-2008-861-10-00-0 	RO, 	Relatora 
Desembargadora Márcia Mazoni Cúrcio Ribeiro , julgado em 
19/05/2009, publicado em 29/05/2009 — doc. 02 — g.n. - obtido 
no sue www.trt10.jus.br) 

À vista disso, resta demonstrada a excludente de responsabilidade civil 

por fortuito externo, previsto no art. 393, parágrafo único, CC, equiparando-se à 

excludente de força maior, por razão de o fato ser imprevisível, autônomo e inevitável, 

tendo ocorrido por dolo de terceiro (homicídio), não guardando qualquer relação com a 

atividade desenvolvida pelas recorrentes. 

IV. PEDIDO: 

Diante do exposto, requer o conhecimento do presente Recurvo de 
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Revista para reformar o julgado de piso julgar improcedente o pedido de indenização 

por danos morais, afastando a teoria do risco para aplicar responsabilidade civil 

subjetiva. 

Caso a Corte entenda pela aplicação...da_responsabilidade civil 

objetiva, requer, sucessivamente, a reforma do julgadóipela ,presençada•excludente 
• 	. 

de responsabilidade civil — fato fortuito externo — decorrerite dorlato de terceiro. 

Por fim, pede a inversão dos ônus da suCurnbtríCia, ,e'rn razão da 

improcedência do pedido. 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 	
NSN‘SC 

„13) 

Natal, 5 de i aio de .2010. 1  

A 
	

usto Costa 	a 
	

Valle 

OAB/RN 5.418 

ustovall hotmailcom 
N. -1 
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!Maranhão Advocacia 

EXCELENTiSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA QUARTA (4) VARA 

DO TRABALHO DE NATAL/RN: 

Processo: 	192900-76.2009.5.21.0004 (RTOrd) 

Reclamante: Manoel Faustino da Silva 

Reclamada: Viação Cidade das Dunas Ltda. 

Referência: Exceção de pré-executividade 

l() .,...,. .. 
VIÇAO CIDADE DAS DU

N,
NASILTDA., reclamada, já qualificada 

nos autos da recl 

A

amação trabalhista em epígrafe, por seus advogados, vem, r- .1 	 \ 	N respeitosamente, mresença de Vossa Excelência, apresentar EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVID2DE  etrn desfavor do INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 
INSS, terceiro intea`dohoesssim-j ridic,a de direito publico interno, autarquia federal 

especial, átravés de sua Agência da Previdência Social, localizada na Rua Apodi, n.° 
/ 	%. 

21
/ 

 50, 3"...apdar, Tirol, Natar/RN, CEP 59.020-130, pelos fatos e fundamentos que 
passa a expor para a.o-fihal requerer. 

r 

I. DOS FATOS: 	

\ , 

Após o cumprimento do acordo pela reclamada, houve a apuração da 

verba previdenciária pelo setor competente deste juizo, que constatou a quantia de R$ 

58,00 (cinquenta e oito reais) relativa à contribuição previdenciaria de Terceiros 
(Sistema "S"). 

_ 
Dr..Augusio Costa Maranhao Valia — OAB/RN 5.418 

Av. Amimas Barros, o.' 3.137. Bloco 1, Sala 05, Lagoa Nova, Nanai/RN. CEP: 59.054-830. 
Telefone/fax (84) 3234-2131 1 augustovalle@hoonail.com  



Yaranfião Advocacia 
Ocorre que a Justiça do Trabalho é totalmente incompetente para 

executar esta contribuição, razão pela qual a ora Excipiente opõe a presente Exceção 

de Pré-Executividade, por ser matéria de ordem pública, e independer de garantia da 

execução. 

/ 

Os cálculos homologados po"Heste juízo incluíram erroneamente a 

quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito realdjiaalizada até '1 de janeiro de 2010, 
/ 

\.. 
referente à contribuição de terceiros, quandõ,a Justiça' clo Trabalho é incompetente 

para executar tal contribuição. 

7r—'.\ 	- i  is • 
Como se sabe a Justiçado Trabalho é competente.para executar, de 

	

/ 	• 	x. 	: 	 -.Np 

oficio, as contribuições sociais4previstas no art. 195, I, "a" e II, CF e seus acréscimos 
(-. 	i 	/ 

legais, das sentenças que proferir (art:..1:&III, CF). 

A Ocorre que o 	'> 240 da Constituição da República ressalva 
..."-tr  

expressamente do art. 195 as "contribuições,comPulsónas dos empregadores sobre a 
-,.... 	"N .:-N. ./ 

folha de salários, destinadas as.entidades privadas de serviço social e de formação 

er 	
"%. 	1 

profissional vin t uladas ao sistema sindical"'\ 

, 	 1 
Em razão disso, o Tribunal Superior do Trabalho mantém 

* 	
entendimento uni 	h ssono er.pa da.inlompétência da Justiça do Trabalho para executar 

/ 

I i 
	

as ooritHbUições devidas ao Sistema ."S". Cite-se, como exemplo, diversos acórdãos 

/ 	./ 	
...... 

proferidos !recentemente, /á verbis: 

(e  

II. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS: 

Ementa: 
RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

.CRÉDITOS DEVIDOS A TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO. A execução da contribuição de terceiros 
(SENAI, SESI, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA) não se 
'insere na competência da Justiça do Trabalho, o que resulta dos 
próprios termos do inciso VIII do art. 114 da CF/88, que só se refere 
àquelas previstas no art. 195, I, a e II da CF/88, quais sejam, as 
devidas pelo empregador e pelo trabalhador. No mesmo sentido, o 
art. 240 da CF/88, que ressalva, do disposto no art. 195, as 
contribuições dos empregadores destinadas ás entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical. Recurso de revista não conhecido, (Tribunal Superior do 
Trabalho. Feito: RR - 622/2008-001-21.00.5. Data de Publicaçao: 

Dr. Augusto Costa Maranhão V Ibile — OAI3/RN 5.418 
Av. Amimas Barros. n» 3,137. Bloco 1, Sala 05. 1.agott Nova. Natal/RN, CEP: 59.054-830. 

Telefone/fax (34) 3234-2131 augustovalleehounail.coin 
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25/09/2009. Data de Julgamento: 16109/2009. Relator: Mauricio 

Godinho Delgado). 

Ementa: 
EXECUÇÃO. 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS A 
TERCEIROS. SISTEMA S . 

A Emenda Constitucional n.° 20/98, que 

acrescentou o § 3030 artigo  114 da Carta Magna, transformado pela 
Emenda Constitucional n.° 45/2004 no atual inciso VIII desse mesmo 
dispositivo, atribuiu competência à Justiça do Trabalho para 
executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no artigo 195, I, 
a , e II, da Constituição da República e seus acréscimos legais, mas 
não a estendeu às contribuições devidas a terceiros, cuja 
arrecadação e fiscalização, disciplinadas por regra especial prevista 
em lei ordinária, passaram a ser atribuição da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, por força do que dispõe o artigo 30 da Lei n.° 
11.457/2007. Agravo de instrumento não provido. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. JUROS E 
MULTA SOBRE VALORES PREVIDENCIÁRIOS. 1. Em se tratando 

de processo em execução, o recurso de revista ser se viabiliza 
mediante a demonstração de afronta direta e literal a preceito 
constitucional, nos termos do artigo 896, § 2°, da Consolidação das 
Leis do Trabalho e da Súmula n.° 266 do Tribunal Superior do 
Trabalho. 2. Não se constata, no caso concreto, violação direta e 
literal dos dispositivos da Constituição Federal invocados pela parte, 
na medida em que a controvérsia relativa á incidéncia de acréscimos 
legais no cálculo da contribuição previdenciária situa-se na esfera de 
interpretação e alcance da legislação infraconstitucional. Agravo de 
instrumento não provido. (Tribunal Superior do Trabalho. Feito: 
AIRR-170912006-152-03-40. Data de Publicação: 12/06/2009. 

Relator: Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001). LELIO 
BENTES CORRÊA). 

Ementa: 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO O art. 114, VIII, da 

Constituição Federal consagra a competência da Justiça do Trabalho 
para execução das contribuições previdenciárias a cargo do 
empregado e empregador devidas à Previdência Social. Por sua vez, 
o art. 240 esclarece que as contribuições devidas a terceiros não se 
inserem na competência da Justiça Laborai. Assim, tendo o 
Colegiado de Origem estendido a competência da Justiça Labora, 
para execução das contribuições devidas a terceiros, tem-se por 
violado o art. 240 da Constituição da República. Recurso de revista 
conhecido e provido. (RR — 1856/2007-005-12-00). 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EXECUÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS SISTEMA S CF, ART. 
114, VIII. 1.0 art. 114, VIII, da CF fixou a competência da Justiça do 
Trabalho para executar de oficio as contribuições previdenciárias 
previstas no art. 195, I, a , e II, da Carta Magna decorrentes das 
sentenças que proferir. (RR-1401/2003-011-12-85, Relator IVES 
GANDRA MARTINS FILHO, 7° Turma TST, Data de Publicação: 
29/08/2008, NIA: 4483591) 

Dr. Augusto Costa Maranhão Valle —0A13/RN 5.418 
Av, Mninata Barros. n." 3.137. Bloco 1. Sala OS, Lagoa Nova. NaiallitN.CLP: 59.054-830. 

Telefoneilá !. (84)3234-2131 auguslovallerwhottnail.com  
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Outras decisões, também emanadas do TST, indicam o 

posicionamento deste Tribunal quanto à incompetência desta especializada para julgar 

a matéria - v.g. RR1660/1996-005-08-40.4, 4aT, DJ 11/02/05, RR 537/1997-103-03
-

00.2, 2°T, DJ 01/06/07; Al RR 967/1996-851-04-40.3, 4aT, DJ 01/06/07. 

Desta feita, resta demonstrada a ,incompetência • da—Justiça do 

Trabalho para executar as contribuições devidas ao Stema57-rnerecend0 ref-Orr
-7-71a 

os cálculos de liquidação neste particular. 

III DO PEDIDO: 

Por todo o exposto, a Fil'..--aada, ora xcipientei, requer à Vossa 
i Excelência que se digne acolher presente•manifestação pela-,,Inesistência do débito 

de R$ 58,00 (cinquenta e oitokreais)
i  referente à 4intribuição previdenciária devida a 

I 
Terceiro, haja vista a incornpetênaia,_ sdesta Justiça especializada para executar a 

mencionada contribuição. 
 

(\ 
Nestes termos, 
/ 

Pedeideferimento. 

r 
Natal, i1.0 de ma de 2010. 

Dr. Augusto Cosia Maranhão Valle — OAB/RN 5,418 
Av. Mulatas 13arros. n.0  3.137. Bloco 1, Sala 05, Lagoa Nova. Natal/RN. CEP: 59.054-830. 

Telefone/fax (84) 3234-2131' auguslovalle@hounitil.com  

4 



Nestes termos, 

Pede deferimento. 

/Natal/RN, . 

anhâo Valia 	 Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 5.418 
	

OAB/RN 8.729 
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EXCELENT1SSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA PRIMEIRA UI VARA 

DO TRABALHO DE NATAL/RN: 

Processo: 	190100-84.2009.5.21.0001 (RTOrd) 

Reclamante: Francisco Félix Fernandes 

Reclamada: Viação Riograndense Ltda. 

Litisconsorte: Transporte Trampolim da Vitória Ltda. 

Referência: Contra-razões ao Recurs,ci Ordinário 

o 

ANIAÇA0 RIOGRANDENSE 'LTDA. e a TRANSPORTE TRAMPOLIM 

DA VITÓRI/LTDA., já qualificadas nos autos da Reclamação Trabalhista em 

	

11) 	 N:. '4 t  
epigrafes:ifr, p r seus advogadosf: vêm, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelé .  ! 	. • . '-‘ r eia:- apresentar CONTRA-RAZÕES ao recurso ordinário interposto por 

uFRANCISCO:4ELIX 	 , 	q alificado, com fulcro FERNANdWt 'já 	 no art. 900, da 
N %.4•,--.74  '. i 

Cpnsolidação das Leis-do•Trabalho, 

Deste modo, requer sua juntada aos autos para apreciação pelo 

Egrégio Tribungl'Regional do Trabalho da 21° Região. 
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V-5. 30 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21° REGIÃO: 

 

Processo: 

Recorrente: 

Recorrida: 

Recorrida: 

Origem: 

190100-84.2009.5.21.0001 (RTOrd) 

Francisco Félix Fernandes 

Viação Riograndense Ltda. 

Transporte Trampolim da Vitória Ltda. 

1a Vara do Trabalho de Natal/RN 

DOUTO(A) RELATOR(A), 

COLENDA TURMA, 

CONTRA-RAZÕES RECURSAIS 

1 SÍNTESE DA DEMANDA: 

O recorrente propôs reclamação trabalhista em desfavor das 

reclamada
t
s com a finalidade de vê-las condenadas ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão de suposta 

demissão discriminatória. 

Oportunamente, as reclamadas apresentaram defesa e demonstraram a 

total insubsistência do pleito obreiro, haja vista a inexistência de contrato de trabalho 

ou prestação de serviço para a litisconsorte, conforme foi comprovado pela 

documentação acostada aos autos. 

Outrossim, foi demonstrada a inexistência de prática de ato ilícito por 

parte das reclamadas ou de dano sofrido pelo reclamante, elementos necessários para 

a configuração da responsabilidade e conseqüente condenação. 

Av. Ainintas Barros n° 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal # IkN 59054-830 I Fax: 55 (84) 3234.Z\31 

www.; na ran uadvocaci .aelv.hr 
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Em sede de Instrução processual, as partes concordaram com a juntada 

de três atas de audiência de instruçãO como prova emprestada, além de sentença 

proferida ern demanda semelhante, a qual julgou improcedente os pedidos obreiros. 

Ademais, foram tomados os depoimentos do reclamante e do preposto da reclamada 

principal. 

Encerrada a instrução, os pedidos formulados na petição inicial foram 

julgados improcedentes. Eis alguns trechos da r. decisão atacada: 

(•••) DA RESPONSABILiDADE SUBSIDIÁRIA 

(•••1 
Os fatos alegados pelas reclamadas restaram comprovados. 
O reclamante sempre foi empregado da reclamada príncipal e 

esta foi a responsável por todos os haveres pagos ao obreiro, 
inclusive sua demissão sem justa causa, cujos valores foram quitados 
conforme TRCT acostado aos autos. 

Portanto, rejeita-se a tese do reclamante para declarar a 
reclamada principal como única responsável por obrigações por 
ventura devidas e reconhecidas por esta sentença de mérito. 

ASSÉDIO MORAL / DANO MORAL E MATERIAL / 
INDENIZAÇÃO 

(..•) 
A análise dos elementos constantes dos autos aponta para a 

improcedência do pedido inicial. 
Note-se que a realização do negócio jurídico entre as empresas 

não diz respeito ao trabalhador na medida em que a este não cabe o 
risco do empreendimento. 

Fato público e notório é a crise vivida por várias empresas do 
ramo de transportes de passageiros, nesse rol podemos incluir a 
reclamada principal. 

Sem querer eleger culpados por essa situação, a salda para as 
empresas é buscar alternativas que assegurem a continuidade do 
funcionamento empresarial e, nessa busca, impossível não mexer 
com o quadro funcional. 

Outro aspecto a ser observado é que a formulação de 
propostas para negociar o pagamento de haveres decorrentes 
do contrato de trabalho não estão inseridas na ilegalidade, desde 
que devidamente postas a livre conveniência e aceitação 
Inequívoca do trabalhador. Não restou convencido o Juízo de 
que o reclamante tenha sofrido pressão Injusta ou ilegal. 

(.••) 
O que é fato: o reclamante foi demitido e recebeu suas 

verbas rescisórias corretamente. Tanto o foi que ele próprio 
declarou na ocasião do pagamento na sede do Sindicato de 
Classe que nada havia a reclamar na justiça não constando 
qualquer ressalva no TRCT. 

Nessa esteira, rejeito a tese do trabalhador para julgar 
improcedente o pleito de indenização por dano moral. 

(•••) 
(g.n.) 

A. Ai-ninem Barros na 3137 Sala 5 Línon Nova Natal - RN 59054-830 1 Fax: 55 (84) 3234. 131 

www.maran haoa clvocacia :a-W.1)r 
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Inconformado com a r. decisão, o recorrente interpôs recurso ordinário, 

para que as reclamadas sejam condenadas ao pagamento da indenização pleiteada, 

razão pela qual as recorridas apresentam suas contra-razões, com o fito de ver 

mantida a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e pelos 

argumentos a seguir aduzidos. 

II. DO MÉRITO: 

II.A INEXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

De acordo com as alegações do recorrente, existem nos autos 

elementos suficientes para demonstrar a existência de pressão para a aceitação do 

acordo mencionado na inicial, segundo o qual ele perderia os 40% (quarenta por 

cento) dos depósitos fundiários e o aviso prévio, sob pena de demissão. 

Em que pese as alegações de conduta ilícita das recorridas, inexiste 

qualquer prova neste sentido nos autos processuais, conforme bem observou o juizo 

de piso. Os depoimentos colhidos na presente demanda, bem como nas atas de 

audiência acostadas como provas ernprestadas, demonstram o desencontro de 

informações, entre as testemunhas e os reclamantes. 

No caso em análise, por exemplo, o recorrente em sua inicial aduz ter 

sofrido pressões psicológicas constantes, diárias, a partir de julho de 2007, 

enquanhá em depoimento prestado no processo 1248-2009-002 afirma que as 

reuniões aconteciam de mês em mês. Além disso, afirma em seu depoimento ter 

se reunido com o Sr. José Venâncio Flor em 2004, enquanto na inicial aduz que 

se reuniu com ele após o inicio das pressões, ou seja, após julho de 2007, e que 

ele ameaçava aqueles que não aceitassem o suposto acordo. 

Em seu depoimento, o recorrente sequer menciona qualquer tipo de 

pressão, humilhação ou coação sofrida. Apenas aduz ter sido chamado para algumas 

reuniões, o que por si só não demonstra a existência de qualquer tipo de dano ou ato 

ilícito por parte das recorridas, 

lnobstante as contradições acima mencionadas, foram apresentados 

com a contestação dois termos de conciliação realizada entre o recorrente e a 

reclamada principal (fls. 56/57), um judicial (processo n.° 1566-2008-001) q um 

Av. Aminras Barros no 3.137 Sala 5 Lagoa Nox.at Natal - RN 59054830 1 Fax: 55 (84) 3234.2\31 
WWW. maranhaoadvocacia.adv.hr  
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extrajudicial, referentes à quitação de horas extras, nos quais sequer há menção à 

litisconsorte, o que seria lógico, caso realmente existisse alguma relação entre o 

obreiro e a Transporte Trampolim da Vitória Lida, haja vista os termos serem datados 

de dezembro/2008 e abril/2009. 

Conforme bem observado pelo juizo a que, não restou comprovado nos 

autos o caráter discriminatório da dispensa do obreiro. Pelo contrário, ficou 

evidenciada a legalidade da rescisão contratual, haja vista a situação económico-

financeira da reclamada principal, a qual vem reduzindo seu quadro funcional há 

alguns anos, conforme CAGED acostado aos autos (fls. 58/174). Logo, não há como 

se concluir pela existência de dano moral no caso em análise. 

A documentação acostada aos autos derruba a tese obreira, uma vez 

que todos os documentos do contrato de trabalho estão assinados pela reclamada 

principal, razão pela qual a litisconsorte não tem qualquer vínculo e/ou 

responsabilidade para com o recorrente. 

Segundo as alegações do recorrente, as provas colacionadas aos autos 

demonstram que as recorridas tabularam meios de lhe propor a rescisão do contrato 

de trabalho em um dia com a reclamada principal e a contratação no dia seguinte pela 

litisconsorte. Porém, não existem provas neste sentido. 

Na verdade, conforme narrado e comprovado na defesa das recorridas, 

a reclamada principal enfrenta dificuldades operacionais e financeiras, tanto que, 

apenas em dividas trabalhistas em fase de execução na Justiça do Trabalho ela 

possui débito superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

Em virtude destas dificuldades, causadas principalmente pelo advento 

do transporte opcional (alternativo), ela passou a enfrentar dificuldades financeiras, 

haja vista a redução de sua receita, de modo que se viu obrigada a reduzir o número 

de linhas operadas. 

Por uma questão lógica, somando-se as dificuldades financeiras 

com a redução de linhas operadas, houve um processo gradual de demissão de 

funcionários, com a finalidade de adequar a necessidade de sua operação com a 

folha de pagamentos, de modo que o quadro funcional sofreu uma redução de 

A. Amimas 13nrrus n" 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal - RN 59054-830 1 	55 (84) 3234.- I 

www.nla ranliaoalvocacia.adv.lir 
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492 para 227 funcionários entre 1999 e 2009, como demonstram os CAGED 

acostados. 

Ante as dificuldades financeiras, alguns funcionários da reclamada 

principal são procurados, quando do aviso prévio, para tentar se chegar a um acordo 

quanto ao parcelamento dos depósitos fundiários não realizados e da multa fundiária, 

sem existir qualquer forma de pressão ou coação para a aceitação do acordo, e 

muito menos propostas de devolução de quaisquer quantias. Inclusive, muitas 

vezes estes acordos ocorrem no âmbito judicial, quando a reclamada não possui 

recursos suficientes para pagar todas as verbas rescisórias, conforme restou 

devidamente comprovado através da documentação acostada à contestação. 

Perante o cenário apresentado, o recorrente foi demitido e recebeu 

todos os seus direitos trabalhistas, inclusive multa rescisória e depósitos atrasados do 

FGTS, e a rescisão foi homologada pelo sindicato obreiro, haja vista sua legalidade. 

O fato de alguns funcionários terem sido contratados pela litisconsorte 

não representa ou comprova a existência de qualquer acordo entre as empresas, 

principalmente quando se verifica que a litisconsorte resistiu à crise das empresas de 

transportes no Rio Grande do Norte, devido à instalação do sistema de bilhetagem 

eletrônica no ano de 1994, de modo que constantemente recruta empregados para as 

funções de motorista e cobrador. Nada mais natural do que a contratação de 

profissionais disponíveis no mercado de trabalho, principalmente quando dito 

profissional já possui experiência na função. 

O recorrente busca, ainda, convencer os doutos julgadores de que 

houve por parte das reclamadas uma perseguição aos funcionários mais antigos, com 

a finalidade de forçá-los a aceitar o suposto acordo. Todavia, já foram demonstradas 

as razões para a redução do quadro funcional da reclamada principal e a legalidade 

das rescisões dos contratos de trabalho. 

Os CAGEDs acostados aos autos quando da apresentação da defesa 

permitem verificar que entre os anos de 1999 e 2009 mais da metade dos 

funcionários da reclamada principal foram demitidos, indistintamente, existindo 

entre estes funcionários com cinco, dez e vinte anos de casa, o que demonstra a 

inexistência de qualquer discriminação ou perseguição, bem como comprova a 

crise financeira enfrentada pela recorrida principal 
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A titulo de exemplo, às fls. 60 consta a movimentação de funcionários 

do mês de dezembro de 2000, quando três funcionários foram demitidos: um deles 

com mais de cinco anos de empresa, outro com mais de um ano e outro com apenas 

sete meses. Outro exemplo pode ser encontrado às fls. 115, CAGED relativo ao mês  

de fevereiro de 2008, ou sela, durante o suposto período de pressões e 

perseguições para a aceitação do acordo. Neste documento, pode-se verificar 

que foram demitidos funcionários contratados nos de 1994, 1996 e 2002.  

Resta, portanto, demonstrada a inexistência de qualquer perseguição a 

funcionários com mais tempo de serviço. Ademais, a recorrida ainda conta com 

inúmeros funcionários com mais de dez, quinze anos de empresa, de modo que não 

merece prosperar a fundamentação da recorrente. 

O fato de os funcionários antigos serem procurados, quando da 

rescisão do contrato de trabalho, na busca de parcelar as dívidas trabalhistas, 

notadamente aquelas referentes ao FGTS, devido ao vultoso valor, não configura ato 

ilícito, bem como não gera qualquer dano, Inclusive, diversos acordos desta natureza 

são realizados junto à Justiça Trabalhista, o que restou devidamente comprovado nos 

autos. 

Pensar em sentido contrário significa colocar em risco o poder 

potestativo do empregador, bem como a segurança jurídica, uma vez que os inúmeros 

funcionários demitidos licitamente neste período, poderiam ingressar com ações de 

indenização por danos morais, alegando discriminação na demissão. 

Percebe-se, deste modo, que o recorrente falta com a verdade e busca 

apenas deturpar a realidade fática. Porém, a documentação e os depoimentos 

contidos nos autos não permitem falácias, mentiras e má-fé, uma vez que resta 

evidente a inexistência de qualquer pressão, difamação, humilhação ou coação para a 

aceitação do suposto acordo, bem como a inexistência de dano moral e de ato ilícito 

por parte das reclamadas. 

Apenas a titulo argumentativo, suponha-se que a recorrida tenha 

procurado o recorrente e proposto o acordo nos termos descritos na inicial, o que se 

admite apenas por amor ao debate, ou seja, rescisão, devolução do aviso prévio e da 

multa fundiária e assinatura de novo contrato com a litisconsorte. 
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Ainda nesta hipótese, cumpre observar a inexistência de qualquer 

pressão, desrespeito, coação. Tem-se apenas a proposta do acordo. 

A não aceitação do citado acordo e a conseqüente rescisão do 

contrato de trabalho com o pagamento de todas as verbas rescisórias devidas 

ao reclamante não é suficiente para demonstrar o abuso de direito da reclamada, que 

sabidamente vive momento de crise financeira. Assim, a rescisão se deu dentro do 

âmbito do direito potestativo da primeira recorrida, inclusive porque devidamente 

homologada pelo sindicato obreiro, sem qualquer ressalva e com a observância dos 

direitos trabalhistas da recorrente. 

Neste sentido, pode-se citar o artigo 477, caput e §1°, da CLT, 

devidamente observados no caso em análise: 

Art. 477, CLT: É assegurada a todo empregado, não existindo prazo 
estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando não 
haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, o 
direito de haver do empregador uma indenização, paga na base da 
maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa. 
§1°: O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do 
contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano 
de serviço, só será válido quando feito com a assistência do 
respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. 

De outra banda, o artigo 7°, inciso I, da CF, estabelece como direito dos 

trabalhadores a 'relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem 

justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, 

dentre outros direitos". Enquanto não for elaborada lei complementar sobre o tema, 

nos termos do artigo citado, se insere no âmbito do direito potestativo do empregador 

rescindir o contrato de trabalho imotivadamente, desde que cumpridas as obrigações 

trabalhistas, conforme ocorreu no caso em análise. 

Sendo assim, tendo em vista a inexistência de qualquer óbice para a 

reclamada principal rescindir o contrato de trabalho de seus funcionários, ante a crise 

financeira e operacional nela instalada e ante o poder potestativo do empregador, 

conclui-se pela inexistência de qualquer ilícito. 

Note-se, a discussão não se encontra na comprovação ou não do 

dano moral, mas em sua existência, ou seja, a prova das circunstâncias 

necessárias a sua configuração.  Por mais que tenha existido a proposta de ac rdo, 
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frente às às dificuldades financeiras e operacionais enfrentadas pela Viação 

Riograndense Ltda., o que se admite apenas para argumentar, inexiste a ocorrência 

de dano, razão pela qual é indevida a condenação das recorridas ao pagamento de 

indenização por danos morais. 

A legislação trabalhista oferece às partes ampla liberdade para a 

realização do acordo, tanto que a conciliação é tentada na audiência inaugural, após a 

instrução e é admitida, inclusive, na fase de execução trabalhista, após ter sido 

proferida sentença. Conclui-se, assim, pela impossibilidade de se condenar as 

recorridas ao pagamento de indenização por danos morais pelo fato de terem proposto 

acordo, haja vista não ser cabível indenização pela prática de ato licito, conforme 

estabelecem os artigos 186 e 927, do CPC. 

Não faz sentido a tese obreira, pois o recorrente poderia ter sido 

demitido, como foi, sem a necessidade de se propor acordo, haja vista o poder 

diretivo do empregador, principalmente diante das dificuldades já mencionadas. 

Ademais, in casu, deve-se considerar a situação financeira e operacional precária da 

reclamada principal, o que justifica por si só a rescisão dos contratos de trabalho de 

quase metade de seus funcionários. 

Ante o exposto, resta demonstrada a insubsistência do pleito obreiro, 

haja vista a documentação acostada aos autos comprovar a regularidade do contrato 

de trabalho e da rescisão contratual do recorrente, a inexistência de qualquer pressão 

ou discriminação por parte das reclamadas em face da recorrente, a inexistência de 

provas de qualquer dano moral sofrido pela reclamante, razão pela qual a r. sentença 

deve ser mantida. 

11.6. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATO ILICITO, 

DANO E NEXO CAUSAL: 

Para que se configure a responsabilidade civil, necessária a existência 

de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal. 

No caso em análise, o recorrente afirma que as recorridas exerceram 

forte pressão/coação para que funcionários da reclamada principal aceitassem um 
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acordo, segundo o qual eles perderiam a multa do FGTS e o aviso prévio, de modo a 

possibilitar a transferência da mão de obra de urna empresa para a outra. 

Entretanto, o reclamante não comprovou suas alegações, nos termos 

do artigo 818, da CLT, cfc art. 333, do CPC, razão pela qual inexiste a prática de ato 

ilícito por parte das empresas recorridas. 

Na verdade, a documentação acostada aos autos e as provas 

produzidas na instrução processual demonstram a inexistência de qualquer acordo 

ilicito entre as demandadas, tendo a rescisão do recorrente acontecido de maneira 

licita e sido homologada pelo sindicato obreiro. 

Outrossim, inexistem provas de pressão, coação ou humilhação sofridas 

pelo recorrente, o qual, em seu depoimento, não alegou qualquer perseguição, 

coação, humilhação ou constrangimento sofrido, relatando apenas ter sido chamado 

para algumas reuniões. 

Ante o exposto, verifica-se a impossibilidade de se configurar a 

responsabilidade civil das recorridas, seja pela ausência de ato ilícito, seja pela 

inexistência de qualquer dano sofrido pela recorrente, de maneira que não merece 

prosperar o pleito obreiro de indenização por danos morais. 

Sucessivamente, caso assim não entenda esta Egrégia Corte, mesmo 

diante de todas as provas e argumentos apresentados, o que se admite apenas por 

amor ao debate, requer seja a indenização fixada com base nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu com o valor sugerido pelo 

reclamante, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), demonstrando apenas a 

preocupação com o enriquecimento sem causa, através da "Indústria do dano moral". 

II.C. SENTENÇAS PROFERIDAS EM PROCESSOS SEMELHANTES: 

O causídico do recorrente tem patrocinado diversas ações de outros 

empregados com base nos mesmos fatos e fundamentos presentes na demanda ora 

analisada. Além do processo n.° 4700-51.2010.5.21.0004, o qual teve sua sentença 

acostada aos autos, cinco destas ações lá possuem sentenças proferidas, todas elas 

julaando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, haja vis 
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ausência de provas da prática de ato ilícito ou de danos sofridos, as contradições entre 

os depoimentos das testemunhas e dos reclamantes, dentre outros motivos que 

demonstram a insubsistência das ações. 

Por oportuno, as recorridas pedem venia para destacar trechos dessas 

sentenças, bem como para juntá-las como documento novo, nos termos do artigo 397, 

do CPC, de modo a demonstrar e confirmar a procedência dos argumentos expostos 

até então, com a finalidade de ver mantida a decisão ora atacada. 

Inicialmente, cita-se sentença que julgou improcedente a reclamação 

trabalhista por ausência do reclamante à audiência de continuação, na qual deveriam 

ser produzidas as provas do alegado dano moral. Uma vez ausente, o reclamante não 

se desincumbiu do seu ônus probatório, razão pela qual foi-lhe aplicada a pena de 

confissão quanto aos argumentos defensivos e o pedido de indenização por danos 

morais foi julgado improcedente: 

Compulsando os autos verifico que o reclamante, apesar de ter 
comparecido na audiência inaugural realizada em 14.09.2009, deixou 
de se fazer presente às sessões de continuação aprazadas para 
11.11.2009 e 09.03.2010, nas quais deveria depor e produzir as 
provas que pretendesse, ainda que ciente de que o seu não 
comparecimento acarretada a aplicação da pena de confissão. 
Fica notório, então, que mesmo expressamente consignado em ata a 
necessidade de comparecimento das partes à audiência de instrução 
(fls.336 e notificação de 11.339), optou o reclamante por não 
comparecer à sessão de continuação, dando ensejo, portanto, à 
aplicação do disposto na súmula 74 do Colando TST. 
Assim, diante da ausência da parte reclamante restou prejudicada a 
oitiva de suas testemunhas, não se produzindo qualquer prova hábil a 
confirmar o alegado na inicial e fazendo-se presumir do seu silêncio 
voluntário a aceitação dos fatos narrados pelo adversário em sua 
defesa. 
(—) 
Assim, considerando que o pedido de Indenização por despedida 
discriminatória e de percebimento dos valores que ficou privado de 
receber apresentam-se como matérias cujo ânus probandi recaia 
unicamente sobre o reclamante e, em sendo aplicado contra este os 
efeitos da confissão ficta, outra solução não resta a esta magistrada 
senão indeferir, integralmente, a pretensão elencada no item "4" da 
exordial. 

(—) 
Ante o exposto e considerando tudo o que mais nos autos consta, 
decido rejeitar a preliminar de inépcia arguida e, no mérito, julgar 
IMPROCEDENTES os pleitos vindicados por SEVERINO DO RAMO 
CUSTODIO em face de VIAÇÃO RIOGRANDENSE LTDA, nos 
termos da fundamentação supra. 
(Processo n.° 01443-2009-006-21-00-13. Sexta Vara do Trabalha de 
Natal/RN. Julgamento: 19/03/2010). 
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Por sua vez, citam-se tráchos de sentença proferida pela MM. Juiza da 

Sexta Vara do Trabalho de Natal, na qual foi constatada a presença de graves 

contradições entre o narrado na inicial e os depoimentos do reclamante e suas 

testemunhas, além da inexistência de provas favoráveis a tese obreira, conforme 

ocorre no caso em análise: 

Quando ouvido em Juízo, à fl. 228, expôs o reclamante 
versão um pouco diversa àquela declinada em sua peça 
vestibular, senão 'vejamos: 
". . que o depoente nunca tratou diretamente com o Sr. José Flor, 
apenas com o Sr. Nilson; ... que ninguém da reclamada 
desacatou ou desrespeitou o depoente". (grifos originais). 
(—) 

Observe-se que não fez o reclamante menção a pressões 
psicológicas ou a coações diretas exercidas por dirigentes da 
reclamada, nem de qualquer abalo moral sofrido, chegando a afirmar 
que sequer manteve contato com o Sr. José Flor, pessoa indicada na 
inicial como a responsável por constranger os empregados a realizar 
o acordo, sob pena de serem despedidos. 

Analisando os depoimentos contidos nas atas de instrução 
utilizadas como prova emprestada pelo reclamante percebe-se que, 
de fato, existiu a proposta de acordo por parte das reclamadas no 
sentido de operacionalizar a rescisão contratual com a renúncia a 
determinados direitos, contudo, não há prova cabal da coação 
sobre os empregados para que aceitassem o acordo, ou de 
afronta aos direitos da personalidade da reclamante por ter se 
recusado a acatar a proposta patronal. 

De outra monta, é de causar estranheza o fato de ter o  
reclamante alulzado demanda contra a mesma reclamada em  
julho de 2008 (RT n.° 06.95212008), quando, em tese, já vinha  
sofrendo as pressões psicológicas para aceitar o acordo, sob  
pena de despedida, e nada ter mencionado a respeito em sua  
exordial, limitando-se a pleitear, naquela ação, as horas extras  
pertinentes ao período laborado.  

De mais a mais, é de se registrar que a suposta coação 
exercida sequer se prestou a atingir seus fins, pois não impediu 
a recusa do reclamante em aceitar a proposta, nem 
Impossibilitou o percebimento de seus direitos trabalhistas, não 
tendo sido obrigado, portanto, a devolver a multa de 40% sobre o 
FGTS e o aviso prévio, devidamente adimplidos pela ré, por ocasião 
de sua despedida: 

Assim, entendo que não restou comprovado nos autos o 
caráter discriminatório da dispensa da autora, sendo, ao revés, 
plenamente justificável o seu desligamento e de diversos outros 
empregados naquela ocasião (conforme CAGED acostado), haia  
vista a notória dificuldade econômico-financeira atravessada  
pela reclamada, a qual, de forma gradual e progressiva, vem 
reduzindo o quadro de pessoal, como forma possibilitar o 
cumprimento da folha de pagamento.  

Posto isso, com espeque nestes fundamentos, indefiro o 
pedido autoral de indenização pelos supostos danos morais sofridos, 
elencado no item "4" da peça de ingresso. (g. n.) 
(•••) 
(Processo n.° 191800-80.2009.5.21.0006 RTOrd Sexta V ra do 
Trabalho. Julgamento 19/04/2010). 
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De Igual modo, em sentença proferida em demanda semelhante pelo 

MM. Juiz da Sexta Vara do Trabalho de Natal/RN, verifica-se a presença de 

contradições, bem como a ausência de provas da prática de ato ilícito por parte das 

recorridas ou de dano sofrido pelo reclamante: 

Quando ouvida em Juizo, perante a 4° Vara do Trabalho de 
Natal, em depoimento colacionado à fl. 250, expôs a reclamante 
versão um pouco diversa àquela declinada em sua peça 
vestibular: 
(...) 

Observe-se ,que, em seu depoimento, a reclamante limitou-se a 
alegar que o Sr. Nilson Queroga ofertava proposta de acordo com 
renúncia de direitos, não mencionado qualquer coação empregada 
por parte deste, acrescentando que a ameaça de perda de 
emprego se dava pelos despachantes, os quais, como é cediço, 
não dispõem de poder decisório para admitir e despedir pessoal 
da reclamada. 

De mais a mais, é digno de nota que a autora afirmou que 
sequer manteve contato com o Sr. José Flor, pessoa indicada na 
inicial como responsável por constranger os empregados a 
realizar o acordo, sob pena de serem despedidos, o que, desde 
já, denuncia a desarmonia existente entre a versão exposta na 
inicial e os fatos realmente ocorridos. 

Oportuno salientar, ainda, que analisando os depoimentos 
contidos nas atas de instrução utilizadas como prova emprestada 
pelo reclamante percebe-se que, de fato, existiu a proposta de acordo 
por parte das reclamadas no sentido de operacionalizar a rescisão 
contratual com a renúncia a determinados direitos, contudo, não há 
prova cabal da coação sobre os empregados para que 
aceitassem o acordo, ou de afronta aos direitos da 
personalidade da reclamante por ter se recusado a acatar a 
proposta patronal. 

Outrossim, é de se registrar que a suposta coação exercida 
sequer se prestou a atingir seus fins, pois não impediu a recusa 
da reclamante em aceitar a proposta, nem impossibilitou o 
percebimento de seus direitos trabalhistas, não tendo sido 
obrigada, portanto, a devolver a multa de 40% sobre o FGTS e o 
aviso prévio, devidamente adimplidos pela ré, por ocasião de 
sua despedida. 

Assim, entendo que não restou comprovado nos autos o 
caráter discriminatório da dispensa da autora, sendo, ao revés, 
plenamente justificável o seu desligamento e de diversos outros 
empregados naquela ocasião (conforme CAGED acostado), haja 
vista a notória dificuldade econômico-financeira atravessada 
pela reclamada, a qual, de forma gradual e progressiva, vem 
reduzindo o quadro de pessoal, como forma possibilitar o 
cumprimento da folha de pagamento. 

Ante o exposto e considerando tudo o que mais nos autos 
consta, decido rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, 
no mérito , julgar IMPROCEDENTES os pleitos vindicados por 
LENILDA NUNES FERREIRA em face de VIAÇÃO RIOGRANDENSE 
LTDA E TRANSPORTE NA POLIM DA VITÓRIA LTDA, nos termos 
da fundamentação supra. 
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(Processo n° 189200-86.2009.5.21.0006. Sexta Vara do Trabalho. 
Julgamento: 19/04/2010). 

Tem-se, ainda, sentença proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara do 

Trabalho, na qual foram constatadas contradições, a inexistência de ato ilícito e dano: 

(—) 
O próprio postulante, de acordo com as declarações acima, 

confirma a tese ,defensiva de dificuldade financeira da empresa 
reclamada. Por outro lado, observa-se uma contradição nas 
afirmações acima e no texto da peça Inaugural. Em audiência, 
disse o empregado "que o citado acordo foi proposto 8 dias antes 
da ruptura". A Inicial, entretanto, aduz que desde Julho de 2007 
passou a existir a pressão psicológica para que os empregados 
da Riograndense pedissem demissão, sendo esta diária, fls. 
05/06. Registre-se que a dispensa do reclamante data de 01.10.2008. 

Ocorre, entretanto, que para o deferimento do dano moral 
postulado pelo reclamante, faz-se necessário reconhecer que a 
dispensa do autor, em especifico, decorreu de sua não adesão 
aos termos do acordo proposto pela empresa. lnexiste prova 
nesse sentido. O obreiro, optando pela utilização como prova 
emprestada de depoimentos prestados em outras reclamatórias (RT 
04-0047/2010 e RT 02-1248/2009), não se desincumbiu do ónus 
processual de provar o fato constitutivo de seu direito, nos 
termos do art. 818 da CLT e do art. 333, I do CPC, de aplicação 
supletiva a esta justiça especializada. 

A empresa acionada passava por situação de dificuldades 
financeiras, conforme reconhecido pelo próprio postulante em seu 
depoimento, o que, por si só, no ramo empresarial, desagua em 
indesejáveis demissões. 

Imaturo seria presumir que todas as dispensas efetuadas pela 
reclamada decorreram da não aceitação pelo empregado do irregular 
acordo proposto. 
(••.) 

casu, a instrução processual mostrou-se frágil em provar 
a existência de nexo causal entre a não adesão ao acordo pelo 
obreiro e sua efetiva demissão. 
(...) 

RESOLVE a Primeira Vara do Trabalho de Natal-RN julgar, nos 
termos da fundamentação acima, a qual passa a integrar o presente 
dispositivo como se nele estivesse transcrita, IMPROCEDENTES os 
pedidos formulados por ARMANDO ARAÚJO FERREIRA contra 
VIAÇÃO RIOGRANDENSE LTDA. e TRANSPORTE TRAMPOLIM 
DA VITÓRIA LTDA. 
(Processo n.° 17000-54.2010.5.21.0001. Primeira Vara do Trabalho. 
Julgamento: 23/04/2010). 

Por fim, destacam-se trechos de sentença emanada pelo Exmo. Juiz da 

Sétima Vara do Trabalho de Natal: 

Da responsabilidade da litisconsorte 
(...) 
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Da instrução processual vislumbra-se que os fatos alegados 
pelas demandadas restaram comprovados. Não consta dos autos 
qualquer contrato de terceirização entre as empresas, mas apenas 
um contrato de locação de velculos, que comprova que a litisconsorte 
alugou veículos da reclamada. Entendo que tal avença não enseja 
a responsabilização subsidiária da litisconsorte, por não se 
adequar às hipóteses previstas na Súmula 331 do TST. Além 
disso, toda a documentação evidencia que o reclamante sempre 
esteve vinculado à reclamada. 

Em conseqüência, determino a exclusão da litisconsorte 
da presente lide. 

Do dano moral 

( 

Inicialmente, faz-se oportuno registrar a existência de 
algumas divergências importantes entre o depoimento suso 
transcrito e as alegações prestadas na Inicial, tendo em vista que 
nesta peça processual constam relatos de que os boatos acerca 
do acordo a ser realizado para a continuidade do trabalho na 
litisconsorte teriam se Iniciado apenas no final de 2008 e não em 
2004; que as especulações passaram a um plano concreto 
inicialmente com uma reunião realizada com o Dr. Nilson 
Queroga e não com o Sr. Lucio; que o reclamante conhecia 
alguns empregados que tinham aceitado o acordo imposto, 
como era o caso de André Alexandre Alves, Eduardo Ferreira, 
Marcos Antônio, Apuênlo e Francisco. 

Percebe-se também que o autor não suscitou a existência de 
qualquer outra agressão ou coação da empresa a não ser a pressão 
para formular o acordo como já mencionado, havendo assim outra 
contradição com os fatos narrados na inicial, quando o autor se 
reporta a uma grande campanha por parte da direção e dos 
níveis hierárquicos superiores das demandadas, no sentido de 
conduzir a um trabalho de difamação em desfavor dos 
empregados oriundos da Viação Rlograndense. 

Logo, tem-se que embora tenha sido constatada, mediante a 
análise das provas emprestadas em anexo, a ocorrência de proposta 
por parte das reclamadas para rescisão do contrato do obreiro com 
renúncia de alguns direitos trabalhistas, não se verifica nos autos a 
prova da alagada ameaça de demissão, para o caso de recusa do 
reclamante em aceitar dito acordo nos termos propostos. 

Some-se a isso o fato de que, independente da comprovação 
da dificuldade financeira atravessada pela reclamada, é direito 
potestativo do empregador rescindir os contratos por prazo 
Indeterminado, mediante ato discricionário que dispensa a 
exposição de motivos, desde que sejam cumpridas com todas as 
formalidades legais e efetuados os pagamentos de todos os 
títulos trabalhistas a que o obreiro faz jus, que foi justamente o 
que aconteceu no caso em vislumbre. Não se pode considerar 
que a empresa resolveu demitir o reclamante pelo fato de ele não 
aceitar assinar o acordo em comento, considerando o grande 
lapso temporal decorrido entre a data alagada em audiência pelo 
autor como início da pressão/ameaça e a efetiva demissão que, 
In casu, girou em torno de quatro anos. 

Nessa linha de raciocínio, também não se mostra nada 
razoável que o trabalhador tenha passado longos quatro anos 
sendo pressionado, ameaçado e constrangido e não tenha 
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tomado qualquer atitude para dar fim a essa situação, aceitando 
passivamente tudo o que lhe ocorria. 

De igual modo, não há provas de ter o autor sofrido 
agressões morais por parte das reclamadas por sua recusa na 
celebração do acordo, conforme aduzido na inicial, mediante a 
conduta de qualquer ato discriminatório capaz de ferir a sua 
honra, dignidade, decoro ou mesmo reputação. 

Desta feita, considerando que o autor não se desincumbiu 
de seu ônus probandi, Julgo improcedente o pedido de 
Indenização a titulo de danos morais. 
(Processo n.° 4800-94.2010.5.21.0007. Sétima Vara do Trabalho de 
Natal/RN. Julgamento: 14/05/2010). 

Assim, resta comprovada a improcedência do pleito obreiro, motivo pelo 

qual requer se digne este Egrégio Tribunal a manter a decisão vergastada, declarando 

a inexistência de ato ilicito praticado pelas recorridas e dano moral sofrido pela 

recorrente. 

III. CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, requer o conhecimento das contra-razões, para admitir 

a juntada das sentenças proferidas em processos semelhantes, por serem 

documentos novos, nos termos do artigo 397, do CPC, e, no mérito, negar provimento 

ao recurso Interposto, mantendo incólume a decisão de piso pelos seus próprios 

fundamentos e pelos argumentos aqui expostos. 

Caso assim não entenda esta Egrégia Corte, requer seja a indenização 

fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 14 de junho de 2010. 

AÇigusto Costa Ma anhão Valle 	 Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 8,729 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA TERCEIRA (30) VARA 

DO TRABALHO DE NATAL/RN: 

Processo: 	59300-25.2010.5.21.0003 (RTSum) 

Reclamante: Rosa Maria Varela 

Reclamada: Restaurante Santa Maria Ltda. 

Referência: Agravo de Instrumento 

e 

o iiEstÁuRANTg SANTA MARIkILTDA., já qualificado nos autos do , 

	

' 	5À----: - - •• .1/4, 	• 'N ,, ,,».?? 
procesvso em eplgrafe, por seus ,advogadosNy.pm, respeitosa e tempestivamente, à 

	

( 	 N's, , " A 
presen7a de/Vossa ExcelenciaNcom lcro no art. 897, "b", da CLT, interpor AGRAVO  

''' 	4 
DE INSTRUMENTO  em virtude\do despacho que negou seguimento ao Recurso 

.12 'a 
Ordinário interposto pela reclamada») que faz pelas razões que seguem anexas. 

/ 

:A ;gebo side çãol.'..dól  despacho que denegou o conhecimento do 

recurso ordinário:::Júrida-se no:principio da instrumentalidade das formas, da boa-fe e 70,-  ---...-__....— 
- 	da'ampla defesa. De acordo com os artigos 154 e 244, do Código de Processo Civil, e 

artigo 796, das*, se a finalidade é alcançada, válido é o ato procedimental, ainda 

que efetivadt de lo)tna diversa daquela legalmente prevista. 
.1 

1,  

.1nrcàsu, foi negado seguimento ao recurso ordinário por ele ser deserto, 

Ay. Aminnis Barros re 3137 Ma 5 Lagoa Nova Natal - RN 59054,830 1 Fax: 55(84) 32\4.3131 
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.s ,  
t :ante iráusência de preparo. Contudo, pode-se verificar através dos documentos 

aé:gsitadoue o recurso foi devidamente preparado no prazo legal determinado, mas 

as guias de depósito e de pagamento das custas, por equivoco, não foram 

apresentadas juntamente com o recurso. 



Nestes-termos, 

Pede deferimentos 

Natal/RN, 21 delynho de 2010. 

	

us o‘Costa a hão Valia& tj 	Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

	

6AB/RN 5.418 Á 1 	 OAB/RN 8.729 

Éts. dict 
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Desta forma, verifica-se a efetividade da garantia do juizo, finalidade 

primordial do depósito recursal, razão pela qual não existe qualquer prejuízo às partes, 

bem como qualquer descumprimento de preceito legal. Logo, requer se digne Vossa 

Excelência a reconsiderar o despacho que denegou sate"nirciao-Recurso Ordinário 
e' ri 

interposto pela reclamada, determinando-se a intimação da parte adversa para-Contra- 
\ 	• 	1/4, 	 -. 	*: 

razoar o recurso e, após, a remessa ao Tribunal Regional do Trabalho para 'Inside 
At o 

julgamento. 
.r 

- 

recebimento e processamento do agravo e inStrumento para déterminar a intimação 

Caso Vossa Excelência não, entenda pela recOnSideração, requer o 
4\ 

da parte adversa para contra-razoar o instrumenta o recurso ordinário,Cleterminando 
....."...., 	"-, 	' 	'N.  

, 	
a subida dos autos para o Tribunal Regional-do Trabàlho para fihs de julgamento. , , , 

, 	e if 

Por oportuno, desta
1

ca que o 'presente instrumento foi instruído com 
• 

cópia integral dos autospsuprindo, assim,•,a,51eterminaçâo contida no art. 897, §5°, 
' 

CLT. 	 / 
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Processo: 

Agravante: 

Agravado: 

Origem: 

Referência: 

59300-25.2010.5.21.0003 (RTSum) 

Restaurante Santa Maria Ltda. 

Rosa Maria Varela 

3a Vara do Trabalho de Natal/RN 

Agravo de Instrumento 

COLENDA TURMA, 

'tfie 

DOUTO(A) RELATOR(A), 

- 

RAZÕES RECURSAIS 

. 	.t 

\ • 

1. sítgEs ,:,DPS.DPEM-ANDPA:il 	' „am 

-101- .24 Maranhão Advocacia 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA XXI REGIÃO 

:5 
j.  

A 	agravada propôs ,, reclamação trabalhista na qual pleiteou a 

condenação' a agravante ao pagáMento de adicional noturno e reflexos, indenização 
.r 

pelos vale transporte, honorários sindicais advocatícios e anotação correta da CTPS. 

-44 fqii 4 	 Nb' 
) mIeua:defesà,ga agravante demonstrou a exatidão da anotação da 

carteira de trabalho, a inexistência de labor em horário noturno, salvo rarissimas 

exceções deyid;inente pagas, bem como o fornecimento de vale transporte em 

conformidade,,com a Lei n.° 7.418/87, haja vista a inexistência de obrigatoriedade de 

sua concessao •para deslocamento do empregado no intervalo intrajornada. 

Sucessivamente,-  caso o MM. Juiz entendesse pela obrigatoriedade de concessão dos 

valeg7rraiereuta agravante a limitação da indenização ao periodo compreendido 

"entre aprijide 2008 até o final do pacto, uma vez que antes deste período a agravada 

não tinha feito a opção pelo recebimento dos vales, pois residia próximo ao local de 

trabalho. 
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Ao proferir sentença, o Douto Juízo a quo julgou parcialmente 

procedentes os pedidos da agravada e condenou a agravante ao pagamento de "dois 

vales transportes, em cada dia laborado e ao longo do pacto obreiro e, que perfazem o 

montante total de R$ 1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitentãn.dois reais)", bem 

como ao pagamento de honorários assistenciais sindicais-no ,;valor de •Rrt48;20 

(cento e quarenta e oito reais e vinte centavos). 

Tendo em vista a existênciade omissão acerba do pedido:sucessivo em 
•••• 

caso de condenação da reclamada ao pagamento dos vales, forarn Opostos embargos 

de declaração, os quais foram rejeitados. 

. 	4:. n • Ir . 
Inconformada, a agravante interpôs recurso .ordihário, com a finalidade 

/- 	. . , 4, 	 • • *4\  ,  

de ver reformada a decisãoíde3piso.i-Entretanto, apesar`clejter efetuado o depósito 

recursal, garantindo o julz/portum lapso não foi juntada a gulade depósito recursal, 
Ar: 	f 	,• 	i. 	 "N .. .: ,/ 

motivo pelo qual foi neg do.seguimento Ørecurso interposto. 

à agravante senãorinterpor o presente agravo de instrumento, com a finalidade de ver 

reformadapidecísào que negâtiguimerito ao recurso, com fulcro nos princípios da 

instrilmen 

r  

alidade; boa-fé4eNampla,defesa, uma vez que o depósito recursal foi 

efetuado no prazo legal, cum).indo sua finalidade, qual seja, garantir o juizo. 

.1°  
‘s, ) 	

'"7 

A 

Ata 1.1. 

Assim, com sucedâneo no ics.tigo 897, b, da CLT, outra opção não resta 

' 	-.;?- 

	

r 

II. CONDIÇOESIDE CONHECIM NTO DO RECURSO: 

Irripendefessaitaryque o presente agravo de instrumento é tempestivo, 

jaque o despacho que denegou seguimento foi disponibilizado no Diário Eletrônico da 

Justiça do Trabliho no dia 10 de junho de 2010, quinta-feira, considerando-se como 
4& 

data da publicação.° dia 11 junho de 2010, uma sexta-feira, na forma do art. 40, §3° da 

Lei 11.419/06. 3' !' 

4 	Portanto, o inicio da contagem do prazo deu-se no dia 14 de junho de 
ra 4 4 t iive 

2010, segunda-feira, e seu término se dá no dia 21 de junho de 2010, data da sua 

interposição. 

Registre-se, ainda, conforme condiciona o artigo 897, § 50, 1 e II, da 

CLT, que o presente agravo encontra-se instruído com cópia de inteiro teor da 
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reclamação trabalhista até a certidão de publicação do despacho denegatório do 

recurso ordinário e petição de juntada das guia de depósito recursal e DARF, todos 

declarados autênticos pelos advogados que subscrevem a petição na forma do 

art. 365, IV, CPC e art. 830, CLT, possibilitando o 'ffiediatolelgarnento do recurso 

denegado 

"N.\  

Em cumprimento ao disposto no ,art. '524, inciso tdo Código de 
--"1/4 "‘ 	4;•• 

Processo Civil, indica o nome e fidereço clds,advogacios-qüer. nstam no processo. 
• 

Yk.  

Pela Agravante: Augusto Coita Maranhão Valia (OAB/RN 5.418), 
,44.1,  

urgel.,(0AB/RN 5.415) e Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

(OAB/RN 8.729), todos'comVendereço profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3.137, 

Sala 05, Lagoa Nova, Natal/RWCE.P'59.0.54-830 — procuração acostada. 

Peld 'Agravado: 'José Eátrela- Martins (OAB/RN 1.360), Marcos de 

HollartdalFroanco-(0AB/RN 4.654). e Adele Estrela Martins (OAB/RN 5.961), todos 
r . .. 

com endereço profissional na1/4Av. sCapitão-Mor Gouveia, n.° 1986, Lagoa Nova, 

Natal/RNrCEP 59.076-400 — proárac4s acostada. 

IV. RAZOÉS!RECURSAIS 'PRINCiPIOS DA AMPLA DEFESA, BOA-FÉ E 
Zr. 	r 

, INSTRUMENTALIDADE. AUSENCIA DE DESERÇÃO. CONHECIMENTO DO 

RECURSO ORDINARIO: 

O :despacho que denegou seguimento ao recurso ordinário interposto 

pela agravante encontra-se fundamentado no fato de ser ele deserto, ante a ausência 
) 	.4 

de preparo. GontUdo, conforme exposto alhures, foi efetuado o depósito recursal e o 
' 

pagamento dás custas processuais no prazo legal estipulado, conforme comprovam as 

gutas ane.xe/a, s quais, por um equivoco, não foram apresentadas juntamente com o 

recurso. 

Deve-se aplicar ao caso em analise o princípio da instrumentalidade das 

formas, haja vista o depósito recursal efetuado no prazo legal ter cumprido sua 

Av. Amimas Barros n" 3137 Sala 5 Lat•no Nova Natal • RN 59054-830 1  Fax: 55 (84) 3234.21. l 
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III. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DOS ADVOGADOS CONSTANTES NO 

PROCESSO: 

André Fábio Pereira 



fls. 96/106 do processo principal. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN 21 de junho de 2010 

usto Costa Maranhão Valle 	 Luiz Nelsón Pinheiro de Souza 
‘"•,. 

OAB/RN 54Á 	 OAB/RN 8.729 
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Ante o exposto, tendo em vista os princípios da ampla defesa, da 

instrumentalidade e da boa-fé, requer o agravante que esta Egrégia Corte se 

digne a conhecer e dar provimento ao presente recurso em seu efeito legal, 

considerando como válido o depósito judicial ealizado, para..determinar o 

conhecimento e o julgamento do recurso ordinário interposto pela rrctirriãda-às 
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EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA SEGUNDA (2°) VARA 

DO TRABALHO DE NATAL/RN: 

Processo: 

Reclamante 

Reclamada: 

Referência: 

121000-39.2009.5.21.0002 (RTOrd) 

Paulo Raimundo Júnior 

Transporte Trampolim da Vitoria Ltda. 

Contra-razões ao Recurso Ordinário 

cet sitp- 

A TRANSPORTE TRAMPOLIM DA VITÓRIA LTDA., já qualificada nos 

autos da Reclamação Trabalhista em epígrafe, por seus advogados, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar CONTRA-RAZÕES ao 

recurso ordinário interposto por PAULO RAIMUNDO JÚNIOR, já qualificado, com 

fulcro no art. 900, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Deste modo, requer sua juntada aos autos para apreciação pelo 

Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 22 de outubro de 2010. 

A 
	

ranháo Valia 	 Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 5.418 OAB/RN 8.729 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21° REGIÃO: 

 

Processo: 

Recorrente: 

Recorrida: 

Origem: 

12100-39.2009.5.21.0002 (RTOrd) 

Paulo Raimundo Júnior 

Transporte Trampolim da Vitória Ltda. 

28  Vara do Trabalho de Natal/RN 

DOUTO(A) RELATOR(A), 

COLENDA TURMA, 

CONTRA-RAZÕES RECURSAIS 

I. SINTESE DA DEMANDA: 

O recorrente propôs reclamação trabalhista em desfavor da recorrida 

com a finalidade de vê-Ia condenada ao pagamento das seguintes verbas: horas 

extras sobrejornada; horas extras pela supressão do intervalo intrajornada; horas 

extras pelo tempo destinado à vistoria e à prestação de contas; horas extras pelo labor 

no sétimo dia consecutivo; reflexos das horas extras; custas processuais; honorários 

advocaticios. 

Devidamente citada, a recorrida apresentou defesa e documentos, de 

maneira a demonstrar a total improcedência do pleito obreiro. Em sede de instrução 

processual, o juizo de primeiro grau ouviu os depoimentos do reclamante, da preposta 

da reclamada e de duas testemunhas. 

Encerrada a instrução, os pedidos formulados na petição inicial foram 

julgados parcialmente procedentes e a recorrida foi condenada ao pagamento de: 

horas extras pela supressão do intervalo intrajornada com adicional de 65% (sessenta 

e cinco por cento) nas oportunidades em que este foi inferior à uma hora; horas extras 

pelo labor no sétimo dia consecutivo com adicional de 100% (cem por cento); horas 
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extras pelo tempo destinado à prestação de contas com adicional de 65% (sessenta e 

cinco por cento) nas oportunidades em que o obreiro trabalhou sem cobrador; reflexos 

das horas extras; custas processuais; honorários advocaticios sindicais. 

Parcialmente inconformado com a r. sentença, o reclamante interpôs 

recurso ordinário com o objetivo de vê-la reformada, para condenar a reclamada ao 

pagamento de horas extras pelo tempo destinado à vistoria do veiculo e para que haja 

integração das horas extras ao salário para efeito de repercussão nos repousos 

semanais remunerados. 

Desta maneira, a recorrida apresenta suas contra-razões, com o fito de 

ver mantida a sentença de primeiro grau nos pontos atacados, por seus próprios 

fundamentos e pelos argumentos a seguir aduzidos. 

II. DO MÉRITO: 

II.A. HORAS EXTRAS. VISTORIA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. EQUIPE PRÓPRIA: 

O recorrente pleiteia a reforma da decisão atacada no que diz respeito 

ao indeferimento do pedido de horas extras decorrentes da realização de vistoria, sob 

o argumento de que era obrigado a realizar este procedimento, para o qual despendia 

15 (quinze) minutos por dia, não sendo estes minutos anotados nos cartões de ponto. 

e O douto Juízo a que, ao proferir sua decisão, assim se pronunciou 

acerca do pleito vergastado: 

A Reclamada tem que cumprir horários, as viagens tem hora para 
começar e para terminar. Por isso estou convencido de que havia sim 
recomendação para o empregado chegar antes da hora prevista para 
sair em viagem. A meu ver trata-se de uma cobrança de 
pontualidade, que não chega a caracterizar tempo à disposição 
do empregador. 
(-••) 
Na realidade, a vistoria completa era feita por pessoa da 
empresa. Se o autor conferia o estado do ônibus antes de começar 
as viagens, para evitar ser responsabilizado por algum dano 
existente, era mais para ter certeza de que não havia nenhum 
problema do que para evitar alguma punição, pois não houve noticia 
de nenhuma penalizaçâo a empregado da empresa por este motivo. 
Na análise do pleito, é preciso levar em conta que o empregado pode 
ser proibido de fazer qualquer tipo de inspeção no ônibus se tal 
período for considerado como trabalhado. Nesse caso, ele vai ter que 
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trabalhar com a incerteza sobre o estado do veiculo. Ficou evidente, 
pelos depoimentos colhidos, que o motorista não era obrigado a 
fazer a vistoria. Só não estava proibido de fazê-la para sua 
própria segurança. Entendo que é mais salutar permitir ao 
empregado olhar as condições do ônibus antes da viagem, ainda que 
a empresa tenha uma pessoa responsável por esse serviço. São 
indevidas horas extras pela realização de vistoria. 
(g. n.) 

De acordo com as provas apresentadas pela recorrida e produzidas 

durante a instrução processual, percebe-se o acedo da r. sentença no tocante à 

improcedência do pedido de horas extras relativas à vistoria do veículo. Do trecho 

destacado, podem ser extraídas as seguintes conclusões: inexiste obrigatoriedade 

de realização de vistoria pelos motoristas da empresa recorrida; a recorrida 

possui equipe própria para a realização do procedimento de vistoria; a 

realização de vistoria pelos motoristas é uma faculdade. 

A recorrida não obriga o motorista ou cobrador a chegar antes do 

previsto na escala de trabalho, sem registrar o horário no cartão de ponto, para 

vistoriar o veículo, tendo em vista a existência de equipe própria para tanto. Os 

veículos da demandada são vistoriados à noite, quando da chegada à garagem. 

Em verdade, o ato de chegar alguns minutos antes do inicio dos 

compromissos é uma cautela usual e desejada ao homem médio, pois sabendo dos 

riscos com transporte público ou trânsito, opta por seguir para seu destino (no caso, o 

local de trabalho), com uma leve margem de erro para ser pontual. Tal conduta implica 

chegar algumas vezes minutos antes do compromisso assumido. 

Imperioso não se confundir o momento de chegada no trabalho 

com o momento do inicio do trabalho. A empresa divulga nos quadros de aviso, 

com antecedência, qual a linha, veículo e horário de inicio do trabalho. O empregado é 

obrigado a chegar no horário previsto na escala de serviço, quando se apresenta ao 

despachante para receber o veiculo e neste momento é anotado seu controle de 

ponto.  

Apesar de não ser obrigado pela empresa, é comum o motorista, antes 

de dar inicio à primeira viagem do dia, observar o estado geral do veículo, o que faz 

por mera liberalidade, sem caráter obrigatório. Esta dita "vistoria' não passa de uma 

leve averiguação do veículo e não dura mais do que dois minutos, sendo que estes 
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minutos já estão anotados no controle de ponto, pois antes disto o empregado 

se apresentou ao despachante, que anotou o início de sua jornada de trabalho. 

Por todo o exposto, não merece prosperar o pleito do recorrente, para 

ver a r. sentença reformada no que tange às horas extras pela realização de vistoria, 

seja pela inexistência de obrigatoriedade, seja pela existência de equipe própria para 

tanto, motivo pelo qual a decisão atacada deve ser mantida neste particular. 

III. CONCLUSÃO: 

,• 	
Ante o exposto, requer o conhecimento das contra-razões, para negar 

provimento ao recurso interposto e manter incólume a decisão de primeiro grau 

nos pontos atacados, pelos seus próprios fundamentos e pelos argumentos 

aduzidos anteriormente. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 22 de outubro de 2010. 

Aug 	o - .sta aranhão Valle 	 Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

• 
OAB/RN 5,418 OAB/RN 8.729 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE UMA DAS VARAS DO 

TRABALHO DE NATAL/RN, POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL: 

o o \s. 	• is cr-C 25-ajii" (50)&paPir 

v's)3  
A TRANSPORTE TRAMPOLIM DA VITÓRIA LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ n.° 02.592.351/0001-64, com sede na Rua Francisco 

Ferreira da Silva, n° 639, Rosa dos Ventos, Parnamirim/RN, CEP 59.142-060, por 

seus advogados in fine assinados, lá instrumento procuratório, com escritório 

profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3137, Sala 05, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 

59.054-830, local que indicam para receberem as intimações de estilo, na forma do.art 

39, I, CPC, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência apresentar 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

u(12€)  
Em desfavor do ESPÓLIO DE ANTÔNIO FRANCISCO SOARES DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, eletricista, portadora da Carteira de Trabalho n.° 55116 

Série 015/RN, inscrito no PIS n.°126.887.386-41 e CPF/MF n.° 032.455.664-09, 

representado por (1) KARLINDA CRIS DE LIMA SILVA, brasileira, viúva, do lar, 

portadora da Carteira de Identidade n.° 1.876.236 SSP/RN e CPF 057.988.574-76, 

residente na Rua Tenente João Ribeiro, n.° 320, Jardim Lola, São Gonçalo do 

Amarante/RN, CEP 59.290-970; em conjunto com seus filhos LUIZ AUGUSTO DE 

OLIVEIRA NETO, brasileiro, menor impúbere, nascido em 19/05/2000, filho de Antônio 

Francisco Soares de Oliveira e Karlinda Gris de Lima Silva, portador da Certidão de 

Nascimento n.° 103.721, fls. 079, Livro A-312, do 4° Oficio de Notas de Natal/RN; e 
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ANA LUIZA DE LIMA DE OLIVEIRA, brasileira, menor impúbere, nascida em 
,r 23/07/2007, filha de Antônio Francisco Soares De Oliveira e Karlinda Cris de Lima 

Silva, portador da Certidão de Nascimento n.° 134.225, fls. 281, Livro A-415, do 40 

Oficio de Notas de Natal/RN; (II) JOÃO PEDRO CAMPOS DE OLIVEIRA, brasileiro, 

menor impúbere, nascido em 04/10/2006, filho de Antônio Francisco Soares de 

Oliveira e Karla Rafaelly Campos Barbosa, portador da Certidão de Nascimento n.° 

62.226, fls. 187-v, Livro A-23, do Cartório Único de Igapti; e JOÃO V1TOR CAMPOS 

DE OLIVEIRA brasileiro, menor impúbere, nascido em 04/10/2006, filho de Antônio 

Francisco Soares de Oliveira e Karla Rafaelly Campos Barbosa, portador da Certidão 

de Nascimento n.° 62.225, fls. 187, Livro A-23, do Cartório Único de Igapó; ambos 

representados por sua genitora KARLA RAFAELLY CAMPOS BARBOSA, brasileira, 

estado civil ignorado, comerciária, portadora da Carteira de Identidade n.° 001.981.133 

SSP/RN, residente na Rua Professor Santiago Dantas, n.° 1745, Quintas, Natal/RN, 

CEP 59.035-210; e (III) PAOLA GONÇALVES E SOARES, brasileira, menor 

impúbere, nascida em 29/10/2010, filha de Antônio Francisco Soares de Oliveira e 

Paula Roberta Cavalcante Gonçalves, representada por sua genitora PAULA 

ROBERTA CAVALCANTE GONÇALVES, brasileira, estado civil ignorado, profissão 

ignorada, portadora do CPF/MF 075.308.534-81, residente na Rua Ilha de São 

Vicente, n.° 1452, Conjunto Soledade II, Bairro Potengi, Natal/RN, CEP 59.129-100; 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor, para ao final requerer. 

I. DOS FATOS: 

A Consignante contratou ANTÓNIO FRANCISCO SOARES DE 

OLIVEIRA para a função de eletricista de ônibus, em 01 de fevereiro de 2010. O 

contrato de trabalho foi rescindido em 29 de março de 2011, em razão do óbito do 

empregado, como faz prova pela Certidão de óbito em anexo (doc. 09). 

O empregado deixou mulher e 05 filhos, conforme descrito na 

qualificação inicial, sendo que nenhum destes estava inscrito como seu dependente 

junto à previdência social, o que impediu que o pagamento das verbas rescisórias 

fosse realizado extrajudicialmente. 

Ademais, a Consignante não tem conhecimento se houve a abertura de 

inventário judicial em que houvesse a nomeação de inventariante para representar 

legitimamente o espólio. 
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DO DIREITO: 

A rescisão do contrato de trabalho deve ser recebida pelos dependentes 

habilitados do empregado junto á previdência social. Contudo, no caso dos autos o de 
cujus não cuidou de inscrever dependentes na autarquia previdenciária. 

Sendo assim, a Consignante diligenciou no sentido de localizar as filhos 

menores do falecido, bem como acerca da existência de cônjuge supérstite, 

encontrando cinco filhos menores LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO (doc. 12), 

ANA LUIZA DE LIMA DE OLIVEIRA (doc. 13), JOÃO PEDRO CAMPOS DE 

OLIVEIRA, (15); e JOÃO VITOR CAMPOS DE OLIVEIRA (doc. 16) e PAOLA 

GONÇALVES E SOARES (doc. 19), além da cônjuge KARLINDA CRIS DE LIMA 

SILVA. 

Desta feita, os Consignados devem ser chamados a comparecerem em 

juízo para receberem as verbas rescisórias calculadas no Termo de Rescisão do 

Contrato de Trabalho (doc. 07), no importe liquido de R$ 2.845,84 (dois mil, oitocentos 

e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), e o alvará para saque dos 

depósitos fundiários, na forma do art. 1° da Lei 6.858/80. 

Por fim, a Consignante aponta que não consta em seus registros 

determinação judicial para pagamento de pensão alimentícia, pelo que entende que as 

verbas rescisórias e depósitos fundiários devem ser repartidos entre os beneficiários r  
na forma preconizada no art. 1.832 do Código Civil'. .1")  

DO PEDIDO: 

À vista do exposto, requer a notificação dos consignados para 

comparecerem a audiência a ser designada, para então receberem as verbas 

rescisórias depositadas em juízo ou oferecerem respostas ao termo da presente 

consignação. 

I  Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge 
quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta 
parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. 
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No final, a procedência do pedido no sentido de dar quitação das verbas 

constantes no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (doc. 07), desincumbido a 

consignante de sua obrigação de pagar as verbas rescisórias, condenando, ainda, os 

consignados nas custas processuais. 

Dá-se à causa o valor de R$ 2.845,84 (dois mil, oitocentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta e quatro centavos). 

Pretende provar o alegado por prova documental. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 27 de abril de 2011. 

ugusto Costa Maranhão Valia 

OAB/RN 5.418 

augustovalle@hotmail.com  
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2V REGIÃO, AO 

EXCELENTiSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR: 

Processo: 

Recorrente: 

Recorrida: 

Referência: , 

V17900-45.2010.5.21.0001 (RTSum) 

Maria das Neves F. Cardoso 

Josivânia Carvalho do Nascimento 

Oposição de embargos de declaração 

MARIA DAS NEVES F. CARDOSO, já qualificada nos. autos do 

processo em epigrafe, por seus advogados, vem, respeitosa e tempestivamente, à 

presença de Vossa Excelência, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do v. 

acórdão de fls. 71/74, com fulcro nos art. 897-A, CLT e art. 535, I e II, CPC c/c art. 

769, CLT, pelos fundamentos que seguem. 

Por oportuno, cumpre observar a tempestividade dos embargos ora 

opostos, uma vez que a r. decisão foi publicada no dia 31 de maio de 2011, de 

maneira que o prazo para interposição de embargos de declaração se encerra no dia 

06 de junho de 2011, haja vista dia 05 de junho de 2011 coincidir corti um domingo, 

conforme art. 184, §1°, inciso, CPC. 

I. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA RECORRENTE 

PARA A SESSÃO DE CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO 

ORDINÁRIO. 

Inobstante verificar-se o zelo na elaboração do julgado atacado, pede-

se máxima vênia para apontar a existência de omissão, haja vista a ausência de 
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intimação dos advogados da embargante para a sessão de continuação do julgamento 

do recurso ordinário, fato que cerceou o direito de defesa da reclamada. Eis o teor da 

certidão de julgamento de fls..69: 

CERTIFICO que, na sessão ordinária da 21  Turma n°010/2011, hoje 

realizada, sob a Presidência do Excelentissimo Senhor 
Desembargador Federal Eridson João Fernandes Medeiros, com a 
presença do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 
21° Região, Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto, da Excelentissima 
Senhora Jutza Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti (Relatora) e 
do Excelentissimo Senhor Desembargador Federal Carlos Newton 
Pinto, RESOLVEU A 28  TURMA, por unanimidade, conhecer do 
recurso ordinário do reclamado. Por unanimidade, suspender o 
julgamento do presente processo para exame do mérito pela Juiza 

Relatora. 
Obs: Ausente, justificadamente, a Excelentissima Senhora 
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro. 
Convocada a Excelentissima Senhora Juiza Lygia Maria de Godoy 
Batista Cavalcanti, consoante Resolução Administrativa n°011/2010. 
Sustentação oral pelo advogado (a) do(a) recorrente, Bel(a). Augusto 
Costa Maranhão Valia. O referido é verdade e dou fé. 

Em que pese a presença do causídico da recorrida na sessão de 

julgamento ordinária n.°  010/2011, não houve intimação dos advogados da 

embargante para comparecimento à sessão de continuação (sessão 

extraordinária n.° 004/2011, em 24 de maio de 2011), impossibilitando, assim, o 

exercício amplo do direito de defesa, através da sustentação oral atacando o mérito da 

r. decisão de primeiro grau. 

Importante ressaltar que na sessão de julgamento ordinária n.° 

010/2011, a qual compareceu o advogado Augusto Costa Maranhão Valia, o recurso 

sequer seria conhecido por ausência do preparo recursal. Porém, após a sustentação 

oral do causídico citado, os eminentes julgadores foram convencidos e conheceram do 

recurso ordinário, reconhecendo que os benefícios da justiça gratuita implicam na 

inexigibilidade da garantia do depósito recursal, oportunidade na qual o julgamento foi 

suspenso para exame de mérito. 

Assim, o causidico da recorrente, naquela assentada, não apresentou 

oralmente os argumentos para a defesa do mérito do recurso, limitando-se a discorrer 

sobre a possibilidade de conhecimento do apelo. Inclusive, naquela sessão este 

interpelou o Exmo. Sr. Dr. Des. Presidente da Turma sobre a continuidade do 

julgamento, quando este informou ao advogado que este seria intimado da sessão de 

continuação, para que então pudesse apresentar os seus argumentos orais. 
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O Colando Tribunal Superior do Trabalho já possui entendimento 

consolidado acerca da necessidade de se intimar os advogados das partes para a 

sessão de julgamento e/ou de continuação, de maneira a possibilitar a defesa oral. 

Vejamos: 

Ementa  
RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL.  
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROSSEGUIMENTO  
NO JULGAMENTO SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO, 
INSCRITO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL  
Hipótese de prosseguimento do julgamento do recurso ordinário, 
decorrido longo espaço de tempo após concessão de vista  
regimental, sem que o patrono do Recorrente tivesse sido 
notificado para concluir a sustentação oral das razões de mérito. 
Recurso a que se dá provimento.  
{RR 5881929019995145555 588192-90.1999.5.14.5555. Relator 
Gelson de Azevedo. 58  Turma. Publicação: 16104/2004).  

Ementa 
RECURSO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PAUTA. PUBLICAÇÃO. 
AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE. 

A ausência ou a errônea menção do nome do advogado 
regularmente constituido pela parte na pauta de publicação de 
recurso caracteriza manifesto cerceamento do direito de defesa. 
inlringente do artigo 50, inciso LV. da Constituição Federal, pois obsta 
o exercicio do direito à sustentação oral, legalmente assegurado por 
ocasião do julgamento. 

Nulidade do processo declarada a partir cia publicação da pauta. 
Recurso de revista provido, por violação, para determinar a 

reinclusão do recurso ordinário em julgamento, precedida de 
regular publicação da pauta respectiva. 
(RR 7531646920015015555 753164-69.2001.5.01.5555. Relator João 
Oraste Dalazen. 1a Turma. Publicação: 04/04/2003). 

Verifica-se, deste modo, a imperiosidade de intimar os advogados das 

partes para comparecimento á sessão de julgamento, possibilitando, assim, o pleno 

exercicio do direito de defesa, através da sustentação oral, sob pena de violação ao 

direito a ampla defesa e contraditório (art. 5, LV, CF). 

II. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pelo exposto, pugna a embargante pelo recebimento dos embargos de 

declaração, para sanar a omissão apontada, declarando a nulidade do acórdão 

atacado, por ausência de intimação dos advogados da embargante para comparecer á 

sessão extraordinária n.°  004/2011 da 2° Turma do Tribunal Regional do Trabalho, na 
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qual houve a continuação do julgamento, fato que impossibilitou o pleno exercido do 

direito de defesa, nos termos'do art. 50, inciso LV, da CF. 

Caso assim não entenda, requer o pronunciamento a respeito do tema, 

para fins de prequestionamento da matéria. 

Tendo em vista a possibilidade de efeito modificativo dos presentes 

embargos, requer a intimação do embargado para apresentar suas contra-razões. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 8.729 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA VARA DO TRABALHO 

DE CEARA-MIRIM/RN: 

Processo: 

Reclamante: 

Reclamado: 

Referência: 

21100-64.2011.5.21.0018 (RTOrd) 

Hipálito Dantas Filho 

Jurandyr Fonseca da Cunha Tahim 

Recurso Ordinário 

JURANDYR FONSECA DA CUNHA TAHIM, já qualificado nos autos do 

processo em epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, com arrimo no art. 895, I, CLT, interpor RECURSO ORDINÁRIO 

para o Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região, cujas razões seguem anexas. 

Isto posto, requer o conhecimento do recurso com a intimação dos 

interessados para, querendo, apresentarem contra-razões, no prazo legal. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 20 de j ode 2011. 

Aug sto 	 hão Valle 

OAB/RN 5.418 

au ustovalle 	otmail.com  
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA XXI REGIÃO: 

 

RAZOES RECURSAIS 

I. SÍNTESE FÁTICA: 

Trata-se de recurso ordinário interposto de decisão da Vara do Trabalho 

de Ceará-Mirim que condenou o recorrente, dentre outras verbas, ao pagamento da 

cota parte do empregado nas contribuições previdenciárias, com fundamento no art. 

33 da Lei 8.212/91. 

Além disso, no cálculo da condenação das horas extras foi adotado o 

salário mínimo como fator de correção monetárias e nas verbas previdenciárias 

incluiu-se indevidamente o computo de verbas destinadas a terceiros, juros e multa. 

CONDIÇOES DE CONHECIMENTO: 

O presente recurso deve ser conhecido ante ao preenchimento dos 

pressupostos de admissibilidade recursal, pois tempestivo, eis que a intimação da 

decisão foi divulgada no DEJT em 12 de julho de 2011, conforme certidão de fls. 42, 

pelo que considera-se publicada no dia 13/07/2011. Assim, o prazo recursal teve inicio 
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em 14/07/2011 e fim em 21/07/2011, data da sua interposição. 

Além disso, encontra-se devidamente preparado pelo depósito recursal 

do valor integral da condenação e do recolhimento da custas processuais em CRU, 

conforme guias em anexo. 

III. MERITO DO RECURSO: 

III.A. SENTENÇA LÍQUIDA. ERRO NA BASE DE CALCULO DO VALOR DAS 

HORAS EXTRAS: 

A r. decisão foi proferida de maneira liquida condenando o recorrente ao 

pagamento de R$ 2.911,36 (dois mil, novecentos e onze reais e trinta e seis centavos), 

relativo ao principal, previdência e custas, conforme planilha de cálculos de fls. 40, dos 

quais R$ 2,623,14 (dois mil, seiscentos e vinte e três reais e quatorze centavos) são 

devidos ao recorrido. 

O cálculo das horas extras levou em consideração o último salário pago 

ao reclamante, como consta na observação da planilha, pela aplicação do dispositivo 

contido no §3°, do art. 59, CLT: 

Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas 
suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante 
acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato 
coletivo de trabalho. 

§ 1° - Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá 
constar, obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora 
suplementar. que será, pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à 
da hora normal. (Vide CF, art. 7° inciso XVI) 

§ 20 Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força 
de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em 
um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, 
de maneira que não exceda, no periodo máximo de um ano, á soma 
das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado 
o limite máximo de dez horas diárias. 

§ 3° Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que 
tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na 
forma do parágrafo anterior, fará o trabalhador jus ao pagamento das 
horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da 
remuneração na data da rescisão. 

§ 4o Os empregados sob o regime de tempo parcial não 
poderão prestar horas extras. 
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Todavia, o dispositivo do art. 59, §3°, CLT somente é aplicável aos 

casos de regime de compensação de horas extras em que é adotado o "banco de 

horas". Assim, no caso de rescisão de contrato de trabalho, as horas extras 

registradas no "banco de horas" devem ser remuneradas com base no salário em que 

será apurado o pagamento das verbas rescisórias, o que não é o caso dos autos. 

Sendo assim, em caso de condenação pela ausência de pagamento 

das horas extras, deve ser realizada a apuração mês-a-mês adotando-se o valor do 

salário pago naquele mês, para após proceder-se a atualização monetária, como 

consta na planilha em anexo. 

No caso dos autos, como foi adotado como base de cálculo o valor do 

salário mínimo, a utilização do último salário do empregado (R$ 540,00) para a 

apuração das horas implicou em excesso na condenação, tendo em vista que a 

política de reajuste do salário mínimo contempla a compensação monetária e aumento 

real, de maneira que o fator de correção seria superior a inflação apurada no período. 

Este pequeno equivoco hermenêutico implica na condenação excessiva 

de R$ 477,86 (quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), apenas 

no que toca aos direitos do recorrido, sem falar nos reflexos previdenciários, conforme 

se verifica na diferença dos valores apurados na planilha em anexo e no cálculo de fls. 

40 

Sendo assim, merece reforma a r. sentença para determinar-se que a 

apuração das horas extras seja realizada mês-à-mês, observando-se a variação 

salarial do empregado 

III.B. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO PELA QUOTA PARTE DAS 

VERBAS PREVIDENCIARIAS: 

O juízo de piso determinou que "a responsabilidade pelo pagamento 

das contribuições previdenciárias é exclusiva do reclamado, vedando-se a dedução da 

parcela contributiva a cargo do empregado, a teor do disposto no art. 33 da lei 

8.212/91." 

Entretanto, o disposto no art. 33 da Lei 8.212/91 é inaplicável aos casos 
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de reconhecimento de verba trabalhista por via judicial, como é o caso dos autos, pois 

trata de hipótese em que há voluntariamente o pagamento do direito trabalhista pelo 

empregador, mas não há o desconto legal. 

A doutrina e jurisprudência trabalhista evoluíram no sentido de que 

permanece a obrigação do empregado pelo pagamento da sua quota parte das 

verbas previdenciárias incidentes sobre condenação ou acordo judicial, em 

prestígio ao disposto no art. 832, §3°, CLT: 

Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo 
do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da 
decisão e a respectiva conclusão. 

§ 1° - Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, 
determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento. 

§ 2° - A decisão mencionará sempre as custas que devam ser 
pagas pela parte vencida. 

§ 32  As decisões cognitivas ou homologatõrias deverão sempre 
indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação 
ou do acordo homologado  inclusive o limite de responsabilidade de 
cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária se for 
o caso. (Incluído pela Lei n° 10.035, de 25.10.2000)  

Logo, a jurisprudência do Superior Tribunal do Trabalho firmou-se no 

sentido de que o dever de recolher as verbas previdenciárias e fiscais é do 

empregador, conforme Súmula 368/TST, mas a responsabilidade pelo 

pagamento da parte do empregado permanece com este, conforme Orientação 

Jurisprudencial n.° 363/SDI-1: 

SUM-368 DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. 
COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. 
FORMA DE CÁLCULO (inciso I alterado) - Res. 13812005, DJ 23, 
24 e 25.11.2005 

A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento 
das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, 
quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às 
sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, 
objeto de acordo homologado, que integrem o salário-de-contribuição. 
(ex-OJ n° 141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998 ) 

É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das 
contribuições previdenciárias e fiscais, resultante de crédito do 
empregado oriundo de condenação judicial, devendo incidir, em 
relação aos descontos fiscais, sobre o valor total da condenação, 
referente às parcelas tributáveis, calculado ao final, nos termos da Lei 
n° 8.541, de 23.12.1992, art. 46 e Provimento da CGJT n° 01/1996. 
(ex-0Js n°s 32 e 228 da SBDI-1 - inseridas, respectivamente, em 
14 03.1994 e 20.06.2001) 
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Em se tratando de descontos previdenciários, o critério de 
apuração encontra-se disciplinado no art. 276, §4°, do Decreto n ° 
3.048/1999 que regulamentou a Lei n° 8.212/1991 e determina que a 
contribuição do empregado, no caso de a-ções trabalhistas, seja 
calculada mês a mês, aplicando-se as aliquotas previstas no art. 198, 
observado o limite máximo do salário de contribuição. (ex-als n°s 32 
e 228 da SBDI-1 — inseridas, respectivamente, em 14.03.1994 e 
20.06.2001) 

0J-SDI1-363 DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. 
CONDENAÇÃO DO EMPREGADOR EM RAZÃO DO 
INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATORIAS. 
RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO PELO PAGAMENTO. 
ABRANGÊNCIA (DJ 20, 21 e 23.05.2008) 
A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições social e 
fiscal, resultante de condenação judicial referente a verbas 
remuneratórias, é do empregador e incide sobre o total da 
condenação. Contudo, a culpa do empregador pelo inadimplemento 
das verbas remuneratórias não exime a responsabilidade do 
empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da 
contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte. 

Desta forma, merece reforma a r. sentença neste particular para eximir 

o empregador, ora recorrente, da obrigação de suportar o pagamento da quota parte 

do empregado, ora recorrido, no que toca as verbas previdenciárias, de maneira a 

autorizar a retenção destas verbas do pagamento devido ao empregado em face da 

condenação. 

CONDENAÇAO DAS VERBAS PREVIDENCIARIAS DESTINADAS A 

TERCEIROS, JUROS E MULTA: 

A decisão de piso foi proferida de forma liquida, inclusive no que toca as 

verbas previdenciárias. Contudo, na planilha de cálculos adotada pelo juizo de 

primeiro grau consta a indicação errônea e inconstitucional de verbas destinadas a 

terceiros, no equivalente a 2,7%. 

Contudo, como se sabe a Justiça do Trabalho é competente para 

executar, de oficio, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, "a" e II, CF e seus 

acréscimos legais, das sentenças que proferir (art. 114, VIII, CF). Ocorre que o art. 

240 da Constituição da República ressalva expressamente do art. 195 as 

"contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas 

às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao 
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sistema sindical". Em razão disso, o Tribunal Superior do Trabalho mantém 

entendimento uníssono acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para executar 

as contribuições devidas ao Sistema 'S". Cite-se, como exemplo, diversos acórdãos 

proferidos recentemente, in verbis: 

RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
CRÉDITOS DEVIDOS A TERCEIROS, INCOMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO. A execução da contribuição de terceiros 
(SENAI, SESI, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA) não se 
insere na competência da Justiça do Trabalho, o que resulta dos 
próprios termos do inciso VIII do art. 114 da CF/88, que só se refere 
àquelas previstas no art. 195, I, a e II da CF/88, quais sejam, as 
devidas pelo empregador e pelo trabalhador. No mesmo sentido, o 
art. 240 da CF/88, que ressalva, do disposto no art. 195, as 
contribuições dos empregadores destinadas às entidades privadas de 
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical Recurso de revista não conhecido. (Tribunal Superior do 
Trabalho. Feito: RR - 622/2008-001-21-00.5. Data de Publicação: 
25/09/2009. Data de Julgamento: 16/09/2009. Relatar: Mauricio 
Godinho Delgado). 

EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS A 
TERCEIROS. SISTEMA S . A Emenda Constitucional n.° 20/98, que 
acrescentou o § 3° ao artigo 114 da Carta Magna, transformado pela 
Emenda Constitucional n.° 45/2004 no atual inciso VIII desse mesmo 
dispositivo, atribuiu competência à Justiça do Trabalho para executar, 
de oficio, as contribuições sociais previstas no artigo 195, I, a , e II, da 
Constituição da República e seus acréscimos legais, mas não a 
estendeu às contribuições devidas a terceiros, cuja arrecadação e 
fiscalização, disciplinadas por regra especial prevista em lei ordinária, 
passaram a ser atribuição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
por força do que dispõe o artigo 3° da Lei n.° 11.457/2007. Agravo de 
instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
DE REVISTA. EXECUÇÃO. JUROS E MULTA SOBRE VALORES 
PREVIDENCIÁRIOS. 1. Em se tratando de processo em execução, o 
recurso de revista só se viabiliza mediante a demonstração de afronta 
direta e literal a preceito constitucional, nos termos do artigo 896, § 
2°, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Súmula n.° 266 do 
Tribunal Superior do Trabalho, 2. Não se constata, no caso concreto, 
violação direta e literal dos dispositivos da Constituição Federal 
invocados pela parte, na medida em que a controvérsia relativa à 
incidência de acréscimos legais no cálculo da contribuição 
previdenciária situa-se na esfera de interpretação e alcance da 
legislação infraconstitucional. Agravo de instrumento não provido. 
(Tribunal Superior do Trabalho. Feito: AIRR-1709/2006-152-03-40. 
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Data de Publicação: 12/06/2009. Relatar: Firmado por assinatura 
digital (MP 2.200-2/2001). LELIO BENTES CORRÊA). 

Portanto, deve ser excluida da condenação previdenciária o importe 

destinado ao pagamento do sistema "S", ante a absoluta incompetência da Justiça do 

Trabalho em executar de oficio esta rubrica 

Além disso, foram apurados multa e juros de mora. Ocorre que, 

inexiste juros e multa a ser aplicável ao caso, pois não há mora nas obrigações 

previdenciárias, como se passa a demonstrar. 

A fundamentação legal adotada para o computo da multa e juros 

decorrem do art. 239 do Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999; e art. 35 da Lei 

8.212/91 têm-se os seguintes termos: 

Decreto n.° 3.048/1999 

Art. 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em 
notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não 
de parcelamento, ficam sujeitas a: 
I - atualização monetária, quando exigida pela legislação de 
regência; 
II - juros de mora, de caráter irrelevável, incidentes sobre o valor 
atualizado, equivalentes a: 

um por cento no mês do vencimento; 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

nos meses intermediários; e 
um por cento no mês do pagamento; e 

III - multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes 
percentuais, para fatos geradores ocorridos a partir de 28 de 
novembro de 1999: (Redação dada pelo Decreto n°3.265, de 1999) 
a) para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída 
em notificação fiscal de lançamento: 

oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; 
(Redação dada pelo Decreto n°3.265, de 1999) 

quatorze por cento, no mês seguinte; ou (Redação dada pelo 
Decreto n°3.265. de 1999) 

vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do 
vencimento da obrigação; (Redação dada pelo Decreto n° 3.265, 
de 1999) 
(Grifas acrescidos) 

Lei n.° 8.212/1991  

Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas 
pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, 
nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 
26.11.99) 
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluIda 
em notificação fiscal de lançamento: (Redação dada pela Lei n° 
9.528, de 10 12.97) 
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oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; 
(Redação dada pela Lei n°9.876, de 26.11.99) 

quatorze por cento, no mês seguinte; (Redação dada pela Lei n° 
9.876, de 26.11.99) 

vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do 
vencimento da obrigação: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 
26 11.99) 
(Grifos acrescidos) 

Pois bem. Analisando os comandos normativos norteadores da 

cobrança da multa e juros, vê-se que estes só são devidos quando houver 

contribuições sociais em atraso. 

Explica-se. 

Segundo o art. 276 do Decreto n.° 3.048/1999, o recolhimento das 

importâncias devidas à seguridade social será realizado no dia dois do mês 

seguinte ao da liquidação da sentença. Vejamos o enunciado normativo: 

Decreto n.° 3.048/1999: 

Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de 
direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o 
recolhimento das importâncias devidas á seguridade social 
será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da 
sentença. 
(Grifo acrescido) 

No caso dos autos, ainda não houve o trânsito em julgado da sentença 

que homologou os cálculos de liquidação, eis que resta possível a impugnação da 

sentença de liquidação pela via do Recurso Ordinário. 

Ademais, tão logo houve a intimação da reclamada para cumprir a 

sentença, ainda no mesmo mês da intimação, houve a garantia do juízo em dinheiro, 

através do depósito recursal em anexo, o que elide a cobrança de juros, correção 

monetária e multa, a teor do art. 90, §4°, da Lei n.° 6.830/80 (Lei de Execuções 

Fiscais). 

Portanto, se a verba devida à previdência somente será atualizada com 

aplicação dos indices da Taxa SELIC, se houver mora no cumprimento da 

obrigação, o que não é o caso dos autos. Na verdade, a execução das 

contribuições sociais de oficio pela Justiça do Trabalho, não obstante sua atual 

importância arrecadatória. constitui modalidade sui generis de arrecadação de créditos 
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previdenciários, que deve observar necessariamente as particularidades impostas 

pelos ritos processuais trabalhistas, adequando-se a estes para constituir o crédito 

tributário. 

A sentença condenatória ou homologatória de acordo, em sede de 

reclamação trabalhista, traz ao mundo jurídico os aspectos material, pessoal e 

espacial da hipótese de incidência das contribuições sociais. Não é, portanto, o 

acordo, sentença ou acórdão com o trânsito em julgado que define o fato 

gerador para a incidência das contribuições previdenciárias, pois este somente 

surgirá com o pagamento ou crédito da importância avençada ou da liquidação 

da condenação, em sintonia com a letra do art. 195, I, "a", e II, CF: 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na 
forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n°20, de 1998) 

a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados,  a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vinculo empregatício; (Incluído pela Emenda 
Constitucional n°20, de 1998) 

a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 
20, de 1998) 

o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional n°20, de 1998) 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998). 

Deste modo, o simples acordo ou condenação, sem a existência do 

pagamento ou creditamento, não se configura como fato imponível, pois a simples 

existência dos mesmos não preenche todos os aspectos da hipótese de incidência, 

diante da ausência do aspecto temporal da obrigação tributária. 

Neste sentindo, impende destacar a lição do saudoso professor 

GERALDO ATALIBA, em sua clássica obra Hipótese de Incidência Tributária': 

UAI .113A. Geraldo, Hipótese de Incidencio h-ibuiária. 6 Edição. 411  Tiragem. Malheiros. São Paulo. 200.3. pág. 
69. 
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A configuração do fato (aspecto material), sua conexão com alguém 
(aspecto pessoal), sua localização (aspecto espacial) e sua 
consumação num momento tático determinado (aspecto 
temporal), reunidos unitariamente determinam inexoravelmente o 
efeito jurídico desejado pela lei: criação de uma obrigação jurídica 
concreta, a cargo de pessoa determinada, num momento preciso. 
(Grifos acrescidos) 

Repita-se, no caso da execução previdenciária decorrente de 

condenação na Justiça do Trabalho, o aspecto temporal da hipótese de 

incidência, foi definido no segundo dia útil do mês subsequente ao pagamento 

da parcela prevista para a seguridade social (Decreto n.° 3.048/99). Assim, a 

cobrança de juros e multa, para o presente caso, só é devida após o segundo dia 

útil do trânsito em julgado da decisão que homologar os cálculos 

previdenciários. 

Neste sentido, merece destaque o precedente do Colendo Tribunal 

Regional da 21a Região, ao julgar o Agravo de Petição 01258-2003-004-21-00-5, in 

verbis: 

Responsabilidade Subsidiária. Despersonalização da Pessoa 
Jurídica. Execução. Não existindo bens da reclamada principal 
suficientes á satisfação do crédito do empregado, é cabível que seja 
acionada a responsável subsidiária, empresa tomadora dos serviços. 
Agravo de Petição. Incidência de Juros de Mora e Multa. Fato 
Gerador. O momento da incidência dos juros de mora e multa em 
parcelas de natureza previdenciária, decorrentes de reclamação 
trabalhista, dá-se com o trânsito em julgado da sentença de 
liquidação (aplicação do disposto no art. 276 do Decreto n° 
3.048/1999). 
(Acórdão n.° 65.739, Agravo de Petição n.° 01258-2003-004-21-00-5, 
Relatora Juiza Joseane Dantas dos Santos, Publicado no DJE/RN n° 
11434, em 28/03/2007 (quarta-feira). Traslado n° 126/2007, grifo 
acrescido) 

Os fundamentos do acórdão citado demonstram a ilegalidade exposta 

pela Reclamada/Embargante com amplo lastro doutrinário e jurisprudencial, deste 

modo, não há que se falar em juros de mora e multa moratória antes de 02 de março 

de 2009. 

Seguindo o precedente supra, o Tribunal Regional do Trabalho da 2P 

Região firmou entendimento jurisprudencial uníssono, citamos como exemplos os 

agravos de petição n.° 00465-2005-007-21-00-3 e 00324-2005-007-21-00-0, que 

seguem: 
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Agravo de Petição. Contribuição Previdenciária. Juros de Mora e 
Multa. Incidência. O momento da incidência dos juros de mora e 
multa em parcelas de natureza previdenciária, decorrentes de 
reclamação trabalhista, dá-se com o trânsito em julgado da sentença 
de liquidação (aplicação do disposto no art. 276, do Decreto n°. 
3.048/1999). (Acórdão n° 72.128, Agravo de Petição n° 00465-2005-
007-21-00-3, Juíza Relatora: Joseane Dantas dos Santos, Publicado 
no DJE/RN n° 11668, em 15/03/2008 (sábado). Traslado n° 
145/2008.) 

Débito previdenciário fato gerador pagamento juros e correção 
monetária. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de 
direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o 
recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será feito 
nos moldes do Decreto n° 3.048/99, art. 276, caput, momento da 
caracterização da mora para incidência de juros. (Acórdão n° 72.061, 
Agravo de Petição n° 00324-2005-007-21-00-0, Relator: Ronaldo 
Medeiros de Souza, Publicado no DJE/RN n° 11665, em 12/03/2008 
(quarta-feira). Traslado n° 130/2008.) 

Outrossim, não é o caso de aplicar-se a Lei n.° 8.212/1991, com 

alteração sofrida pela Lei n.° 11.941/2009, dispondo em seu art. 43, §2°, que segue: 

Art. 43 Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de 
direitos sujeitos á incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob 
pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das 
importâncias devidas á Seguridade Social. 
(...) 

§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais 
na data da prestação do serviço. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 
2009). 

Esta alteração legislativa vem gerando interpretação, diga-se de 

passagem, equivocada de que os juros e multa das contribuições previdenciárias 

resultantes de ações trabalhistas deveriam incidir desde a data da prestação do 

serviço. 

Porém, é de se ventilar a ilegalidade do citado artigo. Isto porque o art. 

110 do Código Tributário Nacioal reza que: "a lei tributária não pode alterar a definição, 

o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 

expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 

Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou 

limitar competências tributárias:. 

Em seqüência, cumpre esclarecer que a nova redação da Lei n.° 

8.212/91, notadamente no §2° do art. 43, altera a definição de institutos de direito 
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privado utilizados utilizados expressamente pela Constituição Federal quando considera como 

fato gerador a data da prestação do serviço, ao passo que o art. 195, I, alínea "a" da 

CF anota como fato gerador para contribuição previdenciária os rendimentos do 

trabalho PAGOS OU CREDITADOS. 

Como se sabe, o art. 114 da CF, em seu inciso VIII, determina a 

competência da justiça do trabalho à execução, de oficio, das contribuições sociais 

previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças 

que proferir. 

Ora, se fossemos considerar o trabalho como fato gerador das 

obrigações previdenciárias discutidas no âmbito da Justiça do Trabalho, não poderiam 

ser fixadas contribuições sociais sobre o valor do acordo ou sentença condenatária, 

inclusive quando firmados após o trânsito em julgado da condenação, mas, 

necessariamente, teriam de ser apuradas sobre o valor da contraprestação devida à 

época do labor. 

Todavia, o entendimento jurisprudencial acerca do assunto releva que o 

fato gerador da contribuição social é o pagamento, tanto é que se permite que a base 

de cálculo da previdência social seja realizada sobre o valor pago ao reclamante, 

quando firmado acordo em valor inferior a condenação transitada em julgado. Sobre o 

assunto, o Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento que: 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. ACORDO HOMOLOGADO 
ENTRE AS PARTES APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA 
SENTENÇA - O processo trabalhista rege-se pelo principio da 
conciliação, inserido no art. 764, § 3°, da CLT. O art. 195, inciso I, 
letra a, da Constituição Federal, por outro lado, prevê que o custeio 
da seguridade social terá como fonte -a folha de salários e demais 
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer titulo, à 
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregaticio-. ou seja, estabelece como fato gerador para 
incidência da contribuição previdenciária os rendimentos 
efetivamente pagos pelo empregador. Portanto, não há preclusão 
para a iniciativa dos litigantes, sendo bem-vinda a conciliação 
em fase de conhecimento ou em fase de execução, que passa a 
substituir a sentença transitada em julgado, constituindo novo 
titulo executivo. Não obstante, mesmo que as partes possam 
transigir na fase de execução valores referentes às parcelas objeto da 
sentença transitada em julgado, de forma a por fim ao litígio, o acordo 
firmado não pode desconsiderar o trânsito em julgado, sob pena de 
derrogar o fato gerador da contribuição previdenciária certificada no 
título judicial. Os litigantes não podem suprimir parcelas de natureza 
salarial e que foram objeto da condenação, estabelecendo no acordo 
judicial apenas as verbas indenizatórias ou discriminar, a seu talante, 
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a natureza dessas parcelas, de modo a se livrar do pagamento da 
contribuição previdenciária devida, já definida na sentença revestida 
da qualidade de coisa julgada. Deve-se, pois incidir a contribuição 
previdenciária sobre o valor total do acordo, respeitada a 
proporção de parcelas de natureza salarial e indenizatória 
contidas na decisão transitada em julgado, conforme 
entendimento da SDI-1 desta Corte (Processo E-RR-218/2000-
093-15-40.0, Rel. Mim Aloysio Corrêa da Veiga, DJ 5/9/2008). 
Recurso conhecido e provido. 
(RR - 883/2000-093-15-00.9 , Relator Ministro: Carlos Alberto Reis de 

Paula!  Data de Julgamento: 19/11/2008, 3' Turma, Data de 

Publicação: 19/12/2008 g.n.) 

Pelo entendimento do TST verifica-se que o fato gerador ocorre pelo 

pagamento do crédito ao empregado, em perfeita sintonia com o disposto no art. 195, 

I, "a" da Constituição Federal. 

Sendo assim, a atual redação do art. 43, §2°, da Lei 8.212/91 viola a 

Carta Magna, na medida em que atribui altera a definição do fato gerador das 

contribuições sociais previsto no art. 195, I, a, CF., no sentido de considerar o fato 

gerador das contribuições previdenciárias cobradas na Justiça do Trabalho é a 

prestação de serviço, ao invés do pagamento ou crédito em favor do empregado. 

Por isso, a alteração legislativa do art. 43, §2° da Lei 8.212/91 é 

inconstitucional, por afrontar a definição constitucional do fato gerador das 

contribuições previdenciárias na medida em que se trata de lei ordinária alterando 

sentido de conceito de direito privado utilizado expressamente pela Constituição 

Federal 

Neste sentido, o TST ratificou sua iurisprudência após a nova redação 

do art. 43, §2° da Lei 8.212/91 entendendo que a incidência da contribuição social tem 

como fato gerador os rendimentos do trabalho paqos ou creditados a qualquer titulo, 

conforme se vê em recentissima decisão, publicada em 15 de maio de 2009:  

RECURSO DE REVISTA PROCESSO QUE TRAMITA PELO RITO 
SUMARISSIMO- ACORDO JUDICIAL-NÃO-RECONHECIMENTO DE 
VINCULO DE EMPREGO-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DO 
VALOR ACORDADO-INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 195, I, "A", DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I -O acordo firmado entre as partes e 
homologado pelo juizo foi efetivado sem reconhecimento de vinculo 
empregaticio, do qual se extrai objetivamente a violação aos artigos 
195, I, "a", da Constituição Federal de 1988 e 43, parágrafo único, da 
Lei n° 8.212/91 II-Conforme se depreende da literalidade da 
norma do art. 195, I, "a", da Constituição Federal de 1988, a 
incidência da contribuição social tem como fato gerador os 
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rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer titulo, 
mesmo sem vinculo empregatIcio e a não-discriminação dos títulos 
nos acordos homologados pelo juízo condiciona a sua incidência 
sobre o valor total do pactuado. IV-Recurso provido. (Tribunal 
Superior do Trabalho. Feito: RR-166/2007-231-02-00. Data de 
Publicação: 	15/05/2009. 	Relator 	MINISTRO 	BARROS 
LEVENHAGEN). (Grifos acrescidos). 

Este entendimento é seguido pelos Tribunais pátrios. Vejamos decisão 

emanada do TRT da 18a região, publicada em janeiro do corrente ano de 2009 que 

traz um aparato geral sobre o tema, inclusive com decisões do TST e argumentação 

quanto ao principio da irretroatividade da lei que trata de matéria previdenciária: 

Tribunal Regional do Trabalho da 18° Região 
Processo Número: - AgR - 00371-2008-191-18-01-1 
Relator: DESEMBARGADOR PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO 
FILHO 
ORIGEM: VT DE MINEIROS 
RELATÓRIO 

A recorrente maneja agravo regimental, sustentando que o 
entendimento deste Eg. Tribunal, quanto ao momento da 
ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, 
encontra-se superado pela edição da Medida Provisória n 449, de 
03.12.2008 (fls. 142/148). 

) 
MÉRITO 
Segundo a decisão agravada, já se encontra pacificado neste Eg. 
Tribunal que a exigibilidade do crédito previdenciário decorrente 
de parcelas salariais, deferidas em acordo ou sentença, não 
ocorre a partir da prolação da decisão, mas após o vencimento 
da obrigação de pagar, que ocorre com a liberação do crédito do 
exequente, pois é a partir desse momento que o crédito 
previdenciário pode ser executado, por ter havido o pagamento sem o 
recolhimento da contribuição referida. Dessa maneira, registra a 
decisão que os indices de correção aplicáveis são aqueles relativos 
aos créditos trabalhistas e não os da legislação previdenciária. 
A UNIÃO recorre, mediante agravo regimental, sustentando que 
após a edição da Medida Provisória n 449, de 03.12.2008, que 
deu nova redação ao artigo 43 da Lei n 8.212, de 24.07.1991, não 
há mais dúvida de que o fato gerador das contribuições sociais 
decorrentes das decisões trabalhistas é o momento da prestação 
dos serviços. Assim, as contribuições previdenciárias devem ser 
atualizadas mês a mês, com a aplicação da taxa SELIC e multa 
referente a cada uma das competências, mediante os critérios 
estabelecidos no art. 879, § 4, da CLT, e nos arts. 34 e 35 da Lei 
8.212/91. 
Acrescenta que esse também é o entendimento do C. STJ. 
Entretanto, razão não lhe assiste. 
A decisão ora atacada foi proferida com base no art. 557 do CPC, 
considerando a jurisprudência pacifica deste Eg. Tribunal quanto ao 
fato gerador da contribuição previdenciária. 
Com efeito, o entendimento consolidado por este Eg. Regional 
firmou-se no sentido de que não se pode considerar que a 
obrigação de recolher a contribuição previdenciária estivesse 
vencida desde o mês de competência a que se referem as verbas 
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reconhecidas na sentença exeqüenda, diante da existência de 
controvérsia quanto ao valor do principal — o crédito trabalhista. 
Isto é, embora o caput do artigo 22 da Lei 8.212/91 estabeleça que o 
simples fato de ser devida a remuneração torna exigível a 
contribuição previdenciária, deve-se entender que a referência é à 
remuneração devida de modo incontroverso, Se havia uma situação 
de incerteza, somente dirimida pelo ato decisório jurisdicional, o 
empregador responde apenas pelos encargos previstos em 
relação ao crédito principal, incorrendo na aplicação das 
penalidades previdenciárias quando deixar de satisfazê-las no 
prazo legal, a partir do momento em que fica ciente da obrigação 
positiva e liquida. Outrossim, registro que a incidência dos artigos 
34 e 35 da Lei 8.212/91, em vigor à época da prolação da sentença, 
tem lugar somente após a parte ser intimada ou citada para pagar as 
contribuições previdenciárias, e não o faz. 
Cumpre destacar que este Eg. TRT já sedimentou jurisprudência 
no sentido de que não se aplicam os critérios de atualização 
previdenciária nos moldes pretendidos pela agravante. 
A propósito, vale citar a advertência contida no julgamento do AP-
00616-2004-053-18-00-0 (publicado no DJ-GO 27/01/2006), no qual a 
Ex ma Desembargadora Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque, 
Relatora do acórdão, encampou divergência apresentada pelo Ex.mo 
Desembargador Gentil Pio de Oliveira, Revisor, no sentido de que, 
em sendo acolhida a pretensão da recorrente, "as contadorias teriam 
trabalho dobrado fazendo cálculos diferenciados, com relevantes 
prejuízos para a celeridade". Ou seja, é necessário repelir qualquer 
interpretação do artigo 879, § 4, da CLT que implique risco de 
atravanco na prestação jurisdicional relativa à lide entre trabalhadores 
e tomadores de serviço, razão de ser da Justiça do Trabalho. 
Ora, o artigo 114, VIII, da CF, com redação dada pela EC 45/2004, 
assegura a competência da Justiça do Trabalho para executar as 
contribuições sociais descritas no artigo 195, 1, "a", da CF e seus 
acréscimos, "decorrentes das sentenças que proferir". Já o artigo 195, 
1, "a", da Carta da República prevê, como fonte de custeio da 
seguridade social, as contribuições a cargo do empregador sobre "a 
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer titulo, à pessoa fisica que lhe preste serviço, 
mesmo sem vinculo empregaticio". 
A exegese do inciso I, "a", do artigo 195 da CF não é outra senão 
a de que a incidência da cobrança se dá a partir do pagamento 
direto ou do crédito em favor do trabalhador, mas contado 
efetivamente da data em que esse fato se der, e não do momento 
da prestação de serviços, como entende a União. 
Aliás, o artigo 28 da Lei n 8.212/91 é expresso ao dispor que o salário 
de contribuição sobre o qual deverão ser calculados os recolhimentos 
previdenciários correspondera ao valor salarial efetivamente recebido 
pelo empregado. 
Em que pese os argumentos aduzidos pela recorrente, a situação 
esboçada nos autos é tipica de contribuições previdenciárias 
decorrentes de pagamento efetuado em virtude de sentença judicial, 
não se confundindo com as contribuições previdenciárias incidentes 
sobre as parcelas de natureza salarial pagas no curso do contrato de 
trabalho. 
Nesse último caso, não há dúvida acerca da aplicação da regra de 
competência do art. 30, inciso 1, alínea b, da Lei 8.212/91, de forma 
que, não recolhidas as contribuições previdenciárias até o dia vinte do 
mês seguinte ao da competência, incidem, desde então, a multa e os 
juros moratórias. 
Tratando-se de parcelas resultantes de condenação judicial, todavia, 
a regra para a fixação do termo a quo, para efeito de constituição do 
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devedor em mora, no que diz respeito à contribuição previdenciária, é 
outra, pois, nesse caso, as contribuições previdenciárias só se tornam 
devidas após conhecido o seu valor mediante liquidação, e até o dia 
10 do mês subsequente, conforme nova redação dada ao artigo 43, § 
3, da Lei 8.212/91. 
Assim, o mês da competência para o recolhimento das contribuições 
decorrentes de sentença judicial é o da liquidação, e não o da 
prestação de serviços, como pretende a recorrente. 
O art. 276 do Decreto n 3.048/99, que dispõe sobre o regulamento 
da Previdência Social, aliás, é claro e objetivo ao fixar o prazo 
para recolhimento das contribuições previdenciárias resultantes 
de decisão judicial, eliminando qualquer dúvida acerca da 
matéria. 
Há decisões recentes do C. TST a respeito: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO GERADOR DA 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. JUROS DE MORA E MULTA. 
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5, II, e 195, I, a e II, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. Inviável, no 
caso, o processamento de recurso de revista fundamentado em 
violação direta à letra do artigo 5, II, da Constituição Federal, quando 
tal análise demanda o prévio exame de normas de cunho 
infraconstitucional. Por outro lado, da redação do artigo 195, I, a, da 
Constituição Federal, depreende-se que as hipóteses de incidência 
de contribuição previdenciária a cargo do empregador decorrem do 
pagamento de rendimentos decorrentes da prestação de trabalho. 
Tem-se, assim, que entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no 
sentido de que o fato gerador das contribuições previdenciárias é o 
pagamento dos valores devidos ao trabalhador em decorrência do 
acordo homologado, mostra-se consonante com o disposto no citado 
artigo constitucional, razão pela qual, não há falar em sua violação. 2. 
Agravo de instrumento a que se nega provimento." (TST AIRR — 
678/2006-114-15-40 — 7a Turma — Min. Caputo Bastos, DJ 
3/10/2008); 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. FATO 
GERADOR. VIOLAÇÃO DO ART 195, I, a, e II, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. O Regional, ao asseverar que 'O fato gerador da 
incidência da contribuição previdenciária, constitutiva do débito, é o 
pagamento de valores alusivos a parcelas de natureza remuneratória 
(salário-de-contribuição) integral ou parcelado, resultante de 
sentença condenatória ou de conciliação homologada, efetivado 
diretamente ao credor ou mediante deposito da condenação para 
extinção do processo ou liberação de depósito judicial ao credor ou 
seu representante legal', adotou posicionamento à luz da legislação 
infraconstitucional, não se configurando ofensa direta à literalidade do 
art. 195, 1, a, e II, da Constituição Federal. Agravo de instrumento 
conhecido e não provido." (TST AIRR — 564/2006-152-03-40 — eu 
Turma — Rel. Ministra Dora Maria da Costa — DJU 03/10/2008). 
Desta forma, como o recurso encontra-se em confronto com a 
jurisprudência dominante tanto do C. TST, quanto deste Eg. Tribunal, 
o Ex.mo Desembargador Relator aplicou corretamente à espécie a 
norma insculpida no art. 557, caput, do CPC, ao negar-lhe 
seguimento. 
Cumpre ainda esclarecer que a introdução dos parágrafoseno 
art. 43 da Lei 8.212/91 pela MP 449/2008 não alcança a hipótese 
em debate, pois, conforme pontua Jadiael Gaivão Miranda, "à 
legislação de seguridade social aplica-se o principio da 
irretroatividade da lei. Assim, a lei produzirá efeitos somente para os 
casos que se verificarem após sua edição, não alcançando situações 
passadas, sob pena de se violar direito adquirido, ato jurídico perfeito 
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ou coisa julgada (art. 5, XXXVI, da CF)." (in "Direito da seguridade 
Social", Editora Campus, 2007, pág. 17). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
CONCLUSÃO 
Conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento. 
É o meu voto. 
Platon Teixeira de Azevedo Filho 
Juiz Relator 
CAADSAJ \ARQUIVOSWPDDOC AgR00371200819118011.00C.5 
Data de Julgamento: Goiânia, 28/01/2009 

A inconstitucionalidade da nova redação do art. 43 da Lei 8.212 já vem 

sendo repudiada, conforme se vê no artigo publicado na internet, na home page do 

escritório de advocacia Lima Advogados Associados, localizado na cidade de Porto 

Alegre, http://www.laas.adv.br/site/informativo.php  que merece anotação pelas suas 

conclusões: 

"(i••) 

Verifica-se, portanto, que a nova MP passou a considerar, 
expressamente, que o fato gerador das contribuições sociais ocorre 
na data da prestação do serviço, critério este que diverge totalmente 
das inúmeras decisões judiciais. manifestamente majoritárias, que 
vinham determinando a incidência de juros e multa apenas depois de 
decorrido o prazo legal para o recolhimento do tributo, ou seja, após a 
data da citação para o pagamento das referidas contribuições. 
Essa alteração legislativa, tlpica da filosofia arrecadatária do fisco, é 
uma resposta autoritária do Governo ao Judiciário, que vinha 
amparando suas decisões, principalmente na anterior redação dos 
artigos 43 e 44 da Lei 8.212/91 que indicavam as decisões judiciais e 
as homologações de acordo como fatos geradores do tributo, e não a 
prestação de serviços, como faz agora a MP, e que afastavam, 
igualmente a utilização:da taxa SELIC. 
Vários são os equívocos do unilateral e monocráfico "legislador"... 
Em primeiro lugar, o Governo deixa claro seu proceder autoritário: 
altera-se a lei para arrecadar mais, numa prática que vem se 
repetindo. Nesse passo, quando não consegue convencer com 
argumentos jurídicos que observem as mais corretas tradições 
jurídicas, baixa um decreto - como foi o recente caso do Decreto 
6_727/2008 ao promover, irregularmente, a inclusão do aviso prévio 
indenizado no rol de verbas componentes do salário-de-contribuição - 
ou uma medida provisória, como ocorreu com relação ao tema agora 
tratado. Se o contribuinte atingido é o empregador, tanto melhor, pois 
se contorna o repúdio popular e se castiga com o tridente 
governamental a "grande pecadora", a "elite", na visão sindicalista do 
Governo. 
Em segundo lugar, ao determinar o cálculo dos referidos encargos 
sobre as contribuições, retroagindo ao tempo da prestação de 
serviços, bem como os novos critérios de cálculos, o Governo cria 
lesiva forma de majoração, onde o resultado prático sempre foi 
repudiado pelo Direito, ou seja, o acessório supera a obrigação 
principal. 
Em terceiro lugar, a regra agora criada fere o principio insculpido no 
artigo 195, inciso, alínea a, da Constituição Federal (dique aqui) que 
aponta a incidência de contribuições sociais sobre a folha de salários 
e valores pagos ou creditados à pessoa fisica, sem apontar como fato 
gerador a data da prestação de serviços, mas sim os créditos. 
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Ora, não caberia considerar a incidência da conta a partir do mês de 
competência das parcelas remuneratórias, na hipótese de 
reconhecimento judicial do principal, quando este reconhecimento dá-
se apenas a partir da sentença, ocorrendo a liquidação do débito 
apenas quando da disponibilidade processual do crédito. 
Os Tribunais Regionais do Trabalho, que não raras vezes afastavam 
a incidência na forma preconizada na MP 449, sob argumentos 
semelhantes aos acima desenvolvidos, alteraram o entendimento 
anterior, servis ao disposto no artigo 879, § 4°, da CLT (dique aqui), 
que determina sejam "observados os critérios estabelecidos na 
legislação previdenciária". Portanto, deixaram de se reportar á correta 
hermenêutica jurídica, e passaram a aplicar as regras frias da medida 
provisória indigitada, como é exemplo a recente ementa abaixo 
transcrita: 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. JUROS E 
MULTA. Nos termos do disposto no artigo 43, parágrafos 2° e 3°, da 
Lei n° 8.212/91, inseridos pela MP 449/08, o fato gerador da 
obrigação ao recolhimento das contribuições previdenciárias é a data 
da prestação do serviço, e os juros e multa de mora devem observar 
a legislação previdenciária, forte no artigo 879, parágrafo 4°, da CLT. 
(TRT 4a. Região. Processo 00440-2005-761-04-00-5 (AP) — Relatora: 
Desembargadora DIONÉIA AMARAL SILVEIRA. Data: 14/1/2009; 
Origem: Vara do Trabalho de Triunfo) 
Para os que operam apenas o Direito e não dominam completamente 
os cálculos matemáticos, esse novo entendimento poderá passar a 
fazer do dia a dia da Justiça do Trabalho, instalando-se como um 
vírus inofensivo... 
Porém, uma análise do significado real dessa alteração no resultado 
final de desembolso das empresas (e no embolso adicional do fisco) 
a encargos previdenciários em condenações e acordos assusta 
qualquer um que esteja pensando em empreender." 

Por fim, cumpre apontar que o Tribunal Regional do Trabalho da 21a 

Região, manteve o entendimento sustentado nos presentes Embargos à Execução, 

após a promulgação da Lei n.° 11.941/2009, consoante recente decisão da 1a Turma: 

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. 
COMPETÊNCIA, VALORES DESTINADOS A TERCEIROS. JUROS 
DE MORA E MULTA INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 114, VIII, 
da CF, a contribuição previdenciária a ser executada pela Justiça do 
Trabalho é aquela prevista no artigo 195, I, a, e II, não se incluindo as 
parcelas destinadas a terceiros. 2. O momento da incidência dos 
juros de mora e multa em parcelas de natureza previdenciária, 
decorrentes de reclamação trabalhista, da-se no dia dois do mês 
seguinte ao da liquidação da sentença (aplicação do disposto no 
art. 276, do Decreto n°. 3.048/1999). 
(TRT/21, V Turma, Acórdão n°91.908, Agravo de Petição n° 214600-
87 2004,5.21.0003, Rel Des. José Rêgo Júnior, Divulgado no DEJT 
n° 441, em 17/03/2010(quarta-feira) e Publicado em 
18/03/2010(quinta-feira). Traslado n° 196/2010. — g.n.) 

Desta feita. impende-se reformar a decisão de primeiro grau para excluir 

da condenação os valores devidos a titulo de multa e juros da condenação 

previdenciária. 
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IV. CONSIDERAÇOES FINAIS: 

À vista do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente 

recurso ordinário para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau para (a) 

determinar que a apuração das horas extras observe a variação do salário do 

empregado, apurando-se os valores mês-a-mês, conforme planilha em anexo; (b) 

excluir da condenação a obrigação do empregador suportar o pagamento da quota 

parte do empregado nas verbas previdenciárias apuradas sobre a condenação 

trabalhista, autorizando, ainda, a retenção daquelas do valor devido ao empregado; (c) 

declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apurar e cobrar o importe 

destinado a terceiros nas verbas previdenciárias; e (d) adotar multa e juros sobre as 

verbas previdenciárias somente após o trânsito em julgado da decisão que homologar 

os cálculos de liquidação, excluindo, via de conseqüência, a multa e juros da planilha 

homologada pelo juizo de primeiro grau às fls. 41. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 21 de j lho de 2011 

Aug sto Costa Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

audustovalle@hotmail.com  
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ANEXO I- PLANILHA DE CÁLCULOS 

1. Horas Extras 

Mós / Ano Salário 
HE 

4 H/SEM 

HE 

VALOR 

HE 

PAGA 

VALOR 

TOTAL 
Coeficiente 

TOTAL 

Atualizado 

abr./08 R$ 415 00 17 32 R$ 2,83 R$ 0,00 R$ 49,01 1,034568848 R$ 50,70 

mai/08 R$ 415,00 ' 	:12 R$ 283 RS 0,00 R$ 49,01 1,033581777  R$ 50,65 

Juica RS 415.00 17 32 R$ 2,83 R$ 0,00 R$ 49,01 1,032821621 R$ 50.62 

j1/08 R$ 415,00 17 32 R$ 2,83 R$ 0,00 R$ 49,01 1,031639362  R$ 50,56 

ago/08 R$ 415,00 17 32 RS 2.83 R$ 0,00 R$ 49,01 1,029668576 R$ 50,46 

set108 R$ 415,00 17 32 RS 2,83 R$ 0.00 R$ 49,01 1,028050425  R$ 50,38 

ouV08 R$ 415.00 17.32 RS 2,83 R$ 0,00 R$ 49,01 1,026029148 R$ 50,28 

nov/08 R$ 415.00 17.32 R$ 2.83 R$ 0,00 R$ 49,01 1,023464346  R$ 50,16 

dez/06 R$ 415.00 17.32 R$ 2,83 R$ 0,00 R$ 49,01 1,021811056  R$ 50,08 

jafi/09 R$ 415.00 17 32 R$ 2,83 R$ 0,00 R$ 49,01 1,019619892 R$ 49,97 

tev/09 R$ 465.00 1-i 	32 R$ 3,17 R$ 0,00 R$ 54,91 1,017747238  R$ 55,89 

mar/09 R$ 465 00 1) 32 R$ 3 17 R$ 0,00 R$ 54,91 1,017288440  R$ 55,86 

abr/09 R$ 465 00 17 32 R$ 3 17 RS 0,00 R$ 54,91 1,015827680  R$ 55,78 

mai/09 RS 465,00 17.32 R$ 3.17 R$ 0,00 R$ 54,91 1,015366704 R$ 55,76 

Jun/09 R$ 465,00 17,32 RS 3,17 R$ 0,00 R$ 54,91 1,014911009  R$ 55,73 

;ui/09 RS 465.03 1; 	32 (-2S, 3,17 R$ 0.00 R$ 54,91 1,014245664  R$ 55.69 

ago,09 RS 465.03 1, 	32 A:, 1 	17 R$ 0.00 R$ 54,91 1,013180811 R$ 55.64 

sc309 RS 465,00 1; 	32 	iS 3 1/ R$ 0.00 R$ 54,91 1,012981253 R$ 55 63 

L...,u09 RS 465.00 1 	.32 AS 3,17 R$ 0.00 R$ 54,91 1,012981253 R$ 55.63 

n.»//09 R$ 465,00 17,32 RS 3,17 R$ 0.00 R$ 54,91 1,012981253 R$ 55,63 

aez/09 R$ 465.00 17 .32 R$ 3,17 R$ 0,00 R$ 54 91 1,012981253 R$ 55.63 

jan/11.1 R$ 515,00 17,32 R$ 3,48 R$ 0,00 R$ 60,23 1,012441622  R$ 60,98 

iev,10 R$ 510 00 17.32 R$ 3,48 R$ 0,00 R$ 60,23 1,012441622  R$ 60,98 

mar/10 R5 510 00 17,32 R$ 3.48 R$ 0,00 R$ 60,23 1,012441622  R$ 60,98 

abril G R$ 510 00 17 32 R$ 348 R$ 0,00 R$ 60,23 1,011640403 R$ 60,93 

1 	31/10 R$ 510,00 17.32 R$ 3.48 RS 0,00 R$ 60,23 1,011640403  R$ 60,93 

juni10 RS 510 03 17,32 R'.3 3 48 RS 0,00 R$ 60,23 1,011124729  R$ 60.90 

J1,1/10 AS 510,03 17,32 RS 3,48 R$ 0,00 R$ 60,23 1,010529527 RS 60.86 

age/1i: k5. 510,00 11,32 RS 3.45 R$ 0,00 R$ 60,23 1,009367745 R$ 60,79 

st.:1C F:$ 515.00 17,32 RS 340 R$ 0.00 R$ 60.23 1,008451063 R$ 60,74 

etitile,  '5 510 00 17,32 R3 3,48 R$ 0.00 R$ 60.23 1,007743627 R$ 60,69 

ricivrIC) A3 511700 17,32 RS 348 R$ 0,00 R$ 60,23 1,007268196 R$ 60,66 

oc2/10 R$ 510 00 17.32 RS 349 R$ 0,00 R$ 60,23 1,006929868 R$ 60,64 

R$ 540 00 17,32 R:1,  368 R$ 0,00 R$ 63,77 1,005516112 R$ 64.12 
TOTAL DE HORAS EXTRAS ATUALIZA3AS ATÉ 30.07.2011 	  R$ 1.910,90 

2. Reflexos: 

Reflexos das Horas Extras Total 
3° :-; ala: io R$ 159,24 

1/3 férias R$ 53,08 
Fal .p 	40' RS 214 02 
Tal AL DE REFLEXOS R$ 159,24 

3. TOTALIZAÇ AO 

     

 

Direitos da Reclamante 

 

R$ 2070,14 

R$ 75,15 

 

Jun.. de M: irá • 1/54/2011 a 30/C777011) 

Total devido ao empregado 
3,63% 

  

RS 2.145,28 

\?‘ 
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JVI/6 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA OITAVA (89 VARA DO 

TRABALHO DE NATAL/RN: 

 

Processo: 

Reclamante 

Reclamada: 

Referência: 

41700-39.2011.5.21.0008 (RTSum) 

Cosmo Francisco Flores da Silva 

Engecon Engenharia e Construção Civil Ltda. 

Interposição de Recurso Ordinário 

ENGECON ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA., já qualificada nos 

autos do processo em epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosa e tempestivamente, à 

presença de Vossa Excelência, interpor RECURSO ORDINÁRIO, com fulcro no art. 895, da 

CLT, para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região. 

Ante o exposto, demonstrada a tempestividade e o preparo do presente 

recurso, requer se digne Vossa Excelência a recebê-lo em seu efeito legal, para que ele seja 

processado e remetido à instância ad quem, para todos os fins legais. 

Nestes termos, 

Pede deferimento 

Natal/RN, 24 de agosto de 2011. 

Ait1st6tosta Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 8.729 
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EGREGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2V REGIÃO: 

Processo: 

Recorrente: 

Recorrido: 

Origem: 

Referência: 

41700-39.2011.5.21.0008 (RTSum) 

Engecon Engenharia e Construção Civil Ltda.  

Cosmo Francisco Flores da Silva 

8a  Vara do Trabalho de Natal/RN 

Recurso Ordinário 

COLENDA TURMA, 

DOUTO(A) RELATOR(A) 

RAZOES RECURSAIS 

I. SÍNTESE DA DEMANDA: 

O recorrido propôs reclamação trabalhista em desfavor da recorrente com a 

finalidade de vê-la condenada ao pagamento de verbas rescisórias, reflexos de salários 

pagos "por fora" e horas extras sobrejornada. Para fundamentar seus pedidos, argumentou 

ter sido demitido sem justa causa, perceber efetiva remuneração de R$ 1.365,00 (mil 

trezentos e sessenta e cinco reais), ao invés da consignada na CTPS; e ter laborado em 

jornada extraordinária diária, bem como aos sábados e domingos. 

Em sua contestação, a recorrente aduziu que o reclamante pediu demissão e 

que as verbas rescisórias foram devidamente pagas. Para provar o alegado, juntou aos 

autos os documentos de fls 42/44 (pedido de demissão e termo de rescisão do contrato de 

trabalho). 
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Além disso, alegou que a jornada de trabalho do reclamante era 

desempenhada das 7h às 17h, com uma hora de intervalo, de segunda à quinta-feira, e das 

7h às 16h, com uma hora de intervalo, na sexta feira, como é praxe na construção civil, ou 

seja, com 44h semanais, apenas tendo ocorrido labor extraordinário nos dias 04 de 

dezembro de 2010, 11 de dezembro de 2010 e 08 de janeiro de 2010, mediante acordo 

coletivo (fls. 87 e 89), sendo as horas trabalhadas nesses dias compensadas por folgas no 

período de 27 a 30 de dezembro de 2010 (recesso natalino). 

Por fim, aduziu que o salário do obreiro era de R$ 702,80 (setecentos e dois 

reais e oitenta centavos), conforme contracheques (fls. 48), ficha funcional do empregado 

(fls. 37/38) e anotações na CTPS (fls.13), inexistindo pagamento de salário "por fora". 

Em sede de instrução processual, foram ouvidos o reclamante, o preposto da 

reclamada e uma testemunha de cada parte. Destaque-se que a testemunha apresentada 

pelo obreiro foi contraditada por possuir demanda em fase de instrução processual com a 

mesma causa de pedir e os mesmos pedidos em desfavor da reclamada, além de ser 

patrocinada pelo mesmo advogado. 

Em seu depoimento, o recorrido confirmou a autoria da assinatura aposta no 

pedido de demissão (fis. 42). Além disso, de acordo com anotação em sua CTPS, ele 

confirmou receber atualmente, em outro emprego na mesma função que exercia para a 

reclamada, a remuneração de R$ 702,80 (setecentos e dois reais e oitenta centavos). 

Por sua vez, os depoimentos do preposto da recorrente e da testemunha 

arrolada por ela corroboram a tese defensiva e os documentos acostados à defesa, pois 

comprovam a inexistência de labor aos sábados e domingos, exceto nas oportunidades 

supracitadas (04/12/2010, 11/12/2010 e 08/01/2011), quando houve a compensação. 

Após a instrução processual, o douto juizo de primeiro grau proferiu sentença 

(fls. 99/103) e condenou a reclamada ao pagamento das seguintes verbas: aviso prévio (R$ 

1.365,00); reflexos de diferenças salariais sobre férias proporcionais + 1/3 (R$ 146,40), 

gratificação natalina proporcional (R$ 168,94), saldo de salário de 18 dias (R$ 397,32) e 

FGTS + 40% (R$ 148,34); multa do artigo 467, CLT, sobre o aviso prévio indenizado (R$ 

682,50); horas extras + 50% (R$ 1.673,36) e reflexos nos títulos de aviso prévio (R$204,68), 

gratificação natalina (R$ 204,68), férias + 1/3 (R$ 272,22) e FGTS + 40% (187,41); dobras 
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de domingos laborados (R$ 546,00); retificação da CTPS quanto à remuneração do 

recorrido. 

Inconformada com a r. sentença, a recorrente interpõe o presente Recurso 

Ordinário visando a reforma da decisão, pelas razões a seguir aduzidas, para, ao final, 

requerer. 

II. DO MÉRITO: 

II.A. DO AVISO PRÉVIO: 

A recorrente foi condenada a pagar aviso prévio ao recorrido no valor de R$ 

1.365,00 (mil trezentos e sessenta e cinco reais), pois, segundo a r. decisão de fls. 99/103, 

"a rescisão não se operou na oportunidade do pleito do autor em 01.12.2010, mas tão 

somente em 18.01.2011 por iniciativa do empregador". Porém, o nobre julgador de primeiro 

grau cometeu um grave equívoco ao analisar a documentação acostada aos autos. 

A data considerada como a do pedido de demissão pelo recorrido pelo juizo 

de piso foi 01 de dezembro de 2010, quando, na verdade, esta é a data de sua admissão 

na recorrente, conforme se verifica pela narrativa da inicial, anotação da CTPS, Termo de 

Rescisão de Contrato de Trabalho e demais documentos acostados. Ora, como poderia o 

reclamante assinar contrato de trabalho de experiência e pedir demissão no mesmo dia? 

Impossível. 

Assim, não guarda qualquer pertinência a desconsideração do documento de 

fls. 42, pedido de demissão, realizada pelo juizo de primeiro grau, posto que a análise deste 

documento, regularmente assinado pelo recorrido — como restou comprovado pela confissão 

obtida em seu depoimento - demonstra que o pedido de demissão ocorreu no dia 18 de 

janeiro de 2011. Nesta mesma data foi elaborado o termo de rescisão do contrato de 

trabalho e foram pagas as verbas rescisórias devidas (fls. 43/44). 

Portanto, como é cediço, o pedido de demissão do empregado dispensa 

o empregador do pagamento do aviso prévio, pelo que merece reforma a r. sentença 

neste particular.  
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Ademais, inobstante o fato da rescisão do contrato de trabalho ter sido 

solicitada pelo recorrido, deve-se destacar que as partes firmaram contrato de experiência 

de 45 (quarenta e cinco) dias, em 01 de dezembro de 2010, tendo este sido prorrogado por 

mais 45 (quarenta e cinco) dias, conforme documentação acostada aos autos. 

Logo, quando da cessação do pacto laborai, em 18 de janeiro de 2011, ainda 

estava em curso o contrato de experiência, de maneira que, mesmo considerando-se 

verdadeiras as alegações obreiras de demissão sem justa causa, o que se admite apenas 

para argumentar, não se pode falar em pagamento de aviso prévio nos moldes pleiteados 

(no valor equivalente a um salário mensal), devendo o Egrégio Tribunal reformar a r. 

sentença, acaso desconsidere o pedido de demissão do recorrido, para fixar a indenização 

pela dispensa imotivada no equivalente a metade dos salários que o empregado deveria 

receber no contrato de trabalho por prazo determinado, ou seja, a indenização equivalente a 

21 (vinte e um dias) de trabalho, nos termos do artigo 479, da CLT1. 

II.B. MULTA DO ARTIGO 467, CLT: 

A recorrente foi condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 467, 

CLT, sobre o aviso prévio indenizado, sob o argumento de que tal verba restava 

incontroversa. 

Novamente, tem-se um equivoco cometido pelo julgador a quo, pois 

considerar incontroverso um pedido amplamente combatido em sede de defesa e que não 

foi reconhecido em momento algum é no mínimo imprudente. Na verdade, o pedido 

referente ao pagamento de aviso prévio é negado veementemente pela recorrente e a 

negativa é comprovada por meio da documentação acostada aos autos. 

Portanto, tendo em vista os argumentos expostos e os documentos que 

comprovam o pedido de demissão do obreiro, é evidente o não reconhecimento do pedido 

de pagamento do aviso prévio por parte da recorrente, não devendo incidir sobre ele a multa 

do artigo 467, da CLT. 

1 Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, 
despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a titulo de indenização, e por metade, a 
remuneração a que teria direito até o termo do contrato. (Vide Lei n°9.601. de 19981 

Parágrafo único - Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável 
ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à 
rescisão dos contratos por prazo indeterminado. 
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Pelo exposto, requer a reforma da r. decisão, para excluir a condenação da 

reclamada ao pagamento da multa do artigo 467, CLT, sobre o aviso prévio indenizado, pois 

tal verba é evidentemente controversa. 

II.C. DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. DAS DOBRAS DOS DOMINGOS LABORADOS. 

DAS HORAS EXTRAS. TESTEMUNHA SUSPEITA. INTERESSE NO RESULTADO FINAL 

DA DEMANDA. TROCA DE FAVOR: 

Antes de refutar de maneira especifica a condenação da reclamada ao 

pagamento de reflexos das diferenças salariais, dobras dos domingos laborados e horas 

extras sobrejornada, necessário atacar o depoimento da testemunha apresentada pelo 

reclamante, ora recorrido, o qual serviu de base para a condenação da recorrida ao 

pagamento dessas verbas. 

O Sr. Geraldo Capitulino Lolo foi contraditado pelo causídico da recorrente 

antes de prestar seu depoimento, sob o fundamento de possuir demanda, ainda em sede 

de instrução, onde o recorrido irá depor como testemunha, com o mesmo objeto da 

reclamação trabalhista do recorrido em desfavor da recorrente, patrocinada pelo 

mesmo advogado. Contudo, a contradita foi sumariamente indeferida pela MM. Juiza a 

quo, com fulcro na Súmula 357, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 

De acordo com o artigo 405, § 3°, inciso IV, e §4°, do Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, é suspeita a testemunha que 

possua interesse no resultado final da demanda, só devendo ela ser ouvida em casos 

estritamente necessários, na condição de declarante, devendo ser atribuído ao seu 

depoimento o valor que merecer segundo o principio da livre persuasão motivada, 

considerando-se o referido interesse no resultado final da demanda. 

No caso em análise, a reclamação trabalhista da testemunha apresentada 

pelo recorrido, distribuída para a Primeira Vara do Trabalho de Natal/RN sob o número de 

protocolo 89300-77.2011.5.21.0001 (RTSum), possui o mesmo causídico como subscritor, a 

mesma causa de pedir, os mesmos pedidos e, quando do depoimento, não havia sequer 

chegado à fase de instrução. Na verdade, a petição inicial daquele processo é uma perfeita 

cópia da petição deste processo, conforme cópia da petição inicial em anexo, acostada na 

qualidade de documento novo (art. 397, CPC). 
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	ets. 50),  

Para agravar o alegado, o recorrido figurará como testemunha no processo 

do Sr. Geraldo Capitulino Lolo, com audiência de instrução aprazada para o dia 25 de 

agosto de 2011, configurando, portanto, a troca de favores, como será provado 

posteriormente com ajuntada de documento novo. 

Resta patente, portanto, o total interesse da testemunha no resultado final da 

demanda, motivo pelo qual seu depoimento não deveria sequer ter sido tomado, muito 

menos considerado como prova cabal para a condenação da recorrente ao pagamento das 

verbas supramencionadas. 

Dispõe a Súmula 357, do Colendo TST: "Não torna suspeita a testemunha o 

simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador" Este enunciado 

não deve ser interpretado literalmente 

De fato, a simples existência de demanda contra o empregador não torna a 

testemunha suspeita. Porém, a existência de demanda idêntica a do processo no qual o 

empregado testemunhará, com os mesmos pedidos, a mesma causa de pedir, o mesmo 

advogado, o torna suspeito, conforme artigo 405, §3°, inciso IV, do CPC. 

Corroboram os argumentos ora expendidos os seguintes julgados: 

Ementa: 
PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DO 
DIREITO DE DEFESA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. IGUAIS 
PRETENSÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não obstante a 
Súmula n. 357 do c. TST prevê que a testemunha não é suspeita pelo 
simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador, 
no caso dos autos a testemunha tida como suspeita litiga contra a 
Reclamada também pleiteiando indenização por danos morais em razão 
dos mesmos fatos narrados nestes autos. Preliminar rejeitada. 
(...) 
De fato, nos termos da Súmula n. 357 do c. TST, a testemunha não é 
suspeita pelo simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo 
empregador. Porém, havendo elementos que impliquem na ausência de 
isenção de ânimo da testemunha, a suspeição deve ser declarada. No caso 
dos autos, a testemunha contraditada litiga contra a mesma Reclamada, 
pleiteando, também, indenização por danos morais em razão de assédio 
moral. Consta da ata de audiência de instrução: "Pela testemunha foi 
confirmado o fato, informando que também pediu dano moral por assédio 
moral, que sua patrona é a mesma da reclamante e que a reclamante foi 
ouvida como testemunha na sua audiência. Contradita acolhida em face da 
configurada troca de favores, além da identidade de interesses, sob 
protestos da patrona da reclamante". 
(Tribunal Regional do Trabalho da 23° Região. Número do Processo: TRT — 
RO — 01386.2009.005.23.00-0. Relatara Desembargadora Leila Calvo. 
Origem: 5° Vara do Trabalho de Cuiabá. Data do Julgamento: 15/06/2011). 
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SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA QUE LITIGA CONTRA O MESMO 
EMPREGADOR — AÇÃO COM IDÊNTICO OBJETO — NÃO-APLICAÇÃO 
DO ENUNCIADO N° 357 DO TST — A testemunha que litiga contra o 
mesmo empregador e tem ação com idêntico objeto ao daquela em que 
presta depoimento, devidamente compromissada e contraditada, não está 
abrangida pelas disposições do Enunciado n° 357 do TST. Com  efeito, a 
jurisprudência sumulada desta Corte apenas consigna que o simples fato de 
a testemunha litigar contra o mesmo empregador não a torna suspeita. Não 
agasalha a peculiaridade da testemunha que tem reclamação com o mesmo 
objeto contra ele. Na forma da orientação emanada do STF, há, nessa 
hipótese, nítido interesse da testemunha em que o processo no qual presta 
seu depoimento venha a ter desfecho favorável, porquanto lhe servirá, no 
mínimo, de precedente, para que alcance satisfatoriamente os direitos que 
pleiteia. Nesse compasso, a decisão regional que toma por válido, 
unicamente, o depoimento desta testemunha, para deferir ao Obreiro as 
horas extras e seus reflexos, infringe a norma constitucional que garante o 
devido processo legal e o amplo direito de defesa às partes no processo, 
incorrendo, pois, em cerceamento de defesa. Recurso de revista conhecido 
e provido. (TST — RR 779678 _48  T. — Rel. Min. 'yes Gandra Martins Filho — 
DJU 08.11.2002) 

In casu, torna-se ainda mais exacerbado o prejuízo sofrido pela recorrente 

ante o indeferimento da contradita, uma vez que sua condenação ao pagamento de horas 

extras, dobras dos domingos trabalhados e reflexos das diferenças salariais foi baseada 

exclusivamente no depoimento da testemunha do recorrido, em detrimento das demais 

provas constantes dos autos.  

Ante o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a 

respeitável decisão de primeiro grau em relação à condenação ao pagamento das 

verbas supramencionadas, considerando as demais provas existentes nos autos e 

atribuindo o devido valor ao depoimento prestado pela testemunha do recorrido, ante 

a total ausência de parcialidade necessária para prestar depoimento, devido ao 

interesse no resultado final da demanda. 

Inobstante os argumentos anteriormente expostos, necessárias, ainda, 

algumas considerações em relação à condenação da reclamada ao pagamento de horas 

extras, reflexos das diferenças salariais e dobras do domingos laborados. 

DOS REFLEXOS DAS DIFERENÇAS SALARIAIS: 

A r. sentença condenou a recorrente ao pagamento dos reflexos de 

diferenças salariais sobre férias proporcionais + 1/3, décimo terceiro proporcional, saldo de 

8 
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salário e FGTS + 40% (quarenta por cento). Para tanto, anuiu á tese autoral de que existia 

pagamento de salário por fora e argumentou que o preposto desconhecia o fato. 

Mais uma vez, merece reforma a decisão a quo, haja vista a documentação 

acostada aos autos (recibos de pagamento, ficha do empregado, CTPS) comprovar que o 

salário do recorrido era de R$ 702,80 (setecentos e dois reais e oitenta centavos), 

inexistindo pagamento de salário por fora. Tal fato confirmado pelo preposto e pela 

testemunha da reclamada, ao contrário do alegado pelo nobre magistrado. Vejamos os 

depoimentos: 

...Que o salário do autor era R$ 702,80, não sabendo dizer se ele recebia 
salário por fora; que não sabe dizer se a empresa faz pagamento de salário 
por fora... 
(Excerto do Depoimento do preposto da reclamada) 

... Que sabe que o autor recebia R$ 702,80 pois é o salário piso do 
sindicato; que o autor não recebia nada mais que isso... 
(Excerto do Depoimento da testemunha da reclamada) 

Percebe-se, portanto, que, além dos documentos acostados aos autos, a 

remuneração do recorrido foi confirmada pelo preposto da reclamada e pela testemunha, 

merecendo reforma a sentença neste particular. 

lnobstante os argumentos supra, a análise do depoimento do recorrido 

permite verificar que no seu atual emprego, na mesma função exercida para a reclamada, 

ele percebe a quantia de R$ 702,80 (setecentos e dois reais e oitenta centavos), 

corroborando a tese defensiva. 

Destaque-se que, de fato, alguns trabalhadores recebem um bônus por 

produtividade, cuja finalidade é estimular o obreiro a desenvolver sua atividade com afinco e 

dedicação, de maneira que o seu labor seja proveitoso para ambas as partes da relação 

trabalhista. Contudo, o pagamento desta bonificação somente ocorre nos casos de contrato 

por tempo indeterminado e não a empregados com contrato de experiência em vigência, 

como era o caso do reclamante/recorrido. 

A finalidade do contrato de experiência é justamente permitir às partes a 

análise das condições de trabalho, oportunidade na qual o empregador irá verificar a 

possibilidade de contratar referido trabalhador por prazo indeterminado, de acordo com o 

seu desempenho, de modo que a empresa não adota o pagamento de bônus por 

produtividade, quando o empregado ainda se encontra em experiência, pois o próprio 

9 

Av. Amintas Barros na 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal- RN 59054-830 1 Fax: 55 (84) 3234.2131 
www.maranhaoadvocacia-adv.br  



.24 Maranhão Advocacia 	V2,5. A.55  

prêmio para o empregado nestes casos é a permanência no emprego, com a conversão do 

contrato por prazo indeterminado. 

A única quantia recebida fora do contracheque pelo recorrido, no valor de R$ 

281,12 (duzentos e oitenta e um reais e doze centavos), diz respeito a adiantamento de 

salário e foi devidamente compensada, conforme recibo de pagamento de fls. 48. 

Por todo o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. 

sentença de piso, para excluir a condenação da reclamada ao pagamento de diferenças 

salariais, uma vez que inexistia pagamento de salário por fora, conforme amplamente 

demonstrado. 

II.C.2. DOBRA DOS DOMINGOS LABORADOS: 

O douto juízo de primeiro grau condenou a reclamada ao pagamento de 

dobra dos domingos laborados, no valor de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais). 

Entretanto, é de conhecimento geral que empresas do ramo da construção civil não 

exercem suas atividades aos sábados e domingos, pela forte incidência da fiscalização do 

Sindicato Obreiro, razão pela qual merece reforma a r. decisão 

Além disso, a testemunha apresentada pela reclamada e o preposto 

negaram o labor aos domingos, o que não foi considerado pelo juízo a quo. Vejamos: 

... que os funcionários da empresa não trabalham aos domingos; que com 
certeza não trabalham nas obras... 
(Excerto do Depoimento do preposto da reclamada) 

... que o autor trabalhou aos sábados, mas nunca aos domingos... 
(Excerto do Depoimento da testemunha da reclamada) 

Ademais, há documento nos autos (fls. 39) que comprova os dias trabalhados 

pelos empregados da recorrente (segunda a sexta), como é praxe na construção civil. As 

únicas exceções ocorreram em três sábados, mediante acordo coletivo, pelo qual ficou 

combinada a compensação das horas extras trabalhadas nos dias 04 e 11 de dezembro de 

2010 e 08 de janeiro de 2011 com folgas no período de recesso natalino. Ressalte-se que a 

impugnação a estes documentos, controle de ponto, foi específica apenas com relação aos 

horários nele inseridos, mas não aos dias trabalhados, motivo pelo qual deve ser 

considerada a validade desses documentos quanto a freqüência do trabalho e, via de 

10 

Av. Amintas Barros n° 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal - RN 59054-830 1  Fax: 55 (84) 3234.2131 
www.maranhaoadvocacia.adv.br  



e 11J] Maranhão Advocacia 
	n,6, 456  

conseqüência, da comprovação das folgas, pois demonstram a inexistência de labor aos 

sábados e domingos.  

Por todo o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. 

sentença, de maneira a excluir a condenação da recorrente ao pagamento de dobras pelos 

domingos trabalhados, haja vista restar comprovada a inexistência de labor nas obras em 

domingos, conforme praxe do setor de construção civil, depoimentos do preposto e da 

testemunha da reclamada e documentos acostados aos autos. 

II.C.3. DAS HORAS EXTRAS: 

A recorrente foi condenada ao pagamento de horas extras sobrejornada, com 

adicional de 50% (cinqüenta por cento) e reflexos sobre o aviso prévio, gratificação natalina, 

férias + 1/3 e FGTS + 40% (quarenta por cento), sob o argumento de desconhecimento dos 

fatos por parte do preposto e confirmação do labor extraordinário por parte da testemunha 

apresentada pela reclamada. 

A jornada de trabalho do recorrido era desempenhada das 7h às 17h, com 

uma hora de intervalo de segunda à quinta-feira; e das 7h às 16h, com uma hora de 

intervalo, na sexta feira, como é praxe na construção civil, ou seja, com 44h semanais, pelo 

que é improcedente o pedido de pagamento de horas extras e reflexos. As folhas de ponto 

ora acostadas aos autos corroboram a tese defensiva. 

Inclusive, não há que se falar em ponto britânico, pois, em que pese a jornada 

de trabalho na construção civil, em regra, ser seguida à risca, quando ocorre labor 

sobrejornada tal fato é consignado nas folhas de ponto. Cite-se, como exemplo, a folha de 

ponto de 01 de dezembro de 2010, na qual consta o labor sobreiornada de cinco 

funcionários: Clóvis Pereira da Silva e Gilmar Oliveira da Silva (trabalharam até 20h00min)  

Edilson Guilherme, Gileno Oliveira da Silva e Edvan Pereira de Oliveira (trabalharam até 

19h0Omin 

A anotação de labor sobrejornada é feita todos os dias nas folhas de ponto e 

o pagamento das horas extras consta do contracheque dos funcionários. Logo, se o 

recorrido não recebeu horas extras é porque não laborou extraordinariamente, fato 

comprovado pelas folhas de ponto. 
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Apenas houve prestação de horas extras, mediante acordo coletivo, nos 
dias 04/12/2010, 11/12/2010 e 08/01/2011, sábados, com jornada das 07 às 17h, com uma 

hora de intervalo. Estas horas extras foram compensadas por folgas nos dias 27, 28, 29 

e 30 de dezembro de 2010, guando não houve expediente na obra em função do 

recesso natalino, conforme documentos de fls. 87/89.  Desta feita, as únicas horas extras 

trabalhadas pelo recorrido foram devidamente compensadas, inexistindo direito ao 

pagamento dessa verba. 

Por essa razão, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. 

sentença de primeiro grau, para excluir a condenação da reclamada ao pagamento de horas 

extras sobrejornada diárias e aos sábados. 

Outrossim, cumpre apontar que a julgado de primeiro grau considerou que as 

horas extras foram reconhecidas pela testemunha da empresa, que reconheceu quando 

estava operando a concretagem das lajes o trabalho não poderia ser interrompido, 

estendendo-se, algumas vezes, em uma hora e meia. O que não foi perguntado a 

testemunha foi que se estas alterações eram anotadas, mas isto encontra-se demonstrado 

pelos controles de jornada, como já citado acima. 

Portanto, caso seja o entendimento de desconsiderar os controles de ponto, 

ainda assim a r. sentença merece reforma, pois não foram todos os dias de trabalho em que 

houve a extensão da jornada, para fixar as horas extras em 1h por semana. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por todo o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a conhecer e dar 

provimento ao presente recurso, com a finalidade de reformar a r. sentença vergastada, com 

fulcro na fundamentação supra, para excluir a condenação da recorrente ao pagamento de: 

a) aviso prévio, haja vista o recorrido ter pedido demissão, 

conforme documentação acostada aos autos, além de estar em 

vigência o contrato de experiência, não sendo devido o aviso prévio 

na forma pleiteada, conforme artigo 479, da CLT; 
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reflexos das diferenças salariais, considerando-se as provas 

de inexistência de pagamento de salário por fora, bem como a 

ausência de provas de tal fato por parte do recorrido; 

multa do artigo 467, CLT, sobre o aviso prévio, uma vez que 

tal verba mostra-se evidentemente controversa; 

dobras dos domingos trabalhados, haja vista inexistir labor 

aos sábados e domingos no ramo da construção civil, além de ter 

restado comprovado por meio de documentos e depoimentos do 

preposto e da testemunha da recorrente a inexistência de labor aos 

domingos; 

horas extras sobrejornada diária e pelo labor aos sábados, 

haja vista o recorrido não ter extrapolado a jornada 

legal/convencional, conforme folhas de ponto e não ter laborado aos 

sábados, exceto nas três oportunidades citadas, cujas horas extras 

foram compensadas com folgas, mediante acordo coletivo. 

Sucessivamente, caso entenda pela desconsideração do 

pedido de demissão do obreiro, fixar a indenização rescisória na forma 

do art. 479, CLT, compensado-se os valores já pagos no Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho de fls. 43/44. 

Sucessivamente, caso entenda pela existência de horas 

extras diárias, fixar a quantidade de horas extras prestadas por 

semana em 1h. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 24 de agosto de 2011 

Aug sto Costa Maranhão Valle 	 Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 8.729 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA XXI REGIÃO: 

Processo: 
	

112600-93.2010.5.21.0004 (RO) 

Recorrente: Antônio de Araújo Targino 

Recorrido: 
	

Caixa Econômica Federal 

Referência: Interposição de recurso de revista 

ANTÔNIO DE ARAÚJO TARGINO, já qualificado nos autos do processo em 

epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

interpor RECURSO DE REVISTA para o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, na forma 

do art. 896, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho, pelos fundamentos a seguir 

aduzidos, para, ao final, requerer. 

Conforme se verifica no v. acórdão de fls. 607/611, o Egrégio Tribunal 

Regional do Trabalho da 21a Região reformou a r. sentença de fls. 548/551 e julgou 

improcedente a reclamação trabalhista proposta pelo recorrente em desfavor da recorrida, 

sob o argumento de não existir comprovação nos autos dos requisitos configuradores do 

dano moral pleiteado. 

Entretanto, o recorrente apresentou junto à inicial documentação vasta, de 

maneira a comprovar os danos experimentados, bem como a responsabilidade da recorrida, 

reconhecida, inclusive, pelo médico do trabalho da empresa, conforme Laudo Médico de fls. 

23/24. Além disso, a expert judicial concluiu pela culpa concorrente da reclamada em 

relação à doença desenvolvida pelo reclamante (laudo pericial de fls. 536/542) e o Ministério 

Público, em seu parecer de fls. 592/602, concluiu que a condenação da recorrida deveria 

não apenas ser mantida, mas majorada, para que o valor da indenização por danos morais 

atingisse o importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). 

Verifica-se, portanto, que o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal 

Trabalhista Potiguar, além de não ter observado as provas existentes nos autos, afrontou 
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diretamente o disposto no artigo 7°, incisos XXII e XXVIII, da Constituição Federal, segundo 

os quais são direitos dos trabalhadores a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança" e o "seguro contra acidentes de trabalho, a 

cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer 

em dolo ou culpa". 

Em relação à tempestividade, o prazo final para interposição do presente 

recurso coincide com o dia 22 de setembro de 2011, uma vez que a decisão acerca dos 

embargos declaratórios foi publicada no dia 14 de setembro de 2011. 

De outra banda, no que diz respeito ao preparo recursal, não houve 

condenação do reclamante, razão pela qual não se faz necessário o depósito recursal para 

garantir o juizo, bem como as custas já foram pagas pela reclamada, conforme documento 

de fls. 575, 

Além disso, o reclamante requer a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, haja vista possuir como única fonte de renda, atualmente, o benefício 

previdenciário, não possuindo condições de arcar com o pagamento das custas processuais 

sem comprometer o seu sustento e o de seus familiares, nos termos da Lei 1.060/50. 

Saliente-se que o pedido de justiça gratuita pode ser realizado em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, nos termos da lei mencionada. 

Logo, resta demonstrado o cabimento do presente Recurso de Revista, nos 

termos do artigo 896, alínea c, da CLT, motivo pelo qual requer se digne Vossa Excelência a 

conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos da Lei n.° 

1.060/50, e receber o presente recurso em seu efeito legal, para processá-lo e remetê-lo ao 

Colendo Tribunal Superior do Trabalho, para todos os fins legais. 

Nestes Termos, 

Pede deferimento, 

Natal, 22 de setembro de 2011. 

g:tJ  
ta Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 8.729 
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EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

Processo: 

Recorrente: 

Recorrida: 

Origem: 

Referência: 

112600-93.2010.5.21.0004 (RO) 

Antônio de Araújo Targino 

Caixa Econômica Federal 

Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região 

Recurso de Revista 

• 

COLENDA TURMA, 

DOUTO(A) RELATOR(A), 

RAZÕES DO RECURSO DE REVISTA 

I. SÍNTESE DA DEMANDA: 

O recorrente propôs reclamação trabalhista em desfavor da recorrida e 

pleiteou o reconhecimento da existência de acidente de trabalho, com a conseqüente 

condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais pelos lucros 

cessantes e despesas médicas, bem como indenização por danos morais pelos transtornos 

e sofrimentos decorrentes da doença do trabalho adquirida. 

Devidamente notificada, a recorrida apresentou defesa e foi determinada a 

realização de perícia médica, cujas conclusões foram as seguintes: 

- o reclamante é portador de doença discai intervertebral; 
- as inadequações ergonômicas dos postos de trabalho do Reclamante 
funcionaram como fator contributivo para o surgimento de seu quadro 
clínico; 
- o Reclamante deve seguir as orientações médicas já anteriormente 
prescritas, no que tange à obesidade, ao diabetes Mellitus e ao 
fortalecimento muscular; 
- o Reclamante está apto para o trabalho desde que as atividades laborais 
sejam executadas com alternância entre posição ortostática e posição 

• 
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sentada, e, quando nesta, que seja em posto de trabalho ergonomicamente 
adequada para as suas características antropométricas. 

Aprazada a audiência de instrução, a recorrida não compareceu. Em seguida, 

o douto Juizo de primeiro grau proferiu sentença e condenou-a ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso ordinário, o reclamante 

com a finalidade de ver majorado o quantum indenizatório, a reclamada com a finalidade de 

ver excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público do Trabalho assim o fez: 

Em face do exposto, pronuncia-se o Ministério Público do Trabalho pelo 
conhecimento dos recursos; pelo desprovimento do apelo da reclamada e 
pelo provimento do apelo do reclamante, para o fim de ser majorado o valor 
da indenização postulada para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinqüenta mil reais). 

Em que pese a condenação da reclamada em primeiro grau, a conclusão do 

laudo pericial e o parecer do Ministério Público, a Primeira Turma do Egrégio Tribunal 

Regional do Trabalho da 21a Região resolveu conhecer os recursos interpostos pelos 

litigantes e, no mérito, por maioria, deu provimento ao recurso da reclamada para julgar 

improcedente a reclamação, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais. 

Inconformado, o recorrente busca a Corte Superior do Trabalho com o intuito 

de ver reformado o v. acórdão de fls. 607/611, haja vista a afronta direta ao disposto no 

artigo 7°, incisos XXII e XXVIII, da Constituição Federal, uma vez que restou demonstrado 

nos autos que a doença do obreiro é advinda, ao menos concorrentemente, das condições 

de seu ambiente de trabalho, sendo imperiosa a condenação da recorrida ao pagamento de 

indenização por danos morais. 

II. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA: 

O presente Recurso de Revista é tempestivo, uma vez que o acórdão atacado 

foi publicado no D.E.J.T. no dia 14 de setembro de 2011, encerrando-se o prazo de oito dias 

para sua interposição no dia 22 de setembro de 2011 Ademais, o caso em análise não 

exige realização de depósito recursal por parte do recorrente, uma vez que não foi 
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condenado ao pagamento de nenhuma quantia, ao passo que as custas processuais foram 

pagas pela recorrida, conforme documento de fls. 575. 

Além disso, o recorrente informa que sua única fonte de renda atual advém 

do benefício previdenciário percebido desde que se afastou do trabalho, de maneira que 

requer se digne este Egrégio Tribunal a lhe conceder os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da Lei n.° 1.060/50, tendo em vista ele não poder arcar com as custas e 

despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de seus familiares. 

Por oportuno, destaca-se, na forma da Instrução normativa n.° 23 do TST, os 

seguintes documentos: 

Procuração do advogado do recorrente — fl. 10 

Procuração do advogado da recorrida — fl. 212 

Depósito Recursal — fls. 576 (R$ 5.889,50); 

Custas Processuais —fls. 575 (R$ 400,00)i 

Inicial — fls. 02-09; 

Contestação — fls. 105-144; 

Laudo Pericial — fls. 536-542; 

Sentença de primeiro grau —fls. 548-551; 

Recurso ordinário do Recorrente — fls. 552-558; 

Recurso Ordinário da Recorrida — fls. 560-573; 

Parecer do Ministério Público do Trabalho — fls. 592-602; 

Acórdão Recorrido — fls. 607-611; 

Certidão de Publicação do Acórdão recorrido —fls. 620; 

Certidão de Publicação do Julgamento dos Embargos de Declaração 

—fls. 631. 

Ainda, em sede de juizo de admissibilidade, mister transcrever as normas 

violadas pelo acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região: 

Art. 7°, CF: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 

XXII — redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança; 
(..-) 
XXVIII — seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou 
culpa 
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Por fim, no que diz respeito à demonstração da transcendência exigida no 

artigo 896-A, da CLT, cumpre ressaltar que o acórdão proferido pelo Egrégio TRT Potiguar, 

além de afrontar às normas citadas (relevância jurídica), deixa de coibir uma prática maléfica 

à sociedade praticada por diversas empresas, qual seja, não fornecimento de condições 

ambientais de trabalho adequadas aos seus funcionários (relevância social). 

Ante o exposto, demonstrado o atendimento aos requisitos de admissibilidade 

para a interposição do presente recurso, requer seja ele conhecido e provido, para reformar 

o acórdão atacado, de modo a condenar a recorrida ao pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes de doença ocupacional, haja vista o conjunto probatório existente 

nos autos demonstrar a responsabilidade da recorrida pela doença ocupacional que 

acomete o recorrente. 

III. MÉRITO DO RECURSO: 

III.A. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 7°, INCISOS XXII E XXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL: 

A documentação existente nos autos demonstra, sem qualquer hesitação, a 

existência de responsabilidade, ainda que apenas concorrente, da demandada pela doença 

ocupacional que aflige o recorrente. Vejamos o disposto em laudo elaborado pelo médico do 

trabalho da própria demandada: 

(...) o mobiliário, pelo menos aquele que faz parte do lay-out atual do posto 
analisado, é de razoável padrão ergonômico, porém no caso do paciente, 
pela sua altura e peso, a dimensão latero-lateral e a altura do encosto 
dorso-lombar tornam-se inadequadas.  Acrescente-se que a observação de 
funcionários que estavam trabalhando no momento da avaliação (não 
chegamos a ver o paciente em situação de trabalho normal) mostra uma 
tendência a manter o encosto dorso-lombar da cadeira em posição inclinada 
para trás, o que leva à inclinação para frente do tronco do funcionário, no 
trabalho de operar o equipamento de informática com o qual realiza todo o 
atendimento. Nessa posição discos intervertebrais dorsais e lombares são 
comprimidos assimetricamente e seu conteúdo pressionado no sentido 
posterior. No caso do paciente, com sua caracteristica de altura mais 
elevada e peso excessivo (atualmente declara 119Kg) pode-se inferir que 
aliado à postura, esse é um fator a mais nessa pressão. Por fim, deve-se 
lembrar que o lay-out tem passado por algumas modificações nesses 
últimos anos, especialmente com o surgimento de reclamações 
especificas e, embora não tenhamos oportunidade de avaliar esses 
postos anteriormente, sabe-se que condições como a apresentada 
pelo paciente representa normalmente o êxito de uma evolução 
temporal que inclui degeneração natural dos discos e contribuição de 
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fatores ambientais ao processo. (...) 
(excerto do Laudo do Médico do Trabalho — doc. 07— g.n.) 

Determinada a realização de perícia para verificação das alegações dos 

litigantes, a expeli judicial apresentou laudo pericial com as seguintes conclusões: 

- o reclamante é portador de doença discai intervertebral; 
as inadequações ergonômicas dos postos de trabalho do Reclamante 

funcionaram como fator contributivo para o surgimento de seu quadro 
clínico; 
- o Reclamante deve seguir as orientações médicas já anteriormente 
prescritas, no que tange à obesidade, ao diabetes Mellitus e ao 
fortalecimento muscular; 

o Reclamante está apto para o trabalho desde que as atividades laborais 
sejam executadas com alternância entre posição ortostática e posição 
sentada, e, quando nesta, que seja em posto de trabalho ergonomicamente 
adequada para as suas características antropométricas. 

lnobstante as provas já mencionadas, as quais concluíram pela 

responsabilidade, ao menos concorrente, da recorrida, tem-se, ainda, o parecer emitido pelo 

Ministério Público do Trabalho, cuja conclusão foi a seguinte: 

Em face do exposto, pronuncia-se o Ministério Público do Trabalho pelo 
conhecimento dos recursos; pelo desprovimento do apelo da reclamada e 
pelo provimento do apelo do reclamante, para o fim de ser majorado o valor 
da indenização postulada para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinqüenta mil reais). 

Percebe-se, portanto, que a responsabilidade da recorrida pela doença que 

acometeu o recorrente resta mais do que comprovada nos autos, de maneira que não há 

que se falar em reexame de provas e/ou fatos neste momento, pois estes já estão postos 

nos autos. 

Na verdade, o que deve ser modificado é o v. acórdão do Tribunal Regional 

do Trabalho da 218  Região, haja vista não ter observado as normas fundamentais de 

proteção ao trabalhador elencadas na Constituição Federal, em seu artigo 7°, incisos XXII e 

XXVIII: 

Art. 7° CF: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 

XXII — redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança; 
(...) 
XXVIII — seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou 
culpa 
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In casu, a recorrida não adotou as medidas adequadas para reduzir os riscos 

inerentes ao trabalho, conforme restou demonstrado no laudo do médico do trabalho da 

empresa e no exame pericial realizado na fase de instrução processual, motivo pelo qual o 

ambiente de trabalho no qual estava inserido o reclamante contribuiu de maneira 

determinante para o desenvolvimento e agravamento de seus problemas de saúde. 

Logo, comprovada a responsabilidade do empregador, deve ser respeitado o 

direito do trabalhador de receber a indenização devida pelos danos que lhe foram causados, 

sob pena de se fomentar a impunidade. 

Ante o exposto, requer se digne este Colendo Tribunal Superior do Trabalho a 

reformar o v. acórdão de fls. 607/611, uma vez que não foram observadas as normas 

constitucionais de proteção ao trabalhador supracitadas, para condenar a recorrida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido pelo Ministério Público do 

Trabalho, qual seja, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

IV. PEDIDO: 

Diante do exposto, requer se digne este Colendo Tribunal a conhecer e dar 

provimento ao presente Recurso de Revista, para, preliminarmente, conceder os benefícios 

da assistência judiciária gratuita ao recorrente, e, no mérito, modificar o acórdão atacado, 

uma vez que houve afronta direta aos incisos XXII e XXVIII, da Constituição Federal, 

condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da 

argumentação exposta anteriormente. 

Nestes termos, 

Pede provimento. 

Natal/RN, 22 de setembro de 2011. 

A 	CsaiNa 	frau Valle Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 8.729 
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_h] Maranhão _Advocacia 
	v-L6, 162 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA QUARTA (41 VARA DO 

TRABALHO DE NATAL/RN: 

Processo: 

Reclamante 

Reclamada: 

Referência: 

144900-74.2011.5.21.0004 (RTOrd) 

Nilson Soares de Queiroga 

Transporte Trampolim da Vitória Ltda. 

Contrarrazões ao Recurso Ordinário 

TRANSPORTE TRAMPOLIM DA VITÓRIA LTDA., já qualificada nos 

autos da reclamação trabalhista em epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosa e r 

tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 900, da CLT, 

apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ORDINÁRIO de fls. 941/968 interposto por 

NILSON SOARES DE QUEIROGA, já qualificado, pelas razões táticas e jurídicas a seguir 

aduzidas, para, ao final, requerer. 

Deste modo, requer sua juntada aos autos para apreciação pelo 

Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região. 

	

Nestes termos, 	 0,P 
Pede deferimento. 

Natal/RN, 07 de março de 2011. 

	

a Maranhão Valia 	 Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 8.729 
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Calor: utilizar calor superficial para preparo para a m 
Massagem: a massagem deve ser aplicada na regi 
ombros. A massagem sub-aquática também é recome 
Eletroterapia: as correntes dinâmicas, as corrente 
ultra-som devem ser aplicados nesses pacientes. 

Tratamento Ativo 

ssagem. 
cervical, lombar e 

dada. 
de interferência e o 

Pacientes que apresentam sintomas graves devem perm 
leito e realizar apenas caminhadas curtas em intervalos r 
provoca uma extensão lombar e estinula o mecanismo dos 
diminuição do edema no disco e nos tecidos conectiv 
conseguir permanecer ereto, deverá utilizar muletas, qu 
evitando a postura inclinada para freitte. 

Para pacientes que não conseguem realizar flexão repetid 
movimento e enfatizar o tratamento em movimentos de ex 
em decúbito ventral, colocar travesseiros no tórax do pa 
progressivamente a quantidade de travesseiros até o pacie 
nos cotovelos. O paciente deve permanecer nessa posição 
promover a extensão, permitindo o deslocamento do d 
centralização ou diminuição dos sintomas. Se o paciente t 
deverá realizá-lo várias vezes ao dia. 

ecer em repouso no 
guiares. A caminhada 
líquidos, promovendo 
s. Se o paciente não 
melhoram a postura, 

, devemos evitar esse 
ensão. Procedimentos: 
ente e ir aumentando 
te conseguir se apoiar 
e 5 a 10 minutos, para 
sco com subseqüente 
lerar esse movimento, 

Para corrigir desvios laterais, procedimento: "coloque o paciente em decúbito 
lateral, com o lado do desvio torácico para baixo. Um pequeno travesseiro ou rolo 
de toalha é colocado sob o tórax. O *lente permanece nessa posição até que a dor 
centralize; então vira para o decúbilo ventral e começa a fazer extensão passiva 
com flexões de braço em decúbito ventral". 

Quando o paciente iniciar os movimentos de flexão, ele deve realizar exercícios de 
protusão anterior. Procedimento: err decúbito dorsal o paciente traz os joelhos até 

tórax e mantém essa posição durante alguns minutos essa posição deve ser 
repetida várias vezes e progredir, realizando o movimento sentado e em pé, esses 
exercícios de flexão da coluna diminuem a dor porque alargam os forames. 

"A tração pode ser tolerada pelo paciente durante o estágio agudo e tem a 
vantagem de alargar o espaço disca I e possivelmente reduzir a protusão nuclear 
diminuindo a pressão no disco, DL colocando tensão na ligamento longitudinal 

posterior". 

Orientar o paciente sobre per 
fortalecimento de tronco, e aumen 
exercícios de fortalecimento de m 
para usar o mecanismo corporal. 
superiores para desviar a sobrecar 

c 

In

pção postural, estabilização, exercícios de 
da resistência à fadiga; além de recomendar 
bros inferiores para dar suporte ao corpo e 

'ambém devem ser fortalecidos os membros 
do tronco. 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 212  REGIÃO: 

COLENDA TURMA, 

DOUTO(A) RELATOR(A), 

CONTRA-RAZÕES AO RECURSO DO RECLAMANTE 

SINTESE DO RECURSO: 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto tempestivamente pelo 

reclamante às fls. 941/968, no qual pretende-se a reforma parcial do julgado para que seja 

(a) afastada a prescrição quinquenal dos reflexos do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço; (b) reconhecida a existência de dois contratos de trabalho distintos simultâneos 

com o mesmo empregador, com o pagamento de salários e reflexos do segundo contrato; 

(c) determinado o pagamento de horas extras por excesso de jornada semanal; e (d) 

majorada a indenização por danos morais. 

DO MÉRITO: 

Tendo em vista que o recorrente/reclamante optou por subdividir suas 

razões recursais em capítulos, a recorrida segue a metodologia adotada no recurso para 

apresentar os argumentos pelos quais deve ser mantida a decisão vergastada, separando-

os em capítulos que seguem. 

II.A. FGTS. VERBA ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: 
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ide tração atuam na porção anterior d coluna lombar por contração do diafragma, 
atuando em sentido cranial. Esportes que exigem extensão forçada desse segmento 
vertebral apresentam maior incidência de lesões nas apófises vertebrais". 

"Esse fato tem sido descrito em g inastas, tenistas, jo 
participantes de luta romana, entre outros". 

Tratamento 

dores de futebol e 

O tratamento é feito com o objetivo de restabelecer o equilíbrio da coluna 
comprometido com o rompimento da estrutura discai. 

Há dois tipos de tratamento para a Hérnia: 

O tratamento tem o objetivo de restabelecer a estabilidad da coluna vertebral 
comprometida com a ruptura da estrutura discal. Não bast sedar a dor, mas sim 
restabelecer o equilíbrio da unidade ft ncional. O tratamento pode ser conservador 
como repouso, bloqueio anestésico, LI30 de analgésicos e a tiinfiamatorios, calor, 
fisioterapia e reeducação através de exercícios corporais. 

Já a cirurgia é aconselhada para ga-antir o restabelecimento da resistência e 
estabilidade da coluna vertebral. Sen do esta uma estrutura que suporta grandes 
cargas, apenas a retirada da hérnia não alcança esse objetivo principal, sendo 
necessário à fixação dos elementos op rados. 

Assim, cirurgias de apenas ressecção parcial ou total do disco, estão fadadas ao 
descrédito, pois em seus resultados a médio e longo prazo os pacientes revelam-se 
incapacitados para exercer atividades físicas e, na maior a das vezes, há uma 
reincidência do quadro álgico. 

Quando a hérnia ocorre na região cerv cal, a dor é uma cérvico-braquialgia, ou seja, 
inicia-se no pescoço e se irradia pelo braço. Além da dor, pode haver alterações da 
sensibilidade (parestesia). 

Tratamento Fisioterapêutico 

Objetivos 

Recuperar a função, desenvolver um plano de assistência a saúde da coluna e 
orientar o paciente sobre como evitar recorrências de protusão de disco. 

Com a fisioterapia, Adquirimos liberação, relaxamento da musculatura 
contraturada, fortalecimento dos músculos abdominais e da região dorsolombar e 
desenvolvimento de apoio muscular ao redor da coluna. 

Tratamento Passivo 
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O juizo de primeiro grau acolheu parcialmente a prejudicial de mérito 

arguida pela recorrida para declarar prescritas as verbas trabalhistas constituídas no 

período anterior ao qüinqüênio do ajuizamento da reclamação trabalhista, ou seja, as 

verbas com fatos geradores anteriores a 09 de novembro de 2016, inclusive os pedidos C5 
relativos ao FGTS, dada a natureza de verba acessória, nos termos dos pedidos da 

reclamação. 

A tese recursal é que a Súmula n.° 206/TST1  viola o disposto no art. 

23, §5°, da Lei n.° 8.036/902  e do art. 55 do Decreto 99.684/903, pelo que a prescrição dos 

reflexos do FGTS devem ser objeto de apreciação de mérito, mesmo que a base de cálculo 

da contribuição seja declarada prescrita. 

Entretanto, tal tese não encontra guarida na doutrina e jurisprudência 

pátrias, que já consolidou o entendimento de que a prescrição da parcela principal 

alcança as parcelas acessórias, inclusive no caso do reflexo do FGTS. Do contrário ter-

se-ia o absurdo de determinar-se o pagamento de FGTS do qual o empregado sequer irá 

receber o salário. 

Apenas este argumento é suficiente para afastar a pretensão do 

recorrente e manter-se os termos da r. sentença. Contudo, a defesa foi além em sua 

argumentação na contestação e arguiu que a prescrição trintenária do FGTS é 

inconstitucional, pois, em seu entender, viola o disposto no art. 7, XXIX, CF, o que sequer foi 

apreciado em primeira instância. 

Assim, com fundamento no art. 515, §1°, CPC4, a recorrida devolve a 

apreciação do Tribunal a tese da inconstitucionalidade dos dispositivos do parágrafo 5°, do 

1 A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratárias alcança o respectivo recolhimento da 
contribuição para o FGTS. 
2  Art. 23. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social a verificação, em nome da 
Caixa Econômica Federal, do cumprimento do disposto nesta lei, especialmente quanto à apuração 
dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço, notificando-os 
para efetuarem e comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações 
legais, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma 
que vier a ser regulamentada. 

§ 5° O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no 
Titulo VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária. 
3  Art. 55. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto 
no Titulo VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária. 
4  Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéta impugnada. 

§ 10 Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento p lo tribunal todas as questões 
suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. (g.n.) 
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Além disto, quem possui a Hérnia de Disco, sente dores e parestesia. As hérnias 
discais são classificadas em cervicais, dorsais e lombares, de acordo com 
segmentos na coluna onde a hérnia se desenvolveu. Agora, de acordo com a 
localização das hérnias, estas pode n ser classificadas também quanto a sua 
localização, estas são medianas, para -medianas, foraminai ou extra-foraminais, 
ocorrendo: 

dor nas costas há meses; 
Após esse período, aparece dor numa das pernas; 
Dormências e diminuição da força nesta perna, 
caminhar; 
Com o passar dos meses, o paciente pode notar a 
desta perna; 
Dependendo do tamanho da hérnia, e se ela for ce 
podem ser acometidas; 

om dificuldade para 

rofia na musculatura 

tral, ambas as pernas 

Causas 

Fatores Etiopatogênicos: 

Traumas, infecções, malformaçõe s congênitas, doen 
metabólicas, neoplasias, distúrbios circulatórios, fat 
mecânicos e psicossomáticos.(SAM RA, 1985). 

A hérnia de disco é causada pelo processo de protusão do d 
rompimento de suas fibras. Com  isso há o risco de pressiona 
canal vertebral ou infeccionar ou inflamar. Estas lesões, con 
que se estabelecem, causam os sintomas da Hérnia com dore 

as inflamatórias e 
res tóxicos, fatores 

sco intervertebral por 
as raízes nervosas no 
rme a localização em 

O disco intervertebral é um composto tecido fibrocartilag noso na formação de 
fibras concêntricas e suporta e amo tece as cargas que r caem sobre a coluna 
vertebral. Essas fibras guardam em se centro um líquido ge atinoso e pulposo. 

Trauma agudo à região cervical ou lorn bar, de intensidades 
AF protetor, por exemplo, uma queda Desgaste ao longo do t 
excesso de peso, ou disfunções biomecânicas não corrigidas. 

A herniação pode resultar de força excessivas, esforço 
prolongada sobre o mecanismo hidráulico ou a pr 
defeituoso. Podem também ser encontrados os seguintes fa 
deles: esforço anormal sobre mecanismo normal, esforço no 
anormal, esforço normal sobre um m canismo normal qua 
para aceitar o esforço. 

iente para romper o 
mpo, por má postura, 

repetitivos e tensão 
sença de um anel 
ores ou a combinação 
mal sobre mecanismo 
do está despreparado 

  

"Dois mecanismos tentam explicar a maior incidênci. das anormalidades 
observadas na parte anterior dessas apófises nos segmentos torácico e lombar da 
coluna vertebral: o primeiro, por herniação discai inte-vertebral, como nos 
nódulos de Schmori, e o segundo, na o teocondrose de Osgoodschlatter". "As forças 
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art. 23, da Lei n.° 8.036 e do art. 55, do Decreto n.° 99.684/90, eis que afrontam a Carta 

Magna. 

Isto porque, consoante dicção do art. 7°, XXIX, da Carta de 1988, os 

créditos de natureza trabalhista prescrevem em cinco anos. E tal prescrição alcança todos 

os créditos, inclusive os depósitos fundiários, pois o texto constitucional não faz ressalvas. 

Assim, constituindo o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço um direito 

essencialmente trabalhista e resultante da relação de trabalho há de ser aplicado a ele 

o mesmo tratamento dos demais créditos trabalhistas. 

Apesar do Tribunal Superior do Trabalho ter firmado o entendimento 

diverso do aqui suscitado por meio da Súmula n.° 362/TST5, a matéria vem sendo discutida 

no Supremo Tribunal Federal, com tendência a modificação do atual entendimento da 

jurisprudência trabalhista, no RE 522.897/RN, que conta com os votos do relator Min. Gilmar 

Mendes e da Ex-Ministra Ellen Gracie favoráveis a pretensão aqui suscitada, qual seja, da 

aplicação do art. 70, XXIX, CF também aos créditos fundiários. O julgamento foi interrompido 

por um pedido de vista do Min. Ayres Brito. 

Desta feita, deve ser mantida a decisão de primeiro grau dada a 

natureza de verba acessória do pedido e, caso afastado este argumento, pela 

inconstitucionalidade do art. parágrafo 5°, do art. 23, da Lei n.° 8.036 e do art. 55, do 

Decreto n.° 99.684/90 frente ao disposto no art. 7°, XXIX, CF. 

II.B. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DOIS CONTRATOS DE TRABALHO. 

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.° 129/TST: 

O recorrente/reclamante pretende que seja reconhecida a existência 

de dois contratos de trabalho distintos com a reclamada, um na função de engenheiro de 

operações e outro na função de advogado. No segundo contrato alega que não recebeu 

qualquer remuneração pelos oito anos de contrato de trabalho e pretende o pagamento dos 

salários, verbas rescisórias e demais obrigações trabalhistas. 

Aponta que por ser advogado, com alto nível intelectual, teria 

consciência de que poderia requerer o pagamento das verbas no Poder Judiciário após o 

5  É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para o 
FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho. 

4 
Av. Amintas Barros n. 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal- RN 59054-8.30 1 Fax: 55(84) 3234.2131 

www.maranhaoadvocacia.adv.br  



;} 
8 

As terminações nervosas livres utilizam duas vias: para a dor rápida e em pontada 
e uma via para a dor lenta-crônica. 

Os sinais de dor rápida são transm tidos nos nervos periféricos em direção a 
medula espinhal por fibras de pequeno diâmetro tipo A (rápidas) e a dor lenta por 
fibras tipo C. Devido a esse duplo sistema, um estímulo doloroso brusco causa uma 
sensação dolorosa dupla (rápida - em 2ontada e em queima o). 

Após penetrar na medula espinhal através da raiz dorsal, as fibras da dor vão para 
o feixe de Lissauer, posterior à pon a dorsal da substânc a cinzenta da medula 
espinhal, terminando sobre neurônios localizados nas ponta dorsais, onde há dois 
sistemas para o processamento dos sinais dolorosos que se irigem para o cérebro 
por meio de duas vias: 

Neoespinotalâmico: As fibras rápidas de dor do tipo A tran item principalmente 
os sinais dolorosos mecânicos e térmicos. Elas terminam a lâmina I das pontas 
dorsais (lâmina marginal), onde excitam os neurônios de se unda ordem, os quais 
originam longas fibras que cruzam p, ra o lado oposto da edula pela comissura 
anterior e se dirigem para o cérebro p las colunas ântero-lat ral. 

Opiáceos endógenos 

Em 1975, descobriu-se que no sisterpa nervoso central e 
opiáceos endógenos (endorfina, encefalina e substância P) e 
especialmente em áreas identificadas por Melzak e Will e e 
nocicepção como importantes na i dibição dolorosa: tál 
substância cinzenta periaquedutal e substância gelatinosa, ( 

Como o processo de protusào do di sco intervertebral e 
pressionam as raízes nervosas coluna isto faz com que o 
Disco sinta algo na coluna como se est vesse uma faca comp 
do pé a coluna vertebral. 

sten receptores para 
altas concentrações, 

áreas associadas com 
mo sistema límbico, 
MPHRED, 1994). 

rupturas das fibras 
ortador de Hérnia de 
eendendo o individuo 

O paciente com hérnia discai lombar apresenta dor ao longo da perna, originando-
se na região lombar ou nas nádegas Esta dor limita o pa iente a se curvar ou 
levantar para uma posição completamente vertical se um certo grau de 
desconforto. 

A história do paciente sobre o inicio da herniação do disco n 
sobre causa e efeito. Um esforço violento pode ter prece 
início da lombalgia ou da dor na perna mas muitas vezes o 
lembrado. Pode haver um relato de c -ises leves e curtas, 
lombalgia com ou sem irradiação na ena. As crises ante 
violentas, demandando dias ou semanas de repouso ou hos 
pode lembrar que estas crises o fazia on ficar "torcido para 
frente, ou incapaz de ficar em pé corretamente. A dor piora 
ou espirrar. Todos estes sintomas imp icam numa prévia irri 
provavelmente devido a uma hérnia de disco. 

• 

• 

sempre é um relato 
ido imediatamente o 
forço é fraco ou nem 

orém recorrentes, de 
iores podem ter sido 
italização. O paciente 

lado", curvado para 
a ao se curvar, tossir 
ação da raiz nervosa, 

isneafe' 
e. e Ct 
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término do contrato de trabalho e, por isso, não se opôs no curso deste contra a ausência de 

pagamentos pela atuação como advogado, com receio de ser demitido. 

O juízo de primeiro grau considerou que as partes mantiveram um 

único contrato de trabalho, com funções de gerente de operações e de advogado, com 

pagamentos de salários parte em folha e parte clandestina, não sendo devido pagamento de 

salários e demais obrigações pelos serviços da área jurídica, para determinar que apenas 

seja retificada a CTPS do empregado para constar a remuneração constante da soma dos 

salários oficiais e oficiosos. 

O ordenamento jurídico pátrio assegura o direito ao pleno emprego, 

figurando, inclusive, como fundamento da República "os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa" (art. 1°, III, CF). Portanto, não há óbice legal para que determinada pessoa 

física mantenha vínculo de emprego com mais de um empregador. 

Ao contrário, a legislação trabalhista nacional, acompanhando 

tendência internacional, evolui para quebrar o velho paradigma do contrato de trabalho, 

agora uma determinada pessoa pode vir a ter não apenas dois, mas vários contratos de 

trabalho, em razão do reconhecimento do contrato de tempo parcial (art. 58-A, CLT). 

No entanto, é entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal 

Superior do Trabalho que "a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo 

grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de 

mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário" (Súmula n.° 219/TST) 

Portanto, a regra geral é o trabalho desempenhado dentro da jornada 

de trabalho pactuada para uma empresa e o desempenho do trabalho nesta jornada para 

outra empresa do mesmo grupo econômico não caracteriza a existência de outro contrato 

de trabalho, salvo ajuste em contrário das partes. 

No caso dos autos, sequer tal regra pode ser observada, eis qu o 

reclamante pretende o reconhecimento de dois contratos de trabalho simultâneos com • 

mesmo empregador, na mesma jornada de trabalho diária, no mesmo ambiente de trabalho 

e sem que houvesse uma separação das atribuições. Apesar de não existir vedação, em 

tese, para coibir a existência de dois contratos de trabalho, com o mesmo empregador figura 
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parte desta raiz. Ambas as dores, localtzada e radicular podem ser aliviadas com o 
repouso e aumenta com as atividades. 

As hérnias podem ser assintomáticas, neste caso herniação para o centro dos 
corpos vertebrais que delimitam o disco (Nódulo de SchmórI). E podem ser 
sintomáticas, e quando hérnia para dentro do canal vertebral comprimindo 
terminações e raízes nervosas. Estas dependem da localização, do tamanho, do tipo 
e do grau de envolvimento radicular. 

Algumas fibras desse feixe terminam na substância reticular do tronco cerebral, e a 
maior parte se encaminha para o tálaeno, terminando no complexo centro basal. 
Deste, os sinais são transmitidos para outras áreas basais do cérebro e para o 
córtex sensorial somático. Para a dor do tipo rápido ser bem localizada é preciso 
que os receptores táteis sejam também estimulados. 

Paleoespinotalâmico: Sistema que transmite os sinais d 
periféricas de dor lenta do tipo C e oca Idonalmente do tipo A. 
periféricas terminam nas lâminas I e 1 das pontas dorsais 
são chamados de substancias gelatinosas. 

Nas próprias pontas dorsais, os sinais passam por um 
internunciais de fibras curtas antes de chegar à lâmina V (cél 
onde originam axônios longos que se juntam às fibras 
passando pelo lado oposto da medula e se encaminha para 
direção ao cérebro (GUYTON, 1984). 

lorosos pelas fibras 
Essas fibras nervosas 
a medula que juntos 

ou mais neurônios 
las transmissoras T), 
a via de dor rápida 
lado ipsio lateral em 

Dores 

Receptores da dor e sua estimulação 

Os receptores da dor são as terminações livres (pele perigsteo, paredes 
arteriais,...). A maior parte das fibras dolorosas pode sefr excitada por tipos 
múltiplos de estímulos (frios, alongamento excessivo calor,...), que são 
denominados nociceptores mecânicos, térmico e químico. 

A dor rápida é evocada por nociceptores mecânicos e térmic s, enquanto que a dor 
lenta resulta dos três tipos de nocicentores. Esses nociceptpres químicos podem 
ser estimulados por substâncias qi. itnicas que têm grande importância no 
aparecimento da dor do tipo lenta, tais como: bradicinina, serotonina e 
prostaglandina (aumenta a sensibilidade). 

Os receptores da dor não se adapta m ao estimulo nocivo, fazendo com que o 
indivíduo permaneça alerta ao estimo, o lesivo, que provoca a dor durante todo o 
tempo que ele persiste.(CECIL, 1992). 

Vias de transmissão da dor 
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como requisito essencial ao reconhecimento do "segundo contrato" a disponibilidade, do 

contrário estar-se-á a promover o enriquecimento sem causa do obreiro. 

A ausência de disponibilidade para o reconhecimento de outro 

contrato de trabalho, figura como óbice jurídico a pretensão do recorrente. Logo, este 

elemento, por si só, já é suficiente a demonstrar a incompatibilidade da declaração de 

contrato de trabalho pretendida. Isto não quer dizer que o empregado não exercia mais de 

uma função, mas, apenas, que o cargo que ele ocupava exigia o desempenho de mais de 

uma função, como foi reconhecido pelo juizo de primeiro grau. 

No que toca a possibilidade do desempenho de várias funções para 

um mesmo contrato de trabalho (cargo), faz-se de bom alvitre colacionar preciosa lição de 

AMAURI MASCARO NASCIMENTO: 

Cargo é a denominação dada ao conjunto de atribuições exercidas 

pelo empregado, e funções são especificamente as atividades que ele 

executa em decorrência do cargo, conceitos que podem ser explicados, 

também, de um modo mais simples, dizendo que cargos e funções são 

as faces de um mesmo rosto, o cargo referindo-se ao todo da estrutura 

e as funções, a cada uma das partes integrantes, de modo que o 

mesmo cargo pode reunir diversas funções. 

Os documentos efusivamente citados nas razões recursais se prestam 

apenas para demonstrar que havia o pagamento de salários por fora, ou seja, que a efetiva 

remuneração do contrato de trabalho, que englobava a gerência de operações e 

advocacia privada, era superior ao que estava consignado na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, tanto é que o juizo a quo determinou a retificação da CTPS, já que os 

pagamentos dos salários, FGTS, verbas rescisórias, férias, 13° salário e demais verbas da 

remuneração clandestina foram comprovadamente pagos, conforme vasta documentação 

colacionada aos autos. 

Por fim, a tese de que a função de advogado não estaria 

vinculada ao objeto social da recorrida e, portanto, afastaria o óbice ao 

reconhecimento do duplo contrato de trabalho, figura como inovação processual já 

que não figura na Petição Inicial (fls. 02/16) ou Réplica à Contestação (fls. 898/908), o 

que inviabiliza a sua apreciação pelo Tribunal, que somente pode debruçar-se sobre a 

matéria impugnada, nos termos do art. 515, CPC. 
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Entretanto, com fundamento no princípio da eventualidade e apenas 

para contra-argumentar, é deveras óbvio que sc a tese recursal não possui qualquer 

viabilidade jurídica, simplesmente porque o fato da empresa recorrida não ter como objeto 

social a prestação de assistência judiciária não modifica absolutamente nada no julgamento 

do caso concreto. 

A ementa do julgamento do RO 0000465-79.2010.5.04.0403, do 

Tribunal Regional da 10a Região, transcrita às fls. 953 dos autos, se presta para confirmar a 

decisão vergastada, ou seja, que um único contrato de trabalho permite a execução de mais 

de uma tarefa. 

De outra banda, toda pessoa jurídica, mesmo que não esteja em seu 

objetivo social a assistência judiciária, necessita de contratar para si como empregado ou 

terceirizado serviços de assistência jurídica, se o recorrente prestava mais de uma tarefa 

isto foi considerado em sua remuneração, que segundo as provas documentais e orais 

colacionadas era igual ou superior ao pró-labore recebido pelos sócios administradores da 

empresa (v. fls. 771/836). 

Na verdade, a tese de que existem dois contratos e que para um deles 

não houve qualquer remuneração, além de não guardar qualquer sentido do ponto de vista 

jurídico, não têm qualquer sustentáculo no mundo dos fatos. Serve, apenas, como uma 

tentativa leviana de buscar o enriquecimento sem causa, já que não é razoável o argumento 

de que um advogado, com alto nível intelectual, com duas formações acadêmicas e diversas 

especializações, se sujeitasse a trabalhar por mais de oito anos sem receber o pagamento 

de sua contraprestação. 

Conclui-se, portanto, pela inviabilidade de reconhecer-se a existência 

de dois contratos distintos e simultâneos, deve ser mantida a decisão vergastada pelos seus 

próprios argumentos e pelos aqui expostos. 

II.C. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS: 

O recorrente tenta argumentar que não exercia função de confiança e, 

portanto, seria possível o deferimento de horas extras e pagamento de feriados trabalhados 

e duas folgas mensais, com base na prova oral por ele produzidas. 
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Sem razão. A r. sentença não merece qualquer reforma neste 

particular. Foi o recorrente em sua petição inicial quem mesmo reconheceu que exercia o 

cargo de diretor de tráfego, o qual é tido como cargo de gerência da empresa, como a 

própria narrativa da petição inicial está a demonstrar. 

Era o reclamante quem dava as ordens no departamento de tráfego, 

controlando o contrato de trabalho de mais de duas centenas de motoristas e cobradores, 

desde a elaboração das jornadas de trabalho, escalas de folgas, escalas de férias, 

admissão, advertência, suspensão, demissão, etc. A prova oral foi farta em demonstrar a 

autonomia do recorrente no âmbito da administração da empresa, como foi oportunamente 

fundamentado na r. sentença. 

Ademais, a leitura de excertos de depoimentos transcritos nas razões 

recursais é realizada em completa dissonância do sentido que a prova oral foi produzida. 

Veja-se a transcrição da fala do atual diretor administrativo da empresa, Sr. Gino Costa, que 

figurou como preposto: 

"que o reclamante, como engenheiro, fazia o quadro de horário, a 

escala de serviço, que basicamente 90% do coração da empresa é 

isso" 

O recorrente cita este excerto do depoimento do preposto para afirmar 

que 90% da sua jornada de trabalho seria destinada a questões técnicas, sem qualquer 

importância para a empresa. Mas, na verdade, o que o preposto disse foi que 90% das 

atribuições da empresa estava sob a coordenação do reclamante. Ora, como negar 

que uma pessoa que gere 90% das atividades da empresa seja um cargo qualquer. 

Impossível. Como visto, a argumentação recursal é colidente com a própria petição inicial: 

O Reclamante foi contratado em 01/02/2003, no cargo de 

engenheiro de operações da Reclamada, tendo a incumbência d 

realizar e executar o planejamento operacional de todas as linhas  

da Reclamada, inclusive as de sua filial na Cidade de Mossoró, 

cujo nome de fantasia denominava-se "Cidade do Sol".  

Dentro das diversas atribuições do Reclamante constava 

ainda a obrigação de participar ativamente de reuniões junto aos 

órgãos públicos responsáveis pelos transportes coletivos nos 

municípios nos quais a Reclamada atuava, tais como: DER/RN, 
8 
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Secretaria de Serviços Públicos de Mossorã, Secretaria de Trânsito e 

Transportes de Parnamirim, Secretaria de Trânsito e Transporte de 

Macaiba, além de outras entidades públicas e privadas, a exemplo da 

STTU, DNIT, FETRONOR e SETRANS. 

Além do mais, o Obreiro passou a ser o responsável pelo 

setor de tráfego da empresa coordenando e disciplinando o 

trabalho dos inspetores, despachantes, fiscais, motoristas e 

cobradores que conduziam uma frota de mais de 100 (cem) 

ônibus e transportavam diariamente mais de 40 (quarenta) mil 

passageiros nas cidades de Parnamirim, Macaíba, Natal, São 

Gonçalo do Amarante e Mossoró.  

(excerto da petição inicial — fls. 05 dos autos) 

Ora, a própria petição inicial, que foi confirmada pelo depoimento 

pessoal do recorrido e das demais testemunhas, dá conta da importância e relevância das 

funções exercidas, o que demonstra, sem sombra de dúvidas, que o obreiro exercia a 

função de gerente com ampla autonomia na administração da reclamada, o que inviabiliza a 

pretensão de horas extras, ao teor do art. 62, I e II, CLT. 

Todavia, mesmo que afastado o óbice jurídico ao deferimento das 

horas extras, a prova colacionada nos autos demonstrou que o recorrente não laborava 

além dos limites previstos em lei, assim como não trabalhava nos domingos ou feriados, 

pelo que, também com fundamento na inexistência de horas extras, o pedido deve ser 

indeferido. 

II.D. DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANO: 

O recorrente/reclamante pretende que a indenização extrapatrimonial 

fixada no valor equivalente a doze salários seja elevada para o valor equivalente a 100 (cem 

salários), com fundamento no caráter indenizatório e punitivo da indenização por danos 

morais. 

Como a recorrida/reclamada também interpôs recurso ordinári 

visando a reforma da decisão para que seja extirpada a indenização por danos morais da 

condenação ou, ainda, sucessivamente, seja reduzido o quantum indenizatório, por 

economia processual adota como fundamento das suas contra-razões as teses lançada em 

seu recurso ordinário de fls. 972/993, notadamente nos capítulos IVB. DANOS MORAIS. 
9 
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INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA e IV.C. PEDIDO SUCESSIVO. FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: 

II.E. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA ART. 477, §8°, CLT: 

A recorrida deixa de contra-razoar esta pretensão por entender que 

lhe falta competência para apresentar resistência ao pedido recursal, porquanto, a 

controvérsia reside se a verba tem ou não natureza salarial e, via de conseqüência, deve ou 

não incidir o imposto de renda. 

Como o Imposto de Renda é matéria tributária de interesse da União, 

esta é quem deve ser intimada, através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para 

contra-razoar o recurso do reclamante, evitando-se, com isso, a nulidade do processo. 

III. CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, requer o conhecimento das contrarrazões, para que a r. 

sentença seja mantida nos pontos atacados pelo recorrente, por seus próprios fundamentos 

e pelos argumentos aduzidos anteriormente, 

Sucessivamente, caso este Egrégio Tribunal entenda por reformar a r. 

decisão e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, o que se 

admite apenas para argumentar, requer se digne a fixar o quantum indenizatório com base 

nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem 

causa do obreiro, considerando o lapso temporal entre o suposto dano e o ajuizamento da 

demanda, os documentos e provas existentes nos autos que comprovam a existência de 

sanitários nos pontos finais das linhas citadas, dentre outros argumentos já expostos. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 07 de março de 2012. 

Au 	osta Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 8.729 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA PRIMEIRA (1a) VARA DO 

TRABALHO DE NATALJRN: 

Processo: 

Reclamante: 

Reclamada: 

Referência: 

102100-74.2010.5.21.0001 (RTOrd) 

José Medeiros da Silva 

Transflor Ltda. 

Interposição de Recurso Ordinário 

ft: 

TRANSFLOR LTDA., já qualificada nos autos do processo em epígrafe, 

por seus advogados (v. fls. 399/400 e procuração em anexo), vem, respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência, com fulcro no art. 895, da CLT, interpor RECURSO ORDINÁRIO em face 

da r. sentença de fls. 374379, para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21° Região, 

cujas razões seguem anexas. 

Isto posto, em razão da tempestividadel  e preparo recursaI2, requer o 

recebimento do recurso, com intimação da parte adversa para apresentar contra-razões (art. 

900, CLT) e, posteriormente, remessa à instância ad quem, para todos os fins legais. 
éái 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 02 de abril de 2012. 

to Costa Maranhão Valia 	 Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

I  A intim o da decisão dos embargos declaratórios foi disponibilizada em 22/03/2012 (v. Certidão 
de fls. 40;'407). Assim, a data da publicação foi 23/03/2012 (sexta-feira), pelo que a contagem do 
prazo recu al se iniciou no dia 26/03/2012 (segunda-feira) e se encerra na data da Interposição do 
presente, e 02/04/2012 (segunda-feira). 

O depósito recursal foi realizado no valor do teto estabelecido pelo Ato n° 449/SEGJUD.GP  e as 
custas processuais foram estabelecidas no valor fixado na r. sentença de mérito (fls. 374/379). 

1 
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OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 8 729 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21' REGIÃO: 

Processo: 	102100-74.2010.5.21.0001 (RTOrd) 

Recorrente: 	Transflor Ltda. 

Recorrido: 	José Medeiros da Silva 

Origem: 	1 Vara do Trabalho de Natal/RN 

Referência: 	Razões Recursais 

110 	COLENDA TURMA, 

DOUTO(A) RELATOR(A) 

RAZÕES RECURSAIS 

• 	
I. SÍNTESE FÁTICA: 

Trata-se de dissídio individual visando o reconhecimento de natureza 

ocupacional de perda auditiva bilateral e hérnia de disco, na função de motorista de ônibus, e, 

via de consequência, o reconhecimento do dever de indenizar por parte do empregador em 

danos extrapatrimoniais. 

O contrato de trabalho deu-se entre 11/03/1991 e 21/05/2008 (v. Ficha de 

Registro de Empregado — fls. 73 e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho — fls. 289). 

Houve suspensão do contrato de trabalho de 10/04/2002 até 05/05/2008, em razão do gozo de 

auxilio doença, espécie B31 (v. Comunicação de Decisão —fls. 81). 

Av. Amintas Barros n° 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal - RN 59054-830 j Fax: 55 (84) 3234.2131 	'• 
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O empregador, ora recorrente, apresentou defesa com arguição das 

prejudiciais de mérito da prescrição bienal e quinquenal. No mérito, aponta a inexistência de 

nexo entre as patologias que acometem o empregado, ora recorrido, com o desempenho da 

função desenvolvida, pela ausência de exposição ao risco e natureza degenerativa das doenças; 

ausência de conduta antijuddica e, sucessivamente, de fixação de eventual indenização 

conferida dentro do âmbito da razoabilidade e prudência. 

No curso da instrução processual foi determinada a realização de perícia 

técnica a cargo da médica-perita Dra. Cláudia Fátima Nunes de Miranda, na qual aponta que o 

recorrido °é portador de espondiloartrose generalizada de coluna vertebral, bem como é portador 

de uma perda auditiva mista profunda que o impossibilita de desenvolver as atividades de 

motoristas de ônibus" (v. Laudo Pericial — fls. 330/348). 

Somente a recorrente manifestou-se sobre a perícia realizada, onde 

destacou a ausência de relação de causa e efeito, com o trabalho para ela desempenhado (v. fls. 

350/356). Não foram produzidas provas orais, tendo as partes reiterado suas alegações (fls. 

373). 

O juizo de primeiro grau afastou as prejudiciais de mérito da prescrição 

bienal e quinquenal, com a aplicação da teoria da actio nata, para considerar como data de inicio 

da contagem do prazo prescricional a data da juntada aos autos do Laudo Pericial de fls. 

330/348). No mérito, aplicou a responsabilidade civil objetiva e subjetiva para condenar o 

empregador a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), com o fundamento que a atividade desempenhada implicava em riscos e pela culpa 

caracterizada pela omissão da empresa em sanar as fragilidades expostas pela expert nas 

condições de segurança no trabalho. 

A r. sentença fixou, ainda, a obrigação de pagar o valor da indenização no 

prazo de quinze dias da ciência da sentença, sob pena da aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, com arrimo no art. 475-J, CPC. 

A recorrente opôs embargos de declaração para atacar a fixação da 

multa, com o argumento de que o art. 475-J, CPC, é inaplicável ao processo do trabalho, assim 

como inexistiu requerimento do recorrido neste sentido, o que permitiria o conhecimento dos 

embargos, por julgamento extra-petita. 

Os embargos foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se todos os 

termos da decisão vergastada. Aplicou-se multa à recorrente pela declaração da natureza 
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protelatória do julgado, no valor equivalente a 1% da condenação. 

Inconformada com a solução dada ao caso concreto pelo juízo de primeiro 

grau, a recorrente apresenta os fundamentos pelos quais entende comportar reforma integral as 

r. sentenças atacadas. 

II. CONDIÇÕES DE CONHECIMENTO DO RECURSO: 

O presente recurso encontra-se tempestivo. A r. sentença que conheceu 

e julgou improcedente os embargos de declaração foi originalmente publicada em 01 de março 

de 2012. Contudo, o juízo de piso verificou nulidade da intimação, já que não constou o nome 

dos advogados da reclamada/recorrente (art. 236, §1°, CPC). Assim, foi determinada a 

republicação da intimação, desta feita disponibilizada em 22 de março de 2012, conforme 

certidão de fls. 406/407. 

Portanto, é considerado como data da publicação da intimação o dia 23 

de março de 2012, sexta-feira, por força do disposto no art. 40, § 40, da Lei n.° 11.419/2012. 

Logo, o prazo para interposição do recurso ordinário teve início no dia 26 de março de 2012, 

segunda-feira, e se encerra no dia 02 de abril de 2012, segunda-feira, data da interposição do 

presente. 

Por sua vez, os documentos em anexo comprovam que a recorrente 

realizou o depósito recursal no valor do teto exigível pelo Ato n° 449/SEGJUD.GP  e as custas 

processuais foram estabelecidas no valor fixado na r. sentença de mérito (fls. 374/379), pelo que 

o presente recurso se encontra devidamente preparado. 

Por oportuno, cumpre apontar que o depósito da multa prevista no artigo 

538, Parágrafo Único, do CPC, imposta à recorrente por meio da sentença dos embargos de 

declaração, não é exigível para a interposição do recurso ordinário, pois somente figura como 

condição de conhecimento dos recursos a multa aplicada em caso de reiteração de embargos 

protelatorios, o que não é o caso dos autos: 

Veja-se a redação do art. 538, CPC: 

Artigo 538, CPC: Os embargos de declaração interrompem c>,, 
prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das ,‘ 
partes. 	

., 
\ 

Parágrafo Único: Quando manifestamente protelatórios os \ 
embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o 
embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% 
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(um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de 
embarcios protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por 
cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro 
recurso ao depósito do valor respectivo.  
(g.n ) 

Neste sentido, segue a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho: 

RECURSO DE REVISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTAS DOS 
ARTS. 17, 18 E 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO-
RECOLHIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO. DESERÇÃO. 
Conforme entendimento reiterado desta Corte Superior, 
apenas o depósito da multa aplicada na reiteração de 
embargos de declaração protelatórios é pressuposto de 
admissibilidade do recurso ordinário (art. 538, parágrafo 
único, do CPC). Ofensa ao art. 50, LV, da Carta Magna. 
Recurso de revista conhecido e provido. 
(Tribunal Superior do Trabalho. Número do Processo: RR - 
116100-05.2005.5.02.0318. Data de Publicação: 02/12/2011. Data 
de Julgamento: 28/11/2011. Relator: Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira). 

Por fim, tem-se que o recurso é subscrito por procuradores devidamente 

habilitados nos autos (v. substabelecimento às fls. 400 e procuração em anexo); é previsto em lei 

(art. 895, I, CLT) e caracterizado o interesse recursal pela sucumbência total dos pedidos. Desta 

feita, demonstrados o cumprimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal, pelo que 

o recurso merece ser conhecido. 

III. PREJUDICIAIS DE MÉRITO 

Antes de discutir o mérito do recurso, compete à recorrente reiterar as 

prejudiciais apresentadas em sua contestação, o que faz, adiante, através da fundamentação 

concernente à ocorrência de prescrição bienal e prescrição quinquenal do direito pretendido pelo 

recorrido, motivo pelo qual a r. sentença deverá ser reformada e o processo deverá ser extinto 

com resolução de mérito, acolhendo a prescrição dos direitos vindicados na exordial. 

III.A. PRESCRIÇÃO BIENAL: 

O contrato de trabalho foi encerrado em 21 de maio de 2008 (v. Ficha de 

Registro de Empregado — fls. 73 e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho — Os. 289), por 

meio de pedido de demissão do emprego (fls. 76). Tem-se, com isso, que o último dia de 

trabalho do recorrido foi 21 de maio de 2008, ao passo que a demanda somente foi proposta no 
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dia 09 de Julho de 2010. 

Tem-se, com isso, que houve um hiato superior a dois anos entre a 

rescisão do contrato de trabalho e o ajuizamento da presente demanda, o que atrai a incidência 

do fenômeno da prescrição bienal dos direitos decorrentes do contrato de trabalho, em respeito 

às normas da segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, previstas no artigo 7°, 

inciso XXIX, parte final, da Constituição Federal; e o artigo 11, incisos I e II, da Consolidação das 

Leis Trabalhistas: 

Artigo 70, CF: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

XXIX — ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 
trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 
trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a 
extinção do contrato de trabalho (g.n.) 

Artigo 11, CLT: O direito de ação quanto a créditos resultantes 
das relações de trabalho prescreve:  
I — em 5 (cinco) anos para o trabalhador urbano, até o limite de 2 
(dois) anos após a extinção do contrato; 
II- em 2 (dois) anos, após a extinção do contrato de trabalho, para 
o trabalhador rural. 
(original sem destaques) 

In casu, tem-se a ocorrência da prescrição bienal supramencionada, de 

modo que precluiu o direito do recorrido de pleitear toda e qualquer verba oriunda da relação de 

trabalho existente entre as partes, motivo pelo qual o processo deveria ter sido extinto com 

resolução de mérito, julgando-se improcedente as pretensões com fundamento na prescrição 

dos direitos pleiteados. 

Neste sentido, segue a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do 

Trabalho, v. Súmula 308: 

308. Prescrição quinquenal 
I- Respeitado o biénio subsequente à cessação contratual,  a 
prescrição da ação trabalhista concerne à pretensões imediatamente 
anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da 
reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do 
contrato. 

A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação 
trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não atinge 
pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da 
promulgação da CF/1988. (ex-Súmula n° 308 - Res. 6/1992, DJ 
05.11.1992) 
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O Tribunal Regional do Trabalho da 21° Região, salvo decisões isoladas,  

segue o entendimento do TST, como se verifica no seguinte julgado: 
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RECURSO DE REVISTA. 1) DESPEDIDA OBSTATIVA. DANO 
MORAL. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. A presente 
hipótese trata de pretensão ao pagamento de danos morais com 
causa de pedir baseada na forma pela qual se deu o desenlace 
contratual: a empresa dispensou o Reclamante no curso do ultimo 
afastamento, já ciente da moléstia e da cirurgia que seria 
realizada, o que obstou a percepção de outros benefícios 
previdenciários e estabilitários. Quanto à prescrição da 
pretensão, este Relator compreende aplicar-se o critério da 
Constituição (art. 7°, XXIX), isto é, prescrição quinquenal, 
respeitados dois anos do fim do contrato. Fundamenta este 
entendimento o fato de as indenizações por dano patrimonial, 
moral, inclusive estético, serem efeitos conexos do contrato 
de trabalho (ao lado dos efeitos próprios deste contrato), 
todos submetidos à mesma regra do art. 70, XXIX, da Carta 
Magna. Independentemente do Direito que rege as parcelas 
(no caso, Direito Civil), todas só existem porque derivadas do 
contrato empregaticio, submetendo-se à mesma prescrição. 
Dada a pretensão formulada nos autos, o marco inicial para a 
contagem do prazo prescricional para a propositura da ação 
de indenização ocorreu com a dispensa arbitrária (no caso 
dos autos, com aviso prévio em 01.06.2007). Logo, 
considerando-se que a propositura da ação se deu em 
16.12.2009, quando já transcorrido o prazo bienal do art. 7°, 
XXIX, da CF, está prescrita a pretensão. Recurso de revista 
conhecido e provido, no aspecto. 2) MULTA POR EMBARGOS 
DE 	DECLARAÇÃO 	PROTELATÕRIOS. 	APELO 
DESFUNDAMENTADO. Inviável o conhecimento do recurso de 
revista quando não apontadas violação de qualquer dispositivo 
legal e/ou constitucional, contrariedade à orientação 
jurisprudencial e/ou súmula desta Corte, tampouco colacionados 
arestos para cotejo de teses, nos termos do art. 896 da CLT, 
encontrando-se o apelo, dessa forma, manifestamente 
desfundamentado. Recurso de revista não conhecido, no aspecto. 
(TST; RR - 130400-96.2009.5.13.0003, Relatar Ministro: Mauricio 
Godinho Delgado, Data de Julgamento: 30/11/2011, 60  Turr ....„  
Data de Publicação: 09/12/2011 --g.n.) 

...AA Maranhão Advocacia 
	Qs. 

A aplicação da prescnção bienal é absoluta, pouco importa para a 

aplicação desde instituto a teoria actio nata, pois o Tribunal Superior do Trabalho tem 

entendimento firme no sentido de que se tratando de pedido de dano moral e/ou material 

decorrente de acidente de trabalho e/ou doença profissional, quando a lesão for anterior à EC n° 

45/2004, o prazo prescricional aplicável será o previsto no art. 206, § 3°, V, do Código Civil de 

2002, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 deste mesmo diploma legal, bem 

assim que, quando a lesão for posterior à referida emenda, o prazo prescricional aplicável 

será o trabalhista, previsto no art. 70, XXIX, da CF. 

Neste sentido, segue a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho: 
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Prescrição extinfiva. Danos Morais. Indenização. Prazos 
prescricionais trabalhistas consumados. A ampliação da 
competência da Justiça do Trabalho, incluindo ações 
relativas ao dano moral decorrente da relação de trabalho, 
atraiu a modalidade prescricional trabalhista prevista no 
artigo 70, XXIX, da Carta Magna. Ocorrido o evento lesivo no 
curso do contrato de trabalho extinto há mais de dois anos, 
configura-se prescrita a pretensão à indenização dos danos 
morais e materiais correspondentes, uma vez transcorrido o 
prazo prescricional previsto na norma constitucional em foco.  
(TRT 21' Região, 1 Turma, Relator: Maria de Lourdes Alves 
Leite, Acórdão Número: 87.357, Feito: Recurso Ordinário n° 
01080-2008-007-21-00-6, Data de Julgamento: 25/08/2009 — g.n.) 

Ante o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. 

sentença de piso, para extinguir o processo com resolução de mérito, julgando improcedente a 

pretensão, na forma do art. 269, IV, CPC, tendo em vista a ocorrência de prescrição bienal. 

III.B. PRESCRIÇÃO TRIENAL/QUINQUENAL: 

Ainda que este Egrégio Tribunal entenda por não declarar a prescrição 

bienal dos créditos trabalhistas pleiteados pelo recorrido, o que se admite apenas para 

argumentar, ainda merece reforma a r. sentença para reconhecer a prescrição dos direitos 

postulados na petição inicial, haja vista o pleito obreiro encontra-se prejudicado pela ocorrência 

de prescrição. 

Como dito anteriormente, o juízo de primeiro grau afastou a aplicação da 

prescrição do direito do recorrido com o fundamento de que o empregado somente tomara 

ciência da natureza ocupacional das moléstias, quando da juntada aos autos do Laudo Pericial 

de Os. 330/348, em 28 de julho de 2011. Portanto, adotou esta data como sendo a data de inicio 

da contagem do marco prescricional, ignorando o fato do contrato de trabalho estar há mais de 

dois anos encerrado e do empregado ter ciência do seu problema de coluna desde o 

afastamento do trabalho pelo auxilio doença, em 16 de abril de 2002 (fls. 82) e perda 

auditiva desde 29 de março de 2001 (fls. 290), como se verifica no excerto da sentença a 

seguir transcrito: 

(...) 
2.2 DA PRESCRIÇÃO 

A 	prescrição referente ao direito de exigibilidade da.  \ 
reparação decorrente de danos causados por acidentes de 
trabalho está circunscrita à relação de trabalho, envolvendo, 
portanto os sujeitos do liame empregatício, razão pela qual se 
aplica a regra geral do direito trabalhista, ou seja, o prazo previsto 
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no art. 7°, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988. Isso quer 
significar que não é aplicável o prazo previsto no art. 206, do 
Código Civil, que prevê o prazo de prescrição de apenas três 
anos. [1J 

Há contudo situações em que a actio nata, ao invés de 
emergir concomitantemente com a lesão, surge para o trabalhador 
somente quando este tem conhecimento da sua doença. Esse 
critério, que configura a chamada actio nata subjetiva, traz não 
raro alguns inconvenientes, tendo em vista que nem sempre é 
comum ao doente ter o discernimento necessário para 
conscientizar-se da doença que lhe acomete. A essas dificuldades 
acrescente-se o fato de que há certas doenças que ainda são 
pouco conhecidas no meio científico, de sorte que há 
insuficiências no tocante ao diagnostico de algumas patologias 
relacionadas ao trabalho. 

A data em que ocorre a lesão à saúde do trabalhador pode 
ser de difícil identificação, posto que o doente pode encontrar-se 
assintomático, bem como pode desenvolver uma doença cujo 
processo crônico perdure por considerável período do contrato de 
trabalho. Em tais hipóteses não há que se atrelar a data de 
fluência do prazo prescricional ao momento em que surgiu a 
lesão, sob pena de cometer-se, além de uma injustiça contra o 
trabalhador, a inconsistência lógica de exigir-se de alguém o 
impossível, isto é, identificar um fato objetivo que não é evidente. 

É razoável que a fluência do prazo só se verifique a partir 
do momento em que o doente, devidamente informado pelos 
médicos, tenha a exata noção de que a sua doença está 
relacionada ao trabalho, o que lhe abre a possibilidade de 
reivindicar a reparação cabível. Ressalte-se que o gozo prévio do 
beneficio de auxilio-doença previdenciário não implica na actio 
nata, haja vista que a natureza do benefício não foi suficiente, por 
si só, a vincular o labor com a doença ocupacional. 

O critério da actio nata subjetiva já está albergado pela 
legislação em outras situações, a exemplo do art. 26, § 30, do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), que condiciona a 
fluência do prazo decadencial ao momento em que restar 
evidenciado o defeito da mercadoria. O art. 27, também do CDC, 
estabelece que é a partir do conhecimento do dano e de sua 
autoria que começará a fluir o prazo para a parte prejudicada 
exercer o seu direito de pretensão ao ressarcimento 121 

No presente caso, a adio nata subjetiva deu-se com a 
elaboração do Laudo Pericial que constatou a redução da 
capacidade laborativa da parte autora (fls. 330-348), em 28.7.11. 
A presente reclamatória foi ajuizada em 9.7.10. 

A actio nata subjetiva deu-se em 28.7.11. 
Assim, ante os fundamentos supra-esposados e com fulcro 

no art. 70
, inciso XXIX, do vigente Texto Magno, combinado com o 

art. 11, da CLT, é forçoso concluir que não incide a prescrição 
parcial aplicável ao direito de exigibilidade relativamente aos 
créditos autorais. 
Afasta-se prescrição. 
(.-) 

Em que pese a jurisprudência pátria ter adotado a teoria da actio nata, 
desde quando a competência para dirimir as lides fundadas em acidente de trabalho pertencia à 

justiça comum estadual, com a aplicação da Súmula 278/STJ; pela referida teoria a contagem do 
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prazo prescricional deve ocorrer no momento em que a vítima toma conhecimento inequívoco da 

incapacidade laborai. 

No caso dos autos, a própria narrativa da peça vestibular dá conta que o 

recorrido teria conhecimento de que a perda auditiva sofrida decorria do trabalho desempenhado 

para a reclamada, citando, inclusive, o número e ano de fabricação dos veículos onde teria sido 

exposto ao ruído excessivo. Destarte, a Inicial aponta que já no inicio dos anos 2000 ele 

percebia a existência de dificuldades auditivas e suspeitava que a causa era o labor 

desenvolvido para a recorrente, fato que o levou a realizar exames em 29 de março de 

2001 (f Is. 290), os quais acusaram "perda auditiva mista bilateralmente". Posteriormente, 

realizou exames em 20 de setembro de 2002 (fls. 291) e 19 de maio de 2005 (fls. 292). 

No que diz respeito à doença da coluna, o empregado aduz na petição 

inicial que as poltronas não teriam o amortecimento necessário, pois a ausência de manutenção 

e idade média avançada dos veículos os deixava trabalhando sem amortecimento da cadeira, no 

modo capado, escorado por pedaços de paus (narrativa da inicial — lis 03). Desta feita, é 

presumível que o recorrido tivesse ciência de que o seu afastamento do trabalho em de 10 de 

abril de 2002, com realização da perícia médica do INSS em 16 de abril de 2002, deu-se por 

doença (hérnia de disco) adquirida no trabalho. 

Outrossim, o recorrido juntou aos autos laudos de exames de imagem 

(ralos-x fls. 294 e ressonâncias magnéticas, fls. 295 e 296) que apontam a existência doença da 

coluna, datados, respectivamente, de 28 de abril de 2004 e 17 de março de 2008. Desta feita, 

resta demonstrado que o reclamante tinha ciência da doença de sua coluna, ao menos, 

desde abril do ano de 2004. 

Os documentos acostados aos autos e a própria narrativa fática 

apresentada pelo obreiro em sua exordial comprovam que ele teria conhecimento da perda 

auditiva que lhe acomete desde, no mínimo, 29 de março de 2001, e da doença de coluna 

(hérnia de disco) desde, no mínimo, 28 de abril de 2004. Reforça o alegado, as informações 

prestadas pelo recorrido a expert, conforme Item 03 — Histórico do Laudo Pericial: 

3. Histórico: 
O Reclamante alega ter laborado na Reclamada 

sob condições adversas à sua saúde e que de acordo com a 
inicial, teve concessão de beneficio em 11 de março de 1991, 
sendo cessado a 21 de maio de 2008, quando já se encontrava 
em gozo de beneficio previdenciário desde meados de 2003. 

Alega ainda, que em razão da função suportada, 
exposto a riscos físicos, ocasionou perda neurossensorial 
bilateral, desde 29 de março de 2001, diagnóstico obtido quando 
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Autor se submeteu a exame de audiometria, com processo 
evolutivo de agravamento, monitorado em exames realizados, 
em 20 de setembro de 2002 e em 19 de maio de 2005, 
alcançando nível profundo pela frequente exposição à pressão 
sonora excessiva. 
C-) 
(excerto do Laudo Pericial — fls. 334/335) 

Em sendo assim, não é razoável a consideração do juizo a quo que a 
ciência do recorrido sobre a incapacidade laborai tenha se operado apenas com a juntada do 

Laudo Pericial aos autos, em 28 de julho de 2011. Na verdade, a adio nata operou-se com o 
afastamento do trabalho em 10 de abril de 2002 para a doença da coluna e em 29 de março 

de 2001 para a perda auditiva. Nestas datas, o recorrido já teria ciência das moléstias de 
que seria portador. 

Do contrário, ter-se-ia a absurda interpretação de que o recorrido 
ajuizou a reclamatória visando indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de 

doença ocupacional sem de fato ter ciência de que seria portador de doença ocupacional. 

Em outras palavras, teria ajuizado uma lide temerária, arriscando a sorte, por assim dizer. 

Dessa maneira, não correspondem à realidade os argumentos expostos 

na r. sentença no sentido do reclamante só ter tomado conhecimento das doenças que lhe 

acometem com a confecção do laudo pericial. Os argumentos expostos na r. sentença permitem 

concluir que, se o reclamante propusesse a reclamação trabalhista vinte anos depois da rescisão 

do contrato de trabalho, não seria declarada a prescrição quinquenal, uma vez que, segundo o 

douto julgador de piso, ele só teria conhecimento do nexo causal entre sua doença e o labor 

desempenhado quando da confecção do laudo pericial, fato que se configura em afronta direta 

ao principio da segurança jurídica. 

Ora, verte fácil que a actio nata da presente demanda operou-se com o 

afastamento do trabalho para o gozo do beneficio previdenciário para a doença da coluna e do 

exame que apontou a perda auditiva, em 10 de abril 2002 e 29 de março de 2001, 

respectivamente. Conceder interpretação diversa a matéria, como fez o juizo a quo, apenas tem 

condão de sacrificar as normas que regem a estabilidade das relações sociais e a segurança 

jurídica. 

A prescrição é um dos institutos mais importantes para a estabilização \. 

das relações sociais, seu o objetivo é neutralizar os conflitos de interesses surgidos entre \\,, 

particulares. Nesse contexto, muitas vezes o tempo é considerado como um aliado, no sentido 

de que seu decurso influencia a aquisição e a extinção de direitos, no sentido de manter 

situações já consolidadas, muito embora importem no convalescimento de uma violação ao 
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direito subjetivo do particular. Dito de outra forma, o direito tem um prazo a ser exercitável, não 

podendo ser eterno, sujeitando-se, pois, à prescrição ou à decadência. É no intuito de preservar 

a paz social, a tranquilidade da ordem jurídica, a estabilidade das relações sociais que devemos 

buscar o fundamento dos institutos da prescrição e da decadência. 

Como nesta época da adio nata estava em vigor o Código Civil de 1916, 

a prescrição para as indenizações decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional 

seriam de 20 (vinte) anos. Mas, com o advento do Novo Código Civil, com vigência a partir de 11 

de janeiro de 2003, o prazo prescricional se submete a regra de transição do art. 2.028, 

aplicando-se, portanto o prazo prescricional de 03 (três) anos, estabelecido no art. 206, §3°, V, 

CC, a contar da data da vigência do Novo Código Civil. 

Neste sentido, decidiu o Tribunal Superior do Trabalho: 

• 

PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA 
PROFISSIONAL OCORRIDA ANTES DA EMENDA 
CONSTITUCIONAL N.° 45/2004. AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA 
DO TRABALHO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 
45/2004. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO 
CIVIL DE 2002. A prescrição incidente à pretensão de 
indenização por danos materiais e morais decorrentes de 
doença profissional é definida levando-se em conta a data da 
ciência do evento danoso, se antes ou após a edição da 
Emenda Constitucional n.° 45/2004. Hipótese em que a ciência 
efetiva da incapacitação ou redução da capacidade laborai, pela 
trabalhora, se deu em 3/11/2003 e a reclamação trabalhista foi 
ajuizada em 27/4/2006. Caso que enseja a aplicação do prazo 
prescricional de três anos, previsto no Código Civil de 2002, 
que passou a viger em 1111/2003. Ausência de prescrição a ser 
declarada. Recurso de embargos conhecido e não provido. 
(E-RR - 9951400-04.2006.5.09.0513 , Relator Juiz Convocado: 
Flavio Portinho Sirangelo, Data de Julgamento: 30/09/2010, 
Subseção I Especializada em Dissidios Individuais, Data de 
Publicação: 15/10/2010 — g.n.) 

RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. DOENÇA 
PROFISSIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. \ 
DANO PATRIMONIAL E MORAL. LESÃO OCORRIDA ANTES 
DA VIGÊNCIA DA EC 45/2004. De acordo com a jurisprudência 
firmada por esta Corte, nas hipóteses em que a ciência da 
lesão decorrente de acidente de trabalho ou doença 
profissional ocorreu em momento anterior à vigência da EC 
45/2004, a pretensão indenizatória submete-se à prescrição da 
lei civil, ainda que a reclamação tenha sido ajuizada em 
momento posterior à referida emenda. No caso, a ciência da 
lesão ocorreu em meados de 1999, portanto, como não havia 
transcorrido mais da metade do prazo do Código de 1916, o 
lapso prescricional a ser aplicado é o civil trienal, conforme  
previsão dos arts. 206, § 3.°, V, e 2.028 do Código Civil de  
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2002. Deve ser considerado, porém, somente a partir da vigência 
deste diploma, em atenção aos princípios da segurança jurídica e 
da irretroatividade das leis. De fato, reduzido o prazo da lei 
anterior (vinte anos), o novo prazo estabelecido (três anos) tem 
início apenas com a vigência da lei que o estatuiu. É que a 
eficácia imediata da norma não equivale à sua aplicação 
retroativa, o que viria a ocorrer caso se admitisse que a redução 
do prazo pela lei nova pudesse retroagir à data da lesão ao direito, 
surpreendendo o indivíduo com a extinção pretérita da pretensão 
que, pela lei antiga, ainda tardaria a ocorrer. Portanto, iniciada a 
contagem do prazo trienal em 11/1/2003, findar-se-ia em 
11/1/2006, de modo que, ajuizada a ação em 15/8/2005, não há 
de se falar em prescrição. Recurso de revista não conhecido. 
( RR - 147400-60.2005.5.15.0079 , Relatora Ministra: Delaide 
Miranda Arantes, Data de Julgamento: 21/03/2012, r Turma, 
Data de Publicação: 23/03/2012 — g.n.) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO DANO OCORRIDA EM 
29/7/2004. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA 
NO ART. 206, § 3.°, V, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. Encontra-se 
pacificado no âmbito desta Corte que o prazo prescricional para se 
postular reparação por dano moral e material decorrente de 
acidente de trabalho pode observar as regras do direito comum, 
desde que comprovado que o dano tenha ocorrido antes da 
entrada em vigor da EC 45/04. Na hipótese dos autos, conforme 
premissa fática registrada pelo Regional, a ciência inequívoca do 
dano alegado pela parte reclamante ocorreu na data de 29/7/2004, 
quando já vigia o novo Código Civil. Assim sendo, o prazo 
prescricional se reqe pelo art. 206, § 3.°, V, do CC/2002, que 
prevê o prazo de três anos para o aiuizamento de demanda, 
na qual se postula reparação civil, contados esse da data da 
entrada em vigor do Código Civil de 2002 ou, então, o da data  
da lesão, se posterior. Tendo a parte reclamante ajuizado a 
presente demanda em 7/4/2009, após, portanto, o prazo trienal, 
verifica-se que operou a prescrição. Agravo de Instrumento não 
provido. 
(AIRR - 47600-49.2009.5.03.0048 , Relatora Ministra: Maria de 
Assis Calsing, Data de Julgamento: 21/03/2012, 4° Turma, Data 
de Publicação: 23/03/2012 — g.n.) 

Logo, o prazo para que o recorrido pleiteasse a indenização 

extrapatrimonial em razão da perda auditiva e hérnia de disco se encerrou em 11 de janeiro de 
2006, após o prazo de três anos da vigência do novo código civil, já que a data da ciência das 

moléstias ocorreu antes da entrada em vigor da' Lei n.° 10.406/2002. 

Mesmo que a corte compartilhe do entendimento do juízo de piso, riO\  
sentido da não aplicação da prescrição trienal para os casos de reparação civil (art. 206. §3°, V, 

CC), para aplicar irrestritamente a prescrição das verbas trabalhistas do art. 7°, XXIX, CF, ainda 

assim, mister reconhecer a prescrição quinquenal dos pleitos do recorrido. 
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Pelo exposto, resta demonstrado que o recorrido teve ciência 

inequívoca das doenças por meio do exame de audiometria realizado em 29 de março de 

2001 e pelo afastamento do trabalho por hérnia de disco em 10 de abril de 2002 pelo que 

resta patente a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, para que seja 

declarada a prescrição trienal ou quinquenal dos direitos pleiteados pelo recorrido, sob 

pena de afronta ao art. 206, §3°, V, CC; art 7°, inciso XXIX, da CF; art. 11, inciso I, da CLT, e à 

Súmula 308, do Colendo TST. 

III. DO MÉRITO: 

Em atenção ao princípio da eventualidade, acaso restem superadas as 

prejudiciais de mérito anteriormente arguidas, o que se admite apenas para argumentar, passa a 

recorrente a demonstrar a necessidade de reforma da r. decisão de primeiro grau no que tange 

ao mérito da demanda. 

A recorrente foi condenada a pagar ao recorrido o valor de R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais) a título de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de 

supostas doenças ocupacionais adquiridas pelo reclamante quando do labor para a reclamada. 

Vejamos a fundamentação da r. sentença: 

(—) 
A parte autora trabalhava sob riscos ergonômicos e 

condições de trabalho hostis à sua saúde, consoante bem descrito 
o processo produtivo pela Senhora Perita: 

motorista permanece sentado por muito tempo 
causando má postura, má circulação sanguínea, 
varizes, hemorróidas, hérnias de disco, edema de  
membros inferiores e dores musculares em geral. 
O diâmetro do volante é grande o que leva o motorista a 
realizar movimentos de cirande amplitude forçando o 
tronco a ajudar os braços no movimento. 
O motorista não tem todos os botões ao seu alcance na 
postura sentada com a coluna ereta. Para acioná-los ele 
precisa realizar movimentos de inclinação do tronco e  
flexão de ombro com o cotovelo estendido.  

profissional realiza movimentos de inclinação e 
rotação da cabeça com uma inclinação e rotação de 
tronco, guando precisa fazer algumas manobras e 
olhar pelos espelhos retrovisores laterais. 

ato de dirigir é uma tarefa altamente estressant 	• 
resultante da carga horária de trabalho, necessidade d 
lidar com o público, exigência da empresa, más condições \ 
das vias, pressão para cumprirem o horário, falha nos \, 
equipamentos, excesso de paradas durante as viagens, 
entre tantos outros. (fls. 338-339, Grifos e negritos 
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originais.) 

Enfim, a atividade da parte autora implicava riscos. Está 
comprovado nos autos o nexo causal entre a atividade e o dano. 
Ainda que não prevalecesse a teoria objetiva, a responsabilidade 
da reclamada emerge pela simples aplicação da teoria subjetiva, 
haja vista que há nos autos a comprovação da culpa patronal, 
conforme se depreende dos esclarecimentos prestados pela Sra. 
Perita. 

( 
g) Se os exames audiológicos realizados pelo Reclamante 
dão conta de que o mesmo efetivamente tivera perda 
auditiva? Sim, ressalta-se a respeito da ocorrência de 
outros tipos de perdas auditivas que, em alguns casos, as 
altas prevalências das perdas dos tipos condutivas e 
mistas, especialmente nos setores de transportes/ónibus. 
Essas perdas podem ter alguma relação com as condições 
de trabalho, se bem avaliadas, e não devem ser 
menosprezadas. 
(...) 
k) Por todo o constatado, pode ser afirmado que as 
espondiloartrose e a hérnia de disco que aflige hoje o 
Reclamante foram deflagradas pela utilização de cadeiras 
impróprias para o trabalho? Trata-se de doença 
degenerativa 	(espondiloartrose), 	que 	foi 
agravada/deflagrada em razão das atividades (motorista) a 
serviço da Reclamada, ensejando redução da sua 
capacidade laborativa, o que se caracteriza como 
concausa, previsto no inciso Ido art. 21 da Lei n°8.213/91. 
I) As doenças e o trabalho se afinam ao menos pela 
concausalidade expressa no inciso I, do art. 21, da Lei n° 
8.213/91 para a produção das lesões? Sim, ver item 
anterior. 
m) Quais os efeitos da moléstia para a vida futura do 
Reclamante? Atualmente o Reclamante possui 
incapacidade laborai. (fls. 343-345) 

O laudo reconhece que o autor foi instado a trabalhar sob 
situação de risco que foi fundamental para a ocorrência do dano. 
Tal estado omissivo, responsável por nítida fragilidade nas 
condições de segurança no trabalho, foi motivo bastante para 
caracterizar a culpa patronal. 

Assim sendo, ante as considerações já elencadas, 
decreta-se a responsabilidade civil da reclamada, devendo esta 
proceder à reparação, na forma legal. 

Em relação aos danos morais não há sequer a 
necessidade de prova, haja vista a presumida e devastadora 
angústia que sofreu o reclamante ao ver-se incapacitado para o 
trabalho ainda que temporariamente - em face da lesão sofrida. 

É necessário esclarecer-se que não há que se falar em 
uma tarifação dos danos, da forma pretendida pelo reclamante, 
estabelecendo um valor pelos danos advindos da perda auditiv 
outro pela lesão osteomuscular. 

O dano moral, na situação presente, define-se pela lesão 
de direitos não patrimoniais a afetar a parte autora em face da \ 
falta de diligência da empresa em evitar o adoecimento no 
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trabalho. Enfim, os elementos da responsabilidade estão 
demonstrados nos autos. 

O adimplemento deve ser o mais completo, ou seja, a 
reparação deve corresponder sempre que possível - a plena 
restituição, daí a necessidade de o patrimônio do devedor ser o 
alvo garantidor da solvência da divida. No caso dos autos deve se 
ponderar que houve redução da capacidade laborativa. Ademais, 
a indenização não poder servir de fonte de enriquecimento para a 
vítima nem pode ser fixada em valores inexpressivos. 

Denota-se razoável fixar o valor da indenização por danos 
morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em face da 
gravidade da situação relatada nos autos. Tal razoabilidade é 
cimentada, sobretudo, se for levada em conta a repercussão do 
sofrimento infligido à parte postulante, as circunstâncias que 
permeiam o dano e, por fim, a capacidade econômico-financeira 
da empresa. 

A análise do trecho excerto da r. decisão de primeiro grau permite verificar 

que sua fundamentação encontra amparo exclusivamente no laudo pericial de fls. 330/348, o 

qual foi inconclusivo quanto à existência de nexo de causalidade entre o trabalho e as doenças 

alegadas pelo obreiro, conforme se observa do item 13 (fls. 347): 

13. CONCLUSÃO 

Do observado e exposto, conclui-se que o reclamante é 
portador de espondiloartrose generalizada de coluna 
vertebral, bem como é portador de uma perda auditiva mista 
profunda que Impossibilita desenvolver as atividades de 
motorista de ônibus.  

A espondiloartrose lombar é doença degenerativa que não guarda 

qualquer relação com o labor desempenhado pelo obreiro, conforme informação 

constante no próprio laudo pericial, pelo que, de plano, resta afastada a pretensão 

Indenizatória no que diz respeito à doença lombar: 

k) Por todo o constatado, pode ser afirmado que as 
espondiloartrose e a hérnia de disco que aflige hoje o Reclamante 
foram deflagradas pela utilização de cadeiras impróprias para o 
trabalho? Trata-se de doença degenerativa (espondiloartrosel 
que foi agravada/deflagrada em razão das atividades (motorista) a 
serviço da Reclamada, ensejando redução da sua capacidade 
laborativa, o que se caracteriza como concausa, previsto no inciso 
I do art. 21 da Lei n°8.213/91. 

COMO mencionado no laudo pericial, o labor desempenhado pe 

recorrido para a reclamada poderia, de fato, ter contribuído para o agravamento da doença 

degenerativa que aflige o obreiro, mas não é o caso dos autos, uma vez que o posto de trabalho 

de motorista de ônibus oferece condições ergonômicas adequadas, conforme restou 
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demonstrado por meio Laudo de Análise Ergonómica do Posto de Trabalho do Motorista às fls. 
110117 dos autos. 

Neste documento consta que: 

4 — Avaliação do Local de Trabalho] 
(..-) 
O assento do motorista é estofado, com suspensão 

hidráulica e possui 5 tipos de regulagem: Longitudinal, inclinação 
do assento; inclinação do encosto; altura do banco; carga de 
suspensão do banco. 

As referidas regulagens permitem uma condição 
ergonômica, levando-se em consideração não só a estatura como 
também o peso do operador e a facilidade de acesso. As 
características do assento e a direção hidráulica constituem 
elementos ergonômicos importantes para a redução do cansaço e 
fadiga muscular. O sistema de suspensão, quando devidamente 
regulado, absorve de 40% a 50% das trepidações e solavancos. 

C..) 
6 — Medidas Preventivas Adotadas 

- Realização de manutenção contínua, reparos ou 
substituição dos assentos dos motoristas; 

- Recomendações aos motoristas sobre a vistoria inicial do 
funcionamento e regulagem do assento; 

- Aplicação de películas contra a radiação solar nas 
janelas laterais do motorista 

Portanto, o Laudo de Análise Ergonômica do Posto de Trabalho do 

Motorista demonstra que a recorrente dispunha de local adequado para o trabalho do motorista. 

Há de se ressaltar, inclusive, que o posto de trabalho não foi sequer avaliado pelo expert judicial, 

conforme informação de fls. 340, motivo pelo qual o laudo foi elaborado tão somente com base 

nas alegações do obreiro e exames médicos realizados, tornando-se impossível o 

estabelecimento de nexo de causalidade. 

A simples alegação de que o ônibus em que o recorrido tenha laborado 

não mais pertencer à frota da empresa não exime o perito de verificar o local onde o trabalho é 

atualmente desenvolvido, mormente quando não houve alteração substancial da forma de 

fabricação das carrocerias de ônibus. 

Na espécie, aplica-se por analogia o disposto na Orientação 

Jurisprudencial n.° 278, da SDI-1/TST3, pelo que a expert deveria ter analisado o posto de 

trabalho nos ônibus da recorrente e fazer entrevistas com os motoristas em operação p 

verificar o quanto houve de mudança do tempo em que o reclamante estava na ativa para oà. 

3 
A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível 

sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros 
meios de prova. 
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dias de hoje, além de confirmar se havia a realização de manutenção dos ônibus, como previsto 

no Laudo de Análise Ergonômica do Posto de Trabalho do Motorista. 

Outrossim, não condiz com a realidade o argumento de que o obreiro 

passava longo tempo sentado, na mesma posição, fato que teria contribuído para o 

desenvolvimento / agravamento da doença de coluna. Isto porque a cada viagem, com duração 

média de 90 (noventa) minutos, há a fruição de um intervalo remunerado, denominado de 
bandeira, com duração média de cinco a dez minutos. 

Este intervalo tem como função precípua permitir ao trabalhador o 

descanso, com o fito de sanar necessidades fisiológicas, bem como permitir o descanso e 

prevenir a fadiga muscular. Neste intervalo, o motorista e cobrador saem da posição sentada e 

caminham, podendo, também, exercitar alguns alongamentos, visando o maior conforto no 

trabalho e preservação de sua integridade física e psíquica. 

A recorrente propicia meio ambiente de trabalho adequado às funções de 

motorista e cobrador. Os riscos ergonômicos inerentes à função estão catalogados no PCMSO e 

são eliminados através da utilização de poltronas em conformidade com o biótipo do empregado, 

com a finalidade de exercer seu labor com conforto e eficiência. 

Ademais, a fabricação das carrocerias de ônibus é regulamentada pelo 

INMETRO — Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade, por meio da Resolução 

n.° 01, de 26 de janeiro de 1993, e pelo Conselho Nacional de Trânsito, através da Resolução n.° 
811/96: 

Resolucão n.° 01/96 — INMETRO:  

11.1 A poltrona do motorista deve ser anatómica, regulável, acolchoada 
e possuir ventilação, suspensão e amortecimento hidráulico ou similar, 
levando-se em consideração os aspectos funcionais e de conforto do 
motorista, minimizando o seu desgaste físico e mental. 

Nota: Entende-se como "similar" as poltronas do motorista que possuam 
todas as condições de regulagens, anatomia, sejam acolchoadas, 
possuam ventilação, porém na suspensão a poltrona possa não ter o 
pistão hidráulico e passar a possuir um pino de interligação na estrutura 
de sustentação da mesma, evitando-se os movimentos oscilatórios 
verticais acentuados, ficando preservados os aspectos funcionais e de 
conforto do motorista, minimizando o seu desgaste físico e mental. 

11.2 A poltrona deve ser posicionada tendo como referência o volante 
da direção, pedais, painéis e pára-brisa, cujas posições e distância sa 
elementos críticos para a condução confortável e segura do vele o. 
Para isso, a poltrona deve ser instalada de tal modo que a projeção èto 
seu eixo de simetria, no plano horizontal, coincida com a projeção, nó 
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mesmo plano, do eixo de simetria da coluna de direção, situado a uma 
distância de, no mínimo 0,40 m e, no máximo, 0,70 m da lateral interna 
esquerda do veículo. 

11.3 A poltrona deve permitir variações na altura entre 0,40 m e 0,55 m 
atendendo uma variação de curso, de no mínimo 0,13 m, e um 
movimento longitudinal de 0,12 m oferecendo, no mínimo, quatro 
posições de bloqueio. 

11.4 O assento da poltrona deve ter as seguintes dimensões: 
largura entre 0,40 me 0,50 m; 
profundidade entre 0,38 me 0,45 m 

11.5 O encosto da poltrona deve ser de forma trapezoidal, permitir 
ajustamentos de forma contínua ou, pelo menos em 5 (cinco) estágios 
de inclinação, de 950  (0,5277p rad) a 1150  (0,6388p rad) com a 
horizontal, e ter as seguintes dimensões: 

base inferior variando de 0,40 m a 0,50 m; 
base superior variando de 0,34 m a 0,46 m; 
altura variando de 0,48 m a 0,55 m. 

11.6 A distância entre o encosto e o centro do volante da direção deve 
ser, no mínimo de 0,54 m e de no máximo 0,70 m. 

Resolução n.° 811196— CONTRAN:  

Art. 30 Os veículos de transporte coletivo de passageiros deverão 
apresentar resistência estrutural conforme o especificado no Anexo II, 
além dos critérios estabelecidos pela Resolução CONMETRO n.° 01/93, 
de 26 de janeiro de 1993 e suas atualizações, bem como atender as 
disposições complementares fixadas pelos respectivos poderes 
concedentes. 

§ 1° As poltronas para os veículos de transporte coletivo de passageiros 
deverão atender às prescrições da Poltrona Colapsível e sua 
Ancoragem e estar em conformidade com o Anexo III. 

§ 2° Os veículos de transporte coletivo de passageiros deverão atender 
aos requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do seu 
habitáculo, conforme Resolução CONTRAN 675/86. 
(• •.) 

Em respeito a estas normas, as poltronas que equipam os veículos da 

reclamada, são fabricadas pela indústria GRAMMER DO BRASIL LTDA.4  e dispõe de sete 

regulagens, quais sejam: (1) avanço/recuo, (2) altura, (3) encosto, (4) assento, (5) deslocamento 

lateral, (6) regulagem de peso e (7) controle giratório. Além disso, dispõe de suspensão e 
amortecimento hidráulico, como se verifica nas fotografias anexas e no cartão de instruções de 
regulagem: 



Regulagens do Banco --- -\ 
SM. 	T ACUUSTMENTS 

~Nu^ 
do Encosto  
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ADAIIMMOr 

Reguiagem do 
Assento 
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Logo, os assentos dos motoristas e cobradores utilizados no ônibus 

dispõem das condições ergonômicas adequadas às funções desenvolvidas, de maneira que a 

doença lombar apontada pelo reclamante não foi causada pela inexistência de posto de trabalho 

adequado, como sugere a perita no corpo do laudo pericial. 

Percebe-se, portanto, que as poltronas dos motoristas, há muitos anos, 

inclusive no período laborado pelo recorrido, obedecem às normas técnicas e às normas de 

higiene, saúde e segurança do trabalho. Além disso, as condições de trabalho oferecidas pela 

recorrente também são adequadas. 

Isto também serve para afastar a teoria do risco adotada pelo juízo 

de primeiro grau, pois se havia a concessão de meio ambiente de trabalho sadio, não 

resta caracterizada a hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 927, CC. Sendo 

assim, o presente caso deve ser dirimido apenas com base na responsabilidade civil  

subjetiva, a q ua I depende da conduta antijuridica do empregador, nexo e dano, nos termo  

20 

Av. Amintas Barros ri° 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal - RN 59054-830 1 Fax: 55 (84) 3234.2131 

www.maranhaoadvoc_acia.adv.br 



.114 *aranhão Advocacia 

  

do art. 70, XXVIII, CF e art. 927, caput CC. 

Neste sentido, segue decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho: 

RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. O exame dos autos revela que a Corte -a quo-
proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, 
razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação 
jurisdicional. O Juiz não está obrigado a se manifestar sobre cada 
argumento apresentado pelas partes. Basta que consigne, de 
forma clara e precisa, as suas razões de decidir. Foi o que ocorreu 
no presente caso, Ileso, portanto, o artigo 93, IX, da Constituição 
Federal. DANO MORAL. ACIDENTE DO TRABALHO.  
RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. O direito do  
empregado, de ser indenizado pela empresa, guando sofrer 
acidente do trabalho ou for acometido de doença  
ocupacional, depende da comprovação de dano de ordem  
moral e/ou material, gerado por conduta °missiva ou 
comissiva, dolosa ou culposa do empregador. Aplicação do  
artigo 7°, XXVIII, da Constituição Federal.  No presente caso, o 
acórdão recorrido consignou a ausência de dolo e de culpa da 
empregadora, em relação ao acidente de trabalho que causou a 
redução da capacidade laborai do autor. Consignou ter sido 
demonstrado que as rés observavam as normas de segurança 
pertinentes à atividade por elas explorada, inclusive quanto ao 
fornecimento de equipamentos de proteção individual e quanto à 
fiscalização do cumprimento das medidas de proteção. Nesse 
contexto, de fato, não é devida a indenização postulada, razão 
pela qual não merece reforma a decisão recorrida. MULTA DO 
ARTIGO 538 DO CPC. A aplicação da multa prevista no artigo 538 
do CPC reveste-se de caráter interpretativo e está inserida no 
âmbito do poder discricionário do Juiz, que, no caso, convenceu-
se do intuito procrastinatório dos embargos de declaração opostos 
pelo autor. Assim, não é possível falar em ofensa à literalidade do 
artigo 535 do CPC. O fato de os embargos terem sido oferecidos 
pelo reclamante não afasta, por si só, a aplicação da multa. Isso 
porque a oposição da referida medida, fora das hipóteses legais, 
acarreta movimentação indevida do Poder Judiciário. O prejuízo 
resultante de tal conduta atinge todos os jurisdicionados, que se 
veem ainda mais distantes da almejada celeridade processual. 
Mantém-se o acórdão regional. HONORÁRIOS DE ADVOGADO E 
DESCONTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS. Mantida a 
improcedência total dos pedidos formulados na inicial, fica 
prejudicada a análise dos temas em epígrafe. Recurso de revista 
de que se conhece parcialmente e a que se nega provimento. 
(TST, RR - 128400-39.2005.5.17.0008, Relator Ministro: Pedro 
Paulo Manus, Data de Julgamento: 30/11/2011, ri  Turma, Data de 
Publicação: 09/12(2011 — g.n.) 

No mesmo sentido, segue precedente do Tribunal Regional da 218  
Região: 

Recurso da Reclamada 
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Doença ocupacional. Danos morais. Redução da capacidade 
laborativa. Configuração. Indenizações devidas. 

Os pedidos de indenização por dano moral e por redução da  
capacidade laborativa decorrentes de doença ocupacional 
são devidos quando comprovados nos autos o nexo de  
causalidade entre a doença adquirida e as atividades 
desenvolvidas pelo reclamante em seu labor diário, além da  
culpa da empresa, como é ocaso dos autos. Por outro aspecto, 
os valores fixados a titulo de indenização são razoáveis e 
proporcionais aos danos sofridos, ao tempo de serviço prestado 
pela reclamante, a sua remuneração mensal e á capacidade 
financeira do reclamado. Sentença mantida. 

Indenização. Correção monetária e juros moratórios. Termo inicial. 
CLT, art. 883, Lei n.° 8.177/91, art. 39, §1°. 

O termo inicial para a aplicação de correção monetária e juros 
moratórios incidentes sobre a condenação de indenizações 
decorrentes de doença profissional é o ajuizamento da ação, visto 
que se trata de verba trabalhista, nos termos do art. 883 da CLT e 
do §1°  do art. 39 da Lei n.° 8.177/91. Recurso desprovido 
(--.) 
(Tribunal Regional do Trabalho da 21 Região, 1a Turma, Rel. Des. 
José Barbosa Filho, Acórdão n° 107.068, Recurso Ordinário n°. 
41600-06.2010.5.21.0013,julgado em 05 de abril de 2011) 

Desta maneira, caberia ao julgador de piso fundamentar sua decisão 

apontando a conduta antijundica da recorrente, caracterizada pelo dolo ou culpa 

comissiva ou omissiva. Contudo, no caso dos autos, o julgador de primeiro grau adotou 

suposições constantes do Laudo Pericial de fls. 330/348 que considerou os 

inconvenientes do trabalho em posição sentada, mas não observou a efetiva rotina de 

trabalho dos motoristas, com a concessão do repouso remunerado das bandeiras, como 

medida de proteção e atenuação dos riscos citados.  

Igualmente, por não ter a expert analisado efetivamente o posto de 

trabalho do reclamante, quis supor que este não tem acesso, permanecendo sentando, aos 

instrumentos de trabalho, como botões no painel de instrumentos. Na verdade, os botões e 

instrumentos que o motorista dispõe para o labor são todos acessíveis a partir do alcance dos 

braços do motorista, quando este se encontra sentado, por meio do correto ajuste da sua 

poltrona (v. ilustração acima) e Laudo de Análise Ergonômica do Posto de Trabalho do Motorista 

às fls. 110117 dos autos. 

Logo, resta evidente que o posto de trabalho da reclamante era adequado 

ao trabalho desenvolvido, pelo que esta hipótese resta descartada para a formação da 

conclusão do diagnóstico de concausa da espondiloartrose generalizada de coluna vertebral, 

da qual o recorrido é portador. 
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Com efeito, a doença da coluna do recorrido tem natureza degenerativa, 

como o próprio Laudo Pericial apontou, assim como os exames de imagem acostados aos autos. 

Nestes casos, resta afastada a natureza ocupacional da doença, conforme estabelecido no art. 
20, §1°, da Lei n..° 8.213/91: 

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do 
artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais em que o 
trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante 
da relação mencionada no inciso I. 

§ 1° Não são consideradas como doença do trabalho: 

a doença degenerativa; 

a inerente a grupo etário; 

a que não produza incapacidade laborativa; 

a doença endémica adquirida por segurado habitante de 
região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é 
resultante de exposição ou contato direto determinado pela 
natureza do trabalho. 
(.-.) 
(original sem destaques) 

Como é de conhecimento comum, portanto não precisa ser médico para 

saber, a espondiloartrose é um tipo de osteoartrose sendo esta uma doença degenerativa que 
causa uma série de alterações na coluna lombar, cervical ou dorsal, afetando os ossos, 

ligamentos, disco intervertebral e nervos provocando muita dor, o que muitas vezes é bastante 
incapacitante. 

Isto posto, por não restar comprovado nos autos qualquer conduta 

antijuridica da recorrente, como por exemplo, ausência ou precariedade da manutenção dos 

veículos, utilização de assentos do motorista em desacordo com as normas técnicas do 

INMETRO ou CONTRAN; ou ainda de nexo da espondiloartrose com trabalho desempenhado, 

diante da natureza degenerativa da doença que acomete o recorrida, resta inviável manter-se a 
r. sentença atacada. 

Em outras palavras, somente seria possível estabelecer nexo de 
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causalidade, caso fosse constatado a hérnia de disco, mas sem que a estrutura óssea da coluna 

apresentasse degeneração, ai, sim, poder-se-ia estar configurada uma hérnia por ação 

mecânica. A partir daí seria necessário demonstrar que tal ação mecânica ocorreu no trabalho. 

Contudo, nenhuma destas hipóteses restou configurada no caso concreto, pelo que a avaliação 

da perita de que o trabalho poderia ter figurado como concausa na classificação proposta no 

Schilling não é suficiente para estabeler o nexo necessário ao reconhecimento do dever de 
indenizar. 

Neste sentido, segue a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho 
da 21a  Região: 

Indenização. Nexo de causalidade entre a conduta patronal e o 
alegado dano. Inexistente. Hérnia de disco. Caráter degenerativo 
da enfermidade. O dever de reparar pressupõe, além da 
caracterização do dano, relação de causalidade entre a conduta 
patronal e o prejuízo. Ausente qualquer desses elementos, 
indevida a indenização pleiteada. A patologia apresentada pelo 
obreiro hérnia de disco possui características de enfermidade 
degenerativa, mais facilmente atribuída à obesidade do 
empregado que às condições do labor desempenhado para 
entidade bancária. 
(TRT 21' Região, 1' Turma, Acórdão n° 108.740, Recurso 
Ordinário n° 112600-93.2010.5.21.0004, Des. Redatora: Maria de 
Lourdes Alves Leite, julgado )em 24/05/2011, Divulgado no DEJT 
n°751, em 15/06/2011 

Acidente de trabalho. Doença degenerativa. Inexistência. 
O recorrente é portador de doença degenerativa, onde o trabalho 
até pode ser considerado concausa, no entanto o art. 20 da lei 
8213/91, em seu caput, deixa expresso que não são consideradas 
como doença do trabalho: a) a doença degenerativa. 
(TRT 21° Região, r Turma, Acórdão n° 76.310, Recurso Ordinário 
n° 01288-2006-001-21-00-5, Juiz Redator Joaquim Sílvio Caldas, 
julgado em 17 de setembro de 2008, Publicado no DJE/RN n° 
11805, em 08/10/2008) 

Acidente de trabalho nexo de causalidade e culpa inexistência 
indenização indevida.  
Os pedidos de indenização por danos moral e material, 
decorrentes de acidente de trabalho, são indevidos quando não 
comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a doença 
adquirida (hérnia disca» pelo trabalhador e os fatos relatados que 
teriam provocado à enfermidade, nem a culpa da empresa. No 
caso, afirmou a perita que a hérnia discai é uma doença do tipo 
degenerativa e pode decorrer de qualquer atividade que exija 
esforço físico, e não apenas das atividades ocupacionais, além de 
outros fatores. Em sendo assim, reforma-se a sentença para julgar 
improcedente o pedido. Recurso provido. 
(TRT 2P Região, Pleno, Acórdão n° 73.104, Recurso Ordinário 
00753-2006-007-21-00-9, Desembargador Relator: José Barbos 
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Filho, julgado em 07 de maio de 2008, Publicado no DJE/RN n° 
11712, em 28/05/2008) 

No que diz respeito à perda auditiva, esta também não guarda relação 

causal com o trabalho desempenhado para a reclamada, uma vez que motoristas e cobradores 

não estão expostos a níveis de pressão sonora superiores àqueles permitidos por lei, conforme 

comprova a farta documentação acostada nos autos (laudos perdas, PPRA, PCMSO, etc — fls. 
96/217.). 

O exame pericial sequer constatou os níveis de ruído existentes nos 

veículos da reclamada/recorrente sob o argumento de que os veículos nos quais o recorrido 

trabalhou não estavam mais em circulação. Porém, este óbice poderia ser suprimido através da 

aferição dos níveis de ruído em outros veículos da empresa, similares aos que o obreiro laborou. 

Mesmo assim, a documentação acostada aos autos (PPRA, PCMSO, 

laudos técnicos, laudos periciais elaborados em outros processos), comprova que a atividade de 

motorista de ônibus é salubre no que diz respeito aos níveis de pressão sonora, de modo que 

não há que se falar em nexo de causalidade entre a doença auditiva do reclamante e labor 
desempenhado. 

Os argumentos da recorrente são corroborados pelas próprias alegações 

e exames apresentados pelo obreiro em sua exordial, uma vez que o recorrido se afastou das 
atividades em 10 de abril de 2002 (v. fls. 290) e, ao realizar exame audiométrico em 20 de 
setembro de 2002 foi constatada uma leve piora do seu quadro auditivo (v. fls. 291). Já ao 
renovar o exame em 19 de maio de 2003 (fls. 292) foi constatado o agravamento de seu 

problema de saúde. E o pior estava por vir, em 17 de novembro de 2007, foi emitido atestado 

médico apontando que o recorrido é portador de disacusia bilateral profunda. 

Desta forma, verifica-se sem necessidade de maiores esforços 
intelectuais que a perda auditiva do reclamante fol agravada com o passar do tempo, 

mesmo sem que ele estivesse trabalhando. O trabalho somente pode ser considerado 

como fator de risco de uma doença quando relacionado diretamente com o seu agravo. 

No caso dos autos, houve o agravo da doença do obreiro enquanto ele esteve afastado do  
trabalho, o que, portanto, afasta a relação de nexo entre a perda auditiva e o trabalho.  

Ademais, como a perda auditiva do reclamante é bilateral e a carga de 
ruído do motor do Ónibus ataca diferentemente os ouvidos, já que o motor fica situado ao lado 

direito do motorista, também não é possível estabelecer nexo entre o trabalho e a doença, tendo _f 

em vista que se a causa fosse o trabalho desempenhado para a recorrente, a perda auditi 
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seria unilateral. 

Outrossim, o histórico ocupacional do recorrido aponta para que a 

moléstia fosse contraída antes do contrato de trabalho com a recorrente, pois o recorrido já 

trabalhou na mineração de tungstênio por quase um ano e por 17 (dezessete) anos como 

betoneiro e martelete, onde há elevada exposição a ruídos, ao contrário do que ocorre com o 
trabalho prestado a recorrente. 

Ademais, não há como deixar de considerar a idade como fator etiológico 

para a perda auditiva. O recorrido nasceu em 15 de fevereiro de 1946, portanto hoje conta com 

66 (sessenta e seis) anos de idade. A presbiacusia é um fenômeno biológico a que ninguém 

escapa, inicia-se normalmente a partir dos 20/30 anos de idade e pode tornar socialmente 

incômoda a partir dos 40/50 anos, é o terceiro acometimento mais comum em indivíduos idosos. 

Logo, diante do quadro de agravamento da doença, mesmo quando o 

recorrido esteve afastado do trabalho, presume-se que o trabalho não figura como causa, tendo 

a perda auditiva do obreiro mais relação com a idade, o que rompe a existência de nexo de 
causalidade. 

Todo o alegado é corroborado pelas conclusões da perícia médica do 
Instituto Nacional da Previdência Social que sempre enquadrou a doença do empregado 
como sendo de natureza não ocupacional, conforme documento de fls. 81, além de conferir ao 

recorrido a aposentadoria por tempo de serviço — fls. 75, ao invés do tipo por invalidez. 

Destarte, resta indevido o dever de indenizar estabelecido pelo decisum 
de primeiro grau, já que não restou comprovado qualquer atitude anfljuridica da empresa, bem 

como rompido o nexo de causalidade da perda auditiva com o trabalho desenvolvido. 

Por todo o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. 

decisão de primeiro grau, para excluir a condenação da recorrente ao pagamento de indenização 

por danos morais em decorrência das doenças alegadas pelo recorrido, haja vista não 

guardarem relação com o labor desempenhado para a reclamada. 

V. PEDIDO SUCESSIVO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: 

Caso este Egrégio Tribunal entenda pela inocorrência de prescrição 

bienal e quinquenal, bem como pela existência de nexo técnico epidemiológico entre as doenç \ \ 
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alegadas pelo recorrido e o labor desempenhado para a reclamada, o que se admite apenas 

para argumentar, requer se digne a reduzir o quantum indenizatório fixado pelo Juizo de primeiro 

grau, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e os 

argumentos a seguir delineados. 

Ainda que se considere o nexo entre as doenças do obreiro e o trabalho 

desenvolvido pela recorrente, tem-se, no caso em exame, na pior das hipóteses, a contribuição 

do labor como concausa, e não causa única como considerado pelo Juizo de piso.  

A análise do laudo pericial permite constatar que o labor desempenhado 

pelo recorrido pode ter contribuído para o desenvolvimento da doença de coluna e da perda 

auditiva, mas não se configura em causa única, mesmo porque referidas doenças, na maioria 

dos casos, possuem causas genéticas e/ou degenerativas. 

In casu, diversos fatores podem ter contribuído para o desenvolvimento / 

agravamento das doenças do recorrido, tais como: (a) idade do trabalhador, atualmente com 66 

(sessenta e cinco) anos, e, à época dos fatos, com mais de cinquenta anos; (b) outras atividades 

desenvolvidas por ele; (c) postura; etc. De acordo com as informações do laudo pericial, o 

recorrido desempenhou a atividade de agricultura durante sete anos, atividades ligadas à 

mineração durante um ano e atividades em uma construtora durante dezessete anos, de 

maneira que estas atividades podem ter contribuído para seus problemas de coluna e perda 

auditiva. 

Ainda para fins de fixação da indenização por danos morais, deve-se levar 

em conta as provas existentes nos autos de que a empresa adota medidas para reduzir / 

extinguir os riscos da atividade desempenhada. Assim, para fins de parâmetro da fixação do 

montante indenizatório, pode-se citar os ensinamentos do insigne ministro do TST, João Orestes 

Dalazen, na obra "Temas Relevantes de Direito Material do Trabalho e Processual do Trabalho — 

Estudos em Homenagem ao Professor Pedro Paulo Teixeira Manus (São Paulo: Ltr, 2000. P. 
599/600): 

Ponderados os aspectos, são as seguintes regras pelas quais 
deve seguir-se o juiz para dimensionar concretamente o valor do 
dano moral: 1) compreender que o dano moral em si é 
incomensurável; 2) considerar a gravidade objetiva do dano; 3) 
levar em conta a Intensidade do sofrimento da vitima; 4) 
considerar a personalidade e o maior ou menor poder 
econômico do °tensor; 5) não desprezar a coniuntura 
econômica do país 6)  pautar-se pela razoabilidade e 
etwitatividade. 
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Em casos mais graves do que o do recorrido, onde há o estabelecimento 

de nexo direto e demonstração da culpa da empresa, com a aposentadoria por invalidez, o que 

não é o caso dos autos, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem fixado 

indenizações por doença ocupacional em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais): 

DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. LESÃO POSTERIOR A 
PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45/2004. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE 
ACIDENTE DO TRABALHO. Tratando-se de aposentadoria por 
invalidez, esta Corte pacificou o entendimento de que a prescrição 
da pretensão de obtenção de indenização por danos morais e 
materiais somente começa a fluir a partir da data da 
aposentadoria, momento em que se entende que o empregado 
tem ciência inequívoca da lesão, com a certeza de sua 
incapacidade para o trabalho. E, no caso destes autos, a 
aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente do trabalho, 
consistente no acometimento de doença ocupacional, LER/DORT, 
foi concedida em 07/09/2005, posteriormente à promulgação da 
Emenda Constitucional n° 45/2004. Constatando-se que a ação de 
reparação de danos foi ajuizada nesta Justiça do Trabalho em 
17/07/2006, não se operou a prescrição, haja vista ter sido a ação 
proposta dentro do biênio constitucional previsto no artigo 7°, 
inciso XXIX, da Constituição Federal. Recurso de revista 
conhecido e desprovido. LER/DORT. BANCÁRIO. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DANO MORAL. 
COMPROVAÇÃO DA CULPA DO EMPREGADOR QUANTO À 
ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. Na hipótese, segundo 
consta do acórdão regional, a reclamante foi aposentada por 
invalidez em decorrência do acometimento de doença ocupacional 
(LERIDORT) que a incapacitou para o trabalho que desenvolvia. 
Segundo a Corte a quo, o empregador não demonstrou nos autos 

cumprimento de suas obrigações quanto à adoção de medidas 
preventivas impostas pela lei, nem se desincumbiu do ônus de 
produzir eventuais contraprovas, o que implicou o reconhecimento 
da sua culpa, sob a modalidade de negligência. Portanto, 
constatada a existência de nexo causal, de dano e de culpa do 
empregador, requisitos necessários à configuração do dano moral, 

exame da matéria por esta Corte enseja o revolvimento do 
quadro fático delineado pelo Regional, inviável à cognição desta 
Corte, na esteira da Súmula n° 126 do TST. Com  esses 
fundamentos, afasta-se a alagada ofensa aos artigos 186 e 927 do 
Código Civil, 157, inciso II, da CLT, e 5°, inciso X, e 7°, inciso 
XXVII, da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido. 
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATORIO. BANCÁRIO. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE 
DOENÇA OCUPACIONAL. LESÃO POR ESFORÇO 
REPETIVIVO - LER. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$ 40.000,00 
(QUARENTA MIL REAIS). A gravidade dos atos praticados pela 
empresa contra a empregada, no caso destes autos, é inconteste, 
tendo acarretado, não somente a doença profissional, mas 
também a aposentadoria por invalidez. Assim, o quantum 
indenizatório fixado nas instâncias ordinárias não é exorbitante, 
mas guarda proporcionalidade com o dano experimentado pelo 
trabalhador, sendo indevida a redução pleiteada pelo reclamado, 
uma vez que não se constata ofensa ao artigo 944 do Códlao 
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Civil. Recurso de revista não conhecido. 
(TST, RR - 62100-03.2006.5.05.0006, Relator Ministro: José 
Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 14/03/2012, 2a 
Turma, Data de Publicação: 23/03/2012) 

Desta maneira, verifica-se que o importe indenizatório fixado foi deveras 

exagerado, dissociado de qualquer padrão de razoabifidade e proporcionalidade. Ante ao 

exposto, requer, sucessivamente, se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. sentença, para 

reduzir o montante indenizatório fixado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, no valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

VI. PEDIDO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 475-J, CPC. 

O juízo de piso determinou a aplicação da multa do art. 475-J, CPC, por 

força do art. 769, CLT, caso a recorrente não efetue o pagamento da condenação no prazo de 

quinze dias após o trânsito em julgado. 

Ocorre que, o magistrado fez uma leitura, permissa venia, equivocada do 

dispositivo do art. 769, CLT, isto porque o Código de Processo Civil somente é aplicável 

supletivamente quando a CLT for omissa em relação a matéria. Como existe um capítulo inteiro 

sobre o procedimento de execução, qual seja o Capitulo V, dos artigos 876 a 892, não há 

espaço para a aplicação supletiva da Lei Adjetiva Civil, como pacificou o Tribunal Superior do 

Trabalho: 

RECURSO DE REVISTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 
CONTRATO DE SUBEMPREITADA. O Regional, com lastro nas 
provas coligidas aos autos, constatou que a Recorrente se 
beneficiou dos serviços prestados pela Reclamante, pois 
subempreitou a execução dos serviços contratados pela 38  
Reclamada, Copanor, para o 10  Reclamado, empregador da 
Reclamante, nos termos do art. 455 da CLT, atribuindo o correto 
enquadramento jurídico à hipótese. Ademais, no que diz respeito à 
distribuição do ônus da prova, o Regional decidiu em 
conformidade com os termos da Súmula 74, item II, do TST, 
segundo a qual -A prova pré-constituída nos autos pode ser 
levada em conta para confronto com a confissão ficta (art. 400, I, 
CPC) (...)-. Recurso não conhecido. ARTIGO 475-J DO CPC - 
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DO TRABALHO. O fato 
juridicizado pelo artigo 475-J do CPC - não pagamento 
espontâneo da quantia certa advinda de condenação judicial - 
possui disciplina própria no âmbito do processo do trabalho 
(artigo 883 da CLT), não havendo falar em aplicação da norma 
processual comum. Precedentes. Recurso de Revista 
conhecido e provido. 
(TST, RR - 1015-12.2010.5.03.0077 , Relator Juiz Convoca o: 
Sebastião Geraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 07/12/201 
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8' Turma, Data de Publicação: 12/12/2011) 

RECURSO DE REVISTA. 1. BANCO DE HORAS. SÚMULA 85 
DO TST. INAPLICABILIDADE. Nos termos do item V da Súmula 
85 do TST, -As disposições contidas nesta súmula não se aplicam 
ao regime compensatório na modalidade 'banco de horas', que 
somente pode ser instituído por negociação coletiva-. Recurso de 
revista não conhecido. 2. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. 
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO TRABALHISTA. 
Consoante o entendimento de que o art. 475-J do CPC é 
inaplicável ao processo do trabalho, por não haver omissão 
no texto celetista e por possuir regramento próprio quanto à 
execução de seus créditos, no capitulo V da CLT (arts. 876 a 
892). Inclusive com prazos próprios e diferenciados, a 
decisão proferida pelo Tribunal a quo merece reforma, para 
excluir da condenação a aplicação desse dispositivo à futura 
execução trabalhista. Recurso de revista conhecido e 
provido. 
(TST, RR - 3418700-35.2008.5.09.0006 , Relatora Ministra: Dora 
Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/12/2011, 8a Turma, Data 
de Publicação: 12/12/2011) 

Por isso, merece reforma a decisão de piso para excluir a aplicação da 

multa do art. 475-J, CPC, notadamente por que fixada independentemente do trânsito em 

julgado da lide, tendo em vista que o juízo a quo determinou a aplicação da multa no caso de 

ausência de pagamento no prazo de quinze dias, a contar da intimação da decisão. 

VII. PEDIDO SUCESSIVO. EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 538, CPC: 

Outrossim, cumpre apontar que não houve intuito protelatório na oposição 

de embargos de declaração a r. sentença de mérito. É que o juizo de piso, sem apresentar 

qualquer fundamentação no decisum no sentido de determinar a aplicação de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação (art. 475-J, CPC), em caso de ausência de pagamento 

da obrigação no prazo de quinze dias da intimação da sentença. 

Desfa feita, coube a recorrente por meio dos embargos de declaração 

insurgir-se contra esta contradição lançada na r. sentença, em exercício regular do direito de 

defesa e dos recursos a ele inerentes. 

Mas, pasme, ao invés do juizo a quo sanar a contradição apontada pela 

inclusão na fundamentação das razões pelas quais chegou àquela conclusão no dispositivo ou, 

então, pela exclusão no dispositivo da aplicação da multa do art. 475-J, CPC, simplesmente 

optou por rejeitar os embargos, considerando-os protelatórios, para aplicar a multa do art. 

CPC. 
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Portanto, estes argumentos são suficientes para afastar a natureza 

protelatória do recurso aviado perante o juízo de piso, pelo que deve ser reformada a decisão 

para excluir-se da condenação a multa de 1% (um por cento) do valor da condenação, imposta 
pela oposição de embargos de declaração. 

VIII. CONSIDERACÕES FINAIS: 

Por todo o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a conhecer e 

dar provimento ao presente recurso, para, preliminarmente, reformar a r. sentença e extinguir o 
processo com resolução de mérito, JULGANDO IMPROCEDENTES as pretensões haja vista a 

ocorrência de prescrição bienal, conforme restou comprovado, sob pena de afronta ao artigo 7°, 
inciso XXIX, da CF, artigo 11, da CLT, e Súmula 308, do TST. 

Caso este não seja o entendimento desta Egrégio Corte, requer, ainda 
preliminarmente, a reforma da r. sentença e a extinção do processo com resolução de mérito, 

devido à ocorrência de prescrição trienal do art. 206, §3, V, CC ou, sucessivamente, a 

quinquenal, sob pena de afronta ao artigo 7°, inciso XXIX, da CF, artigo 11, da CLT, e Súmula 
308, do TST. 

• 

Acaso restem superadas as preliminares arguidas, o que se admite 

apenas para argumentar, requer se digne este Egrégio Tribunal a, no mérito, reformar a r. 

decisão de primeiro grau, para excluir a condenação da recorrente ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com fundamento na 

responsabilidade civil subjetiva, pela ausência de conduta antijuridlca da recorrente, de 
nexo de causalidade entre as doenças alegadas pelo obreiro e o labor desempenhado para a 

reclamada, bem como pela origem genética e degenerativa das doenças do recorrido. 

Sucessivamente, em atenção ao principio da eventualidade, caso esta 

Egrégia Corte entenda por manter a condenação da reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais, requer se digne a reduzir o quantum indenizatório, em atenção aos princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade, para fixar o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). 

Por fim, pede que seja afastada a incidência da multa do art. 4754, CPC, 

por ser inaplicável ao processo trabalhista, assim como seja excluída da condenação a multa por 

embargos protelatórios, tendo em vista o regular exercício do direito de defesa da recorrente 

quando opôs os embargos deciaratórios perante o juizo de piso. 
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Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 02 de abril de 2012. 

osta Maranhão Valia 

OAB/RN 5.418 
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	 ao°, 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA TERCEIRA (38) VARA DO 
TRABALHO DE NATAL/RN: 

Processo: 
	

94900-73.2011.5.21.0003 (RTOrd) 

Reclamante: Antônio Francisco da Costa 

Reclamada: Engecon Engenharia e Construção Civil Ltda. 

Referência: 
	

Interposição de Recurso Ordinário 

• 

ENGECON ENGENHARIA E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA., já qualificada 

nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosa e tempestivamente, à 

presença de Vossa Excelência, interpor RECURSO ORDINÁRIO, com fulcro no art. 895, da 

CLT, para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região. 

Ante a tempestividade e o preparo (documentos anexos) do presente 

recurso, requer se digne Vossa Excelência a recebê-lo em seu efeito legal, para que ele seja • 	processado e remetido à instãncia ad quem, para todos os fins legais. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 23 de abril de 2012. 

\sto \ 

t44.iti\  

A g 	osta Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 8.729 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21 REGIÃO: 

Processo: 	94900-73.2011.5.21.0003 (RTOrd) 

Recorrente: 	Engecon Engenharia e Construção Civil Ltda. 

Recorrido: 	Antônio Francisco da Costa 

Origem: 	32  Vara do Trabalho de Natal/RN 

Referência: 	Recurso Ordinário 

COLENDA TURMA, 

DOUTO(A) RELATOR(A) 

RAZÕES RECURSAIS 

I. DAS CONDIÇÕES DE CONHECIMENTO: 

A r. sentença deveria ter sido publicada no dia 13 de abril de 2012, sexta-

feira. Contudo, a juntada nos autos se operou em dia 17 de abril de 2012, terça-feira. Desta feita, 

considerando-se a interposição do presente recurso ordinário no dia 23 de abril de 2012, tem-se 

caracterizada a tempestividade recursal. 

Em relação ao preparo recursal, este foi devidamente efetuado, conform 

comprovam os originais do comprovante de depósito recursal e de pagamento das custas nas 

vias originais em anexo. 

Por fim, no que diz respeito às condições intrínsecas de conhecimento do 

recurso, resta demonstrado o interesse recursal em face da sucumbência da recorrente e da 

capacidade postulatória, pela subscrição da peça por advogados regularmente habilitado. Desta 

feita, o presente recurso encontra-se apto ao conhecimento por esta Egrégia Corte. 
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II. SiNTESE DA DEMANDA: 

O recorrido propôs reclamação trabalhista em desfavor da recorrente com 

a finalidade de vê-la condenada ao pagamento de: (a) indenização por danos morais no valor 

correspondente a 500 (quinhentas) vezes o maior salário por ele recebido durante a prestação 

de serviços para a empresa, devido a suposto acidente de trabalho sofrido; (b) indenização por 

lucros cessantes no valor de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) ou pagamento de pensão 

mensal, até que completasse 70 (setenta) anos de idade, em função de suposta redução de 

capacidade laborai decorrente do suposto acidente do trabalho sofrido; (c) indenização por 

danos materiais provenientes das despesas com assistência médica e tratamentos necessários 

para a suposta doença decorrente do suposto acidente de trabalho sofrido; (d) verbas rescisórias 

(saldo de salário, aviso prévio indenizado, 13° salário proporcional, férias proporcionais + '1/3, 

liberação do FGTS depositado, multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, multa dos artigos 

474 e 477, §8°, da CLT); (e) honorários advocaticios e custas processuais. 

Devidamente citada, a recorrente apresentou contestação aos pedidos do 

autor, na qual comprovou o correto pagamento das verbas rescisórias e a inexistência de 

acidente de trabalho, danos materiais e/ou morais sofridos pelo autor, de modo a demonstrar a 

inexistência de responsabilidade e a improcedência dos pedidos de indenização por danos 

morais, materiais e lucros cessantes. 

Em sede de instrução processual, foram ouvidos o reclamante, o preposto 

da reclamada e uma testemunha de cada parte. Ademais, em virtude do pleito de indenização 

acidentária por danos materiais e morais, foi designada a realização de perícia, a qual 

concluiu pela inexistência de coerência entre as alegações do autor, a semiologia 

encontrada e a medicação prescrita, bem como pela inexistência de incapacidade laborai, 

seja parcial, sela total. 

Encerrada a instrução processual, o douto juizo de primeiro grau proferiu 

sentença (fls. 347/357) e condenou a reclamada ao pagamento das seguintes verbas: (a) 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (b) aviso prévio; (c) 130  

salário proporcional (1/12); (d) férias proporcionais (1/12); (e) FGTS referente ao aviso prévio; (f) 

multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS do aviso prévio; (g) honorários periciais no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais); (h) INSS no valor de R$ 22,10 (vinte e dois reais e dez 

centavos); (i) custas processuais no valor de R$ 131,85 (cento e trinta e um reais e oitenta e 

cinco centavos). 
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Inconformada com a r. sentença, a recorrente interpõe o presente 

Recurso Ordinário, com a finalidade de ver reformada a decisão ora vergastada, com base nos 

fatos e fundamentos a seguir aduzidos, para, ao final, requerer. 

III. DO MÉRITO: 

III.A. DAS VERBAS RESCISÓRIAS. DO AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS: 

A recorrente foi condenada a pagar ao recorrido o aviso prévio e seus 

reflexos sobre 13° salário proporcional (1/12), férias proporcionais (1/12) e FGTS + 40% 

(quarenta por cento), além da multa rescisória, sob a seguinte fundamentação sentenciai: 

Titulos Rescisórios 
Fato incontroverso, a rescisão se operou imotivadamente. A 

reclamada afirma pagamento. Provou o efetivo pagamento do 13° salário e 
férias, acrescidas de 1/3, ambos proporcionais, bem como o saldo de 
salário de 30 dias e multa de 40% sobre o FGTS, conforme TRCT, cheque e 
extrato fls. 83/87 Não há prova, contudo, da concessão regular do aviso 
prévio ou do seu pagamento. Tais títulos são, pois, devidos porque 
decorrentes da dispensa imotivada. Deve-se computar no tempo de serviço 
do autor o período do aviso prévio, o que faz repercutir nos títulos de FGTS, 
férias e 13° salário proporcionais, autorizando o deferimento do 
correspondente 1/12. O FGTS depositado deve ser liberado ao autor. 

Multa Rescisória 
A multa pelo não pagamento dos titulos rescisórios no decêndio 

seguinte ao término da relação, é devida pela simples verificação do fato 
objetivo da mora, consoante reza o art. 477, §§ 6u  e 8°, consolidado. Não 
tendo a reclamada solvido corretamente a obrigação no prazo, já que 
suprimiu o aviso prévio, impõe-se-lhe a multa correspondente. 

Entretanto, com a devida vênia, merece reforma a r. sentença, uma 

vez que resta devidamente comprovado o pagamento das verbas rescisórias do recorrido, 

assim como a concessão de aviso prévio ao obreiro, conforme se verifica nos 

documentos acostados aos autos, quais sejam, Aviso Prévio (fls. 82), Termo de Rescisão 

do Contrato de Trabalho (fls. 83/84) e cheque utilizado para o pagamento das verbas 

rescisórias (fls. 85), todos devidamente assinados pelo recorrido — e que não sofreram  

qualquer impugnação. 

De acordo com a documentação supracitada, percebe-se que o 

período de aviso prévio se iniciou no dia 01 de março de 2011 e se encerrou no dia 30 de 

março de 2011. Verifica-se, ainda, que o período do aviso prévio foi devidamente 

considerado para os cálculos das verbas rescisórias (13° salário proporcional, férias + 1/3 
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1112, DA INEXISTÊNCIA COMPROVADA DO ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE:  

A recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devido ao suposto acidente de trabalho 

sofrido pelo recorrido, com base na seguinte fundamentação extraida da r. sentença: 

(...) 
O quadro que emerge dos autos tem, como tema central, a alegação 

de que após a ocorrência do acidente o reclamante passou a sofrer de 
fortes dores no ombro e no tórax, causando-lhe perda da capacidade 
laborativa, bem como distúrbios psíquicos que repercutiram em suas 
relações afetivas, sociais e familiares. 

A reclamada nega o fato. Houve ou não o acidente? 
Sim, houve. Os depoimentos, inclusive da testemunha produzida pela 

reclamada, confirmam as alegações do autor de que, quando estava 
trabalhando, em seu horário normal de trabalho, foi atingido por um bloco de 
concreto arremessado por um colega de trabalho. Evidente que não houve 
a intenção de se atingir o reclamante. O bloco foi arremessado, chocou-se 
com a parede e, na volta, atingiu o reclamante. 	Neste sentido, foi uma 
fatalidade. Mas, houve o acidente. 

fato que o mestre da obra tomou conhecimento do acidente, mas 
não comunicou à direção da reclamada. A omissão é imperdoável. 	Como 
preposto da reclamada, tinha a obrigação de comunicar o fato à direção da 
empresa. A sua omissão compromete a própria empresa, que não cuidou, 
por óbvio, de bem orientar o seu pessoal para os procedimentos serem 
adotados na hipótese de acidente. O reclamante viu assim ser suprimida a 
possibilidade de ter assistência por parte da empresa em função de ato 
omissivo de um seu preposto. 

Logo, a confirmação do acidente pela instrução torna procedente a 
alegação inicial de que o reclamante sofreu acidente de trabalho. 
(...) 

No caso vertente, o acidente que vitimou o reclamante teve sua 
gênese no trabalho, que concorreu de forma direta par a lesão sofrida pelo 
autor. A responsabilidade é subjetiva, dada a ausência de ambiente 
perigoso, presente o nexo causal e a culpa do empregador, por omissão. 

A empresa foi negligente apenas em orientar os seus empregados no 
manuseio dos materiais potencialmente perigosos se não manuseados 
corretamente. Ao permitir que os empregados arremessassem blocos de 
concreto a esmo, permitiu a situação de dano na esfera jurídica de outros 
empregados, conforme demonstram os autos, Apesar de instituir no 
ambiente de trabalho programa de prevenção de risco, tal medida não foi 
suficiente para impedir a lesão que veio a se manifestar no curso do 
contrato, o que prova a ineficiência do seu programa de prevenção. Com  
efeito, a reclamada negligenciou na utilização de sistema efetivo de 
prevenção. 

Por outro lado, não há prova da concorrência de culpa ou a culpa 
exclusiva da reclamante na ocorrência do dano. Sendo presumida a culpa 
da empresa, não logrou demonstrar ela a culpa exclusiva do autor. 

Ressalvo, todavia, como dito acima, as características de fatalidade 
do evento, de sorte que é possivel definir que a culpa da empresa é 
levíssima, o que acaba por influir na quantificação da indenização. 

Destarte, a responsabilidade subjetiva está caracterizada. 
(.. ) 
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Com a devida vênia, merece reforma a decisão ora vergastada no que diz 

respeito à suposta ocorrência do acidente de trabalho e à fixação de indenização por danos 

morais, uma vez que o conjunto probatório existente nos autos comprova a inexistência do 

acidente narrado pelo obreiro nos autos, bem como a inexistência de qualquer dano por ele 

sofrido, seja moral, seja material. 

Segundo as alegações do recorrido, em sua exordial, no dia 20 de 

dezembro de 2010, um tijolo se chocou com seu ombro esquerdo durante o labor, fato que teria 

lhe ocasionado perda da capacidade laborai e severos sofrimentos e abalos morais, além de 

danos materiais com tratamentos e medicamentos. Contudo, nenhuma de suas alegações restou 

comprovada; ao contrário, seus argumentos foram desmascarados durante a instrução 

processual. 

A documentação acostada aos autos demonstra que o recorrido 

trabalhou normalmente no dia do acidente. Inclusive a testemunha Por ele apresentada  

durante seu depoimento, afirmou que após a queda do tijolo no ombro do recorrido, ele 

trabalhou normalmente, além de ninguém ter sido informado do ocorrido, o que corrobora 

os argumentos defensivos. Vejamos 

...que não sabe se alguém da empresa tomou conhecimento do 
acidente, além das pessoas que ali se encontravam • que não sabe se o 
reclamante foi para qualquer órgão, avisar do acidente de trabalho; que 
ninguém comentou com o técnico ou com ninguém da empresa sobre o 
acidente sofrido pelo reclamante; que a reclamação do reclamante ficava  
só entre os colegas de trabalhot (...) que depois do acidente, ninguém 
cogitou de conduzir o reclamante até o hospital... 
(g.n.) 

Inobstante o trecho extraido do depoimento da testemunha apresentada 

pelo próprio recorrido, tem-se o laudo pericial confeccionado pelo expert judicial designado pelo 
douto juizo a quo, cuja conclusão se deu nos seguintes termos: 

(••.) 
VIII - CONCLUSÃO 

Após a história do acidente, o tratamento empregado por ocasião do 
trauma relatado e o exame clinico chegamos à conclusão de que não há 
coerência entre as queixas apontadas, a semiologia encontrada e a 
medicação prescrita. Portanto, o reclamante não apresenta deficiência ou 
invalidez para exercer suas funções. 
(...) 

Desta feita, o reclamante sequer se desincumbiu de seu ônus de 

comprovar a ocorrência do acidente e a existência dos danos alegados. As provas existentes 
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nos autos apontam em sentido inverso, de modo a comprovar a inexistência do acidente de 

trabalho e dos danos morais e/ou materiais mencionados. 

Ao contrário da conclusão a que chegou o douto juízo de piso, no 

sentido de ter restado comprovada a existência do acidente, o laudo pericial é 

transparente ao apontar a inexistência de qualquer relação entre os argumentos do 

obreiro e os exames clínicos e médicos realizados, conforme se depreende da conclusão 

pericial supracitada. 

Para que se configure o dever de indenizar, faz-se necessária a presença 

de três elementos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. In casu, nenhum destes 

elementos está presente, de maneira que não se pode falar em responsabilidade da recorrente. 

No que diz respeito à prática de ato ilícito por parte da recorrente, resta 

comprovado que as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho foram devidamente 

respeitadas durante o pacto laborai do recorrido. Além disso, há comprovação nos autos de 

que o reclamante e os demais funcionários receberam treinamentos referentes à 

segurança do trabalho ((ls. 72) e equipamentos de proteção individual (fls. 73). além da 

empresa recorrente implementar Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (159/2231 

e Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (1431158). 

Tais fatos são corroborados pelo laudo pericial lavrado pelo exped judicial 

designado pelo juizo de primeiro grau: 

(•••) 
VII — MEDIDAS DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 
A reclamada apresentou PCMSO (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais). LTCAT. Tem ficha de registro de EPI's. 
(•••) 
ANEXO I 
QUESITOS FORMULADOS PELA RECLAMADA — Engecon Engenharia e 
Construção Civil Ltda. ((ls. 314 e315) 
(.••) 
Quesito 09. O ambiente de trabalho do reclamante forneceu-lhe condições 
propicias para o desenvolvimento de suas atividades laborais? Resposta 
detalhada. 
Resposta: Sim. Fornecia refeições; entregava EPI's e jornada de 
trabalho não excedia o horário normal. 

(g.n.) 

Em relação á existência de danos no caso em comento, estes não 

restaram comprovados. Mesmo que a versão dos fatos apresentadas pelo recorrido seja aceita 

como veridica, no sentido de se reconhecer a existência do suposto acidente do trabalho, o 
8 
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obreiro trabalhou normalmente no dia do acidente, apresentou atestado médico e ficou 

sem trabalhar por apenas dois dias, em seguida retornou ao trabalho e trabalhou por mais 

quatro meses, e, atualmente, desenvolve a atividade de agricultor / jardineiro, conforme 

consta em seu depoimento e no laudo pericial: 

(...) que faltava um a dois dias, mas sempre para trabalhar e conseguir 
dinheiro, já que a empresa estava atrasando os salários; que jamais 
recebeu beneficio do INSS; (...) que continua fazendo as atividades que se 
encarregava para compensar o atraso salarial provocado pela empresa; 
que se trata de atividades de jardinagem (...) 
(Trecho do depoimento do reclamante) 
(g n.) 

(•..) 
III — DO AMBIENTE DE TRABALHO E DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 
(.••) 
Atualmente, trabalha como autônomo em plantação de verduras 

IV — AVALIAÇÃO MÉDICA 

- Membros superiores e ombros: ausência de postura antálgica; pele palmar 
espessa; tõnus e massa muscular normais; ausência de edema ou rubor 
nos punhos, cotovelos e ombros; simetria muscular; ausência de dor à 
manipulação e aos movimentos dos ombros; ausência de limitação dos  
movimentos espontâneos dos ombros, inclusive movimentos  
giratórios; sem limitação na elevação dos braços, portanto, tem força e  
mobilidade preservadas. 
(...) 
IX — PREJUIZOS 

A extensão do dano para as tarefas exercidas pelo reclamante não 
oferece perda ou diminuição ao pleno desenvolvimento de suas funções. 
Constata-se que, diante do quadro clinico analisado, o demandante não 
apresenta limitação de movimentos, sequela física ou déficit motor. 
(..•) 
(Excerto do laudo pericial) 
(g. n.) 

Além disso, em seu depoimento, o recorrente confirma a tese patronal de 

inexistência de danos de qualquer natureza, ao afirmar que "não tinha interesse de ir para o 

hospital, pois que sabia que lá iriam imobilizar o seu braço, e o mesmo queria passar o 

natal sem este desconforto". Da análise do trecho citado, pode-se concluir que o empregado 

não experimentou danos físicos e/ou morais, tanto que optou por não retornar ao hospital, pois 

não queria passar o Natal com o braço imobilizado. 

Ora, doutos julgadores, acaso o suposto acidente sofrido pelo recorrente 

tivesse as proporções por ele narradas, a ponto de incapacitá-lo para o trabalho, ele não optaria 

por não comparecer ao hospital, para não ter que imobilizar o braço. Nas palavras do próprio 

obreiro, se existiu o acidente, suas consequências não passaram de mero desconforto. 
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Corrobora o exposto a medicação receitada ao recorrido na data em que 

ele compareceu ao hospital (azitromicina e ambroxol), supostamente em virtude do acidente de 

trabalho. Contudo, lhe foram receitados medicamentos atinentes a doenças do trato respiratório, 

como se verifica no seguinte trecho do laudo pericial: 

(•••) 
V — TRATAMENTO 
Conforme receituário médico de fls. 36, o reclamante foi submetido a 
tratamento com Azitromicina e Ambroxol. 

(•••) 
INFORMAÇÕES AOS PACIENTES — AZITROMICINA 
Ação esperada do medicamento: a Azitrornicina é indicada para o 
tratamento de infecções do trato respiratório inferior e superior, da 
otite média, de Infecções da pele e tecidos moles, e de doenças 
sexualmente transmissiveis não complicadas, causadas pela ciamicila 
e pelo gonococo. 
INFORMAÇÕES SOBRE AMBROXOL 
Ambroxol é um fármaco utilizado como expectorante mucolltico que tem 
dupla efetividade: favorece a expectoração, além da proporcionar alivio 
à irritação da garganta. É disponibilizado geralmente em forma de xarope 
pare uso adulto e infantil. 
(•.•) 
(g.n ) 

Não há necessidade de conhecimentos médicos aprofundados para se 

chegar à conclusão de que referidos medicamentos, prescritos um dia depois do suposto 

acidente, não guardam qualquer relação com os fatos narrados pelo obreiro. Verifica-se, 

portanto, que não há que se falar em danos morais sofridos pelo recorrido, ainda que se 

considere a ocorrência do acidente de trabalho. Deve-se ressaltar que nem todo acidente de 

trabalho gera o dever de indenizar, pois, se não há dano, não há que se falar em 

reparação. 

Por fim, não há que se falar em nexo de causalidade entre o trabalho 

desempenhado pelo recorrido para a recorrente e as alegações obreiras atinentes à doença do 

trabalho, conforme se depreende do laudo pericial: 

(• • •) 
ANEXO I 
QUESITOS FORMULADOS PELA RECLAMADA — Engecon Engenharia e 
Construção Civil Ltda. (fls. 314 e 315): 

(•••) 
Quesito 11. Existe nexo técnico epidemiologico entre as moléstias alegadas 
pelo reclamante e a atividade desenvolvida pela reclamada? 
Resposta: Não, 
(••• 

10 
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Corrobora o exposto, acórdão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 

da 2? Região, segundo o qual, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a 

presença de ato ilícito, dano e nexo causal, o que não ocorreu no caso em análise: 

1. O deferimento da indenização por danos morais pressupõe, a ocorrência 
do ato afrontoso à honra e imagem cometido pela ex-empregadora, e o 
nexo causal entre ele e o prejuízo imaterial sofrido. Não sendo verificada, 
no caso dos autos, a ilicitude do ato imputado à reclamada, nem 
havendo a comprovação inequívoca e eficaz da ocorrência de 
preluizos à honra e à imagem do autor, indevida a indenização. 
(Acórdão n° 56.817. Recurso Ordinário n° 1383-2003-002-21-00-2. Juiza 
Relatora: Elizabeth Fiorentino Gabriel de Almeida. Julgado em 20/10/2005. 
Decisão unânime. Publicado no DJE/RN n° 11.090, em 26/10/2005). 
(g.n.) 

Desta feita, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. decisão 

de primeiro grau, para excluir a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista a inexistência de 

comprovação nos autos dos elementos ensejadores da responsabilidade da recorrente, quais 

sejam, ato ilicito, dano e nexo de causalidade. 

Sucessivamente, caso este Egrégio Tribunal entenda pela ocorrência de 

acidente de trabalho e danos sofridos pelo recorrido em decorrência do suposto acidente, o que 

se admite apenas para argumentar, ainda assim merece reforma a r. decisão atacada, de modo 

a ser reduzido o quantum indenizatório, diante das peculiaridades do caso em exame. 

Conforme argumentação anterior, ainda que se considere a ocorrência do 

acidente de trabalho alegado pelo obreiro, devem ser consideradas as seguintes peculiaridades 

do caso concreto: (a) o recorrido ficou afastado do trabalho por apenas um dia; (b) o 

recorrido, após o suposto acidente, trabalhou por mais quatro meses para a recorrente, 

sem apresentar qualquer problema de saúde; (c) ao término do contrato de trabalho com a 

recorrente, o recorrido passou a exercer atividades ligadas à jardinagem e à agricultura. 

como resta comprovado nos autos; (d) em momento algum, o obreiro gozou beneficio 

previdenciário em decorrência do suposto acidente, ou seja, esteve sempre apto ao 

trabalho; (e) o recorrido não sofreu perda de sua capacidade laborai, seja total, seja 

parcial, seja permanente, sela temporária; (f) a recorrente adotou todas as medidas 

cabíveis para evitar o suposto acidente do trabalho, uma vez que forneceu treinamentos 

ao empregado, implementou planos de saúde ocupacional e de prevenção de riscos, 

forneceu equipamentos de proteção individual. 

Diante de tais fatos, percebe-se que a indenização fixada pelo juízo a qu 

não observou as peculiaridades do caso concreto e os principios da razoabilidade e 

11 
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proporcionalidade, de modo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra uma quantia 

extremamente elevada para o caso em análise, razão pela qual requer, sucessivamente, se 

digne este Egrégio Tribunal a reduzir o quantum indenizatório. 

III.C. DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA: 

A recorrente foi condenada a arcar com os honorários periciais, sob o 

argumento de que restou sucumbente no objeto da perícia, o que, com a devida vênia, não 

condiz com a realidade. Vejamos a fundamentação da r. sentença: 

Honorários Periciais 
Estabelece o art. 790-13 da CLT que a responsabilidade pelo pagamento dos 
honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, 
salvo se beneficiária da justiça gratuita. A reclamada foi sucumbente no 
objeto da perícia, posto que constatado o acidnete. O que a perícia não 
admitiu foi a incapacidade. A reclamada é, pois, a responsável pelo 
pagamento da remuneração do perito, no valor já arbitrado e recolhido de 
R$ 1.000,00. 

Entretanto, no laudo pericial, em momento algum, foi constatada a 

ocorrência do acidente. Ao contrário, a conclusão do laudo é clara no sentido de que as 

alegações do obreiro não guardam qualquer relação com a realidade tática e com a 

realidade dos exames clínicos e médicos realizados:  

G••) 
VIII —CONCLUSÃO 

Após a história do acidente, o tratamento empregado por ocasião do 
trauma relatado e o exame clinico chegamos à conclusão de que não há 
coerência entre as queixas apontadas, a semiologia encontrada e a 
medicação prescrita. Portanto, o reclamante não apresenta deficiência ou 
invalidez para exercer suas funções. 

Percebe-se que a sucumbência no objeto da perícia foi do reclamante / 

recorrido, pelo que deve ele arcar com os honorários periciais arbitrados, nos termos do artigo 

790-B, da CLT, e da Orientação Jurisprudencial n.° 387, da SBDI — I, do Colando TST, in verbis: 

Art. 790-8, CLT: A responsabilidade pelo pagamento dos honorários 
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da pericia, salvo se 
beneficiária de justiça gratuita. 

OJ — SBDI-1 387. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIOS DA 
JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO 
PAGAMENTO. RESOLUÇÃO N.° 35/2007 DO CSJT. OBSERVÂNCIA. 
A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando 
parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assisténci 
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judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1°, 2° e 5° 
da Resolução n.° 35/2007 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho — 
CSJT. (Divulgação: DEJT, 09.06.2010). 

Pelo exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. 

decisão ora vergastada, para excluir a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários 

pericias, eis que foi a vencedora do objeto da perícia, de modo que tal ônus recaia sobre o 

recorrido e/ou a União, nos termos da fundamentação supra. 

III.D. DA LITIGÁNCIÁ DE MÁ-FÉ: 

O douto juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de condenação do 

recorrido, solidariamente ao seu causídico, nas penas da litigância de má-fé, nos seguintes 

termos: 

Utigância de Má-Fé 
Não vislumbro qualquer elemento que caracterize lide temerária por parte 
do autor, razão pela qual rejeito o pedido da reclamada de condenação do 
autor por litigância de má-fé. 

(...) 

Entretanto, a realidade dos autos aponta em sentido diametralmente 

oposto, uma vez que restou exaustivamente comprovado que o empregado em conluio  

com seu causídico alterou a verdade dos fatos para obter enriquecimento sem causa, na  

medida em que aduziu (a) não ter recebido o pagamento das verbas rescisórias, guando, 

na verdade, resta cabalmente comprovado o pagamento de tais verbas; (b) estar 

incapacitado para o trabalho, pleiteando indenizações exorbitantes por tal fato, quando, 

na verdade, não tem qualquer tipo de incapacidade para o trabalho, conforme restou 

comprovado pelo laudo pericial. 

Dessa maneira, o reclamante / recorrido feriu o disposto no artigo 14, 

incisos I, II e III, do CPC, que consagra o dever das partes de proceder com lealdade e boa-fé, 

expor os fatos conforme ocorreram e não formular pretensões insubsistentes, e incorreu na 

prática de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 17 e 18, do Diploma Civil: 

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: 

[..•1 
II - alterar a verdade dos fatos; 
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigant 
de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da 

13 	.1  
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causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os 
honorários advocaticios e todas as despesas que efetuou. 
§ 1° Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará 
cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou 
solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. 
§ 20 O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia 
não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou liquidado 
por arbitramento. 

Portanto, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. decisão a 

quo, para condenar o recorrido ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da 

causa, devido à litigância de má-fé devidamente comprovada nos autos. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por todo o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a conhecer e 

dar provimento ao presente recurso, com a finalidade de reformar a r. sentença vergastada, com 

fulcro na fundamentação supra para julgar totalmente improcedente os pedidos, nos seguintes 

termos' 

Indeferir a pretensão do pagamento de multa do artigo 477, §8°, 

da CLT, aviso prévio e reflexos sobre décimo terceiro salário, ferias e 

FGTS + 40% (quarenta por cento), uma vez que a documentação 

acostada aos autos comprova o correto pagamento destas verbas ao 

recorrido; 

indeferir o pedido de indenização por danos morais, excluindo a 

condenação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista o 

recorrido não ter comprovado sequer a existência do acidente de 

trabalho narrado nos autos e os supostos danos morais sofridos, ao 

passo que todo o conjunto probatório existente nos autos comprova a 

inexistência do acidente de trabalho e dos danos alegados; 

Inverter o ônus do pagamento dos honorários periciais, no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que a recorrente foi a 

vencedora no objeto da perícia, a qual concluiu pela inexistência de 

acidente / doença do trabalho, devido à inexistência de relação entre as 

alegações do recorrido, a medicação prescrita e o resultado dos exames 

realizados; 
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Inverter a condenação em custas processuais, em razão da 

total improcedência dos pedidos. 

Condenar o reclamante em solidariedade com seu advogados 

ao pagamento de multa por litigáncia de má-fé, no importe equivalente a 

1% (hum por cento) do valor da causa; 

Sucessivamente, caso este Egrégio Tribunal entenda ser devido o aviso 

prévio e seus reflexos, bem como a indenização por danos morais, o que se admite apenas por 

amor ao debate e em atenção ao principio da eventualidade, requer se digne a reformar a r. 

sentença, para: 

a) Excluir a condenação da recorrente ao pagamento da multa do 

artigo 477, §8°, da CLT, devido ao reconhecimento do aviso prévio e 

seus reflexos somenete em juizo, ante a existência de controvérisa, nos 

termos da OJ n.° 351, da SBDI-1, do Colendo TST; 

e) Reduzir o quantum indenizatório, em atenção aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso 

em exame, conforme fundamentação supra; 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 23 de abril de 2012. 

\Nd  gus o•YO'sta Maranhão Valle 	 Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 8.729 
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EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA PRIMEIRA (1) VARA DO 

TRABALHO DE NATALIRN: 

Processo: 

Reclamante: 

Reclamada: 

Referência: 

89300-77.2011.5.21.0001 (RTSum) 

Geraldo Capitulino Loto 

Engecon Engenharia e Construção Civil Ltda. 

Embargos à Execução. 

ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., já qualificada 

nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosa e tempestivamente, à 

presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 884 e seguintes, da CLT, opor 

EMBARGOS À EXECUCÃO 

Em desfavor de GERALDO CAPITULINO LOLO, já qualificado, e do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, com endereço na Rua Apodi, n.° 2150, 
Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-130, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos, para, ao final, 
requerer. 

i MÉRITO DOS EMBARGOS: 

A reclamada opõe embargos à execução com a finalidade de impugnar os 
cálculos trabalhistas e previdenciários elaborados pela contadoria deste Juizo com fundamento 

(a) na inobservância da realidade fática posta nos autos (dias trabalhados, quantidade de horas 

extras com adicional de 60% e 100%, reflexos, etc.) e (b) na cobrança indevida de multa e juros 
de mora; e, (c) na cobrança indevida de contribuição de terceiros. 
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II. VERBAS TRABALHISTAS:  

Os cálculos homologados por este Douto Juízo não observaram a 

realidade fálica d.o contrato de trabalho existente nos autos, uma vez que não consideraram 

corretamente as horas extras com adicional de 60% (sessenta por cento) e as horas extras com 

adicional de 100% (cem por cento) devidas ao obreiro, os reflexos das horas extras, motivo pelo 

qual toda a apuração realidade restou comprometida, como resta comprovado pela planilha de 

cálculos em anexo. 

A titulo de exemplo, de acordo com os cálculos homologados, o 

reclamante teria direito a 160 (cento e sessenta) horas extras com adicional de 60% (sessenta 

por cento) e 51 (cinqüenta e uma) horas extras com adicional de 100% (cem por cento), quando 

na verdade o obreiro laborou 136 (cento e trinta e seis) horas extras com adicional de 60% 

(sessenta por cento) e 47 (quarenta e sete) horas extras com adicional de 100% (cem por cento). 

Ressalte-se que, na primeira semana de trabalho, iniciada no dia 01 de 

dezembro de 2010 e encerrada no dia 05 de dezembro de 2010, o embargado trabalhou 

somente faz jus ao recebimento das horas extras que ultrapassaram a jornada semanal prevista 

na CLT, qual seja, 44 (quarenta e quatro) horas por semana. Outrossim, cumpre apontar que no 

dia 18 de janeiro de 2011, já não houve prestação de labor do embargante para a embargada, 

razão pela qual não há que se falar em horas extras nesta data. 

III. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS: 

Os cálculos homologados pelo juizo incluíram erroneamente a quantia de 

R$ 27,89 (vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), atualizada até 01 de maio de 2012. 

referente à contribuição de terceiros, quando a Justiça do Trabalho é Incompetente para 

executar tal contribuição. 

Como se sabe, a Justiça do Trabalho é competente para executar, 

oficio, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, "a", e II, CF, e seus acréscimos legais, das 

sentenças que proferir (art. 114, VIII, CF). Ocorre que o art. 240 da Constituição da República 

ressalva expressamente do art. 195 as "contribuições compulsórias dos empregadores sobre a 

folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical". 
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Em razão disso, o Tribunal Superior do Trabalho mantém entendimento 

unlssono acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições 

devidas ao Sistema "5", podendo-se citar, dentre outras decisões', a seguinte: 

Ementa: RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. CRÉDITOS DEVIDOS A TERCEIROS. 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
A execução da contribuição de terceiros (SENAI, SESI, SEBRAE, 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA) não se insere na competência da 
Justiça do Trabalho, o que resulta dos próprios termos do inciso VIII do 
art. 114 da CF/88, que só se refere àquelas previstas no art. 195, I, a e II 
da CF/88, quais sejam, as devidas pelo empregador e pelo trabalhador. 
No mesmo sentido, o art. 240 da CF/88, que ressalva, do disposto no 
art. 195, as contribuições dos empregadores destinadas às entidades 
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao 
sistema sindical. Recurso de revista não conhecido. (Tribunal Superior 
do Trabalho. Feito: RR - 622/2008-001-21-00.5. Data de Publicação: 
25/09/2009. Data de Julgamento: 16/09/2009. Relator Mauricio Godinho 
Delgado). 

Desta feita, resta demonstrada a incompetência da Justiça do Trabalho 

para executar as contribuições devidas ao Sistema "5", razão pela qual os valores apurados a 

este título devem ser excluídos dos cálculos de liquidação, sob pena de configuração de excesso 

de execução. 

IV. JUROS E MULTA: 

De acordo com os cálculos previdenciários homologados por este Douto 

Juízo, a executada deve pagar a quantia de R$ 74,73 (setenta e quatro reais e setenta e três 

centavos), atualizados até 01 de maio de 2012, a título de multa e juros de mora. 

Entretanto, a cobrança desses valores se configura um grande equívoco, 

se configura um grande equívoco, além de afrontar a Constituição Federal e o entendimento do 

Colendo Tribunal Superior do Trabalho sobre o tema, uma vez que a incidência de juros de mora 

e multa sobre as contribuições previdenciárias somente se justifica quando estas verbas 

estiverem em atraso, o que não é o caso dos autos. 

O artigo 239, do Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999, e o artigo 35, 

da Lei 8.212/91, dispõem: 

I  RR 1660/1996-005-08-40.4, 4° Turma, DJ 11/02/05; RR 537/1997-103-03-00.2, 2°  Turma, DJ 01/06/07; AIRR 
967/1996-851-04-40.3, 4° Turma, DJ 01/06/07. 
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Decreto n.° 3.048/1999 
Art. 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em notificação 
fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, 

ficam sujeitas a: 
I - atualização monetária, quando exigida pela legislação de regência; 
II - juros de mora, de caráter irrelevável, incidentes sobre o valor 

atualizado, equivalentes a: 
um por cento no mês do vencimento; 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia nos 

meses intermediários; e 
um por cento no mês do pagamento; e 

III - multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes 
percentuais, para fatos geradores ocorridos a partir de 28 de novembro 

de 1999: 
a) para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em 
notificação fiscal de lançamento: 

oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; 
quatorze por cento, no mês seguinte; ou 
vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do 

vencimento da obrigação. 
(Grifos acrescidos) 

Lei n,° 8.212/1991  
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo 
INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos 

seguintes termos: 
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em 
notificação fiscal de lançamento: 

oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; 
quatorze por cento, no mês seguinte; 
vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do 

vencimento da obrigação; 
(Grifos acrescidos) 

A análise dos artigos supracitados permite verificar que os juros e multas 

só serão devidos quando houver contribuições sociais em atraso. Segundo o art. 276 do 

Decreto n.° 3.048/1999, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será 

realizado no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentenca Vejamos o enunciado 

normativo: 

Decreto n.° 3.048/1999:  
Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos 
sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das 
importâncias devidas à seguridade social será feito no dia dois do 
mês seguinte ao da liquidação da sentença. 
(Grifo acrescido) 

No caso em exame, a decisão proferida transitou em julgado no dia 15 

março de 2012, haja vista o acórdão que julgou o recurso ordinário do obreiro ter sido publicado 

no dia 06 de março de 2012. Já a notificação da reclamada para efetuar o pagamento dos 
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valores devidos ao reclamante e à previdência social, no prazo de quinze dias, foi publicada no 

dia 11 de abril de 2012, de maneira que o prazo para referido pagamento se encerra no dia 26 

de abril de 2012. 

Logo, os juros de mora e a multa, no caso dos autos, só seriam  

aplicáveis a partir do dia 02 de maio de 2012, pois, para execuções previdenciárias  

decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, o aspecto temporal da hipótese de  

incidência foi definido no segundo dia do mês subsequente ao pagamento da parcela 

prevista para a seguridade social (Decreto n.° 3.048199).  

Corrobora o exposto a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do 

Trabalho, que manteve o entendimento sustentado nos presentes embargos, mesmo após a 

promulgação da Lei n.° 11.941/2009: 

if 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. UNIÃO. 
ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. CONTRIBUIÇÕES  

PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÉNCIA DE JUROS E MULTA. MOMENTO  
DE APURAÇÃO. Em se tratando de acordo pautado na livre vontade 
das partes, perante autoridade judicial, sem qualquer influência da 
União, esta tem cognição mais ampla, não sendo possível a aplicação 
das restrições do ad. 896, §2°, da CLT e da Súmula 266/TST na análise 
do presente recurso. Com  respeito a processos em que se apuram  

contribuições previdenciárias decorrentes de decisão Judicial  

(sentença ou acordo), só haverá incidência de juros de mora e de  
multa se a parte executada não efetuar o recolhimento da parcela  
devida ao INSS no prazo que lhe faculta a lei, qual seja, até o dia  
dois do mês subsequente ao pagamento realizado ao obreiro nos  
termos do artigo 276 do Regulamento da Previdência Social  
1Decreto n. 3.048199). Essa regra se aplica tanto aos valores pagos  
em virtude da liquidação da sentença ou do cumprimento do 
acordo, quanto às contribuições devidas referentes aos salários 
pagos durante o pacto laborai só reconhecido em iuízo (parágrafo 
único do ad, 876 da CLT), ainda que abrangendo vários anos atrás  
Considera-se que esse critério se coaduna com o espírito da Lei que, ao 
prever a possibilidade de execução das contribuições previdenciárias 
por esta Justiça do Trabalho, inclusive incidentes sobre os salários 
pagos no curso da relação de emprego reconhecida judicialmente, com 
certeza não pretendeu onerar excessivamente os contribuintes, com a 
criação de possíveis situações inusitadas como, por exemplo, a do 
crédito previdenciário ultrapassar o valor do crédito principal devido ao 
trabalhador. Registre-se, por fim, que alteração legal ocorrida em lei 
(nova redação do art. 43 da Lei n. 8.212/91, conferida pela MPr n. 
449, de 3.12.2008, convertida na Lel n. 11.941/09), se interpretada 
com as normas constitucionais e legais que regem a matéria, não 
autoriza o entendimento de ter sido alterada a forma de cálculo das 
contribuições previdenciárias devidas em decorrência de decisão 
Judicial. Agravo de instrumento desprovido. (Tribunal Superior do 
Trabalho. Número do Processo AIRR - 48100-96.2001.5.02.0251, Data 
de Publicação: 09/12/2011. Data de Julgamento: 29/11/2011. Relator: 
Mauricio Godinho Delgado) (g.n.) 
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Ante o exposto, percebe-se que a cobrança de juros de mora e multa só 

seria aplicável ao caso em exame a partir do dia 02 de maio de 2012, data em que o crédito 

previdenciário passaria a ser exigivel, nos termos da legislação aplicável à matéria e do 

entendimento do Colendo TST. Todavia, a embargante efetuou o pagamento da verba 

previdenciária no dia 20 de abril de 2012, ou seja, dentro do prazo legal, pelo que resta 

demonstrado o excesso de execução existente nos cálculos homologados por este Douto Juizo. 

V. DOS CÁLCULOS: 

Conforme restou demonstrado, os cálculos trabalhistas e previdenciários 

homologados por este douto Juízo não atenderam à r. sentença e aos dispositivos legais 

aplicáveis à matéria, de modo que existe excesso no valor apurado, haja vista terem sido 

calculados equivocadamente juros, multa e contribuição de terceiros, além das verbas 

trabalhistas não terem seguido a realidade (ática contratual. 

Por esta razão, a executada elaborou planilha de cálculos trabalhistas e 

previdenCiários, com a observância dos padrões estabelecidos na decisão e da realidade tática 

contratual, sem a incidência de contribuições de terceiros, devido á Incompetência desta 

especializada para executar tais verbas, e sem a incidência de juros e multa, uma vez que 

referidos encargos só passariam a ser exigidos a partir do dia 02 de maio de 2012, conforme 

,fundamentação supra. 

Desta feita, a executada entende ser devida, a titulo de custas 

processuais, verbas trabalhistas e previdenciárias, a quantia de R$ 1.804,34 (mil oitocentos e 

quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme planilha em anexo, o que caracteriza um 

excesso de execução de R$ 227,70 (duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos). 

VI. DO PEDIDO: 

Por todo o exposto, a reclamada, ora embargante, requer se digne Vossa 

Excelência a conhecer os Embargos à Execução, suspendendo o curso desta e intimando o 

reclamante, através de seu causídico, e o Instituto Nacional da Previdência Social, no endereço 

constante do preâmbulo, para, querendo, exercer o contraditório no prazo legal. 
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Após isso, independentemente de resposta, requer se digne Vossa 

Excelência a julgar procedentes os Embargos à Execução, para declarar o excesso de execução 

e excluir do total apurado os valores inseridos erroneamente, conforme fundamentação supra, 

homologando os cálculos apresentados pela embargante (anexo), os quais foram 

elaborados com base nos seguintes critérios: (a) observância da sentença e da realidade fática 

cbritratual; (b) não incidência de contribuições de terceiros; (b) não incidência de juros e multa, 

devido ao pagamento da verba previdenCiária dentro do prazo legal. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direto 

admitidos, especialmente provas documentais e periciais. 

Dá-se à causa o valor de R$ 227,70 (duzentos e vinte e sete reais e 

setenta centavos), correspondentes ao excesso de execução apurado. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal, 25 de abril de 2012. 

AUgtisto Costa Maranhão Valia 	 Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 8.729 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA TERCEIRA (r) VARA DO 
TRABALHO DE NATAL/RN: 

Processo: 
	

27600-60.2012.5.21.0003 (RTOrd) 

Reclamante: Maria José Rodrigues 

Reclamada: O. S. da Silva ME (Restaurante Barreira D'água) e outro 

Referência: 
	

Contrarrazões ao Recurso Ordinário 

• • 
MARIA JOSÉ RODRIGUES, já qualificada nos autos do processo em 

epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa 

Excelência, com fulcro no art. 900, da CLT, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO 
ORDINÁRIO interposto por O. S. DA SILVA ME e MARSOL HOTÉIS E TURISMO S/A, já 

qualificados, com base nos fatos e fundamentos a seguir aduzidos, para, ao final, requerer. 

Deste modo, requer sua juntada aos autos para apreciação pelo Egrégio 

Tribunal Regional do Trabalho da 218  Região. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 27 de setembro de 2012. 

Augu o Costa Maranhão Valia 
5..t 

Luiz Nelson4 inheiro de Souza 
OAB/RN 5.418 	 OAB/RN 8.729 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21a REGIÃO: 

Processo: 

Origem: 

Recorrente: 

Recorrida: 

Referência: 

27600-60.2012.5.21.0003 (RTOrd) 

Terceira (3a) Vara do Trabalho de Natal/RN 

O. S. da Silva ME (Restaurante Barreira D'água) e outro 

Maria José Rodrigues 

Contrarrazões ao Recurso Ordinário 

DOUTO(A) RELATOR(A), 

COLENDA TURMA, 

CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

1. SÍNTESE DA DEMANDA: 

A recorrida propôs reclamação trabalhista, na qual requereu a 

condenação solidária das recorrentes ao pagamento das seguintes verbas: (a) adicional por 

tempo de serviço não pago durante o contrato de trabalho e reflexos; (b) reflexos da diferença 

salarial paga extra folha à reclamante durante o pacto laborai; (c) diferença de saldo de salário 

(02 dias); (d) diferença de 130  salário proporcional; (e) retificação da CTPS quanto à data de 

demissão. 

Devidamente notificadas, as recorrentes apresentaram defesa e 

aduziram, em suma, que: (a) a recorrida não fazia jus ao recebimento de adicional por tempo de 

serviço; (b) inexistia o pagamento de salário extra folha; (c) não eram devidas as diferenças de 

saldo de salário e décimo terceiro salário pleiteadas, bem como a retificação da CTPS. 

Em sede de instrução processual, o douto juízo a quo colheu os 

depoimentos da reclamante, do preposto da reclamada e de uma testemunha apresentada pela 

obreira, que confirmou a prática existente na empresa de pagamento de salário por fora. 
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Encerrada a instrução processual, o juizo de primeiro grau proferiu 

sentença, nos seguintes termos: 

DISPOSITIVO 
Expostos assim os fundamentos da presente decisão, acolhendo a 

prejudicial para declarar prescritas as parcelas anteriores a 02/03/2007, 
extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a elas, julgo 
PROCEDENTE a pretensão deduzida na reclamação trabalhista promovida 
por MARIA JOSÉ RODRIGUES contra O. S. DA SILVA ME 
(RESTAURANTE BARREIRA DÁGUA denominação atual J DO V PIRES 
RESTAURANTE ME) e MARSOL HOTÉIS E TURISMO S/A, para condená- 
las solidariamente a pagar à reclamante, quinze dias após o trânsito em 
julgado desta decisão, sob pena de aplicação da multa prevista no CPC art. 
475-J, o valor de R$ 20.235,93, atualizado até 01.06.2012, correspondente 
aos seguintes títulos: 1) adicional por tempo de serviço (quinquênio), no 
período de 01/03/2008 a 03/03/2010, com reflexos sobre repouso semanal 
remunerado, férias mais 1/3, 13° salário, indenização adicional do art. 9° da 
Lei 7.238/84, FGTS, multa 40%, aviso prévio e saldo de salário; 2) reflexos 
do salário pago em folha extra sobre o repouso semanal remunerado, férias 
mais 1/3, 13° salário, indenização adicional do art. 9° da Lei 7.238/84, 
FGTS, multa de 40%, aviso prévio e saldo de salário; 3) diferença de saldo 
de salário referente a 2 dias; 4) diferença do 13° salário proporcional (1/12); 

retificação da CTPS para constar como dispensa a data de 03.04.2010; 
multa de 1% sobre o valor fixado à causa (R$353,39); 7) indenização por 

dano processual no valor correspondente a 10% sobre o valor fixado 
causa (R$3.533,94); 8) honorários advocatícios no valor equivalente a 15% 
sobre o importe total da condenação por litigância de má-fé (R$583,10). 

Condena-se a reclamada em obrigação de fazer consistente em 
retificar a CTPS da autora para constar como data de saída a data de 
03.04.2010, devendo fazê-lo a Secretaria desta Vara, caso inerte a 
reclamada, sem prejuízo da comunicação à SRTE/RN. 

Incidência de juros de mora no percentual de 1% - ou índice maior 
que vier a substituí-Io -, a contar do ajuizamento da ação, sobre o valor 
monetariamente corrigido, incidindo a correção monetária no mês 
subsequente ao da prestação de serviços, observada a remuneração da 
reclamante no valor R$6.000,00. 

Custas, pela reclamada, no importe de R$ 550,31, calculadas sobre 
R$ 27.515,38, valor da condenação. 

Declara-se a responsabilidade das partes pelo pagamento de suas 
quotas devidas à Previdência Social (Súmula TST 368 e OJ TST SDI 1 n° 
363), no importe total de R$ 3.385,53, consoante planilha em anexo, 
observada a incidência da contribuição sobre quinquênio, repouso semanal 
remunerado, 13° salário e saldo de salário, além da atualização com 
observância das normas próprias da Previdência Social, incluindo a 
incidência da contribuição a partir do mês subsequente ao da prestação de 
serviços, excluída a parcela destinada a terceiros - por incompetência da 
Justiça do Trabalho, conforme iterativa e atual jurisprudência do c. TST 
devendo o Juízo da execução diligenciar o regular recolhimento, sob pena 
de execução do crédito previdenciário. 
C.) 

Parcialmente inconformadas com o decisum, as reclamadas interpuseram 

recurso ordinário e requereram a reforma da sentença, com a finalidade de ver excluídas da 

condenação as seguintes verbas: (a) reflexos da diferença salarial paga extra folha; (b) diferença 

de saldo de salário e diferença de 13° salário proporcional; (c) multa de 1% (um por cento) sobre 
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o valor da causa, devido à litigancia de má-fé; (d) indenização de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa por dano processual, em virtude da litigancia de má-fé; (e) 15% (quinze por 

cento) de honorários advocatícios sobre o valor da condenação a título de litigáncia de má-fé; (O 
multa do artigo 475-J, do CPC; e (g) verbas previdenciárias. 

Desta feita, devidamente notificada, a recorrida passa a apresentar suas 

razões de contrariedade ao recurso das recorrentes, motivo pelo qual a r. sentença de piso 

deverá ser mantida nos pontos atacados. 

II. DO MÉRITO:  

II.A. DO PAGAMENTO DE SALÁRIO EXTRA FOLHA. INCIDÊNCIA DE REFLEXOS. ÔNUS 

PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL:  

As recorrentes pretendem a reforma da r. sentença de piso, com a 

finalidade de ver excluída da condenação o pagamento de reflexos das diferenças salariais 

pagas à recorrida extra folha, sob o argumento de que a obreira não teria se desincumbido de 

seu ônus probatório, ao passo que as demandadas teriam provado robustamente o salário 

percebido pela recorrida durante o pacto laborai. Contudo, não merece prosperar a irresignação 

patronal, conforme será demonstrado adiante. 

Em sua exordial, a recorrida afirmou ter recebido, durante todo o pacto 

laborai, pagamento de parte do seu salário extra folha, por imposição da reclamada, 

oportunidade na qual indicou pormenorizadamente' as evoluções dos salários pagos em 

contracheque e dos salários pagos extra folha, da seguinte maneira: 

Período Salário Contracheque Salário Extra Folha 

Março a Maio de 2007 R$ 1.660,00 R$ 1.340,00 

Junho/2007 a Junho/2008 R$ 1.715,00 R$ 1.285,00 

Julho/2008 a Novembro/2008 R$ 2.500,00 - R$ 1.0001 00 

Dezembro/2008 a Março/2010 R$ 3.800,00 R$ 1.600,00 

Como o ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito lhe 

competia, restava à reclamada corroborar seus argumentos iniciais através de seu depoimento e 

de prova testemunhal, haja vista inexistir qualquer prova documental do pagamento de salário 

extra folha, fato que somente ocorria, repise-se, por imposição das recorrentes. 
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Em seu depoimento, a autora confirmou o recebimento de salário "por 

fora", inclusive recordando-se de alguns valores, apesar de ter feitos pequenas confusões ao 

longo da descrição das evoluções salariais, fato perfeitamente normal, tendo em vista o lapso 

temporal em questão (2007 a 2010), o que não macula seus argumentos de recebimento de 

salário extra folha. 

De igual modo, a recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao 

apresentar testemunha, a qual também exercia a função de gerente e que confirmou 

categoricamente a prática de salário extra folha nas empresas demandadas. Vejamos: 

(-) 
Que trabalhou para a reclamada de 2005 a 2009 na função de gerente 
de recepção, das 8h às 18h, com remuneração de R$ 1.500,00, sendo 
R$ 900,00 na CTPS e o restante por fora; que todos os gerentes 
recebiam parte da remuneração em folha extra; que a reclamante era 
gerente comercial; que a parte da remuneração paga por fora era feita 
em espécie com recibo interno; que os empregados não ficavam com 
nenhum comprovante deste pagamento; que sabe que a reclamante 
recebia parte por fora porque os gerentes conversavam entre si sobre 
a insatisfação em relação a essa modalidade, bem como também que 
já recebeu o pagamento juntamente com a reclamante; que o salário 
da reclamante era superior ao da depoente. 
(-) 
(g n.) 

Percebe-se, portanto, que a prova testemunhal arrolada pela recorrida, 

além de ter confirmado a prática condenável de salário extra folha, deu detalhes de como tal 

procedimento era realizado pelas recorrentes, pelo que restou mais do que comprovada a 

procedência do pleito autoral. Neste sentido, tem-se trecho excerto do decisum: 

(...) 
lnobstante a reclamada negar a existência de pagamento por fora, emergiu 
da instrução processual exatamente o oposto. A reclamante informa que, ao 
ser dispensadam sua remuneração era de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.800,00, 
na CTPS e a diferença paga por fora. A testemunha confirma os detalhes 
da forma e modo de pagamento da remuneração dos gerentes, cuja 
modalidade era similiar à da reclamante. 
(...) 
(g.n) 

Ademais, não merece acolhimento o argumento das recorrentes no 

sentido de que a documentação apresentada em sede de defesa comprova a real remuneração 

durante o pacto laborai, pois referidos documentos, além de devidamente impugnados, 

demonstram tão somente o salário pago em contracheque, e não o salário pago extra folha. 

Pelo exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a manter a r. decisão 

de primeiro grau, no que diz respeito à condenação solidária das recorrentes ao pagamento dos 
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reflexos da diferença salarial paga extra folha, haja vista ter restado comprovado pelo 

depoimento da autora e de sua testemunha a prática ilícita de pagamento de salário "por fora" 

nas empresas demandadas. 

II.B. DA NÃO INCIDÊNCIA DE REFLEXOS DO SALÁRIO EXTRA FOLHA E DO ADICIONAL 

POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE O DESCANSO SEMANAL REMUNERADO:  

As recorrentes pleiteiam a reforma da r. sentença, para que sejam 

excluídos da condenação os reflexos da diferença salarial extra folha e do adicional por tempo 

de serviço sobre o repouso semanal remunerado, sob o argumento de que os reflexos alusivos 

ao descanso semanal remunerado já se encontra presente na remuneração mensal da obreira. 

Entretanto, não merecem prosperar os argumentos das recorrentes, pois, 

sobre a remuneração percebida "por fora" não incidiam quaisquer reflexos, haja vista a 

clandestinidade do pagamento. 

Menos razão, ainda, têm as recorrentes no que diz respeito à incidência 

dos reflexos do adicional por tempo de serviço sobre o descanso semanal remunerado, uma vez 

que tal verba nunca foi paga à reclamante, quiçá os seus reflexos. 

Desta feita, requer se digne este Egrégio Tribunal a manter a r. decisão 

de primeiro, no que diz respeito aos reflexos da diferença salarial extra folha e do adicional por 

tempo de serviço sobre o repouso semanal remunerado. 

II.C. DAS VERBAS RESCISÓRIAS, PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO. DIFERENÇA DE 

SALDO DE SALÁRIO E DIFERENÇA DE 13° SALÁRIO PROPORCIONAL:  

As recorrentes pleiteiam a reforma da r. sentença, para que sejam 

excluídas da condenação as verbas de saldo de salário (02 dias) e diferença de 13° salário 

proporcional, sob o argumento de que a rescisão contratual da obreira foi homologada pelo 

sindicato da categoria profissional sem ressalvas expressas quanto a estas verbas. 

No entanto, mais uma vez, não assiste razão às recorrentes, pois, a 

quitação expressa no TRCT diz respeito tão somente aos valores ali consignados, o que não é o 

caso dos autos. 
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Neste sentido, tem-se a Súmula 330, do TST, segundo a qual a eficácia 

liberatória é referente apenas às parcelas expressamente consignadas no recibo e cujo sentido 

foi deturpado pelas reclamadas. Inclusive há no TRCT a ressalva de que a homologação é 

referente apenas ao valor nela consignado. 

Inobstante a superação da questão de interpretação da Súmula 330, do 

Colendo TST, resta claramente comprovada a inexatidão no pagamento do saldo de salário da 

recorrida e do décimo terceiro salário proporcional, este por não ter sido observada a projeção 

do aviso prévio, com término do contrato de trabalho no dia 03 de abril de 2012, aquele por 

somente ter sido pago 01 (um) dia de saldo de salário, quando, na verdade, no mês da rescisão, 

a obreira laborou 03 (três) dias, motivo pelo qual o douto juizo de primeiro grau julgou 

corretamente procedente o pleito obreiro, senão vejamos: 

Postula a reclamante o pagamento do saldo de salário de 2 dias. A 
reclamada, a fim de afastar a pretensão da parte, utiliza como argumento a 
quitação contida na Súmula TST 330. O fato de a rescisão ter sido 
homologada perante o sindicato da categoria sem que houvesse 
ressalva, não retira da parte o direito de se socorrer do judiciário ao 
entender que não lhe foi paga corretamente as verbas rescisórias. 
Verificada judicialmente a incorreção no pagamento das verbas  
rescisórias, torna-se inaplicável o teor da Súmula TST 330, uma vez 
que há evidente conflito entre ele e o principio constitucional da  
inafastabilidade da jurisdição. Jurisdição significa dizer o direito. A 
súmula impede esta dicção, data venia. Por fim, houve ressalva no 
termo. Afasta-se, pois, a sua incidência. Em exame ao TRCT de fl. 22, 
verifica-se que a empresa efetuou o pagamento do saldo de salário de 
apenas 1 dia. A homologação foi dada em relação ao valor de 
R$5.862,41, ali constante, ressalvando a parte o direito de pleitear as  
diferenças e reflexos existentes no curso do contrato de trabalho.  
Portanto, defere-se o pedido. 

(g. n.) 

Pelo exposto, não merece acolhimento o recurso das reclamadas neste 

particular, de modo que a r. sentença deve ser mantida no que diz respeito à condenação 

solidária das recorrentes ao pagamento de diferença de saldo de salário e diferença de 13° 

salário proporcional. 

II.D. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA DE 1% (UM POR CENTO). 

INDENIZAÇÃO POR DANO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:  

Irresignadas com o decisum a quo, as recorrentes pleiteiam sua reforma, 

com o objetivo de ver excluídas da condenação as penalidades impostas pela configuração de 
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litigância de má-fé, quais sejam, multa de 1% (um por cento) e indenização por dano processual 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, além de honorários 

advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação por 

litigância de má-fé. 

A r. sentença apresentou a fundamentação a seguir descrita, para 

justificar as penalidades atinentes à litigância de má-fé: 

Litigância de M-Fé 
Diz o CPC, em seus arts. 17 e 18, verbis: Art. 17. Reputa-se litigante 

de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; (...) Art. 18. O juiz 
ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a 
pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a 
indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os 
honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou". 

Alterar a verdade dos fatos significa por em evidência ao órgão 
jurisdicional fatos destoantes da realidade a fim de conseguir 
reconhecimento a direito que sabe não possuir. Nas palavras de Nelson e 
Rosa Maria Nery, alterar a verdade dos fatos consiste em afirmar fato 
inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato 
verdadeiro. 

Quem assim se porta inflige maus-tratos ao princípio da boa-fé 
processual, que impõe às partes o dever de lealdade e probidade (art. 14, 
do CPC), expresso nos substantivos sinceridade e honestidade. 

No caso, constatou-se da instrução do feito que o preposto da 
reclamada faltou com a verdade perante o Juízo. Em audiência pôde-se 
constatar a postura de evidente desconsideração com a atividade 
jurisdicional ao se perceber que o preposto, perguntado pelo Juiz sobre o 
fato, negou a existência de salário pago extrafolha mesmo com sinais 
evidentes de que faltava com a verdade. Isto viola o principio da boa-fé que 
deve orientar as relações entre as partes, restando caracterizada a lide 
temerária. 

Caracterizada a litigância de má-fé, a lei autoriza impor ao faltoso as 
seguintes penalidades: a) pagar multa não excedente a um por cento sobre 

valor da causa; b) a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta 
sofreu, inclusive todas as despesas que efetuou na formulação de sua 
defesa; e c) honorários advocatícios. 

Assim, aplico à reclamada multa de 1% sobre o valor fixado à causa 
(R$353,39), bem como a condeno a indenizar a autora por dano processual 

qual arbitro no percentual de 10% sobre o valor fixado à causa 
(R$3.533,94), além de honorários advocatícios no valor equivalente a 15% 
sobre o valor total desta condenação por litigância de má-fé (R$583,10). 
(...) 

A análise da fundamentação sentenciai não assistir razão às recorrentes 

em relação à reforma do decisum, para excluir as condenações referentes à litigância de má-fé, 

haja vista esta ter restado devidamente comprovada durante a instrução processual, quando, 

apesar da riqueza de detalhes do depoimento da testemunha da reclamante em relação à 

prática de pagamento de salário "por fora" nas reclamadas, o preposto da reclamada reafirmou a 

inexistência de tal conduta ilícita por parte das demandadas, senão vejamos: 
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C.) 
DEPOIMENTO DO PREPOSTO DA RECLAMADA: 
"Que o hotel arrendou o seu restaurante para a 1a reclamada, cujo 
contrato ainda se encontra em vigor; que a reclamante não recebia 
qualquer valor em folha extra; que confirma que houve a transferência 
da gestão da área de serviços e de A&B para a de serviços; que tais 
empresas são de propriedade de empregados da reclamada Marsol; 
que ratifica o que disse quanto a não se pagar qualquer salário em 
folha extra para os empregados da reclamada". 
(••.) 
(g n.) 

Dessa maneira, a conduta das reclamadas, representadas pelo preposto, 

se insere perfeitamente na hipótese de litigância de má-fé prevista no inciso II, do artigo 17, do 

CPC, uma vez que houve tentativa de alterar a verdade dos fatos, com a finalidade obter 

vantagem processual, afrontando, ainda, os princípios da lealdade e da boa-fé processual. 

Por esta razão, requer se digne este Egrégio Tribunal a manter a r. 

sentença de piso, no que diz respeito às condenações referentes à litigãncia de má-fé, em 

virtude desta ter restado devidamente configurada, razão pela qual referidas penalidades devem 

ser aplicadas, no sentido de coibir a repetição de condutas deste tipo, sob pena de violação aos 

princípios e dispositivos supracitados. 

II.E. MULTA DO ARTIGO 475-J, DO CPC. APLICABILIDADE AO PROCESSO DO 

TRABALHO:  

As recorrentes requerem a exclusão da condenação ao pagamento da 

multa prevista no artigo 475-J, do CPC, aplicada subsidiariamente pelo douto juizo a quo, com a 

finalidade de atender aos princípios da efetividade da justiça e da celeridade processual. 

A irresignação recursal das recorrentes não merece prosperar, haja vista 

inexistir incompatibilidade entre a aplicação da multa em comento e o processo de execução 

trabalhista. 

De acordo com o artigo 769, da CLT, "nos casos omissos, o direito 

processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em 

que for incompatível com as normas deste titulo". 

Em que pese a existência de regras próprias na CLT referentes ao 

processo de execução trabalhista, inclusive com prazo de pagamento inferior (48 horas) àquele 

previsto no artigo 475-J, do CPC (dez dias) inexiste qualquer Incompatibilidade entre a 
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multa prevista no dispositivo normativo do CPC e a legislação trabalhista, mesmo porque 

sua aplicação só ocorrerá em caso de descumprimento de obrigação judicial e sua 

finalidade encontra justificativa nos princípios da celeridade e da proteção, corolários do 

processo trabalhista  

Desta feita, requer se digne esta Egrégia Corte a negar provimento ao 

recurso das demandadas, neste particular, para manter a aplicação da multa prevista no artigo 

475-J, do CPC, caso o pagamento das verbas devidas não seja efetuado no prazo consignado 

na r. sentença, em atenção aos princípios da celeridade e da proteção. 

III. CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, requer o conhecimento das contrarrazões, para que a r. 

sentença seja mantida nos pontos atacados pelo recorrente, por seus próprios fundamentos e 

pelos argumentos aduzidos anteriormente. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 26 de setembro de 2012. 

sto CÀà-Maranhão Valia 
	

Luiz Nelson- 	eiro de Souza 

OAB/RN 5.418 
	

OAB/RN 8.729 
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EXCELENTiSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA QUARTA (40) VARA DO 
TRABALHO DE NATAURN: 

Processo: 

Reclamante: 

Reclamada: 

Referência: 

49000-30.2012.5.21.0004 (RTOrd) 

Gláucio Torres Nonato 

Transflor Ltda. 

Interposição de Recurso Ordinário. 

do/Pf A 

 

TRANSFLOR LTDA., já qualificada nos autos do processo em epígrafe, 

por seus advogados, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, com 

fulcro no art. 895, da CLT, interpor RECURSO ORDINÁRIO, cujas razões seguem anexas, para 

o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21° Região. 

Ante a tempestividade e o preparo (documentos anexos) do presente 

recurso, requer se digne Vossa Excelência a recebê-lo em seu efeito legal, para que ele seja 

processado e remetido à instância ad quem, para todos os fins legais. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 30 de janeiro de 2013. 

Auto Costa Maranhão Valle 	 Luiz Nelson Pi 	ro de Sciuia 

OAB/RN 5.418 OAB/RN 8.729 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21' REGIÃO: 

Processo: 	49000-30.2012.5.21.0004 (RTOrd) 

Recorrente: 	Transflor Ltda. 

Recorrido: 	Gláucio Torres Nonato 

Origem: 	Quarta Vara do Trabalho de Natal/RN 

Referência: 	Razões Recursais. 

COLENDA TURMA, 

DOUTO(A) RELATOR(A) 

RAZÕES RECURSAIS 

DAS CONDIÇÕES DE CONHECIMENTO: 

A r, sentença de embargos de declaração foi publicada no dia 22 de 

janeiro de 2013, terça-feira, de modo que o inicio do prazo recursal se deu no dia 23 de janeiro 

de 2013 e o término do prazo coincide com o dia 30 de novembro de 2013, data de sua 

interposição, pelo que resta caracterizada a tempeshidade recursal. 

Em relação ao preparo recursal, este foi devidamente efetuado, conforme 

comprovam os comprovantes de depósito recursal e de pagamento das custas processuais em 

anexo. 

No que diz respeito às condições intrinsecas de conhecimento do recurso, 

resta demonstrado o interesse recursal em face da sucumbência parcial e da capacidade 

postulatória da recorrente, pela subscrição da peça por advogados regularmente habilitados, 

conforme instrumento procuratório acostado à defesa. 

Desta feita, comprovados o preparo, a tempestividade e o interesse 

recursal, o presente recurso se encontra apto ao conhecimento por esta Egrégia Corte. 

SÍNTESE DO PROCESSO: 
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O recorrido propôs reclamação trabalhista em desfavor da recorrente com 

a finalidade de vê-la condenada ao pagamento de (a) horas extras sobrejomada e reflexos; (b) 

horas extras pela supressão/redução do intervalo intrajornada; (c) dobras das férias do período 

não prescrito, sob o argumento de que foram pagas fora do prazo; (d) diferença do aviso prévio 

proporcional e reflexos; (e) multa do artigo 477, da CLT; (f) adicional de insalubridade, grau 

médio, e reflexos: (g) adicional noturno e reflexos; (h) indenização salarial do suposto período de 

estabilidade provisória e seus reflexos; (i) indenização por danos morais, devido à suposta 

inadequação do ambiente laborai; (j) indenização por danos morais, em virtude de supostas 

doenças profissionais adquiridas; (k) indenização por danos morais, sob o argumento de suposta 

dispensa discriminatória; (I) indenização por danos materiais, sob o pretexto de redução da 

capacidade laborai; (m) indenização por danos materiais pelas despesas com contratação de 

advogado; (n) anotação da CTPS; (o) honorários advocatícios. 

Devidamente citada, a recorrente apresentou contestação aos pedidos do 

autor, na qual arguiu matérias preliminares de carência do direito de ação e inépcia da petição 

inicial, bem como a prejudicial de prescrição quinquenal, e, no mérito, demonstrou a 

improcedência dos pedidos formulados pelo recorrente. 

Em sede de instrução processual, tendo em vista a existência de pedidos 

relacionados a indenizações decorrentes de suposto acidente de trabalho e adicional de 

insalubridade, o douto juízo de primeiro grau determinou a realização de perícias (laudos 

periciais de fls. 387/394 e 793/803), e colheu os depoimentos das partes e de suas testemunhas. 

Encerrada a fase instrutória, o douto juizo a quo proferiu decisão, na qual 

rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial, acolheu parcialmente a preliminar de carência 

do direito de ação em virtude de acordo realizado na Comissão de Conciliação Prévia, declarou 

a prescrição das verbas trabalhistas originadas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da 

demanda e, no mérito, condenou a reclamada apenas ao pagamento de diferença do aviso 

prévio e seus reflexos, custas processuais e verbas previdenciárias. 

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, sob a alegação de 

omissão na r. sentença, os quais foram parcialmente acolhidos, conforme sentença de embargos 

de declaração. 

Parcialmente inconformada, a recorrente interpõe o presente recurso 

ordinário, com o objetivo de ver reformada a decisão de piso, com base nos fatos e fundamentos 

a seguir aduzidos, para, ao final requerer. 
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III. DO MÉRITO:  

III.A. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO DO RECORRENTE. ACORDO REALIZADO NA 

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL. VALIDADE:  

Ao apresentar defesa, a recorrente arguiu preliminar de carência do direito 

de ação do recorrido, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, com 

fulcro nos artigos 625-A e 625-E, da CLT, haja vista as partes terem realizado acordo perante a 

Comissão de Conciliação Prévia da categoria obreira, no qual não foi oposta qualquer ressalva, 

além de existir cláusula de eficácia liberatória geral, fruto da vontade dos envolvidos. 

Sobre o tema, assim se manifestou o douto juizo a quo: 

110a carência de ação Comissão de Conclilacão Prévia — cCP  
Requer a reclamada a extinção do feito, sem resolução do mérito, em 

relação aos títulos quitados junto à Comissão de Conciliação Prévia CCP. 
Com razão a reclamada, quando os documentos de fls. 105/108, 

mostram terem, as partes, conciliado junto à referida comissão no que se refere 
aos títulos ora pleiteados de horas extras excedentes à jomada convencional e 
horas extras intrajornadas e seus reflexos, mas não no que se refere ao 
consignado no termo de conciliação como Corcordaram também as partes 
interessadas em adicionar os demais titulos trabalhistas, sem ressalvas, em 
face do que preconiza a Súmula n° 91, do c. Tribunal Superior do Trabalho TST. 
(•••) 

Desta forma, acolhe-se a preliminar suscitada para extinguir, sem 
resolução do mérito, os pedidos contidos nas alineas c.4 e c.5 do pedido da 
inicial, ou seja, horas extras decorrentes da extrapolação da jornada 
convencional e pela supressão do intervalo intrajornada e reflexos destas sobre 
férias mais 1/3, 13° salário, FGTS mais 40%, DSR, aviso prévio e saldo de 
salário. 
(•••) 

Com a devida vênia, merece reforma o entendimento do douto juizo de 

primeiro grau, para que a preliminar arguida seja acolhida por completo, com a consequente 

extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que não se trata de afronta efou 

inobservância ao disposto na Súmula 91, do Colando Tribunal Superior do Trabalho, mas de 

observância a dispositivo normativo constante da CLT, que autoriza a existência de cláusula de 

eficácia liberatória geral nos acordos firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia, 

conforme restará demonstrado adiante. 

Como é cediço, no âmbito da categoria dos motoristas e cobradores de 

transportes coletivos, há comissão de conciliação prévia regularmente instituída por convenção 

coletiva de trabalho. Desta feita, é possível que as querelas trabalhistas sejam previamente 

submetidas à Comissão de Conciliação Prévia dos Transportes, conforme previsão do art. 625-A 
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e seguintes da CLT. O acordo ali firmado tem natureza de título executivo extrajudicial e goza de 

eficácia liberatória geral ao contrato de trabalho, exceto quanto às parcelas expressamente 

ressalvadas. 

Pois bem. No dia 08 de março de 2011, na Comissão de Conciliação 

Prévia dos Transportes, as partes realizaram acordo, o qual teve como objeto as folgas 

trabalhadas no sétimo dia, as horas extras excedentes da jornada de trabalho e as horas extras 

intrajornada, com seus devidos reflexos, sem a oposição de qualquer ressalva, valendo ressaltar 

que o acordo já foi integralmente cumprido, conforme documentos acostados aos autos. 

Além disso, consta expressamente no termo de conciliação acostado aos 

autos, no tópico "Objeto da demanda", o seguinte conteúdo: "Concordaram também as partes 

interessadas em adicionar os demais títulos trabalhistas sem ressalvas". 

No entanto, o recorrido ignorou o acordo firmado e pretendeu afastar a 

eficácia liberatória geral do termo de conciliação firmado na CCP, pelo que pleiteou a 

condenação da recorrente ao pagamento de horas extras sobrejornada, horas extras 

intervalares, indenização salarial pelo período de suposta estabilidade, indenização por danos 

materiais pela suposta perda de capacidade laborai, indenizações por danos morais, adicional de 

insalubridade, dentre outros. 

A corrente dominante na jurisprudência trabalhista tem entendido pela 

validade da cláusula liberatória geral dos acordos firmados nas Comissões de Conciliação 

Prévia, independentemente dos títulos ali consignados, como se vê dos seguintes arestos: 

RECURSO DE REVISTA. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. TERMO DE 
QUITAÇÃO. EFEITOS. 
Não há como se afastar os efeitos liberatórios do termo de conciliação firmado 
perante a comissão de conciliação prévia quando não há qualquer parcel 
expressamente ressalvada, sob pena de se negar vigência a dispositivo de lei 
(CLT, artigo 625-E, parágrafo único). De tal forma, o termo de conciliação 
lavrado perante comissão regularmente constituída tem eficácia liberatória 
geral, excetuando-se apenas, as parcelas ressalvadas expressamente. 
Recurso de revista conhecido e provido. 
RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. 
Provido o recurso de revista do reclamado no que tange à eficácia liberatória da 
conciliação prévia, fica prejudicado o exame do recurso de revista do 
reclamante. 
( RR - 64000-61.2006.5.15.0032 , Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, 
Data de Julgamento: 07/12/2010, 6' Turma, Data de Publicação: 17/12/2010 — 
g.n.) 

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - ACORDO FIRMADO 
EXTRAJUDICIALMENTE SEM RESSALVA - VALIDADE - QUITAÇÃO AMPLA. 
1. A Lei 9.958/00 introduziu a figura das Comissões de Conciliação Prévia 
(CCPs) a serem instituldas no âmbito das empresas ou dos sindicatos, 
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facultativamente, com a finalidade de buscar a composição dos conflitos 
individuais de trabalho (CLT, art. 625-A), de modo a que não seja necessário o 
ajuizamento de ação perante esta Justiça Especializada. Trata-se, portanto, de 
forma alternativa de solução de conflitos, junto com a arbitragem e a mediação 
pelo Ministério do Trabalho. 

Para a composição dos conflitos individuais de trabalho, está prevista a 
tentativa previa de conciliação pelo sindicato, passando-se, caso não haja 
acordo, à fase judicial. Todavia, a partir do momento em que as partes elegem o 
foro extrajudicial para dirimir conflito intersubjetivo de interesses, no caso a 
CCP, e chegam ao consenso, forçoso reconhecer que o -Termo de Conciliação-
possui natureza de ato jurídico perfeito (CF, art. 5°, XXXVI), que traduz 
manifestação espontânea de vontades e constitui titulo executivo extrajudicial 
(CLT, art. 625-E, parágrafo único). 

Na hipótese em exame, o TRT consignou que o termo de conciliação 
extrajudicial firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia tem força 
de titulo executivo extrajudiclal, com eficácia liberatória geral, exceto 
quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Registrou ainda que o 
Obreiro estava assistido pelos representantes da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito - CONTEC - e não há prova, 
nem sequer alegação, de vício de consentimento, de modo que não há 
como afastar a validade do ato. 

Ora, o uso da CCP como mero Órgão de passagem de acesso ao 
Judiciário frustra o objetivo da lei que a instituiu, que é o desafogamento 
do Judiciário Trabalhista. Assim, tendo as Instâncias ordinárias 
consignado que o Reclamante firmou o termo de conciliação sem 
nenhuma ressalva, forçoso reconhecer que esse ajuste possui natureza de 
transação extrajudicial com implicações na esfera judicial, até porque não 
se alegou manifestação de vontade viciada que pudesse Invalidar o ato 
jurídico perfeito e acabado. 

Assim, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência 
pacificada desta Corte Superior, não ha de se falar em violação de dispositivos 
legais ou em divergência jurisprudencial, porquanto já atingido o fim precípuo do 
recurso de revista,que é a uniformização da jurisprudência dos Tribunais 
Regionais, razão pela qual conspira contra o apelo o óbice da Súmula 333 do 
TST. 
Agravo de instrumento desprovido. 
(AIRR - 1186/2005-404-04-40.8 , Relatar Ministro: lves Gandra Martins Filho, 
Data de Julgamento: 01/10/2008, 7° Turma, Data de Publicação: 03/10/2008) 

Na esteira do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21° Região está sedimentada no 

sentido de dar validade ao disposto no art. 625-E, parágrafo único, da CLT: 

Comissão de Conciliação Prévia - emenda à demanda inicial na audiência - 
inexistência de prejuizo ao empregado ou vício formal - validade. 1. Tendo o 
próprio reclamante concordado em acrescentar, em audiência na Comissão de 
Conciliação Prévia (CCP), mais duas matérias à demanda original, e inexistindo 
prejuízo ao trabalhador ou vicio formal no respectivo termo de conciliação, 
Impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pleitos 
da petição inicial diante da quitação pela eficácia liberatória geral do termo 
firmado perante a CCP. 2. Recurso conhecido, e desprovido. (Tribunal 
Regional do Trabalho da 21' Região, Acórdão Numero: 72.790, Feito: Recurso 
Ordinário n° 01218-2007-002-21-00-4, Relatar: Carlos Newton Pinto, Data de 
Publicação: DJE/RN n°  11694, em 30/04/2008 (quarta-feira). Traslado n° 
294/2008, g.n.) 

Recurso. Mandado de Bloqueio. Havendo determinação judicial de desbloqueio 
dos valores, que atendeu a pedido formulado após a apresentação do apelo, 
não há mais interesse em recorrer acerca da matéria. Termo de Acordo. 
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Comissão de Conciliação Prévia. Horas Extras. A parcela objeto de 
quitação em termo de conciliação firmado perante Comissão de 
Conciliação Prévia é objeto de eficácia liberatória consoante o art. 625-E, 
da CLT, não comportando mais discussão em reclamação trabalhista. 
Embargos de Declaração. Multa de 1%. Embargos Protelatórios. Caracterizado 
que o intuito não foi meramente protelatorio, deve ser suprimida da condenação 
a multa de 1% sobre o valor da causa. Terceirização. Responsabilidade 
Subsidiária da Tomadora de Serviços. Cabimento. A terceirização de serviços 
para a concessão das finalidades da empresa tomadora implica na sua 
responsabilização subsidiária sobre eventuais valores devidos aos empregados 
da prestadora (Súmula n°. 331, do TST). 
(Tribunal Regional do Trabalho da 21* Região, Acórdão Número: 73.374, Feito: 
Recurso Ordinário n° 00210-2007-013-21-00-4, Relator: Joseane Dantas dos 
Santos, Data de Publicação: DJE/RN n° 11713, em 29/05/2008 (quinta-feira). 
Traslado n° 402/2008!  g.n.). 

Recurso da reclamada  
Comissão de Conciliação Prévia. Termo de conciliação extraiudicial. Quitação  
Eficácia liberatória. Extinção do processo sem resolução do mérito.  
Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, uma vez que as parcelas 
objetos desta reclamação estão incitadas nas parcelas acordadas perante a 
Comissão de Conciliação Prévia. Somando-se a isso existe o fato de não 
haver qualquer alegação de mácula ao referido acordo e, ainda, o de o 
reclamante não ter feito qualquer ressalva, de forma que não há como 
deixar de reconhecer a plena quitação das referidas parcelas, bem como a 
eficácia liberatória geral desse acordo em relação ao contrato de trabalho 
extinto, nos termos do parágrafo único do art. 625- E. 
Prejudicada a análise do recurso do reclamante. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região, 2' Turma, Acórdão n° 94.048, 
Recurso Ordinário n° 01442-2008-008-21-00-5, Juiz Relator Joaquim Silvio 
Caldas, Divulgado no DEJT n° 492, em 02/06/2010(quarta-feira) e Publicado em 
04/06/2010(sexta-feira). Traslado n°562/2010.) 

Resta demonstrado, portanto, o equívoco cometido pelo douto julgador de 

piso ao não acolher totalmente a preliminar de carência do direito de ação do recorrido, para 

extinguir o processo sem resolução de mérito, haja vista não ser possível afastar a validade da 

eficácia liberatória geral do Termo de Conciliação, pois, prevista em lei, principalmente 

quando se considera, no caso em epígrafe, além da inexistência de ressalvas, a concordância 

das partes em dar por quitados todos os créditos trabalhistas, conforme consta no termo 

de conciliação em anexo. 

r-/ 
Por todo o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. 

decisão de primeiro grau, para acolher totalmente a preliminar de carência do direito de ação 

arguida pela recorrente quando da apresentação da defesa, em razão da existência de acordo 

perante a Comissão de Conciliação Prévia, sem ressalvas e com quitação de todas verbas 

trabalhistas, e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV e VI do 

Código de Processo Civil, excluindo a condenação da reclamada ao pagamento de aviso prévio 

proporcional ao tempo de serviço e seus reflexos, verbas previdenciárias e custas processuais. 

III.B. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE: 
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Em face de omissão existente na r. sentença ora vergastada, a recorrente 

opôs embargos de declaração, com a finalidade de obter pronunciamento judicial acerca da 

questão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, oportunidade na qual o 

douto juízo a quo assim se pronunciou: 

(•••) 
1) Dos embargos da empresa 

A empresa reclamada alega que não houve deliberação nem sobre o 
ânus da perícia técnica, nem sobre o pedido formulado em contestação de 
litigando de má fé da parte autora. Com  razão a empresa, passa-se, então, a 
apreciar tais aspectos: 
1.1) Dos honorários periciais 

No entender deste juiz a ré é a parte responsável pelo ónus da perícia 
técnica, por não haver apresentado ou ter apresentado de forma incompleta 
conforme relatado no laudo pericial de fls. 387/393, as medidas de segurança e 
medicina do trabalho constantes do PPP Perfil Profissiogratico Previdenciário; 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, PCMSO - 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e do PPRA - Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, as quais o empregador está legalmente 
obrigado, nos termos preconizados pelos §§ 1°, 20  e 30  do artigo 58, da Lei n. 
8.213 de 24.7.1991, art. 190 da CLT e itens 7.3.1 NR-07: PCMSO e 9.1.1 da 
NR-09: PPRA, respectivamente, conforme previsto inciso 1, do art. 157, e § 1°, 
do art. 195, ambos da CLT. 

Como já se pronunciou este Juiz, é Ónus do empregador, manter 
instrumentos técnicos previstos em lei sobre a condição ambiental a que 
submete seus empregados, e, não havendo a reclamada apresentado prova em 
tal sentido, devida se mostra sua condenação nos honorários em epígrafe, além 
do que foi a parte sucumbente na perícia. 

No mais, mantém-se o valor dos honorários tal qual fixado na ata de fls. 
67/68, podendo os depósitos existentes nos autos serem liberados para os dois 
experts, independentemente do trânsito em julgado desta decisão, conforme 
dispõe o art. 3°, do Provimento TRT/CR 002/05. 
(.•.) 

Mais uma vez, com o devido respeito, merece reforma o entendimento do 

douto juizo de primeiro grau, conforme é possível verificar da análise dos artigos citados no. r. 

decisum: 

Artigo 58, Lei n.° $.213/1991: A relação dos agentes nocivos químicos, físicos 
e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade 
física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que 
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. 
§:12: A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos 
será feita mediante formulário, na forma estabelecido pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em 
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do 
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação 
trabalhista. 
§2°: Do laudo técnico referido no parágrafo. anterior deverão constar informação 
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou Individual que diminua 
a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre 
a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. 
§1°.: A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos 
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou 
que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com 
o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. 
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Artigo 190, CLT: O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e 
operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da 
insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de 
proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. 
Parágrafo único: As normas referidas neste artigo Incluirão medidas de 
proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem 
aerodispersoides tóxicos, irritantes, alergênicos ou Incômodos. 

Artigo 157. CLT: Cabe às empresas: 
I — cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; 
(-..) 

Artigo 195. CLT: A caracterização e a classificação da insalubridade e da 
periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através 
de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, 
registrados no Ministério do Trabalho. 
§r: É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais 
Interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em 
estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou 
delimitar as atividades insalubres ou perigosas. 
(.•.) 

NR 07- Item 7.3,1: Compete ao empregador: 
garantir a elaboração e efetiva Implementação do PCMSO, bem como zelar 

pela sua eficácia; 
custear sem (*.mus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao 

PCMSO; 
indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho — SESOMT, da empresa, um coordenador 
responsável pela execução do PCMSO; 

no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de 
acordo com a NR 4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, 
empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO: 

inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar 
médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. 
7.3.1.1. Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de 
grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinto) 
empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, 
com até 10 (dez) empregados. 
7.3.1.1.1. As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) empregados e até 50 
(cinquenta) empregados, enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o 
Quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador 
em decorrência de negociação coletiva. 
7.3.1.1.2. As empresas com mais de 10 (dez) empregados e com até 20 (vinte) 
empregados, enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o Quadro 1 da NR 
4, poderão estar desobrigadas de indicar médico do trabalho coordenador em 
decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional do órgão regional 
competente em segurança e saúde no trabalho, 
7.3.1.1.3. Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base no 
parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria de 
segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, 
as empresas previstas no item 
7.3.1.1 e subitens anteriores poderão ter a obrigatoriedade de indicação de 
médico coordenador, quando suas condições representarem potencial de risco 
grave aos trabalhadores. 

NR 09 — Item 9.1.1: Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a 
obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 
empregadores e Instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação 
da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
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reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo 
em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

Da leitura dos dispositivos supracitados. é possível perceber que 

inexiste Qualquer previsão acerca da inversão do ônus da sucumbência pelo pagamento 

dos honorários periciais em razão da não apresentação ou apresentação incompleta de 

documentos médicos por parte da empresa reclamada, o que, por si s6 lá é suficiente 

para desconstituir os argumentos sentenciais. Mas não é só?  

Os documentos médicos não acostado aos autos existem e 

estiveram à disposição dos expelis iudiciais responsáveis pela realização das perícias, 

tanto que não houve qualquer impedimento aos trabalhos periciais, os quais concluíram 

de maneira transparente pela inexistência de insalubridade e de nexo de causalidade entre 

a patologia do recorrido e o labor por ele desempenhado para a recorrente. 

In casu, a recorrente foi vencedora no objeto das duas perícias 

designadas pelo juízo de piso (insalubridade e médica), de maneira que, nos termos do artigo 

790-B1, da CLT, não é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, razão 

pela qual faz jus à liberação dos valores depositados a titulo de adiantamento de honorários 

periciais. 

Ante o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a reformar a r. 

decisão de primeiro grau, para excluir a responsabilidade da recorrente pelo pagamento dos 

honorários periciais fixados nos autos e determinar a liberação dos valores depositados a titulo 

de adiantamento em favor da recorrente, sob pena de afronta ao artigo 790-8, da CLT. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

Por todo o exposto, requer se digne este Egrégio Tribunal a conhecer e 

dar provimento ao presente recurso, para reformar a r. sentença a quo, de modo a: 

a) acolher totalmente a pretiminar de carência do direito de ação 

arguida pela recorrente quando da apresentação da defesa, em razão 

da existência de acordo perante a Comissão de Conciliação Prévia, sem 

ressalvas e com quitação de todas as verbas trabalhistas, e extinguir o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV e VI do 

Artigo 790-B, CLT: A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente 
na pretensão objeto da pericia, salvo se beneficiária de justiça gratuita. 	
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Código de Processo Civil, excluindo a condenação da reclamada ao 

pagamento de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e seus 

reflexos, verbas previdenciárias e custas processuais, sob pena de 

afronta aos artigos 625-A e seguintes, da CLT, e à jurisprudência do 

Colando Tribunal Superior do Trabalho; 

b) excluir a responsabilidade da recorrente pelo pagamento dos 

honorários periciais fixados nos autos e determinar a liberação dos 

valores depositados a titulo de adiantamento em favor da recorrente, 

sob pena de afronta ao artigo 790-3, da CLT. 

Os subscritores declaram como autênticos a guia de depósito 

recursal e o comprovante de pagamento das custas, na forma do artigo 830, CLT. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 30 de janeiro de 2013. 

osta Maranhão Valia 

OABIRN 5.418 

Luiz Nelson 	iro de Souza 

OAB/RN 8.729 

• 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 21° REGIÃO, EM RAZÃO DA MATÉRIA: 

 

Processo: 	144900-74.2011.5.21.0004 (RO) 

Agravante: 	Nilson Soares de Queiroga 

Agravada: 	Transporte Trampolim da Vitória Ltda 

Referência: 	Contrarrazões ao Agravo de Instrumento 

ctS f(cN 

TRANSPORTE TRAMPOLIM DA VITÓRIA LTDA., já qualificada 

nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, em atenção ao despachç de Is. 1226, apresentar 

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão do E. 

Regional que negou seguimento ao recurso de revista do reclamante. 

Isto posto, requer a juntada aos autos para possibilitar a apreciação 

do contraditório junto ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 19 de abril de 2013. 

Costa Maranhão Valha 

OAB/RN 5.418 

au 	sto • maranhaoadvoca ia.adv b 
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COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: 

Douta Turma, 

Exmo. Sr. Mn. Relator, 

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM RECURSO DE REVISTA  

SÍNTESE FÁTICA: 

Alega o agravante que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho 

da 21° Região que não conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamante, ora 

agravante, merece reforma, ante a demonstração dos requisitos de conhecimento do apelo 
extremo. 

Todavia, a decisão do Presidente do E. Regional de origem é 

irretocável, como se passa a demonstrar. 

MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 

A decisão agravada reside às fls. 1209/1210 tem como fundamento 

a inexistência de violação a legislação indicada no recurso, assim como a inviabilidade do 

reexame de fatos, como se verifica in verbis: 
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(...) Inadmissível a presente revista, uma que 
não restou demonstrada nenhuma ofensa aos 
dispositivos constitucionais e legais invocados, 
tampouco há que se falar em divergência 
jurisprudencial na hipótese dos autos. O que se 
observa, ia casu, é que em relação a prescrição 
aplicada no tocante ao FGTS, a 1° Turma decidiu de 
acordo com as Súmulas 206 e 362 do TST, o que 
Inviabiliza o seguimento do recurso, inclusive por 
dissenso jurisprudencial (Súmula 333/T5T). 

No tocante a controvérsia em torno da 
existência conjunta e simultânea de dois contratos de 
trabalho ou um único contrato, a decisão recorrida está 
em sintonia com a Súmula 129 do TST. Neste sentido 
importante ressaltar dos fundamentos do acórdão: 

Na sentença (fls. 924), o juiz, afastando o 
caráter autônomo da prestação dos serviços de 
assessoria jurídica e observando que havia 
confusão de horário no exercício das duas 
funções, com base na Súmula n° 129 do c. 
TST, reconhece a existência de um único 
contrato de trabalho com acumulação das 
funções de gerente de operações e advogado, 
declarando a natureza salarial da quantia paga 
por fora e indeferindo os seus reflexos porque 
confessadamente já recebidos pelo reclamante. 
A pretensão da parte recorrente, que envolve 

dano moral, jornada extraordinária e do exercício de 
cargo de gestão para fins de incidência das horas 
extras, 	assim 	como 	exposta, 	implicaria 
necessariamente no reexame de fatos e provas, o que 
encontra óbice na Súmula 126/TST e inviabiliza o 
seguimento do recurso, inclusive por divergência 
jurisprudencial. 

O erro primário do agravante é que ele pretende a não aplicação da 

Súmula 126/TST "pois o que se persegue no Recurso de Revista é que haja um correto 

enquadramento jurídico às teses sustentadas pelo Demandante" (oitavo parágrafo da fls. 

1218). Ora, a revista se presta a dar novo enquadramento jurídico aos fatos delineados 

pelo Tribunal de Origem, nunca aos estabelecidos pelas partes em sua petição inicial ou 

contestação. Isto prejudica por completo a pretensão de conhecimento da revista. 

Apenas, para facilitar a compreensão das teses expostas a defesa 

individualizará cada tese recursal do agravo de instrumento e do recurso de revista de 

modo a demonstrar ao Colando Tribunal Superior do Trabalho a irretocabilidade da 
decisão agravada. 
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O agravante logo no inicio de sua longa peça de revista aponta que 

realizou o prequestionamento da legislação tida como violada pela decisão de origem, 
cuidando, ainda, de informar que opôs embargos declaratórios que não foram respondidos 
e, em razão disto, tem por prequestionada a matéria. 

Entretanto, já se consolidou na jurisprudência dos Tribunais 

Superiores que a omissão dos tribunais de origem quanto as teses argüidas nos apelos 

ordinários, se fundamentais ao deslinde da lide pode ensejar a nulidade do julgado por 

negativa da prestação jurisdicional (v. art. 93, IX, CF). E esta violação deve ser argüida 

como condição de conhecimento do recurso especial e/ou recurso de revista como 
violação ao art. 535, CPC e/ou art. 897-A, CLT. 

Contudo, o agravante em sua peça de revista não cuidou de argüir 

a violação do art. 535, CPC, art. 897-A, CLT ou, ainda, o art. 93, IX, CF, o que inviabiliza 

sequer o exame das matérias elencadas no recurso de revista, sob pena de incorrer em 
supressão de instância o Tribunal Superior do Trabalho caso resolva apreciar 
diretamente a matéria não apreciada pelo regional de origem. 

Por fim, cumpre ressaltar, que o agravante não apontou a 

transcendência jurídica, política, social e econômica do recurso de revista, sendo o caso 

em exame absolutamente de caráter individual, não tendo qualquer repercussão além 

deste caso a interpretação Juridica firmada na origem, pelo que também por esta razão 

deve ser negado o processamento do recurso de revista. 

N. RECONHECIMENTO DE DOIS CONTRATOS DE TRABALHO. PAGAMENTO DE 
• 

Nestes pontos (Capítulos IV da Revista — fls. 1093/1117 e VIII — fls. 
1136/1147), o agravante em sua revista aponta a violação ao art. 464 da CLT para requerer a 

condenação no pagamento de salários para a função de advogado, sustentando que a prova 

testemunhal não se presta a reconhecer a quitação do pagamento do salário. 

\\ Este capitulo da revista sequer foi apreciado pelo E. Tribunal Regiona 

do Trabalho da 21' por ter sido prejudicado pena inexistência de reconhecimento de dois 

contratos de trabalho distintos. Na verdade. percebe-se nue o agravante na revista pretende 	' 
além de distorcer a situacão fática consolidada na origem — pois a cemissa recursal de 

reconhecimento da Quitação de salários por prova testemunhal inexiste — eis que o próprio  
recorrente iá em sua inicial que informava e reconhecia o pagamento de salários extrafoiha — 
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não houve reconhecimento pela _primeira ou segunda instância de Quitação de salários 

extrafolha, lá Que a matéria era incontroversa.  

Diante disto, os paradigmas citados são completamente inaplicáveis, já 

que tratam de situação fálica distintas. No caso concreto, não houve o reconhecimento de dois 

contratos com o mesmo empregador, nos paradigmas os contratos são com empregadores 

diversos de mesmo grupo económico. Além do que, no caso concreto não se reconheceu de 

mora salarial, como citado nos paradigmas. 

Ademais, independentemente da confusão do reclamante, percebe-se 

nitidamente neste capítulo a pretensão de reexame de fatos e provas, inclusive pela transcrição 

de vários excertos de depoimentos, da contestação, da sentença e do acórdão, o que 

inviabilize o recurso pelo óbice da Súmula 126/TST1. Esquece completamente o agravante que 

a função do recurso de revista está justamente em estabelecer uma uniformidade no 

entendimento pretoriano a fim de evitar que os Tribunais firmem entendimentos divergentes a 

ponto de tutelar antagonicamente seus jurisdicionados em circunstancias idênticas, o que nem 
de longe é ocaso dos autos. 

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART, 62, II. CLT: 

Neste capitulo (fls. 1117/1122), o agravante pretende a modificação do 

enquadramento tático dado pela primeira instância e consolidado no Tribunal de Origem que o 

empregado exercia função de direção e, portanto, estaria o empregador desobrigado ao 

pagamento de horas extras. 

Portanto, a questão posta não é a violação ao art. 62, II, CLT, eis que a 

origem não negou validade a este dispositivo legal, apenas entendeu que a prova dos autos 

enquadram o empregado como cargo de direção e modificar a situação tática vedado pela 
Súmula 126/TST.  

DANOS MORAIS: 

O Tribunal do Trabalho da 21° Região entendeu que na hipótese não 

houve rebaixamento de função, como quer crer o agravante. Além do mais, o empregado em 

sua revista inova em argumentos táticos ao requerer a indenização por danos morais pelo 

'Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de 
fatos e provas. 
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pagamento de salários extrafolha, ausência de pagamentos de salários de advogado e 
equiparação ao trabalho escravo. 

Ocorre que, a analise destes Últimos temas esta prejudicada pela 

ausência de reconhecimento do juízo de origem de dois contratos de trabalho, pelo que isto 

somente poderia ser analisado se o Tribunal Superior do Trabalho der provimento ao recurso 

para declarar a existência de dois contratos de trabalho simultâneos, quando, 

necessariamente, deverá devolver os autos a instância inferior para a análise das questões 
prejudicadas. 

Já no que toca a hipótese de indenização extrapatrimonial pelo 

rebaixamento da função, há necessidade de modificar-se a situacão fática é vedado pela 

Semula 126/TST Logo, são imprestáveis os paradigmas acostados, Já que embora a tese 

jurídica seja próxima, as situações táticas são distintas. Nos paradigmas houve o 

reconhecimento do rebaixamento funcional e ausência de pagamento de salários. No caso 
concreto, o juízo de origem entendeu que a alteração contratual realizada não trouxe prejuízo 

ao empregado, ao contrário, considerou que houve benefício, pois este passou a dedicar-se 

apenas a área jurídica, uma das mais nobres da empresa, bem como não houve mora no 

pagamento de salários, razão pela qual acertada a decisão agravada. 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

vista do exposto, requer o recebimento da presente contrarrazões 
para manter incólume a decisão agravada e, caso conhecida a revista, manter-se a decisão do 

Tribunal de Piso pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui expostos. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 19 de abril de 2013. 
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA TERCEIRA (3°) VARA DO TRABALHO 

DE NATAL/RN: 

 

  

Processo: 
	

83800-49.1996.5.21.0003 

Reclamante: Eudes Soares Pinheiro 

Reclamada: Castelo Casado Iluminações 

Referência: 
	

Interposição de Agravo de Petição 

JOSÉ ANTÔNIO ANTÔNIO CASADO DOS SANTOS ME, nome fantasia 

CASTELO CASADO ILUMINAÇÕES, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, 

por seus advogados (v. fls. 99 e 115/116), vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, com arrimo no art. 897, a, CLT, interpor AGRAVO DE PETIÇÃO em face da r. 

sentença de fls. 125/129 que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução 

opostos pela executada. 

Isto posto, requer o recebimento do presente recurso em seu duplo 

efeito, haja vista que o cumprimento imediato da sentença de embargos ensejará a 

liberação dos valores depositados nos autos tornando ineficaz eventual decisão favorável 

à executada do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, lide julho de 2013. 
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DETETIVE P kRTICULAR MODERNO 

i
RELATÓRIO CON  LUSIVO E CIRCUNSTANCIAL 

Na data de 11 de maio de 2010, o presente relatório realizou-se através 
de um trabalho sigiloso e de provas coriprobatórias, em desfavor do senhor DAMIÃO 
ALVES DE OLIVEIRA, portador do -egistro de identidade n° 001.552.805, expedido 
pelo órgão ITEP-RN, CPF n° 025.995.614-06, usando recursos, para atender o 
solicitado e chagar a provas comprobatorias. 

Portanto, através de inf)rmações de conhe idos do senhor DAMIÃO 
ALVES DE OLIVEIRA, que faz serviços de pedreiro o esmo foi indicado para a 
senhora GILDENIA MOURA BARACHO, gerente de ma lanchonete, situada no 
bairro do Alecrim, a fim de contratar o mesmo para efetuat  um serviço de restauração 
na cobertura de um imóvel comercial, olocando (7) sete t lhas brasilites, e um reparo 
numa bica instalada na referida coberKa do imóvel, situ o na Av. Presidente Leão 
Veloso n° 695, bairro Alecrim. 

Diante das informações, e o contato com a cliente do senhor DAMIÃO, 
foi constatado os seus serviços de pe Ireiro, sendo registrada a sua atuação e o seu 
desempenho através de fotos, recibo de sua prestação de serviço no valor de R$ 100,00 
(cem reais). 

Detetive:  Wk4aint5P-Ai li 	 
Mekanderson Vieira de Almei la 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA XXI REGIÃO 

 

RAZÕES RECURSAIS 

SÍNTESE REOURSAL: 

Trata-se de agravo de petição interposto em face de decisão 

proferida pela Terceira (38) Vara do Trabalho de Natal, que julgou improcedente a 

alegação de prescrição intercorrente dos créditos trabalhistas constituídos no processo de 

conhecimento. 

Inconformada, a executada, ora recorrente, traz a matéria a 

apreciação de uma das Turmas do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 218  Região 

buscando ver aplicada ao caso concreto a interpretação consolidada na jurisprudência 

desta corte e do Superior Tribunal do Trabalho a respeito das normas jurídicas suscitadas 

nos autos. 

CONDICÕES DE CONHECIMENTO.  

O recurso preenche as condições objetivas e subjetivas de \\ 

conhecimento. Está  previsto em lei (art. 897, a, CLT); há interesse recursal pela 
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Detetive Particular Moderno 

Relatório Conclusivo e Circunstancial 

O presente relatório vincu a-se ao trabalho de pesquisa para 

contratação de um serviço de Pedreiro do senhor Damião Alves 

de Oliveira — CPF 025.995.614-06, na execução de restauração 

na cobertura da lanchonete da senhora Gildenia Moura Baracho, 

situada no bairro do Alecrim. Sito a Av. Presidente Quaresma, n° 

695, nesta Capital. Tal serv ço foi realizado plenamente pelo 

pedreiro indicado para a cal 

 

caço de 07 (sete) telhas bracilit e 

   

um reparo na bica instalada na lanchonete. 

No nosso entender, o referido cidadão está exercendo 

normalmente a atividade de pedreiro, sendo inclusive registrada 

sua atuação através de foto e o recibo de sua prestação de 

serviço no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

Sendo esta a razão da verdad firmo o presente relatório. 

Natal, 11 de maio de 2010. 

AI   anderson Vieira de Almeida. 

TAMA)A&4°41 	â-tsiK 
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sucumbência da parte recorrente em primeiro grau; regular representação nos autos (fls. 

99 e 126/127); devidamente tempestivo (v. certidão de publicação do julgado as fls. 130) e 

dispensado o pagamento de custas (o pagamento das custas processuais de execução é 

realizado ao final' — art. 789-A, CLT). 

III. MÉRITO DO RECURSO:  

SINTESE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO: 

A recorrente foi condenada em processo de conhecimento cuja 

sentença foi prolatada em 06 de setembro de 1996, o valor R$ 3.303,23 (três mil trezentos 

e três reais e vinte e três centavos), conforme cálculos de liquidação realizados por meio 

da contadoria judicial (fls. 41). 

Homologados os cálculos de liquidação (fls. 51/51-V), deu-se início 

ao processo de execução com atualização de cálculos em 10 de março de 1999, restou 

apurado o crédito do reclamante de R$ 3.952,41 (três mil, novecentos e cinqüenta e dois 

reais e quarenta e um centavos) e da União de R$ 83,79 (oitenta e três reais e setenta e 

nove centavos) relativo as custas judiciais, conforme planilha de fls. 52. 

Expedido o mandado de citação e penhora, não foi possível o seu 

cumprimento em razão da ausência de localização da reclamada no endereço constante 

dos autos, conforme certidão do oficial de justiça às fls. 55 dos autos, de, em 03 de maio 

de 1999. Diante deste fato, o juízo determinou a intimação do recorrido para manifestar-se 

sobre a certidão do oficial de justiça (v. despacho de fls. 57). 

Esta intimação foi originalmente dirigida ao causídico então do 

recorrido, Dr. Aristides Luiz de Melo Filho, pela via postal recebida em 16 de março de 

2000. Não houve qualquer vício na intimação, porquanto ela foi escorreitamente recebida, 

conforme AR de fls. 59. 

Contudo, não houve manifestação do recorrido no prazo 

estabelecido pelo juízo (v. certidão de fls. 61), pelo que em 28 de abril de 2000 foi 

determinada a renovação da intimação diretamente ao empregado, com a advertência de 

que o não pronunciamento no prazo de um ano acarretaria o sobrestamento do feito 

por um ano e após o arquivamento do feito (v. decisão de fls. 61). 

I  Todavia, a recorrente já recolheu as custas devidas pela oposição dos embargos à execução 
v. comprovante em anexo. 
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DETETIVE PARTICULAR MODERNO 

RELATÓRIO COM,  LUSIVO E CIRCUNSTANCIAL 

Na data de 11 de maio e 2010, o presente relatório realizou-se através 
de um trabalho sigiloso e de provas comprobatórias, em desfavor do senhor DAMIÃO 
ALVES DE OLIVEIRA, portador do cgistro de identidade n° 001.552.805, expedido 
pelo órgão ITEP-RN, CPF n° 025. 95.614-06, usando recursos, para atender o 
solicitado e chagar a provas comprobatorias. 

Portanto, através de informações de conhecidos do senhor DAMIÃO 
ALVES DE OLIVEIRA, que faz serviços de pedreiro o mesmo foi indicado para a 
senhora GILDENIA MOURA BARACHO, gerente de ma lanchonete, situada no 
bairro do Alecrim, a fim de contratar o mesmo para efetuar um serviço de restauração 
na cobertura de um imóvel comercial, colocando (7) sete telhas brasilites, e um reparo 
numa bica instalada na referida cobertura do imóvel, situado na Av. Presidente Leão 
Veloso n° 695, bairro Alecrim. 

Diante das informações, e o contato com a c iente do senhor DAMIÃO, 
foi constatado os seus serviços de pedreiro, sendo registifada a sua atuação e o seu 
desempenho através de fotos, recibo de sua prestação de se iço no valor de R$ 100,00 
(cem reais). 



aGul, 
Maranhão Advocacia 

Ocorre que, em 09 de março de 2001, o oficial de justiça também 

não localizou o reclamante no endereço indicado na petição inicial (Rua dos Pajeús, 1639, 

Alecrim, Natal/RN), tendo, ainda, diligenciado junto a vizinhança sobre a pessoa do 

reclamante, mas sem obter qualquer informação sobre sua pessoa, pelo que o mandado 

foi devolvido a Vara do Trabalho sem cumprimento (v. certidão de fls. 69). 

Em razão disso, foi proferido despacho em 05 de abril de 2001 

determinando a suspensão do feito por seis meses, para aguardar iniciativa da parte 

autora (v. fls. 71). Decorrido tal prazo, o diretor de secretaria da SEI (Secretaria de 

Execução Integrada) levou o processo a conclusão, pelo que em 17 de setembro de 2001 

foi determinada a aplicação do Provimento n.° 01/98 do Tribunal Regional do Trabalho da 

21° Região, remetendo-se os autos a Vara do Trabalho de Origem (v. fls. 72). 

Em cumprimento ao que dispõe o Provimento n.° 001/98/TRT21, 

foram publicados os editais de intimação nos Diários da Justiça em 01 de fevereiro de 

2002 (fls. 28/29) e 16 de fevereiro de 2002 (fls. 22/23), para que o empregado 

impulsionasse a execução, com a indicação do endereço da reclamada paia fins de 

cumprimento do mandado de citação da execução. Mas, como não houve qualquer 

manifestação do reclamante, o processo foi suspenso pelo prazo de um ano a partir de 08 

de março de 2002, conforme certidão de fls. 74. 

Após um ano da suspensão do processo, houve a determinação do 

arquivamento dos autos por meio do despacho proferido em 29 de setembro de 2003, às 

fls. 75 dos autos. 

Passados mais de dez anos do arquivamento do processo, em 

15 de dezembro de 2011 foi procedida a verificação do processo para fins de inclusão no 

cadastro de devedores trabalhistas e em 21 de dezembro de 2011 foi determinada a sua 

inclusão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, v. despacho de fls. 76. 

A recorrente sequer tinha ciência da existência do processo de 

execução contra si, portanto nunca recebeu o mandado de execução e foi surpreendida 

com a sua inclusão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 27 de abril de 2012, 

quando foi realizar a retirada da CNDT para fins de participação em licitação pública. 

Diante da urgência em participar da concorrência, solicitou ao 

servidor que se realizasse a atualização dos cálculos (fls. 77), tendo a reclamada, em 03 

de maio de 2012, realizado o pagamento das custas processuais (Protocolo 037366/2012) 
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e realizado a garantia integral do juízo por meio de deposito judicial de fls. 78, com o fim 

de obter a "certidão trabalhista positiva com efeito negativo". 

Em 07 de maio de 2012, foi realizada a apuração das verbas 

previdenciárias, por meio das planilhas de fls. 80/81, com cálculos atualizados às fls. 84, 

onde também foram apurados valores devidos a título de custas processuais (v. fls. 84), no 

importe total de R$ 463,04 (quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos). 

Realizada a carga rápida dos autos (fls. 85) a empresa teve ciência 

do saldo residual a ser garantido, pelo que realizou a complementação da garantia por 

meio do depósito judicial de fls. 104. 

Inconformada com a exigibilidade do crédito, em razão da 

prescrição do crédito, pelo arquivamento dos autos por mais de 10 (dez) anos, a 

recorrente opôs embargos à execução visando a declaração da prescrição do crédito do 

recorrido e do crédito tributário. 

Foi determinada a intimação do recorrido a da Fazenda Nacional 

para exercer o contraditório aos embargos à execução, tendo o empregado se limitado a 

informar seu endereço atual (fls. 118) e habilitar advogados (fls. 120/121) e a União a 

declinar de sua participação no feito em razão do baixo valor do crédito tributário 

executado nos autos (fls. 111/112), conforme certidão de fls. 124. 

Embora nenhuma das partes adversas tenha se insurgido contra a 

alegação da prescrição suscitada pela recorrente, o juizo de primeiro grau afastou a 

incidência da prescrição sob o fundamento de que os óbices enfrentados para a satisfação 

do crédito trabalhista ocorreram por culpa da reclamada, que não atualizou o seu endereço 

tampouco apresentou bens passíveis de penhora. 

E prossegue que não houve descuido, desinteresse ou negligência 

por parte do exeqüente na busca da satisfação do seu crédito, pois supõe que a ausência 

de atos para impulsionar a execução decorreu pelo absoluto desconhecimento do 

endereço e bens da empresa. 

Arremata esclarecendo que a qualquer tempo pode ser retomada a 

execução judicial e que o processo apenas ficou aguardando o executado reaparecer para 

dar prosseguimento ao feito e, por isso, deixou de aplicar o disposto no art. 40, § 4°, da Lei

6.83080 e art. 70, XXIX, CF e a jurisprudência acerca da matéria. 
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Indicada a data e o local do exame a ser realizado,  

intimem-se as partes. 

Após apresentação d laudo pericial, venham os autos 

conclusos para aprazamerto de audiência de instrução e 

julgamento. 

Publi • te-se.Cu ira-se. 

Na .i /RN, l I de m oule 200.8. 

0("t",(4 
Juiz Odit ei W. Dra er 
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FUNDAMENTOS JURiDICOS PARA REFORMA DO JULGADO: 

É um dos pressupostos da existência do Estado Democrático de 

Direito a pacificação e estabilização das relações sociais, visando o desenvolvimento 

pleno. 

Com efeito, para que se encontre este objetivo faz-se necessário 

um mínimo de segurança jurídica. Pois bem, a estabilidade das relações sociais depende 

da finalização de ações judiciais, que não podem e não devem ficar ocupando tempo e 

espaço do órgão jurisdicional indefinidamente, sem qualquer manifestação do interessado, 

conquanto instado a adotar as providências necessárias à regular tramitação do feito. 

O decurso de um prazo é, pois, de importância fundamental, não 

apenas para o devedor, mas também para o credor. Em tempo, a prescrição pressupõe a 

inércia do credor em reivindicar seu direito, e o decurso do prazo para exercê-lo. No 

caso vertente, verifica-se que, não obstante diversas diligências, o recorrido não se 

manifestou para dar impulso a execução, tendo o processo, após seis meses de sua 

inércia, sido suspenso por um ano e, posteriormente, arquivado por mais de dez anos. 

Durante muito tempo houve controvérsia acerca da aplicação da 

prescrição intercorrente no âmbito do Processo do Trabalho, inclusive com jurisprudência 

consolidada do C. Tribunal Superior do Trabalho, amparando-se nas disposições do artigo 

40 da Lei n° 6.830/80, aplicáveis subsidiariamente á execução trabalhista por força do 

artigo 889 da CLT: 

Art. 889 - Aos trâmites e incidentes do processo da execução 
são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente 
Titulo, os preceitos que regem o processo dos executivos 
fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 
Pública Federal. 

O referido artigo 40 determina a suspensão do feito na hipótese de 

dificuldades para localização de bens passíveis de penhora, permanecendo os autos em 

arquivo para posterior prosseguimento da execução, como ocorrido na hipótese destes 

autos. 

É de se destacar, porém, que a legislação em apreço foi objeto de 

modificação por meio da edição da Lei n° 11.051/2004, que acrescentou ao artigo 40 da 

precitada lei 6.830, o parágrafo 4°, o qual admite até mesmo a declaração de oficio da 

prescrição intercorrente (o que é permitido também pelo § 5° do art. 219, do Código de 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 6' VARA CÍVEL DA COt RCA DE NATAL 

ATO ORDINATORIO 

Processo: 001.06.002842-5 

Ação:Indenizatória 

CERTIFICO que, em razão da situaço deste processo, e na permissibilidade do art. 

162, § 4.° do Código de Processo Civil: INTIMO as partes, por seus advogados, para 

comparecerem ao NATAL HOSPITAL CENTER (no Pronto Socorro), na Av. Afonso 
Pena, 754, bairro do Tiro!, às 14:00 ho -as, do dia 10/12/2010, em virtude da realização 
da perícia médica ortopédica, a ser realizada na pessoa de 1 amião Alves de Oliveira. 

pelo médico Eucimar Pereira Guimarães. 

Natal, 07 de dezenjbr3 de 2010. 

José R 7Y1Fda Silva 

Diretcr de Secretaria 
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Processo Civil2): 

 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 
não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 
prazo de prescrição. 

§ 1° - Suspenso o curso da execução, será aberta vista 
dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. 

§ 2° - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 
seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o 
Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 

§ 3° - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o 
devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 
prosseguimento da execução. 

§ 4° Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver 
decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a 
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído 
pela Lei n°11.051, de 2004) 

§ 5° A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 
no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 
judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 
Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei n° 11.960, de 
2009) 

Porém, sem embargo do antigo posicionamento 

jurisprudencial, o entendimento atual e majoritário é no sentido de que a prescrição 

intercorrente é aplicável no Processo do Trabalho. 

Nesse sentido, leciona o eminente jurista Manoel Antonio Teixeira 

Filho: 

'Indefinida que se encontrava essa controvérsia, o Tribunal 
Superior do Trabalho dá a lume a Súmula n° 114, para, em boa 
hora - mas em acerto discutível -, estatuir que "é inaplicável na 
Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente". Colocamos em 
dúvida o acerto da orientação adotada pelo TST por, no 
mínimo, duas razões. Em primeiro lugar, estamos convencidos 
de que a possibilidade de ser alegada a prescrição 
intercorrente no processo do trabalho está insculpida, de forma 
nítida, no art. 884, § 1°, da CLT; com efeito, ao dizer que o 
devedor poderá, em seus embargos, argüir - dentre outras 
coisas -, a "prescrição da dívida", a norma legal citada está, a 

ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a 

2 Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, 

prescrição. (...)§ 5° O juiz pronunciará, de oficio, a prescrição 

toda evidência, a referir-se à prescrição intercorrente, pois a 

\
prescrição ordinária deveria ter sido alegada no processo de 
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PODER JUDICIÁRIO DC ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR 111 
JUIZO DE DIREITO DA j Vara Cível DA COMARCA DE NATAL 

Processo n° 001.06.002842-5 Espécie: Indenizatória 
Autor: Damião Alves de Oliveira 
Réu: Viação Cidade das Dunas Ltd a e outro 

DESPACHO 

I. Recebi hoje. 
Tendo em visa a ausência de manifestação do perito nomeado 

acerca da aceitação da realização ca perícia bem comO a proximidade do prazo final 
para cumprimento da Meta 2 — 20J6 do CNJ, após contato telefônico, constatando a 
disponibilidade do Médico-ortopeElista, Dr. Eucimar Pereira Guimarães, CRM-RN 
4.316 para realização da perícia pendente e necessá ia ao julgamento do presente 
litígio, nomeio para tanto. 

Fixo os horurários periciais m dois salários mínimos, e 
estabeleço para a realização do exame os seguintes quesitos: 1) Sofre o autor de 
alguma deformidade óssea; 2) Tal deformidade privki o autor de exercer atividade 
laborai; 3) É possível determinar o i lício da doença do autor. 

No mesmo contato acima, o referido médico confirmou a data e 
local para a colheita da prova em comento, quais sejam, dia 10 de dezembro do 
corrente ano, às 14:00hrs a ser real zada no Natal Hospital Center, localizado na Av. 
Afonso Pena, 754, Tirol/RN, Cep: 59020-100, Natal/RN 

Diante disto, e constatando que já existem nos autos os quesitos, 
bem como o depósito dos honorários periciais, proceda a Secretaria a imediata 
intimação das partes, COM MÁXIMA URGÊNCIA, servindo, se necessária, a 
intimação por telefone, para que compareçam na data, hora e local acima 
especificados. 

Desde lo_go estabeleço prazo até o dia 14 de dezembro de 2011 
para a entrega do laudo, iniciando qo dia seguinte o prazo de dois dias comum p a as 
partes se manifestarem sobre o mesmo. 

Logo em segu 
P.I. 

Natal/RN, o 

Clea 
Juiz 

a, voltem os autos im 

de dez 

:oFZLjdaSi a 
de 1rç Auxili 

rode 

?atamente con usos. 
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conhecimento. A entender-se de maneira diversa, estar-se-ia 
perpetrando o brutal equívoco de imaginar que o devedor 
poderia, no momento dos embargos, afrontar a autoridade da 
coisa julgada material, pois a sentença exeqüenda poderia, até 
mesmo, ter rechaçado a argüição deprescriçâo, suscitada no 
processo cognitivo. Enfim - indagamos - se não é a 
intercorrente, então de que prescrição se trata a que o § 1° do 
art. 884 da CLT permite o devedor alegar no ensejo dos 
embargos que vier a oferecer à execução? Em segundo, 
porque o sentido generalizante, que o enunciado da Súmula n° 
114 do TST traduz, comete a imprudência de desprezar a 
existência de casos particulares, onde a incidência da 
prescrição liberatória se torna até mesmo imprescindível. 
Ninguém desconhece, por suposto, que em determinadas 
situações o Juiz do Trabalho fica tolhido de realizar ex officio 
certo ato de procedimento, pois este somente pode ser 
praticado pela parte, razão porque a incúria desta reclama a 
sua sujeição aos efeitos da prescrição (intercorrente), sob pena 
de os autos permanecerem em um infindável trânsito entre a 
secretaria e o gabinete do Juiz, numa sucessão irritante e 
infrutífera de certificações e despachos'. (in Execução no 
Processo do Trabalho, 68  edição, Ed. LTr, p. 268/9). 

No mesmo sentido, DELGADO manifesta-se favoravelmente quanto 

à aplicação da prescrição intercorrente na fase executória do processo trabalhista, de 

forma a permitir a harmonia entre a Súmula n.° 327 do STF e a Súmula n.° 114 do TST: 

"Trata-se da omissão reiterada do exeqüente no processo, 
em que ele abandona, de fato, a execução, por um prazo 
superior a dois anos, deixando de praticar, por exclusiva 
omissão sua, atos que tornem fisicamente possível a 
continuidade do processo. Nesse específico caso, argüida a 
prescrição, na forma do art. 884, § 1°, CLT, pode ela ser 
acatada pelo juiz executor, em face do art. 70, XXIX, CF/88, 
combinado com o referido preceito celetista (ressalvada a 
pronúncia de oficio, a teor da Lei n. 11.280/2006, se for o 
caso)3. 

Alguns Tribunais Regionais do Trabalho, a exemplo do Egrégio TRT 

da 15° Região vem adotando o mesmo entendimento, conforme ementas a seguir: 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - APLICABILIDADE. 
Competindo à parte o dever legal de praticar determinado ato 
para dar andamento à execução, e quedando-se esta inerte, a 
ponto de permanecer a execução paralisada por mais de dois 
anos, apesar de cientificada e advertida de cumprir o ato em 
prazo determinado, de se aplicar a prescrição intercorrente 
(Súmula 327, STF), extinguindo-se a execução, na forma do 
art. 794, do CPC, c/c art. 884, §1°, da CLT. Nada obstante, a 
existência do Enunciado 114, que sustente ser inaplicável 
Justiça do Trabalho aprescrição intercorrente, trata-se d 
jurisprudência sem efeito vinculante e que deve ceder passo ao 
entendimento do STF (Proc. TRT/ 15°  Região n° 02075-1996- 

3 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. p. 281. 
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001-15-00-0, 5° T., AP n° 10814/2005-4, Rel. Juiz Nildemar da 
Silva Ramos) 

PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE. APLICAÇÃO NA JUSTIÇA 
TRABALHISTA. A prescrição intercorrente é aplicável ao 
processo do trabalho, eis que amparada no disposto no § 1° do 
art. 884 da CLT, conforme entendimento consagrado no STF 
através da Súmula n° 327, não sendo, contudo, aplicada nos 
casos em que, iniciada a execução, esta fica paralisada por 
não se encontrar o devedor ou bens a serem penhorados ou 
por algum motivo que independa da vontade da parte. Portanto, 
a prescrição intercorrente na esfera trabalhista opera-se na 
hipótese em que a paralisação do processo vincula-se à prática 
de atos de incumbência exclusiva do exeqüente, conforme se 
extrai dos artigos 878 e 765 da CLT e art. 40 da Lei n° 6830/80, 
aplicável subsidiariamente. Agravo de petição provido. (Proc. 
TRT/15° Região n° 01258-1991-048-15-00-8, Rel. Juiz 
LORIVAL FERREIRA DOS SANTOS) 

O próprio Tribunal Regional do Trabalho da 2? Região possui 

precedentes no sentido de reconhecer a aplicação da prescrição intercorrente: 

Execução Fiscal. Arquivamento do feito. Prescrição 
intercorrente. A aplicação da prescrição intercorrente 
decorre do decurso do prazo de cinco anos após o 
arquivamento provisório do processo por ausência de 
localização do devedor ou bens, situação especifica que 
não se comporta extensão para ensejar a declaração 
quando não está presente a hipótese prevista nos 
parágrafos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 
6.830/80), porque o arquivamento temporário do processo 
decorreu do valor do débito exeqüendo, conforme a 
previsão MP-1973/2000 que foi convertida na Lei 
10.522/2002. 
2. Agravo de Petição a que se dá provimento. 
(TRT-21, Relator: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO 
WANDERLEY DE CASTRO, Data de Julgamento: 
25/03/2008) 

A Constituição Federal estabelece o prazo de dois anos para a 

parte propor a ação, sob pena de perder o seu direito a demandar os valores que lhe são 

devidos, observado o limite de cinco anos para os créditos. É o que dispõe o art. 70, XXIX, 

CF: 

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações 
de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 
trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 
após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 28, de 25/05/2000) 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(Al DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA SEXTA 

(6) VARA Chi/EL DO FORO DA CC MARCA DE NATAL/RN: 

   

Processo: 	001.06.002842-5 

Autor: 	 Damião Alves de 

Réu: 	 Viação Cidade das 

Denunciada: 	Unibanco Seguros 

Referência: 	Juntada guia de de 

  

 

iveira 

Dunas Ltda. 

Previdência 

oósito 

   

    

A VIAÇÃO CIDADE DAS DUNAS LTDA. já qualificada nos autos da 

ação em epígrafe. por seus advogados, vem. respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência REQUERER A JUNTADA DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

RELATIVO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS na formá determinada na decisão 

que designou o :e- 

Nestes termos 

Pede deferimento 

Natal/RN, 5 de abril de 2010 

A g us Cas_táNiVlaNnillo Vai I e 

OAB/RN 5.418 

augustcrvalle@hotmail.com  

4 1)r. tli2u).11)( • 
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Portanto, não seria razoável permitir que, uma vez a ação sendo 

proposta neste prazo, esta se eternizasse, de modo que a qualquer tempo, mesmo que 

passada quase uma década com o processo de execução paralisado, o trabalhador 

pudesse executar a ação proposta, o que acarretaria grave insegurança social. 

Ora, se ao direito de ação é aplicável o instituto da prescrição, 

obviamente este deve ser aplicado também ao processo de execução quando configurar-

se a hipótese do art. 40, §4, da Lei 6.830/80, ou seja, se o processo de execução ficar 

arquivado provisoriamente por mais de cinco anos sem que haja qualquer impulso do 

credor. Isto porque mesmo cabendo ao juiz velar pelo andamento do processo (artigo 765 

da CLT), a parte não perde por isso seu direito à iniciativa, razão pela qual a aplicação da 

prescrição intercorrente é uma questão de justiça, já que a imprescritibilidade do direito de 

ação, neste caso, atenta contra os princípios da segurança jurídica e da ordem social que 

são norteadores do direito. 

O juízo de piso agiu equivocadamente quando afastou a 

possibilidade de reconhecer a prescrição ao caso em exame. Isto porque o devedor nunca 

chegou a ser citado no processo de execução. Logo, não praticou qualquer ardil para 

dificultar o cumprimento da sentença. Ao contrário, a empresa CASTELO CASADO 

ILUMINAÇÕES sempre manteve atualizados seus cadastros administrativos na Junta 

Comercial do Rio Grande do Norte, Receita Federal do Brasil e Secretaria Municipal de 

Tributação. 

Assim como, sempre manteve seu funcionamento, figurando como 

a maior empresa de iluminações de eventos do Estado do Rio Grande do Norte, realizando 

diversos eventos públicos, pelo que seria muito fácil de ser localizada. Desta forma, não 

foi o devedor que criou obstáculos ao processo de execução, mas o credor quem 

simplesmente abandonou o seu processo, sem apresentar qualquer justificativa, 

mesmo quando intimado para apresentar impugnação aos embargos à execução. 

Feitas estas considerações, resta perfeitamente possível a 

declaração da prescrição intercorrente na execução trabalhista, nos casos em que a 

execução foi suspensa pelo período de um ano e depois permaneceu no arquivo por mais 

de 02 (dois) anos ininterruptos, por culpa exclusiva do exeqüente, como é o caso dos 

autos. Este argumento, inclusive, ganha robusteza, porque o juizo de primeiro grau 

reconheceu a possibilidade de aplicação da prescrição trabalhista ao ponderar pela 

aplicação do disposto no art. 884, §1°, CLT. 
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alteração, esta impede o réu de executar as suas 

habituais? 

Mara 

O Traum 

superior e 

Se houve 

ocupaçõe 

Nestes termos, 

Pede deferimento 

hão ftervoc 

sofrido alterou a 

querdo do réu? 

funcionalidade do membro 

Natal/RN, 30 març de 2010 

A gust OS alie 

AS/RN 5.418 

OrillNin Cosi 	r% r - 
,1 	fila': 	 3 I r 

;ii Ie 	O 	12 '\ 
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O Excelso Pretório em antigo precedente a respeito da 

aplicabilidade da prescrição intercorrente ao processo trabalhista: 

AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. NÃO E 
IMPRESCRITIVEL. SÚMULA 230. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, 
EM PARTE, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
AFASTADA A AFIRMAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE 
DA AÇÃO, DEVOLVE-SE A INSTÂNCIA A QUO O EXAME 
DOS FATOS E PROVAS RELATIVOS A ALEGAÇÃO DE 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
(STF - RE: 103874 SP , Relator NÉRI DA SILVEIRA, Data 
de Julgamento: 01/08/1985, Primeira Turma, Data de 
Publicação: DJ 05-09-1986 PP-15836 EMENT VOL-01431-
03 PP-00504) 

Ademais, não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

ao editar a Súmula n.° 327: "O DIREITO TRABALHISTA ADMITE A PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE." 

Há, portanto, um todo, harmônico, disposto na Constituição Federal, 

que rege as leis vigentes, que por sua vez, para obterem a força da legalidade (artigo 5°, 

II, da CF), devem obedecer a Constituição Federal. Essa mesma norma constitucional 

determina a razoável duração dos processos — artigo 5°, LXXVIII, da Constituição Federal, 

em perfeita harmonia ao instituto da prescrição, pois do contrário haveria a perpetuação 

interminável da lide. 

Em outras palavras, quando demonstrada por desídia do credor a 

nítida intenção de não mais prosseguir com a execução, agindo como se estivesse 

desistindo da mesma, por não praticar os atos e diligências que lhe competiam, aplicável o 

disposto no art. 40, §4°, da Lei 6.830/80. Assim, segundo a regra insculpida na Lei de 

Execuções Fiscais, aplicável supletivamente ao processo de execução trabalhisa, não 

sendo encontrados o devedor ou bens que satisfaçam a execução, o juiz determinará a 

suspensão da execução pelo prazo de um ano, devendo ser intimado o credor dessa 

decisão, não correndo a prescrição. Transcorrido — in albis- o prazo de um ano, o juiz 

determinará o arquivamento provisório dos autos, passando, a partir dai, a fluir a 

prescrição. 

Tecidas estas considerações acerca da prescrição intercorrente, 

cumpre apontar que a regra estabelecida na Súmula 114fTST — que trata da 

inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao processo do trabalho - tem sido flexibilizada 

para acomodar as teses jurídicas expostas anteriormente quando o processo de 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUT 

DA COMARCA DE NATAL/RN: 

R JUIZ DE DIREITS DA SEXTA VARA CIVEL 

    

Processo: 	001,06.002842-5 

Autor: 	Damião Alves de Olive 

Réu: 	Viação Cidade das Du 

Referência: Indicação de quesitos 

a 

as Ltda. 

assistente técnico 

A VIAÇÃO CIDADE 

processo em epigrafe, por seus ad 

Vossa Excelência, em atenção a 

quesitos e assistente técnico par. 

Código de Processo Civil. 

AS DUNAS LTDA.. 

ogados, vem. respe 

despacho publica 

a pericia determina 

a qualificada nos autos do 

tosamenze á presença de 

o no DJE.1TJRN. indicar 

a na forma do art 421 do 

a Dalva Lúcia Limeira 

1815. com  endereço para 

5, apto 1300. Lagoa Nova 

A ré indica como a 

Barreto. médica do trabalho e perit 

notificaç6es na Rua Jornalista Fran. 

NazatIRN CEP 59.062-570, telefone  

sistente técnica a 

, inscrita no CRM n. 

sco Sinedino, n.° 1.2 

84) 9983 5577 

A fim de permitir o c 

técnica deverá ser intimada previam • 

podendo solicitar exames compleme 

Os quesitos a serem r 

Qual a ocu 

Após o a 

laborai rem 

ntraditório e particip ão na perca a assistente 

nte da data, hora e lo al da realização ao exame, 

tares para a elucidaç o dos fatos 

spondidos pelo expe são.  

ação usual do autor? 

dente o autor des nvolveu alguma atividade 

nerada ou voluntária 

:111e OAB R \ 41N 
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execução tem inércia por culpa do credor, tal qual acontece nos autos. 

Neste sentido seguem dois precedentes, da 4a  Turma e da 

Subseção I Especializada em Dissidios Individuais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
EXECUÇÃO. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE NO PROCESSO DO TRABALHO. 
DESPACHO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. A despeito das 
razões expostas pela parte agravante, merece ser mantido o 
despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista, 
pois subsistentes os seus fundamentos. Agravo conhecido e 
desprovido. 
(TST - AIRR: 1111400619915020024 	111140- 
06.1991.5.02.0024, Relator: Maria de Assis Calsing, Data de 
Julgamento: 26/11/2008, 4° Turma„ Data de Publicação: DJ 
12/12/2008.) 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO. JUSTIÇA DO 
TRABALHO. EXECUÇÃO. ART. 70, INCISO XXIX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA 

A controvérsia concernente à aplicação da prescrição 
intercorrente na Justiça do Trabalho ostenta natureza 
tipicamente infraconstitucional. A construção de qualquer 
posicionamento acerca da matéria implica inarredável 
interpretação da legislação ordinária (arts. 765, 878 e 884, § 101  
da CLT e 202 do Código Civil). 

Inexistência de afronta direta ao art. 7°, inciso XXIX, da 
Constituição Federal. Precedentes do STF. 

Embargos de que não se conhece. 
(E-RR - 693039-23.2000.5.10.5555 , Redator Ministro: João 
Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 02/04/2009, Subseção I 
Especializada em DissIdios Individuais, Data de Publicação: 
08/05/2009) 

Merece destaque os fundamentos do voto dos Embargos de 

Divergência n.° 693039/2000.6 supra citado, onde se reconhece a aplicação da 

prescrição intercorrente guando operada a inércia do empregado em dar impulso a 

execução: 

Pessoalmente, penso, em tese, que pode ou não ser 
decretada a prescrição intercorrente, conforme o reclamante 
haja, ou não, concorrido diretamente na paralisação do 
processo. Assim, se não houve inércia voluntária do autor, 
mas exclusivamente omissão do Juizo, não se deve 
decretar a prescrição intercorrente. Por exemplo: o 
andamento da causa dependia de um despacho, ou de uma 
decisão não proferida. 

Se, todavia, ao contrário, a paralisação do processo 
derivou de um comportamento omissivo do autor, deve-se 
decretar a prescrição intercorrente. 
(excerto do acórdão — TST, SBDI-1, Processo 693039- 
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Queira o Senhor Perito indic.tir se pessoas que possuem deficiência igual a 

do autor/periciando, em geral, são apta ao trabalho; 

Queira o Senhor Perito indicar se a deficiência do periciando o torna 

absolutamente inválido para a prática de toda e qualquer atividade profissional, que 

possibilite a auferiçâo de lucro; 

Em caso de conclusão pela invalidez, queira o Senhor Perito indicar seu 

grau (parcial ou total) e se ela é definitiva ou não; 

Queira o Sr. Perito indicar se do referido acidente resultaram cicatrizes no 

Em caso positivo, quere o Sr. Perito descrever o locai das 

cicatrizes/deformidades e sua extensão,  

Queira o Sr. Perito informar se eventuais cicatrizes/deformidades 

configuram dano estético capaz de ca...isair rejeição do autor no arnbtente soda em 

caia :ase 

V.3. Regue-  ea Senhor Pedtt,  riue, para quaisquer testes e ensaios dee 

vontentura tenham sidn realizados oti enharn a ser realizados apresente as normas 

técnicas e espectificaçOes de equiparnei tos utilizados: 

t Requer ao Senhor Perito, por i . , que faça constar todas e quaisquer outras 

1.-a:strnações que julgar úteis ou convert ntes ao escIareCimenie dos fatos em guesião. 

Pu.. tina, rias termos do ar;. 425 do CPC. ver. -aguas-ar a V. Exa. a 

:possibilidade de apresentar, se for necessárk, auesitos spiementares, tudo 2fil 

busca da verdade dos fatos, bem coro indicação de assistente teor-rico. 

Nestes Tentios, 

Pede deferimento. 

Natal, 25 cie março de 2010. 

timui

V 

WIAM  
T..rila Vaie sencher 

OAB/PE 20.124 

Marcela Bei são Moreira 

OAB/PE 26.341 

, • 



.24 Maranhão Advocacia 

23.2000.5.10.5555 — inteiro teor as fls. 105/109) 

O moderno entendimento jurisprudencial do TST tem sido 

acompanhado pela esmagadora maioria dos Tribunais Regionais, senão vejamos: 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICABILIDADE NA 
SEARA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE 
DECLARAÇÃO EX OFFICIO. É aplicável a prescrição 
intercorrente na Justiça do Trabalho, desde que a parte a 
quem ela desfavorece tenha dado causa à paralisação do 
feito. Entretanto, registre-se que a decretação ex officio da 
prescrição intercorrente, por não se compatibilizar com os 
princípios norteadores do Direito do Trabalho, mormente 
com o princípio da proteção do trabalhador, parte 
hipossuficiente da relação, não pode ser aceita nesta 
Especializada. 
(TRT-5 - AP: 440009319975050271 BA 0044000-
93.1997.5.05.0271, 5'. TURMA, Data de Publicação: DJ 
01/02/2012) 

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICABILIDADE NO 
PROCESSO DO TRABALHO - O excelso Supremo Tribunal 
Federal consubstanciou seu entendimento, com o qual 
comungo, no sentido de ser aplicável na Justiça do Trabalho 
a prescrição intercorrente, através da Súmula n° 327 
daquela Corte. Agravo de Petição improvido. 
(TRT-6 87300192001506 PE 0087300-19.2001.5.06.0019, 
Relator: Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura, Data 
de Publicação: 27/09/2012) 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE JUSTIÇA DO 
TRABALHO - EXECUÇÃO FISCAL - APLICABILIDADE. 
Consoante se extrai da leitura do artigo 40, § 4° da Lei 
6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) afigura-se plenamente 
viável a declaração da prescrição intercorrente, desde que 
ouvida previamente a Fazenda Pública. Consequentemente, 
inaplicável a Súmula 114/TST, mesmo porque não se trata 
de dissídio entre empregado e empregador. 
(TRT-7 - RO: 1392007420065070007 CE 0139200-
7420065070007, Relator: PAULO RÉGIS MACHADO 
BOTELHO, Data de Julgamento: 02/03/2011, Primeira 
Turma, Data de Publicação: 17/03/2011 DEJT) 

TRT-PR-13-05-2011 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
APLICABILIDADE NO PROCESSO DO TRABALHO. A 
prescrição intercorrente é aplicável ao processo do 
trabalho quando verificada omissão acerca de ato de 
responsabilidade exclusiva do exeqüente (Súmula 114 
do C. TST), o que não ocorreu nos presentes autos, pois a 
apresentação de cálculos não é atribuição de 
responsabilidade exclusiva do credor. Agravo de petição da 
parte executada a que se nega. 
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EXCELENTÍSS/MC SENHOR DOUTOR JUIZ DA 5° VARA CiVEL DA COMARCA DE 

NATAL/RN 

(km. 

Processo n° 001.06.002.842.6 

UNISANCO AIG SEGUROS S/A, já devidamente qualificada nos autos do 

processo em epígrafe, movido por DAI'diA0 ALVES DE OLIVEIRA, vem, diante de V. 

Exs., em atendimento ao despacho c e fls., apresentar seus QUESITOS  a serem 

,respondidos pek) Sr. Perito: 

1) Queira o Senhor Perito informar suas qualificações acadêmicas e 

profissionais, bem como sua familiarictide com pendas em casos similares ao dos 

autos; 

2i Ceeira o Senhor Perito, arsief. de tudo, indicar se a tuai co.rielça-r) de saade 

periciando rão orejdclic_e, de, alguma forma, o desenvolvimento da perícia Er: C9SC: 

Citietra c Senhor Perito inforrr ar se o autodpericiando é poiasoi-  de aigurne 

deiiciência &m de.corrência do acidente automobilístico ocorrido em 24/09/20C3. 

ni..)si autos; 

rei 	Senhor Perito indicas o grau da deficiência em dereenticii: 

nueir-ii 	ii-zerinor Perito iridi :ar se houve evokição n;CD te: 

pei-fciendo reiat;vsmente ã aiegada irhealiciez desde a data  da iesão etá e data cie 

reedizacão ca der lca. Em caso positivo, indicar o grau d.e evcii..,So e se eo:c eircluiaec 

ctersiste; 

r .1r-E. r Senhor Pedtr.) ind cari si...J. 	deficlência é reveis-rei irei:ante 

trai:amiantos attediraciae. En csr., pesai,  o, indicai duais os tratamentos ,i,eocasárics e 

o tempo estimado de reci_iperao; 

I* 
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(TRT-9 1493199373904 PR 1493-1993-73-9-0-4, Relator: 
ARCHIMEDES CASTRO CAMPOS JÚNIOR, Data de 
Publicação: 13/05/2011) 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SÚMULA TST N. 114. 
SÚMULA STF N. 327. APLICABILIDADE NO PROCESSO 
DO TRABALHO. Via de regra, segundo o conteúdo da 
Súmula n. 114 do colendo Tribunal Superior do 
Trabalho, a prescrição intercorrente não se aplica ao 
processo do trabalho. Contudo, em situações pontuais, 
há como promover a utilização desse instituto 
conciliando o referido entendimento com o constante da 
Súmula n. 327 do excelso Supremo Tribunal Federal. No 
entanto, a aplicação desse instituto somente deve 
ocorrer quando ficar provado que houve a inércia 
injustificada da parte interessada, em relação aos atos 
que figuram como de seu interesse e cuja realização 
estava sob sua exclusiva responsabilidade, a qual tenha 
perdurado por dilação superior a 05 (cinco) anos, pois a 
lide não pode ficar ao alvedrio da parte e tornar-se 
eterna, prejudicando, com isso, a pacificação social, 
escopo basilar do Direito. Agravo de petição 
desprovido. 
(TRT-14 - RO: 65619990031400 RO 00656.1999.003.14.00, 
Relator: DESEMBARGADORA SOCORRO MIRANDA, Data 
de Julgamento: 10/09/2009, SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DETRT14 n.0169, de 11/09/2009 — g.n.) 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICABILIDADE NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO, FACE À INÉRCIA DO 
EXEQUENTE. Aplica-se a prescrição intercorrente nas 
execuções que tramitam pelo Justiça do Trabalho quando 
restar caracterizada a inércia do exequente, não obstante a 
possibilidade do impulso oficial da execução pelo Juiz, face 
à observância do princípio da segurança jurídica e da 
razoável duração do processo. Exegese da Sumula 327 do 
STF. Agravo do exequente negado. 
(TRT-15 - AGVPET: 30434 SP 030434/2011, Relator: 
MANUEL SOARES FERREIRA CARRADITA, Data de 
Publicação: 27/05/2011) 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DO 
TRABALHO. APLICABILIDADE. SÚMULA 327 DO STF E 
ART. 884, § 1°, DA CLT. COMPATIBILIDADE. Embora a 
Súmula 114 do C. TST sinalize em sentido oposto, revela-se 
aplicável a prescrição intercorrente no Processo Laborai. Tal 
instituto, no entanto, deve atender à exigência do art. 884 da 
CLT que é a provocação da parte, por se tratar de matéria 
de defesa. Incabível, pois, o reconhecimento de ofício, na 
medida em que, embora a lei dos executivos fiscais aqui se 
aplique 
(TRT-15 - AGVPET: 71585 SP 071585/2008, Relator: VERA \rd  
TERESA MARTINS CRESPO, Data de Publicação: 
07/11/2008) 
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PODER JUDICIA.  RIO - COMARCA DE NATAL 
Juizo de Direito da Sexta Vara C vel 

SECRETARIA OA SEXTA VARA qvEL 

 

Ref. Proc. N.° 001.06.002842-5 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, que esta data infra-assinai a, cumprindo determinação 
deste Juizo, lançada às fls. , expedi o( ) competente(s) MA DADO(s) de de intimação 
para o perito, o(s) qual (quais), a s assinatura do M 	Juiz, faço remessa do(s) 
mesmo(s) à CCM para a devida distrtuição e cumpriment pelo (a) Sr. (a) Oficial (a) 
de Justiça. O REFERIDO É VERDAEE, DOU FÉ. 

Natal /R ', 24 e 	arço de 201 

   

José fi 
Dire 

ibw4kVi Silva 
or de ecfretaria 
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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JUSTIÇA DO 
TRABALHO - APLICABILIDADE - LEI 8.630/80 - ART. 40, § 
4° - OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE. O 
artigo 40, parágrafo 4° da Lei n° 8630/80 assevera que o 
juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, 
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de 
imediato. Observado o procedimento legal não há que se 
falar em nulidade da sentença por ofensa ao princípio do 
devido processo legal. Agravo de petição conhecido e não 
provido. 
(TRT-16 2136200500116006 MA 02136-2005-001-16-00-6, 
Relator: JOSÉ EVANDRO DE SOUZA, Data de Julgamento: 
27/04/2011, Data de Publicação: 04/05/2011) 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EX 
OFFICIO - APLICABILIDADE DO INSTITUTO NA SEARA 
TRABALHISTA - EVIDENCIADOS NOS AUTOS A INÉRCIA 
DO EXEQUENTE E O LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 
DOIS ANOS SEM MANIFESTAÇÃO ALGUMA DO 
INTERESSADO, ENTENDE-SE COMO CABÍVEL A 
DECRETAÇÃO DESSA MODALIDADE PRESCRICIONAL. 
Consoante entendimento cristalizado na Súmula n° 327 do 
STF, a prescrição intercorrente também pode legalmente se 
consumar no curso do processo laborai. Restando clara, -in 
casu-, a inércia do exequente por lapso superior a dois 
anos, opera-se, irremediavelmente, a prescrição 
intercorrente, impondo-se a subsequente extinção do 
processo. 
(TRT-20 - AGVPET: 953004219965200003 SE 0095300-
42.1996.5.20.0003, Data de Publicação: 06/05/2011) 

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICABILIDADE. SE  DA 
DECISÃO QUE ORDENAR O ARQUIVAMENTO TIVER 
DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL, O JUIZ, 
DEPOIS DE OUVIDA A FAZENDA PÚBLICA, PODERÁ, DE 
OFICIO, 	RECONHECER 	A 	PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE E DECRETÁ-LA DE IMEDIATO (§ 4° 
art. 40 da Lei n° 6.830/80). O STF, EM CONTRAPOSIÇÃO 
À SÚMULA N. 114, DO TST, TEM VIGENTE A SÚMULA N. 
327, DISPONDO QUE "O DIREITO TRABALHISTA ADMITE 
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE", ENTENDIMENTO 
QUE SE DEVE APLICAR AO CASO. AGRAVO DE 
PETIÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
(TRT-22 - AGVPET: 1069200700122001 PI 01069-2007-
001-22-00-1, Relator: WELLINGTON JIM BOAVISTA, Data 
de Julgamento: 09/03/2009, PRIMEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJT/PI, Página não indicada, 25/3/2009) 

Na hipótese dos autos, estão presentes todos os elementos 

que permitem afastar a aplicação da Súmula 114/TST, porquanto houve a inércia do 

recorrido em indicar os meios de prosseguimento da executada e após seis meses 

com o processo parado, a execução foi suspensa pelo prazo de um ano (fls. 74) e 

15 
Av. Amintas Barros n° 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal , RN 59054,830 j  Fax: 55(84) 3234.2131 

www.maranhaoadvocacia.adv.br  



SAJ/PG SOFTPIAN 
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onstante da relação n°0066/2010, foi publicada no Diário 
24/03/2010, às fls. n° 	. Certifico, ainda, que o 
com o provimento 03/92, item 10.2 teve inicio em 
é. Natal, 24/03/2010. O Escrivão 

Certifico que a inti, ação 
da Justiça n°572 do ia 
prazo, em conformidade 
26/03/2010. Do ove d u 

Emitido em: 24/03/2010 09:10 
Página 1 de 36 

CERTIDÀ 

PODER JUDICIÁRIO / COMARCA DE NATAL 
Certidão - Processo 001.06.002842-5/000 
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posteriormente foi arquivada em 29 de setembro de 2003 (f Is. 75), permanecendo 

neste arquivo até 15 de dezembro de 2011, ou seja, permaneceu arquivada por mais 

de oito anos, aguardando manifestação da parte, pelo que se operou a prescrição 

intercorrente do crédito. 

Observe-se que no caso em concreto o desinteresse do 

recorrido é tão grande que mesmo após a oposição dos embargos à execução com 

a garantia do juizo, não houve qualquer manifestação do empregado, conforme 

certidão de fls. 124, fato que corrobora com a tese aqui suscitada posto que 

demonstra, pois, a concordância do empregado com as alegações contidas nos 

embargos.  

Portanto, garanta da execução e opostos embargos à execução no 

prazo de cinco dias, para alegar a prescrição da divida (art. 884, §1°, CLT) é viável a 

declaração a extinção da execução em razão da prescrição do crédito do reclamante e do 

INSS em razão da prescrição intercorrente do crédito, em prestigio a Súmula 327/STF, art. 

70, XXIX, CF, art. 884, §1°, CLT e art. 40, §4°, da Lei n.° 6.830/80, dada as particularidades 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

À vista do exposto, requer o conhecimento e provimento ao 

presente agravo de petição para, diante das características particulares do caso, 

reconhecer o abandono do processo de execução pelo credor por mais de oito anos e 

aplicar o instituto da prescrição intercorrente do crédito trabalhista, em prestigio a Súmula 

327/STF, art. 70, XXIX, CF, art. 884, §1°, CLT e art. 40, §4°, da Lei n.° 6.830/80, para 

declarar a inexibilidade do crédito constituído nos autos e determinar o levantamento pelo 

recorrente das garantias constituídas nos autos. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 11 de julho de 2013. 

Augu 	s a Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

a ust maranhaoadvocaciaadv.br  
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PODER JUDICIÁRIO DO 
JUÍZO DE DIREITO DA 6 

7 :‘ 

ISTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Vara Cível DA COMARCA DE NATAL 

Processo n° 001.06.002842-5 
Espécie: Indeniza tó ria 
Autor: Dam ião Alves de Oliveira 
Réu: Viação Cidade das Dunas Ltda e outro 

DESPA 110 

Recebi hoje. 

Tendo em vi ta a ausência de man festação do perito nomeado 
acerca da aceitação da realização da ;ericia. nomeio para r alização da perícia técnica o 
Médico-ortopedista ANTÓNIO B. RBOSA DE ARA .TJO FILHO CRN1 5016. 
conforme relação disposta no sitio 4 CONSELHO REGI NAL DE MEDICINA-RN, 
e determino sua intimação para manifestar sua aceitação. Aceito o encargo, deverá o 
perito indicar data e local para a co heita da prova a ser realizada, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias, a fim d que as partes possam ser previamente intimadas 
por este juízo. 

Fixo os honorários periciais em dois lalários mínimos, e 
estabeleço para a realização do exank os seguintes quesitos 1) Sofre o autor de alguma 
deformidade óssea ou ? 2) Tal defornidade priva o autor de exercer atividade laboral ? 
3) É possível determinar o início da doença do autor? 

Após realizado do exame, que sega concedido o prazo de 15 
(quinze) dias para entrega do respectivo laudo, quando poderá o perito levantar a 
quantia destinada ao pagamento dos si, tis honorários periciais. 

5. Intimem-se, dtisde já, as partes para que, no prazo de cinco dias, 
em cumprimento às disposições do art. 421 do CPC, apres.entem quesitos e indiquem 
assistente técnico, caso assim entendam necessário. 

Sendo a partcl autora beneficiária da Gratuidade Judiciária, 
considerando que a perícia fora requerida também pela parte ré/denunciante, proceda a 
mesma ao depósito judicial no valor acima determinado, no prazo de cinco dias. 

P.I. 



osta Maranhão Valle 
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' 	EXCELENTiSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE 

NATAL/RN: 

Processo: 	62300-68.2012.5.21.00001 

Reclamante: Danilo Luis do Amaral Melo 

Reclamada: Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste 

Referência: Contrarrazões 

.4 

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS DO NORDESTE — FETRONOR, já qualificada nos autos do processo em 

epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

em atenção ao despacho de fls. 422, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso ordinário 

interposto pelo reclamante, nos termos do art. 900 da CLT. 

Isto posto, requer a juntada aos autos das contrarrazões anexas 

para apreciação da defesa recursal pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21° 

Região. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 17 de julho de 2013. 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21° REGIÃO 

 

CONTRARRAZÕES 

SÍNTESE RECURSAL 

Trata-se de recurso ordinário em dissídio individual pelo qual o 

recorrente pretende a reforma parcial da r. sentença proferida pelo Juizo da Primeira Vara 

do Trabalho de Natal para obter a condenação da recorrida no pagamento de horas extras 

diárias, muita do art. 467, CLT, diferença salarial pelo desvio e acúmulo de função para o 

cargo de coordenador regional do programa despoluir e horas de sobreaviso. 

MÉRITO 

O recorrente limita-se a repetir as argumentações jurídicas expostas 

na petição inicial, desta feita transcrevendo excertos dos depoimentos colhidos nos autos 

de maneira a tentar dar-lhes interpretação de que estes lhes foram favoráveis, quando, na 

verdade, a prova oral apenas confirmou a tese defensiva. 

Sendo assim, para facilitar a compreensão das teses expostas, a 

recorrida apresentará seus argumentos defensivos na mesma sequência apresentada pelo 

recorrente. 
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II.A. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO: 

 

O recorrente defende que foi contratado para as funções de 

assistente técnico administrativo e em 12 de novembro de 2008 passou a acumular as 

obrigações referentes ao cargo de coordenador do programa ambiental de transporte, 
fazendo jus a um salário de R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto a sua remuneração 

seria de R$ 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais). 

Em primeiro grau, a recorrida apresentou defesa no sentido de que 

o recorrido foi contratado em 12 de julho de 2007 para exercer a função de assistente 

técnico administrativo e em 01 de julho de 2008 foi promovido ao posto de coordenador 

do programa despoluir em Natal, pelo que recebeu o equivalente reajuste salarial. Mas, a 

equiparação salarial pretendida é inviável pois na inicial sequer se apontou o empregado 

paradigma que deve ser adotado para efeitos de comparativo salarial, Ónus este que lhe 

compete por força do art. 818, CLT1  e Súmula 06, item VIII, do Tribunal Superior do 
Trabalho2, especialmente porque a recorrida não detém quadro de cargos e salários 
definido. 

Além de na estrutura funcional da recorrida existirem vários 
coordenadores do programa despoluir lotados em diversas localidades, a saber, o 
recorrente que desenvolvia suas atividades em Natal/RN; o coordenador da Paraíba, Sr. 

Amauri Alves de Azevedo, desenvolvia suas atividades em João Pessoa/PB e a 

coordenadora de Pernambuco e Alagoas, Sra. Tércia Cristina Lemos Sousa, desenvolvia 

suas atividades em Recife/PE. Portanto, também afastada a possibilidade de equiparação 

salarial pela prestação dos serviços em localidades diversas, nos precisos termos do art. 
461, caput, CLT3  e Súmula 06, tem "X", do Tribunal Superior do Trabalho4. 

O juizo a quo apreciou a matéria nos seguintes termos: 

A configuração do desvio funcional depende de demonstração 
cabal do exercício de função superior à contratada, com novas 
atribuições e carga ocupacional qualitativa e quantitativamente 
superiores e diversas das do cargo original. Destarte, somente 
se pode cogitar de desvio funcional quando a atividade que o 

'Art. 818- A prova das alegações incumbe á parte que as fizer. 
2  VI 	É do empregador o Ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 
equiparação salarial. (ex-Súmula n°68 - RA 9/1977, DJ 11.02.1977) 
3  Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 
empregador, na mesma localidade, correspondera igual salário, sem distinção de sexo, 
nacionalidade ou idade. 
4 

X - O conceito de "mesma localidade" de que trata o art. 461 da CLT refere-se, em princípio, 
ao mesmo município, ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma 
região metropolitana. (ex-OJ da SI3D1-1 n°252 - inserida em 13.03.2002) 
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trabalhador alega ter exercido constitua, de fato, uma outra 
função. Deveras, em que pese o registro na CTPS, a 
Reclamada reconheceu que a partir de 01.07.2008 o Autor foi 
promovido de Assistente Técnico para Coordenador do 
Programa Despoluir em Natal/RN, com a percepção do 
aumento salarial correspondente, segundo as folhas de 
pagamento colacionadas aos autos. Portanto, neste tocante, a 
controvérsia dos autos resume-se ao valor da remuneração 
devida ao Autor. Com  efeito, assevera o Reclamante que era 
Coordenador da base dos Estados de AL, RN, PB e PE, 
contudo, percebia salário inferior aos respectivos 
Coordenadores, em que pese estes últimos serem seus 
subordinados hierárquicos. A Reclamada, por sua vez, 
argumenta que cada estado do Nordeste tem seu próprio 
coordenador, cujos valores diferem entre st que a diferença do 
valor decorre da realidade econômica de cada um, bem como 
de suas características peculiares; que o RN é o único estado 
da Região que possui sede própria, e como tal o seu 
coordenador termina por centralizar as informações obtidas 
juntas aos demais coordenadores; que o reclamante, 
juntamente com o superintendente, era quem repassava as 
coordenadas aos demais coordenadores estaduais, conforme 
depoimento do seu Preposto (fls. 383/384). A prova 
testemunhal produzida serviu para corroborar a tese da 

' Reclamada, senão vejamos: ...que o reclamante trabalhava 
como Coordenador do Programa Despoluir, o qual tinha como 
atribuição repassar as informações aos técnicos de PE, AL, etc. 
(...) que na época da admissão da depoente, o pagamento 
efetuado ao reclamante, como Coordenado do Programa 
Ambiental, era equivalente a R$ 800,00, e este valor era inferior 
ao montante pago aos coordenadores dos demais estados (...) 
que o reclamante repassava as orientações aos demais 
coordenadores estaduais, conforme determinações repassadas 
pelo Presidente... (primeira testemunha interrogada fls. 
384/385); "que o reclamante trabalhava na reclamada como 
Coordenador do Programa Despoluir; que não havia qualquer 
Assistente Técnico Administrativo; que o reclamante, à época 
de sua saída, recebia pagamento mensal aproximado de R$ 
1.500,00; que o Coordenador do referido Programa, na P8, 
recebia pagamento semelhante, enquanto o de PE recebia 
valor superior, já que a carga 'de trabalho e responsabilidade 
eram superiores, ressaltando que o Sindicato de PE ajudava no 
respectivo pagamento, totalizando pagamento de R$ 3 mil; que 
em AL não havia Coordenador, apenas um Técnico, o qual 
recebia R$ 700,00 ou R$ 800,00 mensais (...) que o reclamante 
tinha, poderes de comando frente aos Coordenadores dos 
demais estados, ressaltando que sua autonomia era limitada, 
pois deveria estar em consonância às determinações do 
depoente e do Presidente; que o depoente cobrava do 
reclamante e este cobrava dos demais Coordenadores; que o 
reclamante participava das reuniões em Brasília, representando 
a Coordenadoria do Programa Despoluir, para os estados do 
RN, PB, PE e AL, até por uma questão de custos; que o nome 
do reclamante era que figurava no site nacional, como 
representante do Programa Despoluir... (segunda testemunha 
interrogada fls. 385). Infere-se, portanto, que, como 
Coordenador Regionaf do Programa Despoluir, o Reclamante 
era responsável pelo repasse das informações e orientações 
superiores aos Coordenadores dos demais estados, contudo, 
tal atribuição não implica no entendimento de que estes últimos 
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eram seus subordinados, até porque detinham autonomia 
funcional lnexistia, portanto, a subordinação hierárquica entre 
os Coordenadores. Ainda nesse sentido, é de se ter em mente 
que as peculiaridades de cada região justificavam as diferenças 
de valores pagos entre os Coordenadores, senão vejamos: o 
Coordenador do Estado de Pernambuco era o único que 
percebia salário em valor superior, todavia, em decorrência da 
ajuda de custo proveniente do Sindicato local, mas sem 
qualquer participação da Reclamada. Além disso, não há como 
olvidar que, ao ser promovido, o Reclamante passou a receber 
salário superior aos demais empregados da Reclamada, 
compatível com a nova função exercida, conforme se vislumbra 
através das folhas de pagamento colacionadas aos autos (fls. 
215/345), as quais revelam que o maior salário ao trabalhador 
que exercia a função de Técnico correspondia a R$ 1.197,05 
(fl. 316, em favor de Luiz Eduardo Lira Carvalho - agosto de 
2011). O Autor, nessa mesma época, recebeu pagamento 
equivalente a R$ 1.750,37 (fls. 315), embora sua função 
original fosse a de Assistente Técnico. Ora, como Assistente 
Técnico, o Autor recebia salário bem superior ao trabalhador 
que exercia a função de Técnico, quiçá porque também exercia 
as atribuições de Coordenador. É de se concluir, por 
conseguinte, que o Autor recebia remuneração compativel com 
a função efetivamente exercida, não havendo que se falar em 
pagamento de diferenças salariais ou mesmo nos respectivos 
reflexos sobre as demais parcelas contratuais. Faz jus, todavia, 
apenas á retificação das anotações em sua CTPS, para fazer 
constar o exercício da função de Coordenador do Programa 
Despoluir, desde 01.07.2008 até o término do contrato de 
trabalho. 

Em sede recursal, o recorrente modifica a sua pretensão para 

apontar que merece receber a equivalência salarial pelo desvio de função. Entretanto, 

como bem ficou pontuado pelo julgador de primeira instância que o recorrente "Coordenador 
Regional do Programa Despoluir, era responsável pelo repasse das informações e orientações 

superiores aos Coordenadores dos demais estados, contudo, tal atribuição não implica no 

entendimento de que estes últimos eram seus subordinados, até porque detinham autonomia 

funcional Inexistia, portanto, a subordinação hierárquica entre os Coordenadores. Ainda nesse 

sentido, é de se ter em mente que as peculiaridades de cada região justificavam as diferenças 

. de valores pagos entre os Coordenadores, senão vejamos: o Coordenador do Estado de 

Pernambuco era o único que percebia salário em valor superior; todavia, em decorrência da 

ajuda de custo proveniente do Sindicato local, mas sem qualquer participação da Reclamada. 

Além disso, não há como olvidar que, ao ser promovido, o Reclamante passou a receber 
salário superior aos demais empregados da Reclamada, compatível com a nova função 
exercida' 

Por fim, cumpre apontar o organograma da recorrida constante da peça 

recursal (fls. 410), elaborado a bel prazer do recorrente, além de não encontrar respaldo na 

prova dos autos é completamente falho porque omisso na indicação de um coordenador para 
Natal, que seria justamente o cargo ocupado pelo recorrente. 

5 
Av. Amimas Barros n. 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal - RN 59054-830 1 Fax: 55 (84) 3234.2131 

www.maranhaoadvocacia.adv.br  



..114 Maranhão Advocacia 
v-L5 c  jeJ 

Neste sentido, sentido segue a jurisprudência trabalhista: 

 

DIFERENÇA SALARIAL PRETENSÃO BASEADA EM 
ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. INEXISTÊNCIA DE QUADRO 
DE PESSOAL ORGANIZADO EM CARREIRA. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO: -- Em se tratando de empresa 
não possuidora de quadro de pessoal organizado em carreira, 
é improcedente pedido de pagamento de salários formulado em 
face dela, por acumulação de funções, até porque a tarefa que 
a tipificaria (realização de cobranças eventuais), no caso, era 
indissociável do cargo (vendedora) e compunha as obrigações 
contratuais. Recurso ordinário não acolhido nesse aspecto. 
(TRT-6 - RO: 995200401406000 PE 2004.014.06.00.0, Relator 
Nelson Soares Júnior, Data de Publicação: 08/03/2006) 

Portanto, irretocável o julgado de primeiro grau. 

II.B. HORAS EXTRAS DIÁRIAS E SOBREAVISO: 

O juizo de primeiro grau decidiu a matéria nos seguintes termos: 

O Autor também alega que extrapolava a jornada máxima 
laborar sem que fosse efetuado o pagamento das horas 
suplementares e requer, via de conseqüência, o pagamento 
dos respectivos valores, inclusive em decorrência da supressão 
do intervalo intrajornada, além das horas de sobreaviso. Em 
contrapartida, a Reclamada sustenta a impossibilidade de 
fiscalização/controle de jornada de trabalho, eis que o Autor, 
por exercer cargo de gestão, não sofria controle ou fiscalização 
da jornada desenvolvida e, além disso, percebia remuneração 
diferenciada em razão da maior responsabilidade frente aos 
demais empregados. Neste aspecto, razão assiste à 
Reclamada. Como visto, o Reclamante exercia função de 
confiança e, como tal, realmente não sofria controle de 
jornada. Neste sentido, o próprio depoimento do 
Reclamante ao dizer expressamente que não batia ponto, 
nem assinava folha de frequência, que (...) trabalhava na 
sede da reclamada, ressalvando que viajava com 
frequência a trabalho, inclusive para outros estados. O 
restante da prova oral colhida durante a sessão de fls. 
382/387 também revelou que o Autor costumava ficar na 
sede da Reclamada aguardando o horário das aulas de sua 
faculdade, inclusive realizando tarefas acadêmicas ou 
resolvendo assuntos particulares. Ademais, percebia 
remuneração compativel à responsabilidade da função 
exercida, em montante superior a 40% do mais alto salário 
pago aos demais trabalhadores, consoante folhas de 
pagamento colacionadas aos autos (fls. 215/345). Infere-se, 
portanto, que o Reclamante realmente enquadrava-se na 
exceção ao regime de duração da jornada constante prevista 
no inciso II, do art. 62, da CLT, não fazendo jus, por 
consequência, ao pagamento de horas suplementares, seja por 
violação à jornada legal, seja por supressão do intervalos 
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intrajornada, ou mesmo em face do sobreaviso. Indeferem-se, 
outrossim, os respectivos reflexos sobre as demais parcelas 
pois, como pedido acessório, inexiste sem o principal. 

Como visto, o julgador de primeiro grau afastou a incidência de 

horas extras pela hipótese de exclusão do art. 62, II, CLT, diante da ocupação de cargo de 

confiança com salário superior em 40% ao do subordinado. Aduz o recorrente que seu 

contrato de trabalho é compatível com o regime de horas extras, pois não detinha 

liberdade no seu horário de trabalho, poder de gestão e de firmar contratos em nome da 

empresa. 

Todavia, como bem destacou o juízo de primeiro grau, não é essa a 

verdade que exsurge dos autos. O próprio recorrente destacou com ênfase em sua petição 

inicial a ocupação de cargo de coordenador, pretendendo inclusive equiparação salarial 

com o superintendente da recorrida, por entender que exercia uma função de confiança. 

Como então em sede recursal vem alegar justamente o contrário? 

Na verdade, como o empregado gozava de autonomia na gestão do 

seu contrato de trabalho, ele detinha autonomia de horário de trabalho e poderia 

compensar eventual labor além do expediente normal a seu critério, seja pela redução da 

jornada de trabalho em outro dia ou, ainda, pela fruição de folga compensatória. 

Outrossim, este podia ocupar as instalações da federação para o desenvolvimento de 

atividade acadêmica vinculada ao seu curso universitário, mesmo após encerrado o 

expediente normal. 

Logo, por exercer função de confiança — coordenador - o recorrido 

não estava sujeito ao controle de jornada e, via de conseqüência do regime de horas 

extras, nos termos do art. 62, 1 e II, CIT: 

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste 
capitulo: (Redação dada pela Lei n° 8.966, de 27.12.1994) 

I - os empregados que exercem atividade externa 
incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal 
condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social e no registro de empregados; (Incluído pela Lei n°8.966, 
de 27.12.1994) 

II - os gerentes, assim considerados os exercentes de 
cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do 
disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou 
filial. (IncluIdo pela Lei n°8.966, de 27.12.1994) 

Parágrafo único - O regime previsto neste capítulo será 
aplicável aos empregados mencionados no inciso II deste 
artigo, quando o salário do cargo de confiança, 
compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior 
ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% 
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(quarenta por cento). (Incluído pela Lei n° 8.966, de 
27.12.1994) 

Cumpre apontar o salário do empregado era superior ao dos seus 

subordinados em mais de 40% (quarenta por cento), pois os técnicos em mecânica a ele 

subordinados teriam salários de R$ 1.197,00 (mil cento e noventa e sete reais) ao final do 

pacto do recorrente, enquanto este percebia a quantia de R$ 1.750,00 (mil setecentos e 

cinqüenta reais). 

Neste sentido, o Tribunal Regional do Trabalho da XXI Região já 

decidiu: 

Cargo de gestão - comprovação - horas extras - 
impossibilidade. Presentes nos autos provas suficientes 
quanto à comprovação acerca do exercício de cargo de 
gestão, indevidas as horas extras pleiteadas. (Tribunal 
Regional do Trabalho da 21 Região, Acórdão Número: 87,475, 
Feito: Recurso Ordinário n°. 01505-2008-007-21-00-7, Relator: 
Joaquim Silvio Caldas, Divulgado no DEJT n° 325, em 
28/09/2009(segunda-feira) e Publicado em 29/09/2009(terça-
feira). Traslado n° 813/2009 - g.n.) 

Os demais argumentos recursais apontados pelo recorrente, não 

atacam os fundamentos da r. sentença, apenas reproduzem as alegações da petição 

inicial para tentar convencer da existência de sobrejornada e sobreaviso, assim restam 

prejudicadas as alegações do recorrente e, caso a Corte entenda por afastar a matéria 

impeditiva ao deferimento de horas extras e sobreaviso do art. 62, li, da CLT, remete-se à 

leitura dos fundamentos defensivos da contestação e alegações finais, que demonstram a 

completa improcedência do pleito. 

Ante o exposto, merece ser mantido o julgamento de piso. 

II.C. MULTA DO ART. 467, CLT: 

Apesar de constar nos requerimentos do recurso a reforma da r. 

sentença para condenar a recorrida ao pagamento da multa do art. 467 da CLT, cumpre 

apontar que inexiste na peça recursal qualquer argumento a justificar a reforma da r. 

sentença de piso neste particular. 

Todavia, em atenção ao princípio da concentração dos atos 

defensivos e eventualidade, a recorrida passa a apontar a inaplicabifidade da multa 
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estabelecida no art. 467 da CLT: ''Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo 

controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao 

trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas 

verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento". 

Como visto, o caso em exame não versa sobre a diferença de verbas 

rescisórias, além de inexistir pedido incontroverso de ordem financeira, mas apenas 

obrigacional (retificação da função anotada na CTPS do empregado), razão pela qual é 

completamente incabível a condenação da recorrida na multa estabelecida no art. 467 da CLT. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A vista do exposto, requer o não conhecimento do pedido de 

condenação da multa do art. 467 da CLT pela ausência de razões recursais para a pretensão 

e, no mérito, o desprovimento do recurso do empregado para manter incólume a r. sentença de 

primeiro grau pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui expostos. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 17 de julho de 2013. 

osta Maranhão Valia 

OAB/RN 5.418 

au. ust maranhaoadvocacia.adv.br  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DE UMA DAS VARAS DO 

TRBALHO DE NATAL/RN, A QUEM COUBER POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL: 

ALUÍSIO GARCIA DE CASTRO, brasileiro, casado, médico, 

portador da Carteira de Identidade n.2  072.904 SSP/RN, CPF/MF n.° 261.992.548-72 e 

CTPS 77.810 Série 209, residente na Rua Governador Juvenal Lamartine, n.2  18, Apto 

601, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-280, pelos advogados ao final assinados, ut instrumento 

procuratório, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, n.2  3.137, Sala 05, Lagoa 

Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, com arrimo no art. 837 e seguintes da CLT, apresentar 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — RITO ORDINÁRIO  

COM PEDIDO DE ANTECIPACÁO DOS EFEITOS DA TUTELA - 

Em face de POTENGI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CASTANHA 

DE CAJU LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.2  

12.805.984/0001-67, com sede na Av. Ouro Branco, 730, Distrito Industrial, São Paulo do 

Potengi/RN, CEP 59.460-000; e IRACEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CASTANHA 

DE CAJU LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 

06.172.378/0001-59, com sede na Av. Francisco Si n.2  3.175, Parte I, Bairro Carlito 

Pamplona, Fortaleza/CE, CEP 60.310-000; pelos fatos e fundamentos que passa a expor, 

para ao final requerer. 

Arnintas Barros L.r. 31 7 Sala 5 Lagoa Nova Natal - RN 59054.830 1  Fax: 55 W4) 3234.2131 
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1. DOS FATOS: 

O reclamante foi admitido em 02 de fevereiro de 2007, para exercer 

o cargo de médico do trabalho coordenador, junto ao estabelecimento Industrial então 

pertencente a OLAM BRASIL LTDA (CNPJ 03.902.252/0005-28). 

Em 01 de dezembro de 2010, o contrato de trabalho foi transferido 

para a reclamada principal, que assumiu todos os encargos trabalhistas do contrato de 

trabalho anterior (v. anotação às fls. 50 da CTPS do reclamante — doc. anexo). 

A partir do mês de fevereiro de 2013, a reclamada principal deixou 

de proceder com os depósitos fundiários na conta vinculada do empregado e em 29 de 

julho de 2013 informou da rescisão do contrato de trabalho, a partir do dia 31 de julho de 

2013 e pagamento das verbas rescisórias em 05 de agosto de 2013. Contudo, até o 

momento não pagou qualquer verba rescisória ao trabalhador. 

II. DO DIREITO: 

11.4. INADIMPLENCIA DAS VERBAS TRABALHITAS: 

Como é cediço, os empregadores devem depositar até o sétimo dia 

de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por 

cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior (v. art. 15 da Lei n.9  8.036/1990). 

No caso dos autos, as reclamadas deixaram de proceder com os 

depósitos na conta vinculada do reclamante das parcelas relativas aos salários dos meses 

de fevereiro a julho de 2013. Sendo assim, é devida a condenação das reclamadas no 

pagamento do FGTS não recolhido na conta vinculada do reclamante no curso do contrato 

de trabalho. 

Outrossim, o reclamante deixou de receber as verbas rescisórias, 

correspondentes ao saldo de salários, férias vencidas do período aquisitivo de 02/02/2012 

a 01/02/2013; férias proporcionais (8/12)', 1/3 de férias; 132  salário proporcional (09/12); 

aviso prévio indenizado (48 dias) e multa de 40% do FGTS. Logo, são devidos os 

pagamentos das verbas rescisórias, acrescida da multa prevista no art. 477, §80, da CLT, 

pela inobservância do prazo para pagamento. 

Considerando a projeção do aviso prévio Indenizado - 48 dias, v. NOTA TÉCNICA N° 
184/2012/CGRT/SRT/MTE e Lei n.° 12.506/2011. 
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II.B. DA RETIFICAÇÃO DA DATA DA BAIXA DA CTPS: 

A data da baixa na CTPS foi realizada como sendo em 12 de 

setembro de 2013, considerando o período de aviso prévio proporcional indenizado de 45 

(quarenta e cinco dias). 

Todavia, o contrato de trabalho do reclamante quando de sua 

rescisão em 29 de julho de 20131 contava com 06 (seis) anos e cinco meses e 27 dias de 

duração (02/02/2007 a 29/07/2013). Portanto, o período de aviso prévio proporcional deve 

ser de 48 dias, três dias a mais do que a reclamada anotou na CTPS do reclamante. 

Desta forma, deve ser determinado a retificação da CTPS do 

reclamante para que conste como data do término do contrato de trabalho o dia 15 de 

setembro de 2013. 

DO GRUPO ECONÓMICO: 

A reclamada principal POTENGI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CASTANHA DE CAJU LTDA. faz parte do grupo econômico da empresa IRACEMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CASTANHA DE CAJU LTDA., motivo pelo qual ambas as 

empresas devem ser declaradas solidariamente responsáveis pelos débitos constituídos 

nos autos, nos termos do art. 22, §2Q, da CLT. 

Embora a existência do grupo econômico seja lato notório e, 

portanto, prescinda de prova, consta nos autos o "comunicado de dispensa com aviso 

prévio indenizado" assinado pela POTENGI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CASTANHA 

DE CAJU LTDA. em papel timbrado do grupo IRACEMA, pelo que resta plenamente 

configurada a formação de grupo empresarial. 

II.C. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO: 

Em atenção ao disposto no art. 852-B da CLT, passa o reclamante 

a apresentar os cálculos de liquidação correspondente aos seus pedidos: 

FGTS em atraso (fev, mar, abril, mai, jun, jul/13) 	R$ 1.796,98 
40% do FGTS em atraso 	  R$ 718,79 
40% do FGTS depositado 	  R$ 7.668,25 
Saldo de salários 	  R$ 3.857,39 
Aviso prévio indenizado (48 dias) 	  R$ 6.384,64 
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Férias vencidas (02/02/2012 a 01/02/2013) 	 R$ 3.990,40 
1/3 férias vencidas 	  R$ 1.330,13 
Férias proporcionais (08/12) 	  R$ 2.660,26 
1/3 de férias proporcionais 	  R$ 886,75 
139  salário proporcional (09/12) 	  R$ 2.992,80 
Multa do art. 477, §8°, da CLT 	  R$ 3.990,40 

Total 	 R$ 36.276,79 

110. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA: 

Encontra-se previsto no art. 273 do Código de Processo Civil as 

condições essenciais para concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de 

mérito, sendo necessárias no caso vertente a configuração dos seguintes requisitos: 

existência de prova inequívoca, convencimento da verossimilhança das alegações e 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, capuz e inciso I). 

Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, essa 

prova inequívoca é do lato título do pedido (causa de pedir)".2  Assim, presentes às 

condições exigidas para a concessão de tutela antecipada, faz-se mister concedê-la, visto 

que todas as provas dos fatos alegados fornecem suporte à pretensão do reclamante 

encontram-se anexadas à inicial, ou seja, o "comunicado de dispensa com aviso prévio 

indenizado" e a baixa do contrato de trabalho na CTPS. 

Por seu turno, a verossimilhança das alegações corresponde a um 

juízo de valor, menor que a certeza, conseqüente da apresentação da prova inequívoca. 

Assim, espera-se que as alegações trazidas à baila juntamente com o conjunto probatório 

anexado ensejem o convencimento do juízo de valor necessário ao deferimento da 

medida. 

O fundado receio de dano Irreparável ou de difícil reparação 

consubstancia-se no momento em que o reclamante deixou de receber a sua remuneração 

salarial, teve seu contrato de trabalho rescindido sem receber qualquer verba e sequer 

pode sacar o FGTS depositado pela ausência de movimentação da conta vinculada por 

parte da reclamada. 

Ressalte-se, também a urgência na medida pretendida, visto a 

necessidade do reclamante em fazer frente as despesas com sua mantença. 

2  Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 6. ed. rev. — 
São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 614. 
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Saliente-se que havendo o preenchimento das condições que 

autorizam a concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito o Juiz 

tem o dever de deferir o pleito, tendo em vista que não se trata de ato jurisdicional 

discricionário. Vejamos os ensinamentos de Nelson Nery Junior sobre o assunto: 

'A propósito, convém salientar que, presentes os requisitos 
exigidos pela lei para a concessão da liminar cautelar ou 
antecipatória (em ação de conhecimento pelo rito comum, ação 
cautelar, mandado de segurança, ação civil pública, ação 
popular ou ação possessória, e.g.), o juiz fica obrigado a 
concedê-la. Não há discricionariedade como alguns 
enganadamente têm apregoado ou entendido, pois 
discricionariedade implica possibilidade livre de escolha, com 
dose de subjetividade, entre dois ou mais caminhos a serem 
seguidos, mencionados pela lei que confere o poder 
discricionário".3  

Verifica-se, com isso, que todos os requisitos legais que autorizam 

a concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito estão preenchidos, 

fazendo justa a concessão da antecipação da tutela para determinar-se a expedição de 

alvará de saque dos valores depositados nas contas vinculadas do reclamante. 

III. PEDIDO: 

vista do exposto, requer que Vossa Excelência se digne a: 

1. Receber a petição inicial e designar data para a realização de 

audiência de conciliação; 

Conceder a antecipação dos efeitos da tutela para determinar-

se a expedição de alvará de saque dos valores depositados nas 

contas vinculadas do reclamante (OLAM BRASIL LTDA e 

PONTENGI CASTANHAS LTDA); 

No mérito, (a) confirmar a decisão interlocutória que antecipou 

os efeitos da tutela ou em caso de não concessão da tutela 

antecipada autorizar o saque do FGTS depositados nas contas 

vinculadas ao contrato de trabalhor; (b) declarar a existências 

de grupo económico entre as reclamadas e solidariedade 

3  Princfpios do processo civil na Constituição Federal, 7. ed. rev. e atual. — São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2002— (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman; v. 21). p. 150. 
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destas para com o contrato de trabalho do reclamante; (c) 

determinar a retificação da data de término do contrato de 

trabalho do reclamante, sob pena de multa diária; (d) condenar 

as reclamadas solidariamente ao pagamento do FGTS 

atrasado, multa de 40% do FGTS do valor atrasado, multa de 

40% do FGTS do valor depositado, saldo de salários (29 dias - 

jul/2013); aviso prévio indenizado (48 dias); férias vencidas 

+1/3; férias proporcionais (08/12) + 1/3; 132  salário proporcional 

(09/12) e multa do art. 477, §8,  da CLT; conforme planilha de 

cálculos supra; e custas processuais; 

4. Caso as reclamadas não paguem na primeira audiência as 

verbas rescisórias incontroversas, condenar solidariamente as 

reclamadas ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por 

cento), prevista no art. 467 da CLT; 

5 Caso as verbas objeto da condenação não sejam pagas no 

prazo legal, determinar a aplicação da multa de 10% (dez por 

cento), prevista no art. 475-J do CPC c/c art. 769 da CLT; 

Protesta provar o alegado pelo depoimento pessoal das reclamadas 

e prova documental. 

Da-se à causa o valor de R$ 36.276,79 (trinta e seis mil, duzentos e 

setenta e seis reais e setenta e nove centavos). 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 19 de dezembro de 2013. 

Augusto Costa Maranhão Valie 

OAB/RN 5.418 

Daniel de Morais Pinto 

OAB/RN 9.119 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA QUARTA (48) VARA DO 
TRABALHO DE NATALJRN: 

Processo: 
	

0150800-09.2009.5.21.0004 

Reclamante: Lenizia Lima 

Reclamada: IMEP - Instituto de Medicina Pediatrica Ltda. 
Referência: 	Exceção de pré-executividade 

ALUÍSIO GARCIA DE CASTRO, brasileiro, casado, médico, 
portador da Carteira de Identidade n.° 072.904 SSP/RN, CPF/MF n.° 261.992.548-72 e 
CTPS 77.810 Série 209, residente na Rua Governador Juvenal Lamartine, n.° 18, Apto 

601, Tirai, Natal/RN, CEP 59.020-280, pelos advogados ao final assinados, uf instrumento 
procuratório, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3.137, Sala 05, Lagoa 

Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência 
opor 

EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE COM PEDIDO CAUTELAR 

Em desfavor de LENLZ1A LIMA, já qualificada nos autos do 
processo em epígrafe, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 

I. SÍNTESE FÁT1CA: 

Por meio da decisão interlocutóda (despacho) de fls. 121/122 foi 

determinada a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica para que os 

sócios da empresa respondam com seu patrimônio pessoal pelos débitos constituídos nos 
autos. 
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Em cumprimento a esta determinação, foi realizada consulta a base 

de dados da Receita Federal (v. As. 123 e 124), a qual apontou o CPF 261.992.548-72, de 

ALUISIO GARCIA DE CASTRO, como responsável pelo empresa IMEP - INSTITUTO DE 

MEDICINA PEDIATRICA LTDA, na qualidade de sócio-administrador. 

Assim, em ato contínuo, foi realizada penhora on fine nas contas do 
excipiente e diante do insucesso da busca procedeu-se com a quebra do sigilo fiscal de 

ALUISIO GARCIA DE CASTRO para verificar as suas fontes pagadoras de receita (v, 
certidão às fis. 128). 

Com base nesta informação foi determinada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação e averbação para que as fontes pagadoras procedam ao 

bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido de ALUISIO GARCIA DE 
CASTRO (v. decisão interlocutória de fls. 128). 

Ocorre que, ALUISIO GARCIA DE CASTRO não deve figurar no 

polo passivo da lide por não pertencer ao quadro societário da reclamada empresa IMEP - 

INSTITUTO DE MEDICINA PEDIATRICA LTDA. desde 16 de fevereiro de 2006, ou seja, 

muito antes do ajuizamento da presente reclamação trabalhista, bem como é ilegítima a 
penhora realizada sobre os vencimentos deste. 

MÉRITO DA EXCEÇÃO: 

A exceção de pré-executividade constitui-se um meio pelo qual o 

devedor pode, através de uma simples petição, defender-se apresentando matérias 
previamente expostas e capazes de macular a execução. 

No caso dos autos, cumpre apontar que houve grave vício no que 

toca a legitimidade passiva de ALUISIO GARCIA DE CASTRO para responder por débitos 

da reclamada IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PEDIATRICA LTDA que enseja a 
oposição da presente exceção. 

O excipiente ALUISIO GARCIA DE CASTRO retirou-se da 

sociedade desde a data de 16 de fevereiro de 2006, por força de decisão interlocutória, 

confirmada por sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação de dissolução 
parcial de sociedade n.° 001.06.000642-1, cujo trâmite se deu na 15' Vara Cível da 
Comarca de Natal (v. doc 03). 
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Por força desta decisão judicial figura como sócia-administradora 
da reclamada IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PEDIATRICA LTDA a pessoa de 
MARILEIDE RODRIGUES DANTAS LOTT (CPF 067.430.564-72). E ainda figuram como 
sócios JAIR NOGUEIRA LIMA (CPF 016.060.344-72), MAL'? LANE MAIA (CPF 
0
55.848.414-04) e ISAAC DA CAMARA PIMENTEL FILHO (CPF 054.696.354-49), 

conforme certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 
Norte (v. doc. 04). 

Outrossim, é digno de nota que as decisões judiciais proferida nos 
autos da ação de dissolução parcial de sociedade gozam de efeitos 

erga °nines, eis que 
foram devidamente registradas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - 

JUCERN, conforme faz prova pela Certidão Simplificada em anexo. Desta forma, tem-se 

que a informação constante da base de dados da Receita Federal às fls. 123 e 124 
encontra-se desatualizada, pois informa na data de 11 de julho de 2013 que ALUíSIO 
GARCIA DE CASTRO é sócio-administrador da empresa, quando, na verdade, foi excluído 

da sociedade desde16 de fevereiro de 2006, por força de decisão judicial. 

Como é cediço, a responsabilidade do ex-sócio perdura por dois 

anos após a sua retirada da sociedade, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do 
Código Civil: 

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a 
correspondente modificação do contrato social com o 
consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a 
estes e à sociedade. 

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a 
modificação do contrato, responde o cedente solidariamente 
com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas 
obrigações que tinha como sócio 

Portanto, o excipiente somente poderia ser responsável por 

débitos da reclamada, caso os atuais sócios da empresa fossem insolventes (o que 
Justificaria a extensão da decretação da desconsideração da personalidade jurídica 

aos antigos sócios) e com responsabilidade limitada até a data de 16 de fevereiro de 

2008, quando completou dois anos de seu afastamento da empresa, o que não é o 
caso dos autos. 

Neste sentido, seguem precedentes dos TRT da 108  e 15* Regiões: 

AÇÃO RESCISÓRIA: VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI: \\ 
EXECUÇÃO:  RESPONSABILIDADE DE EX -SÓCIO: 
CARACTERIZAÇÃO: A retirada dos sócios dos quadros da 

3 .Av. Amintas Barros n°3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal • RN 59054-830 1 Fax: 55 (84) 3234.2131 

www. ata rarth a ()advocacia .adv. br 



JL)) 5 

Maranficio _Advocacia 

sociedade executada antes do ajuizamento da ação não 
Implica ausência de responsabilidade pelos créditos 
trabalhistas relativos ao período societário, balizada tal 
responsabilidade, contudo, pela regra disposta no parágrafo 
único do art. 1.003 e art. 1.032, ambos do Código Civil, ou 
seja, até dois anos após a averbação da sua retirada da 
sociedade. Citado o ex-sócio para responder à execução 
após o biénio estabelecido na norma legal, a decisão de 
embargos à execução que o mantém no polo passivo da 
lide Incorre em malferimento à iiteralidade dos dispositivos 
legais citados. Pedido rescisório procedente em parte: 
sentença em execução rescindida e, em novo julgamento, 
acolhidos os embargos opostos para afastar da execução 
o ex-sócio da executada originai. 
(TRT-10 - AR: 2856201100010006 DF 02856-2011-000-10-00-
6 AR, Relator: Desembargadora Maria Regina Machado 
Guimarães, Data de Julgamento: 18/09/2012, 1' Seção 
Especializada, Data de Publicação: 28/09/2012 no DEJT - g.n.) 

RESPONSABILIDADE DO Sócio OU DO ASSOCIADO — CC, 
ARTIGO, 1.032 — Na forma do artigo 1.032 do cc, a 
responsabilidade do sócio subsiste até dois (2) anos da 
averbação na junta comercial ou no cartório civil da resolução 
de sua salda, que, ante o princípio da despersonalizaçâo da 
pessoa jurídica, responde, objetivamente, perante a sociedade 
com fins lucrativos ou, subjetivamente, perante a sociedade 
civil, equiparável a empregador, na forma do § 1°, do artigo 2°, da CLT. (TRT 15' R. — AP 01206-1997-049-15-00-3 — 
(29120/2005) — Rel. Juiz José Pitas — DOESP 24.06.2005) 

Esta matéria não é nova para as Varas do Trabalho da Capital, pois 

nas lides de conhecimento em que fora oportunizado o exercício do contraditório ao 

excipiente, foram acolhidos seus argumentos para declarar a sua exclusão do polo passivo 
da demanda: 

Os sócios ALUISIO GARCIA DE CASTRO e SÔNIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam." 
(PROCESSO 00071/2009-002-21-00.7 RTOrd - doc. 05) 

Os sócios ALUISIO GARCIA DE CASTRO e SONIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a \ 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam. 
(PROCESSO 01520/2009-002-21-00.4 RTOrd - doc. 06) 
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Os sócios ALUISIO GARCIA DE CASTRO e SONIA MARIA 
PINHO DE AOUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam. 
(PROCESSO 64100-02.2010.5.21.0002 RTOrd - doc. 07) 

Idêntica disciplina jurídica foi dada as execuções redirecionadas 

   

   

   

  

contra o excipiente: 

   

    

Com razão o requerente (fls.139/143). 
O Sr Aluisio Garcia de Castro, consoante documentações 
anexadas ás fls.59/73, desligou-se da sociedade, em 
16.02.2006. A sua responsablilidade, portanto, perdurou 
apenas até 16.02.2008, em consonância com o art. 1.032 do 
Código Civil. Entretanto, a presente reclamatória foi interposta 
em 03.06.2011, conforme carimbo de protocolo de 0.02, não 
podendo, assim, ser responsabilidade pela divida em 
execução Cientifique-se. 
(Processo 77600-92.2011.5.21.0005 (RTSum) - doc. 08) 

Vistos, etc. 
Tendo em vista a decisão judicial mencionada, que excluiu da 
sociedade o Sócio Aluizio Garcia de Castro, bem com a 
certidão da JUCERN demonstrando os sócios da executada, 
chamo o feito a ordem, apenas para redirecionar a execução 
para os sócios ISAAC DA CAMARA PIMENTEL FILHO, CPF 
N° 054.696.354.49; JAIR NOGUEIRA LIMA, CPF N° 
016.060.344-72; 	MARILEIDE 	RODRIGUES 	DANTAS 
CALDEIRA LOTT, CPF N° 067.430.564-72; MARY LANE 
MAIA, CPF N°055.845,41404 
Processo n. 112100-70.2009.5.21.0001 (RTSum) - doc. 09) 

Sendo assim, forçoso reconhecer que em cumprimento a 

decisão judicial proferida nos autos da ação de dissolução de sociedade n.° 

001.06.000642-1 da 16' Vara Cível da Comarca de Natal ALUISIO GARCIA DE 

CASTRO deve ser excluído da relação jurídica processual, para que a execução 
prossiga contra a reclamada principal e seus sócios MARILEIDE RODRIGUES DANTAS 
LOTT (CPF 067.430.564-72), JAIR NOGUEIRA LIMA (CPF 016.060.344-72), MALY 
LANE MAIA (CPF 055.848.414-04) e ISAAC DA CAMARA PIMENTEL FILHO (CPF 
054.696.354-49). 

Por fim, apenas para argumentar, cumpre apontar que a penhora 

realizada nos autos ocorreu sobre os rendimentos salariais do excipiente. Assim, por forç 

do disposto no art. 649, IV, do CPC é absolutamente ilegal a penhora realizada nos os 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, 
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pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 

destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 
honorários de profissional liberal. 

Como não poderia deixar de ser, o Tribunal Superior do Trabalho 

considera ilegal a penhora sobre os vencimentos do sócio, ainda que limitada a um 
percentual, como é ocaso dos autos: 

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA 
PENHORA SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO DE SÓCIO 
DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGALIDADE. O.J. N° 153 DA 
SBDI-2. INCIDÊNCIA. Os salários são alcançados pela 
impenhorabilidade absoluta prevista no artigo 649, inciso IV, do 
Código de Processo Civil. Portanto, reveste-se de ilegalidade a 
determinação de bloqueio de remuneração de sócio da 
empresa executada ainda Que limitada a determinado 
percentual dos valores recebidos mensalmente. Incidência da 
Orientação Jurisprudenciai n° 153 da SBDI-2. Recurso 
ordinário conhecido e provido. 
(RO - 37800-94.2011.5.13.0000 , Relator Ministro: Emmanoel 
Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2013, Subseção II 
Especializada em Dissfdlos Individuais, Data de Publicação: 
03/05/2013 - doo 10.) 

Desta feita, ainda que se supere a tese da ilegitimidade passiva de 

ALUISIO GARCIA DE CASTRO para figurar no polo passivo da execução, é forçoso 

reconhecer a ilegalidade da penhora realizada nos autos por ter constrito verba de 
natureza impenhorável. 

III. DO PEDIDO CAUTELAR: 

Cumpre apontar, que sequer o excipiente foi citado nos autos, 
mesmo após a realização do bloqueio, em desrespeito a decisão de fls. 121/121 que 
determinou que "havendo bloqueiro de numerário, ainda que parcial, coloque-o 

Imediatamente à disposição deste juízo, e ato contínuo. intime(m)-se os titular(es) do 
crédito, país manifesta_ção no ()MIO de cinco dias." 

E para agravar a situação, em recente consulta ao sistema de 

acompanhamento processual, o excipiente verificou que foi proferido o seguinte despacho: 

• 

• 
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Ocorre que até o momento, o excipiente, que teve direcionada 

contra si a execução trabalhista não foi citado. E pasme já foi determinada a entrega do 

valor bloqueado do seu salário. Assim, em respeito ao princípio do contraditório e ampla 

defesa, com base no poder geral de cautela, deve ser determinada liminarmente a 

suspensão do despacho que determinou o saque das quantias bloqueadas, isto porque 

uma vez sacado o valor depositado em juízo será praticamente impossível restituir-se o 
excipiente em caso de sucesso de sua tese. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A vista do exposto, requer que se conheça da presente exceção de 

incompetência para liminarmente determinar a suspensão do despacho proferido em 17 de 

fevereiro de 2014, que determinou o levantamento das guias de fls. 145/147; e, no mérito, 

o acolhimento da presente para declarar-se a ausência de legitimidade passiva do ex-

sócio ALUÍSIO GARCIA DE CASTRO para figurar na presente execução, revogando-se as 

decisões de fls. 121/122 e 128, determinando-se, ainda, a revogação do mandado de 

penhora e a devolução dos valores bloqueados ao excipiente. 

Sucessivamente, em caso de rejeição da tese principal, requer a 

declaração da ilegalidade da penhora realizada sobre os vencimentos do excipiente, na 

forma do art. 649, IV do CPC e jurisprudência do TST, para determinar-se a revogação do 

mandado de penhora sobre os vencimentos e, via de consequência, proceder-se com a 

devolução dos valores já bloqueados ao excipiente. 

Protesta provar o alegado por prova documental. 

Nestes termos, 

Pede deferimento, 

Natal/RN, 19 de fevereiro de 2014. 

ti 
AuUttbtosta Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

august @maranhaoadvocacia.adv.br  
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA SEXTA (6') VARA DO 
TRABALHO DE NATALJRN: 

Processo: 

Reclamante 

Reclamada: 

Referência: 

    

127700-19.2009321.0006 (RTord) 

Joseane Lima de Souza 

IMEP - Instituto de Medicina Pediatrica Ltda. 

Exceção de pré-executividade 

RECEBI  '.• f  

Er" taratIQL".. 

\itai 
ruhli 

jáé 

(r7yuc-R-) 

ALUISIO GARCIA DE CASTRO, brasileiro, casado, médico, 
portador da Carteira de Identidade n.° 072.904 SSP/RN, CPF/MF n.° 261.992.548-72 e 
CTPS 77.810 Série 209, residente na Rua Governador Juvenal Lamartine, n.° 18, Apto 

601, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-280, pelos advogados ao final assinados, til instrumento 
procuratório, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3.137, Sala 05, Lagoa 

Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência 
opor 

EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO CAUTELAS 

Em desfavor de JOSEANE LIMA DE SOUZA, já qualificada nos 
autos do processo em epígrafe, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 

I. SÍNTESE FÁTICA: 

Por meio da 

determinada a aplicação da teoria 

sócios da empresa respondam com 

autos. 

decisão interlocutória (despacho) de fls. 220/221 foi 

da desconsideração da pessoa jurídica para que os 

seu patrimônio pessoal pelos débitos constituídos nos 

Av. Amimas Barros n°3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal - RN 59054-830 j Fax 55 (84) 3734.2131 

www.rnaranhaoadvocacia  .adv.hr  
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Em cumprimento a esta determinação, foi realizada consulta a base 

de dados da Receita Federal (v. fls. 222/225), a qual apontou o CPF 261.992.548-72, de 

ALUÍSIO GARCIA DE CASTRO, como responsável pelo empresa IMEP - INSTITUTO DE 
MEDICINA PEDIATRICA LTDA. na  qualidade de sócio-administrador. 

Assim, em ato contínuo, foi determinada a citação do excipiente. 

Ocorre que, ALUISIO GARCIA DE CASTRO não deve figurar no polo passivo da lide por 

não pertencer ao quadro societário da reclamada empresa IMEP - INSTITUTO DE 

MEDICINA PEDIATRICA LTDA. desde 16 de fevereiro de 2006, ou seja, muito antes do 

período reclamado na petição inicial e do ajuizamento da presente reclamação trabalhista. 

II. MÉRITO DA EXCEÇÃO: 

A exceção de pré-executividade constitui-se um meio pelo qual o 

devedor pode, através de uma simples petição, defender-se apresentando matérias 

previamente expostas e capazes de macular a execução. 

No caso dos autos, cumpre apontar que houve grave vício no que 

toca a legitimidade passiva de ALUISIO GARCIA DE CASTRO para responder por débitos 

da reclamada IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PEDIATRICA LTDA que enseja a 

oposição da presente exceção, 

O excipiente ALUISIO GARCIA DE CASTRO retirou-se da 

sociedade desde 31 de outubro de 2005, conforme ajustado em Ata de Assembleia • 	Extraordinária de Reunião de Sócios às fls. 78/79 dos autos, e na data de 16 de fevereiro 

de 2006, teve reconhecido seu direito a retirada da empresa por força de decisão 

interlocutória, confirmada por sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação 

de dissolução parcial de sociedade n.° 001.06.000642-1, cujo trâmite se deu na 158  Vara 
Chiei da Comarca de Natal (v. doc 03), conforme dispositivo sentenciai: 

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial  
para dissolução parcial do IMEP 	Instituto de Medicina 
Pediátrica, Com a exclusão das pessoas de Sônia Maria Pinho 
de Aquino e Aluisio Garcia de Castro de seu quadro societário  
com apuração de haveres em fase de liquidação do julgado, Z, 
permanecendo vedada a alienação de qualquer bem da 
empresa, salvaguardando direito dos ex-sócios, até finalização 
da apuração mediante pericial, na forma prevista nos arts. 420 
e seguintes, do Código de Processo Civil, mediante a 
verificação física e contábil dos bens e direitos do acervo 
social. 
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As despesas decorrentes da apuração de haveres 
deverão ser arcadas pelos sócios, incluídos os excluídos, de 
acordo com a participação societária de cada um. 

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatfcios, fixados estes em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da causa. 

Julgo procedente o reclamo cautelar, confirmando a  
nomeação da requerente Marileide Rodrioues Dantas Lott, até  
trânsito em julgado da presente sentença podendo  
posteriormente ser alterado de acordo com posterior 
exteriorização da vontade dos sócios remanescentes.  

Condeno a parte vencida (requeridos) ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatIcios, fixados 
estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 
(dispositivo da sentença do processo 001.06.000642-1, da 15a 
Vara Cível da Comarca de Natal - grifo acrescido). 

Outrossim, é digno de nota que as decisões judiciais proferida nos 
autos da ação de dissolução parcial de sociedade gozam de efeitos erga omnes, eis que 
foram devidamente registradas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - 

JUCERN, conforme faz prova pela Certidão Simplificada em anexo. 

Por força desta decisão judicial figura como sócia-administradora 
da reclamada IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PEDIATRICA LTDA a pessoa de 

MARILEHDE RODRIGUES DANTAS L077 (CPF 067.430.564-72). E ainda figuram como 

sócios JAIR NOGUEIRA LIMA (CPF 016.060.344-72) MALY LANE MAIA (CPF 

055.848.414-04) e ISAAC DA CAMARA PIMENTEL FILHO (CPF 054,696.354-49), 

conforme certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 

Norte (v. doc. anexo). 

Desta forma, tem-se que a base de dados da Receita Federal 
resultado da consulta de fls. 222/225 se encontra desatuallzada, pois informa que 

ALUISIO GARCIA DE CASTRO é sócio-administrador da empresa, quando, na verdade, 

foi excluído da sociedade desde16 de fevereiro de 2006, por força de decisão judicial 
transitada em julgado. 

Na verdade, tem-se que a inércia dos sócios remanescentes da 

reclamada principal, especialmente de sua sócia administradora MARILEIDE 

RODRIGUES DANTAS LOTT em atualizar a informação do quadro societário Junto a 

Receita Federal do Brasil fez com que fosse necessário a expedição de oficio 

direcionado a Receita Federal do Brasil para excluir ALUiSIO GARCIA DE CASTRO 

quando a responsabilidade fiscal do IMEP (v. doc anexo). 

3 Av. Amimas Barros n. 3137 Sala 5 Lagoa Nova Nata! - RN 59054-830 J Fax: 55(84) 3234.2131 
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Sendo assim, deve ser reconhecida a exclusão do excipiente 

da qualidade de sócio da reclamada. Logo, como é cediço, o excipiente não deve 

responder pelos débitos constituídos nos autos posto que a responsabilidade do ex-

sócio perdura por dois anos após a sua retirada da sociedade, nos termos do art. 

1.003, parágrafo único, do Código Civil: 

21aranfião Advocacia 

O Juizo da Segunda Vara do Trabalho em demanda similar 

após reconhecer a ilegitimidade do excipiente por meio de sentença de 

conhecimento, verificou em sede de processo de execução a fraude a execução 

praticada pelos sócios da reclamada em despacho abaixo transcrito: 

Muito embora as consultas realizadas junto aos 
bancos de dados da Receita Federal (Infojud) não tenham 
contribuído para o impulsionamento executivo do feito na 
direção do princípio do resultado, a pesquisa efetuada junto a 
base de dados do Banco Central (CCS) indicam que os sócios 
executados estão vinculados a outras empresas, bem corno 
foram constituldos mandatários financeiros por diversas 
pessoas. 

Pois bem. Em detalhamento, no que se refere à sócia 
Marileide Rodrigues Dantas Caldeira Lott, verifico que consta 
dos dados que o CPF da executada está relacionado ao 
cadastro da empresa IND DE ALIMENTOS GRANJA DO 
GAUCHO LTDA ME, 07.007.626/0001-79, cujo sócio-
administrador, ao que tudo indica, seria seu cônjuge, Sr. 
CARLOS HENRIQUE CALDEIRA LOTT, CPF n.° 204.185.156-
20, que também consta da pesquisa como seu vinculado 
financeiro. 

Com raiano ao Sr, Jair Nogueira Lima, afiro sua 
vinculação com a empresa CENTER STORE COMERCIAL 
LTDA - ME, 00.649.824/0001-97, em cujo quadro societário 
figuram, respectivamente, CASSANDRA PIMENTEL 
NOGUEIRA LIMA, CPF n.° 565.874.494-68 e VANIA 
PIMENTEL NOGUEIRA LIMA, CPF n.° 284.930.284-87 (ao 
que tudo indica sua filha e sua esposa), que também 
outorgaram procuração bancária ao referido executado. 

Nesta senda, o quadro detalhado revela que os 
executados podem estar se valendo de interpostos familiares 
para ocultar seu verdadeiro patrimônio, o que reforça a ilação 
de abuso de personalidade jurídica, de que se ocupa o art. 50 
do Código Civil, de aplicação a espécie, nos termos dos arts. 
8°, 769 e 889 da CIT. 

Desta feita, considerando a preferência de que trata o 
art. 655, I, do Código de Processo Civil, de aplicação supletiva, 
bem como o dever do Juiz da Execução em buscar os bens de 
acordo com a ordem de liquidez, de modo a obter os recursos 
para a satisfação da obrigação com o menor esforço e gasto 
por parte do Poder Judiciário, determino, em caráter cautelar 
de arresto (art. 798, CPC), a expedição de ordem judicial 
eletrônica de bloqueios de ativos, em nome das referidas 
empresas e pessoas, com as quais os executados tem 
vinculação societária ou de representação jurídica. 
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Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a 
correspondente modificação do contrato social com o 
consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a 
estes e à sociedade. 

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a 
modificação do contrato, responde o cedente solidariamente 
com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas 
obrigações que tinha como sócio 

Portanto, o excipiente somente poderia ser responsável por 

débitos da reclamada, caso os atuais sócios da empresa fossem insolventes e com 

responsabilidade limitada até a data de 16 de fevereiro de 2008, quando completou 

dois anos de seu afastamento da empresa, o que não é o caso dos autos.  

Neste sentido, seguem precedentes dos TRT da 10' e 15° Regiões: 

AÇÃO RESCISÓRIA: VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI .  
EXECUÇÃO: RESPONSABILIDADE DE EX -sócio: 
CARACTERIZAÇÃO: A retirada dos sócios dos quadros da 
sociedade executada antes do ajuizamento da ação não 
implica ausência de responsabilidade pelos créditos 
trabalhistas relativos ao período societário, banzada tal 
responsabilidade, contudo, pela regra disposta no parágrafo 
único do art. 1.003 e art. 1.032, ambos do Código Civil, ou 
seja, até dois anos após a averbação da sua retirada da 
sociedade. Citado o ex-sócio para responder à execução 
após o biênio estabelecido na norma legal, a decisão de 
embargos à execução que o mantém no polo passivo da 
lide incorre em malferimento à literalldade dos dispositivos 
legais citados. Pedido rescisório procedente em parte: 
sentença em execução rescindida e, em novo julgamento, 
acolhidos os embargos opostos para afastar da execução 
o ex-sócio da executada original. 
(TRT-10 - AR: 2856201100010006 DF 02856-2011-000-10-00-
6 AR, Relator Desembargadora Maria Regina Machado 
Guimarães, Data de Julgamento: 18/09/2012,  16 Seção 
Especializada, Data de Publicação: 28/09/20/2 no DEJT - g.n.) 

RESPONSABILIDADE DO Sócio OU DO ASSOCIADO — CC, 
ARTIGO, 1.032 — Na forma do artigo 1.032 do cc, a 
responsabilidade do sócio subsiste até dois (2) anos da 
averbação na junta comercial ou no cartório civil da resolução 
de sua saída, que, ante o principio da despersonalização da 
pessoa jurídica, responde, objetivamente, perante a sociedade 
com fins lucrativos ou, subjetivamente, perante a sociedade 
civil, equiparável a empregador, na forma do § 1°, do artigo 2°, 
da CLT. (TRT 15° R. — AP 01206-1997-049-15-00-3 — 
(29120)2005)— Rel. Juiz José Pitas — DOESP 24.06.2005) 

Esta matéria não é nova para as Varas do Trabalho da Capital, pois 

nas lides de conhecimento em que fora oportunizado o exercício do contraditório ao 
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excipiente, foram acolhidos seus argumentos para declarar a sua exclusão do polo passivo 
da demanda: 

Os sócios ALUÍSIO GARCIA DE CASTRO e SONIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam." 
(PROCESSO 00071/2009-002-21-00.7 RTOrd - doc. anexo) 

Os sócios ALUISIO GARCIA DE CASTRO e SÔNIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam. 
(PROCESSO 01520/2009-002-21-00.4 RTOrd) 

Os sócios ALUISIO GARCIA DE CASTRO e SONIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam. 
(PROCESSO 64100-02.2010.5.21.0002 RTOrd) 

Idêntica disciplina jurídica foi dada as execuções redirecionadas 
contra o excipiente: 

Com razão o requerente (fls.139/143). 
O Sr. Aluísio Garcia de Castro, consoante documentações 
anexadas às fis.59/73, desligou-se da sociedade, em 
16.02.2006. A sua responsablilldade, portanto, perdurou 
apenas até 16.02.2008, em consonância com o art 1.032 do 
Código Civil. Entretanto, a presente reclamatória foi interposta 
em 03.06.2011, conforme carimbo de protocolo de f1.02, não 
podendo, assim, ser responsabilidade pela divida em 
execução. Cientifique-se. 
(Processo 77600-92.2011.5.21.0005 (RTSum) - doc. anexo) 

Vistos, etc. 
Tendo em vista a decisão judicial mencionada, que excluiu da 
sociedade o Sócio Aluizio Garcia de Castro, bem com a 
certidão da JUCERN demonstrando os sócios da executada, 
chamo o feito a ordem, apenas para redirecionar a execução 
para os sócios ISAAC DA CAMARA PIMENTEL FILHO, CPF 
N° 054.696.354.49; JAIR NOGUEIRA LIMA, CPF N° 
016.060.344-72; MARILEIDE RODRIGUES DANTAS 
CALDEIRA LOTE, CPF N° 087.430.564-72; MARY LANE 
MAIA, CPF N° 055.848.414-04. 
Processo n. 112100-70.2009.5.21.0001 (RTSum) - doc. anexo) 
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Sendo assim, forçoso reconhecer que em cumprimento a 

decisão Judicial proferida nos autos da ação de dissolução de sociedade n.° 

001.06.000642-1 da 15° Vara Cível da Comarca de Natal ALUÍSIO GARCIA DE 

CASTRO deve ser excluído da relação jurídica processual, para que a execução 
prossiga contra a reclamada principal e seus sócios MARILEIDE RODRIGUES DANTAS 
L017 (CPF 067.430.564-72), JAIR NOGUEIRA LIMA (CPF 016.060.344-72), MAL'! 
LANE MAIA (CPF 055.848.414-04) e ISAAC DA CAMAFtA PIMENTEL FILHO (CPF 
054.696.354-49). 

III, CONSIDERACÕES FINAIS: 

À vista do exposto, requer que se conheça da presente exceção de 

incompetência para declarar-se a ausência de legitimidade passiva do ex-sócio ALUISIO 

GARCIA DE CASTRO para figurar na presente execução. 

Protesta provar o alegado por prova documental. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2014. 

osta Maranhão Valle 

OAB/RN 5.418 

augu to@maranhaoadvocacia.adv.br  
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA SEXTA (61 VARA DO 
TRABALHO DE NATAL/RN: 

c-6 q<f)\-- 
Processo: 

Reclamante: 

Reclamada: 

Referência: 

92500-14.2010.5.21.0006 (RTord) 

Rosa Maria Oliveira da Fonseca 

IMEP - Instituto de Medicina Pediatrica Ltda. 

Exceção de pré-executividade 

RErfF31,a,_ „ (j§d  
Em, 	 

erhji.itp 

 

Veta 

   

ALUÍSIO GARCIA DE CASTRO, brasileiro, casado, médico, 
portador da Carteira de Identidade n.° 072.904 SSP/RN, CPF/MF n.° 261.992.548-72 e 
CTPS 77.810 Série 209, residente na Rua Governador Juvenal Lamartine, n.° 18, Apto 

601, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-280, pelos advogados ao final assinados, ut instrumento 
procuratorio, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3.137, Sala 05, Lagoa 

Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência 
opor 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO CAUTELAR  

Em desfavor de ROSA MARIA OLIVEIRA DA FONSECA, já 
qualificada nos autos do processo em epígrafe, pelos fatos e fundamentos que passa a 
expor, 

1. SÍNTESE FÁTICA: 

1 Av. Amimas Barros n° 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal • RN 59054.830 1 Fax! 55 (84) 3234.2131 
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Por meio da 

determinada a aplicação da teoria 

sócios da empresa respondam com 

autos. 

decisão interlocutórla (despacho) de fls. 167/168 foi 
da desconsideração da pessoa jurídica para que os 

seu patrimônio pessoal pelos débitos constituídos nos 
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Em cumprimento a esta determinação, foi realizada consulta a base 

de dados da Receita Federal (v. Os. 170/172), a qual apontou o CPF 261.992.548-72, de 

ALUISIO GARCIA DE CASTRO, como responsável pelo empresa IMEP - INSTITUTO DE 
MEDICINA PEDIATRICA LTDA. na  qualidade de sócio-administrador. 

Assim, em ato contínuo, foi determinada a citação do excipiente. 

Ocorre que, ALUISIO GARCIA DE CASTRO não deve figurar no polo passivo da lide por 

não pertencer ao quadro societário da reclamada empresa IMEP - INSTITUTO DE 

MEDICINA PEDIATRICA LTDA. desde 16 de fevereiro de 2006, ou seja, muito antes do 

período reclamado na petição inicial e do ajuizamento da presente reclamação trabalhista. 

II. MÉRITO DA EXCEÇÃO: 

A exceção de pré-executividade constitui-se um meio pelo qual o 

devedor pode, através de unia simples petição, defender-se apresentando matérias 

previamente expostas e capazes de macular a execução. 

No caso dos autos, cumpre apontar que houve grave vicio no que 

toca a legitimidade passiva de ALUISIO GARCIA DE CASTRO para responder por débitos 

da reclamada IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PEDIATRICA LTDA que enseja a 
oposição da presente exceção. 

• O excipiente ALUISIO GARCIA DE CASTRO retirou-se da 

sociedade desde a data de 16 de fevereiro de 2006, por força de decisão interlocutória, 

confirmada por sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação de dissolução 

parcial de sociedade n.° 001.06.000642-1, cujo trâmite se deu na 15° Vara Cível da 

Comarca de Natal (v. doc 03), conforme dispositivo sentenciai: 

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial  
para dissolução parcial do IMEP — Instituto de Medicina 
Pediátrica, com a exclusão das pessoas de Sônia Maria Pinho 
de Aquino e Aluísio Garcia de Castro de seu quadro societário  
com apuração de haveres em fase de liquidação do julgado, 
tendo como data-base para apuração o dia 16.02.2006, 
permanecendo vedada a alienação de qualquer bem da 
empresa, salvaguardando direito dos ex-sócios, até finalização 
da apuração mediante pericial, na forma prevista nos arts. 420 
e seguintes, do Código de Processo Civil, mediante a 
verificação física e contábil dos bens e direitos do acervo 
social. 

As despesas decorrentes da apuração de haveres 
deverão ser arcadas pelos sócios, incluídos os excluidos, de 
acordo com a participação societária de cada um. 
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Condeno a parte vencida ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocaticios, fixados estes em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da causa. 

Julgo procedente o reclamo cautelar, confirmando a 
nomeacão da requerente Marileide Rodriques Dantas Lott, até  
trànsito em iulqado da presente sentença. Podendo  
posteriormente. ser alterado de acordo com posterior 
exteriorização da vontade dos sócios remanescentes.  

Condeno a parte vencida (requeridos) ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 
estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 
(dispositivo da sentença do processo 001.06.000642-1, da 153  
Vara Cível da Comarca de Natal). 

Outrossim, é digno de nota que as decisões judiciais proferida nos 

autos da ação de dissolução parcial de sociedade gozam de efeitos erga omnes, eis que 
foram devidamente registradas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - 

JUCERN, conforme faz prova pela Certidão Simplificada em anexo. 

Por força desta decisão judicial figura como sócia-administradora 

da reclamada IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PEDIATRICA LTDA a pessoa de 

MARILEIDE RODRIGUES DANTAS LOTE (CPF 067.430.564-72). E ainda figuram como 

sócios JAIR NOGUEIRA LIMA (CPF 016.060.344-72) MAL',' LANE MAIA (CPF 

055.848.414-04) e ISAAC DA CAMARA PIMENTEL FILHO (CPF 054.696.354-49), 

conforme certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 

Norte (v. doc. anexo). 

Desta forma, tem-se que a base de dados da Receita Federal 

encontra-se desatualizada, pois informa na data de 11 de julho de 2013 que ALUISIO 

GARCIA DE CASTRO é sócio-administrador da empresa, quando, na verdade, foi excluído 

da sociedade desde16 de fevereiro de 2006, por força de decisão judicial 

A Inércia dos sócios remanescentes da reclamada principal em 

atualizar a informação do quadro societário junto a Receita Federal do Brasil fez 

com que fosse necessário a expedição de ofício direcionado a Receita Federal do 

Brasil para excluir ALU1S10 GARCIA DE CASTRO quando a responsabilidade fiscal 
do IMEP (v. doc anexo). 

Como é cediço, a responsabilidade do ex-sócio perdura por dois 

anos após a sua retirada da sociedade, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do 
Código Civil: 

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a 
correspondente modificação do contrato social com o 
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consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a 
estes e à sociedade. 

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a 
modificação do contrato, responde o cedente sotidariamente 
com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas 
obrigações que tinha como sócio 

Portanto, o excipiente somente poderia ser responsável por 

débitos da reclamada, caso os atuais sócios da empresa fossem insolventes (o que 

justificaria a extensão da decretação da desconsideração da personalidade jurídica 

aos antigos sócios) e com responsabilidade limitada até a data de 16 de fevereiro de 

2008, quando completou dois anos de seu afastamento da empresa, o que não é o  
caso dos autos. 

Neste sentido, seguem precedentes dos TRT da 10a e 15a Regiões: 

• 

AÇÃO RESCISÓRIA: VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI: 
EXECUÇÃO: RESPONSABILIDADE DE EX -SC5C10: 
CARACTERIZAÇÃO: A retirada dos sócios dos quadros da 
sociedade executada antes do ajuizamento da ação não 
implica auséncia de responsabilidade pelos créditos 
trabalhistas relativos ao período societário, balizada tal 
responsabilidade, contudo, peia regra disposta no parágrafo 
único do art. 1.003 e art. 1.032, ambos do Código Civil, ou 
seja, até dois anos após a averbação da sua retirada da 
sociedade. Citado o ex-sócio para responder à execução 
após o biênio estabelecido na norma legal, a decisão de 
embargos à execução que o mantém no polo passivo da 
lide incorre em malferimento à literalidade dos dispositivos 
legais citados. Pedido rescisório procedente em parte: 
sentença em execução rescindida e, em novo julgamento, 
acolhidos os embargos opostos para afastar da execução 
o 0x-sócio da executada original. 
(TRT-10 - AR: 2856201100010006 DF 02856-2011-000-10-00-
6 AR, Relator: Desembargadora Maria Regina Machado 
Guimarães, Data de Julgamento: 18/09/2012, 1 Seção 
Especializada, Data de Publicação: 28/09/2012 no DEJT - g.n.) 

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO OU DO ASSOCIADO — CC, 
ARTIGO, 1.032 — Na forma do artigo 1.032 do cc, a 
responsabilidade do sócio subsiste até dois (2) anos da 
averbação na junta comercial ou no cartório civil da resolução 
de sua saída, que, ante o principio da despersonalização da 
pessoa jurídica, responde, objetivamente, perante a sociedade 
com fins lucrativos ou, subjetivamente, perante a sociedade 
civil, equiparável a empregador, na forma do § 1°, do artigo 2°, 
da CLT. (TRT 15' R. — AP 01206-1997-049-15-00-3 — 
(29120/2005) — Rel. Juiz José Pitas — DOESP 24.06.2005) 

Esta matéria não é nova para as Varas do Trabalho da Capitai, pois \ 
nas lides de conhecimento em que fora oportunizado o exercício do contraditório ao 
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excipiente, foram acolhidos seus argumentos para declarar a sua exclusão do polo passivo 
da demanda: 

Os sócios ALUISIO GARCIA DE CASTRO e SÔNIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam." 
(PROCESSO 00071/2009-002-21-00.7 RTOrd - doc. anexo) 

Os sócios ALUISIO GARCIA DE CASTRO e SONIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam. 
(PROCESSO 01520/2009-002-21-00.4 RTOrd) 

Os sócios ALUISIO GARCIA DE CASTRO e SONIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por Ilegitimidade passiva ad causam 
(PROCESSO 64100-02.2010.521.0002 RTOrd) 

Idêntica disciplina jurídica foi dada as execuções redirecionadas 
contra o excipiente: 

Com razão o requerente (fls.139/143). 
O Sr. Aluísio Garcia de Castro, consoante documentações 
anexadas às 05.59/73, desligou-se da sociedade, em 
16.02.2006. A sua responsablilidade, portanto, perdurou 
apenas até 16.02.2008, em consonãncia com o art. 1.032 do 
Código Civil. Entretanto, a presente reclamatória foi interposta 
em 03.06.2011, conforme carimbo de protocolo de 0.02, não 
podendo, assim, ser responsabilidade pela dívida em 
execução. Cientifique-se. 
(Processo 77600-92.2011.5.21.0005 (RTSum) - doc. anexo) 

Vistos, etc. 
Tendo em vista a decisão judicial mencionada, que excluiu da 
sociedade o Sócio Aluizio Garcia de Castro, bem com a 
certidão da JUCERN demonstrando os sócios da executada, 
chamo o feito a ordem, apenas para redirecionar a execução 
para os sócios ISAAC DA CAMARA PIMENTEL FILHO, CPF 
N° 054.696.354.49 JAIR NOGUEIRA LIMA, CPF N° 
016.060.344-72; MARILEIDE RODRIGUES DANTAS 
CALDEIRA LOTT, CPF N° 067.430.564-72; MAR? LANE 
MAIA, CPF N° 055.848.414.04. 
Processo n. 112100-70.2009.5.21.0001 (RTSum) - doc. anexo) 
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Sendo assim, forçoso reconhecer que em cumprimento a 

decisão Judicial proferida nos autos da ação de dissolução de sociedade n.° 

001.06.000642-1 da 15° Vara Cível da Comarca de Natal ALLIFSIO GARCIA DE 

CASTRO deve ser excluído da relação jurídica processual, para que a execução 
prossiga contra a reclamada principal e seus sócios MARILEIDE RODRIGUES DANTAS 
LOTT (CPF 067.430.564-72), JAIR NOGUEIRA LIMA (CPF 016.060.344-72), MALY 
LANE MAIA (CPF 055.848.414-04) e ISAAC DA CAMARA PIMENTEL FILHO (CPF 
054.696.354-49). 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

vista do exposto, requer que se conheça da presente exceção de 

incompetência para declarar-se a ausência de legitimidade passiva do ex-sócio ALUISIO 

GARCIA DE CASTRO para figurar na presente execução, 

Protesta provar o alegado por prova documental 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2014. 

Augus 	ta Maranhão Valia 

OAB/RN 5.418 

augusto@ ranhaoadvocacia.adv.br  
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Reclamante: 

Reclamada: 

Referência: 

62800-84.2010.5.21.0008 (RTord) 

Francisca de França Pereira e outras 

IMEP - Instituto de Medicina Pediatrica Ltda. 

Exceção de pré-executividade 

NA Maranhão Advocacia 
gs. aa 

  

DA OITAVA (8') VARA DO EXCELENTESSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) 

TRABALHO DE NATAL/RN: 

ALUISIO GARCIA DE CASTRO, brasileiro, casado, médico, 

portador da Carteira de Identidade n.° 072.904 SSP/RN, CPF/MF n.° 261.992.548-72 e 

CTPS 77.810 Série 209, residente na Rua Governador Juvenal Lamadine, n.° 18, Apto 

601, Tirai, Natal/RN, CEP 59.020-280, pelos advogados ao final assinados, ut instrumento 

procuratórlo, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3.137, Sala 05, Lagoa 

Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência 

opor 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO CAUTELAR 

Em desfavor de FRANCISCA DE FRANÇA PEREIRA, IVONEIDE 

COSTA RODRIGUES e NILZA DA SILVA PESSOA, já qualificadas nos autos do 

' processo em epígrafe, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 

I. SÍNTESE FÁTICA:  

Por meio da decisão interlocutória (despacho) de fls. 199 foi 

determinada a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica para que os--; 

sócios da empresa respondam com seu património pessoal pelos débitos constituídos nos 

autos. 
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Em cumprimento a esta determinação, foi realizada consulta a base 

de dados da Receita Federal (v. fls. 200/201), a qual apontou o CPF 261.992.548-72, de 

ALUISIO GARCIA DE CASTRO, como responsável pelo empresa IMEP - INSTITUTO DE 
MEDICINA PEDIATRICA LTDA. na  qualidade de sócio-administrador. 

Assim, em ato contínuo, foi determinada a citação do excipiente. 

Ocorre que, ALUISIO GARCIA DE CASTRO não deve figurar no polo passivo da lide por 

não pertencer ao quadro societário da reclamada empresa IMEP - INSTITUTO DE 

MEDICINA PEDIATRICA LTDA. desde 16 de fevereiro de 2006, ou seja, muito antes do 

período reclamado na petição inicial e do ajuizamento da presente reclamação trabalhista. 

II. MÉRITO DA EXCECÃO: 

A exceção de pré-executividade constitui-se um meio pelo qual o 

devedor pode, através de uma simples petição, defender-se apresentando matérias 

previamente expostas e capazes de macular a execução. 

No caso dos autos, cumpre apontar que houve grave vício no que 

toca a legitimidade passiva de ALUISIO GARCIA DE CASTRO para responder por débitos 

da reclamada IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PEDIATRICA LTDA que enseja a 

oposição da presente exceção. 

O excipiente ALUISIO GARCIA DE CASTRO retirou-se da 

sociedade desde 31 de outubro de 2005, conforme ajustado em Ata de Assembleia 

Extraordinária de Reunião de Sócios (em anexo) e na data de 16 de fevereiro de 2006, 

teve reconhecido seu direito a retirada da empresa por força de decisão interlocutória, 

confirmada por sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação de dissolução 

parcial de sociedade n,° 001.06.000642-1, cujo trâmite se deu na 15 Vara Cível da 

Comarca de Natal (v. doo 03), conforme dispositivo sentenciai: 

Ante o exposto julgo procedente a pretensão inicial  
para dissolução parcial do IMEP — Instituto de Medicina 
Pediátrica, com a exclusão das pessoas de Sônia Maria Pinho 
de Aquino e Aluísio Garcia de Castro de seu Quadro societário, 
com apuração de haveres em fase de liquidação do julgado, 2, 
permanecendo vedada a alienação de qualquer bem da 
empresa, salvaguardando direito dos ex-sócios, até finalização 
da apuração mediante pericial, na forma prevista nos arts, 420 
e seguintes, do Código de Processo Civil, mediante a 
verificação física e contábil dos bens e direitos do acervo 
social. \C) 
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As despesas decorrentes da apuração de haveres 
deverão ser arcadas pelos sócios, incluídos os excluídos, de 
acordo com a participação societária de cada um. 

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocaficios, fixados estes em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da causa. 

Julco procedente o reclamo cautelar, confirmando a 
nomeação da requerente Marileide Rodriques Dantas Lott. até 
trânsito em iuloado da presente sentença, podendo  
posteriormente. ser alterado de acordo com posterior 
exteriorização da vontade dos sócios remanescentes  

Condeno a parte vencida (requeridos) ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 
estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 
(dispositivo da sentença do processo 001.06.000642-1, da 15° 
Vara Cível da Comarca de Natal - grifo acrescido). 

Outrossim, é digno de nota que as decisões judiciais proferida nos 

autos da ação de dissolução parcial de sociedade gozam de efeitos erga omnes, eis que 

foram devidamente registradas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - 

JUCERN, conforme faz prova pela Certidão Simplificada em anexo. 

Por força desta decisão judicial figura como sócia-administradora 

da reclamada IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PEDIATRICA LTDA a pessoa de 

MARILEIDE RODRIGUES DANTAS LOTT (CPF 067.430.564-72). E ainda figuram como 

sócios JAIR NOGUEIRA LIMA (CPF 016.060.344-72) MALY LANE MAIA (CPF 

055.848.414-04) e ISAAC DA CAMARA PIMENTEL FILHO (CPF 054.696.354-49), 

conforme certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 

Norte (v. doc. anexo). 

Desta forma, tem-se que a base de dados da Receita Federal se 

encontra desatualizada, pois informa que ALUÍSIO GARCIA DE CASTRO é sócio-

administrador da empresa, quando, na verdade, foi excluído da sociedade desde16 de 

fevereiro de 2006, por força de decisão judicial transitada em julgado. 

Ora, a inércia dos sócios remanescentes da reclamada 

principal, especialmente de sua sócia administradora MARILEIDE RODRIGUES 

DANTAS LOTT, é proposital para prejudicar seu antigo sócio e tentar esquivar-se de 

suas responsabilidades. 

O Juizo da Segunda Vara do Trabalho em demanda similar 

após reconhecer a ilegitimidade do excipiente por meio de sentença de 

conhecimento, verificou em sede de processo de execução a fraude a execução 

praticada pelos sócios da reclamada em despacho abaixo transcrito: 
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Muito embora as consultas realizadas junto aos 
bancos de dados da Receita Federal (Infojud) não tenham 
contribuído para o impulsionamento executivo do feito na 
direção do princípio do resultado, a pesquisa efetuada junto a 
base de dados do Banco Central (CCS) indicam que os sócios 
executados estão vinculados a outras empresas, bem como 
foram constituídos mandatários financeiros por diversas 
pessoas. 

Pois bem. Em detalhamento, no que se refere à sócia 
Marileide Rodrigues Dantas Caldeira Lott, verifico que consta 
dos dados que o CPF da executada está relacionado ao 
cadastro da empresa IND DE ALIMENTOS GRANJA DO 
GAUCHO LTDA ME, 07.007.626/0001-79, cujo sócio-
administrador, ao que tudo indica, seria seu cônjuge, Sr. 
CARLOS HENRIQUE CALDEIRA LOTT, CPF n.° 204.185.156-
20, que também consta da pesquisa como seu vinculado 
financeiro. 

Com relacão ao Sr. Jair Nogueira Lima, afiro sua 
vinculação com a empresa CENTER STORE COMERCIAL 
LTDA - ME, 00.649.824/0001-97, em cujo quadro societário 
figuram, respectivamente, CASSANDRA PIMENTEL 
NOGUEIRA LIMA, CPF n.° 565.874.494-68 e VANIA 
PIMENTEL NOGUEIRA LIMA, CPF n.° 284.930.284-87 (ao 
que tudo indica sua filha e sua esposa), que também 
outorgaram procuração bancária ao referido executado. 

Nesta senda, o quadro detalhado revela que os 
executados podem estar se valendo de interpostos familiares 
para ocultar seu verdadeiro patrimônio, o que reforça a ilação 
de abuso de personalidade jurídica, de que se ocupa o art. 50 
do Código Civil, de aplicação à espécie, nos termos dos arts. 
8°, 769 e 889 da CLT. 

Desta feita, considerando a preferência de que trata o 
art. 655, I, do Código de Processo Civil, de aplicação supletiva, 
bem como o dever do Juiz da Execução em buscar os bens de 
acordo com a ordem de liquidez, de modo a obter os recursos 
para a satisfação da obrigação com o menor esforço e gasto 
por parte do Poder Judiciário, determino, em caráter cautelar 
de arresto (art. 798, CPC), a expedição de ordem judicial 
eletrônica de bloqueios de ativos, em nome das referidas 
empresas e pessoas, com as quais os executados tem 
vinculação societária ou de representação jurídica. 

Sendo assim, deve ser reconhecida a exclusão do excipiente 

da qualidade de sócio da reclamada. Logo, como é cediço, o excipiente não deve 

responder pelos débitos constituídos nos autos posto que a responsabilidade do ex-

sócio perdura por dois anos após a sua retirada da sociedade, nos termos do art. 

1.003, parágrafo único, do Código Civil: 

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a 
correspondente modificação do contrato social com o 
consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a 
estes e à sociedade. 

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbáda a 
modificação do contrato, responde o cedente solidariamente 
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com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas 
obrigações que tinha como sócio 

Portanto, o excipiente somente poderia ser responsável por 

débitos da reclamada, caso os atuais sócios da empresa fossem insolventes e com 

responsabilidade limitada até a data de 16 de fevereiro de 2008, quando completou 

dois anos de seu afastamento da empresa o que não é ocaso dos autos.  

Neste sentido, seguem precedentes dos TRT da 10° e 15°  Regiões: 

AÇÃO RESCISÓRIA: VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI: 
EXECUÇÃO: RESPONSABILIDADE DE EX -sócio: 
CARACTERIZAÇÃO: A retirada dos sócios dos quadros da 
sociedade executada antes do ajuizamento da ação não 
implica ausência de responsabilidade pelos créditos 
trabalhistas relativos ao periodo societário, balizada tal 
responsabilidade, contudo, pela regra disposta no parágrafo 
único do art. 1.003 e art. 1.032, ambos do Código Civil, ou 
seja, até dois anos após a averbação da sua retirada da 
sociedade. Citado o ex-sócio para responder à execução 
após o biénio estabelecido na norma legal, a decisão de 
embargos à execução que o mantém no polo passivo da 
lide incorre em malferimento à literalidade dos dispositivos 
legais citados. Pedido rescisório procedente em parte: 
sentença em execução rescindida e, em novo julgamento, 
acolhidos os embargos opostos para afastar da execução 
o ex-sócio da executada original. 
(TRT-10 - AR: 2856201100010006 DF 02856-2011-000-10-00-
6 AR, Relator Desembargadora Maria Regina Machado 
Guimarães , Data de Julgamento: 18/09/2012, 1° Seção 
Especializada, Data de Publicação: 28/06/2012 no DEJT - g.n.) 

RESPONSABILIDADE DO Sócio OU DO ASSOCIADO — CC, 
ARTIGO, 1.032 — Na forma do artigo 1.032 do cc, a 
responsabilidade do sócio subsiste até dois (2) anos da 
averbação na junta comercial ou no cartório civil da resolução 
de sua saída, que, ante o princípio da despersonalização da 
pessoa jurídica, responde, objetivamente, perante a sociedade 
com fins lucrativos ou, subjetivamente, perante a sociedade 
civil, equiparável a empregador, na formado § 1°, do artigo 2°, 
da CLT. (TRT 15° R. — AP 01206-1997-049-15-00-3 — 
(29120/2005) — Rel. Juiz José Pitas — DOESP 24.06.2005) 

Esta matéria não é nova para as Varas do Trabalho da Capital, pois 

nas lides de conhecimento em que fora oportunizado o exercício do contraditório ao 

excipiente, foram acolhidos seus argumentos para declarar a sua exclusão do polo passivo 

da demanda: 

Os sócios ALUISIO GARCIA DE CASTRO e SONIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
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reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam? 
(PROCESSO 00071/2009-002-21-00.7 RTOrd - doc. anexo) 

Os sócios ALU1S10 GARCIA DE CASTRO e SÔNIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009.. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam. 
(PROCESSO 01520/2009-002-21-00.4 RTOrd) 

Os sócios ALUÍSIO GARCIA DE CASTRO e SÔNIA MARIA 
PINHO DE AQUINO se retiraram da sociedade por meio de 
medida de urgência, em fevereiro de 2006. Sua 
responsabilidade perdurou apenas até fevereiro de 2008. A 
reclamação trabalhista seria ajuizada somente em janeiro de 
2009. Dessa forma, os referidos sócios não mais podem ser 
responsabilizados pelo objeto desta demanda, impondo-se a 
sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam. 
(PROCESSO 64100-02.2010.5.21.0002 RTOrd) 

Idêntica disciplina jurídica foi dada as execuções redirecionadas 

contra o excipiente: 

Com razão o requerente (115.139/143). 
O Sr. Aluisio Garcia de Castro, consoante documentações 
anexadas ás fls.59/73, desligou-se da sociedade, em 
16.02.2006. A sua responsablilidade, portanto, perdurou 
apenas até 16.02.2008, em consonância com o art. 1.032 do 
Código Civil. Entretanto, a presente reclamatória foi interposta 
em 03.06.2011, conforme carimbo de protocolo de 11.02, não 
podendo, assim, ser responsabilidade pela divida em 
execução. Cientifique-se. 
(Processo 77600-92.2011.5.21.0005 (RTSum) - doc. anexo) 

Vistos, etc. 
Tendo em vista a decisão judicial mencionada, que excluiu da 
sociedade o Sócio Aluizio Garcia de Castro, bem com a 
certidão da JUCERN demonstrando os sócios da executada, 
chamo o feito a ordem, apenas para redirecionar a execução 
para os sócios ISAAC DA CAMARA P1MENTEL FILHO, CPF 
N° 054.696.354.49; JAIR NOGUEIRA LIMA, CPF N° 
016.060.344-72; MARILEIDE RODRIGUES DANTAS 
CALDEIRA LOTT, CPF N° 067.430.564-72; MARY LANE 
MAIA, CPF N°055.848.414-04. 
Processo n. 112100-70.2009.5.21.0001 (RTSum) - doc. anexo) 

Sendo assim, forçoso reconhecer que em cumprimento a 

decisão judicial proferida nos autos da ação de dissolução de sociedade n.° 

001.06.000642-1 da 15° Vara Cível da Comarca de Natal ALUÍSIO GARCIA DE 

CASTRO deve ser excluído da relação jurídica processual, para que a presente 

' execução prossiga contra a reclamada principal e seus sócios MARILEIDE RODRIGUES 
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DANTAS LOTT (CPF 057.430.564-72), JAIR NOGUEIRA LIMA (CPF 016.060.344-72), 

MALY LANE MAIA (CPF 055.848.414-04) e ISAAC DA CAMARA PIMENTEL FILHO 

(CPF 054.696.354-49), 

III. CONSIDERAU1ES FINAIS: 

A vista do exposto, requer que se conheça da presente exceção de 

incompetência para declarar-se a ausência de legitimidade passiva do ex-sócio ALUSIO 

GARCIA DE CASTRO para figurar na presente execução. 

Protesta provar o alegado por prova documental. 

Nestes termos, 

Pede deferimento." 

Natal/RN, 25 de junho 2014. 

Aug 	sta Maranhão \Mie 

OAB/RN 5.418 

augusto@ aranhaoadvocacia.adv.br  
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EXCELENTiSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA QUARTA VARA DO TRABALHO DE 

NATAL/RN: 

c 6(2  f Pie 

Processo: 
	

144900-74.2011.5.21.0004 

Reclamante: Nilson Soares de Queiroga 

Reclamada: Transporte Trampolim da Vitória Ltda. 

Referência: Oposição de Embargos à Execução 

TRANSPORTE TRAMPOLIM DA VITÓRIA LTDA., já qualificada 

nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosamente, 

presença de Vossa Excelência, com arrimo no art. 5°, LV, da CF e art. 884 da CLT, opor 

EMBARGOS À EXECUÇÃO 

Em desfavor de NILSON SOARES DE QUEIROGA, igualmente 

qualificado, pelos fatos e fundamentos que passa a expor, para ao final requerer. 

I. SÍNTESE FÁTICA: 

Trata-se de processo de execução provisório de sentença 

promovido pelo embargado em desfavor da embargante pela parte incontroversa do 

acórdão de fls. 1036/1056. 

Com a devolução dos autos do E. Tribunal Regional do Trabalho da 

218  Região, o embargado solicitou o cumprimento da sentença por meio da petição de fls. 

1237/1238, pelo que foi determinado pelo despacho de fls. 1239 o seguinte: 

I - Considerando que o agravo noticiado á fl. 1225, foi 
interposto pelo reclamante, fica configurado o Trânsito em 
Julgado a sentença de mérito e o acórdão de fls.1036/1056, em 
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relação a reclamada TRANSPORTE TRAMPOLIM DA 
VITÓRIA. 
II- atualize-se o crédito do reclamante, e expeça-se o alvará 
sobre o depósito recursal de fls. 993. 
III - Notifique-se a Reclamada para, no prazo de 10(dez) dias 
efetuar as anotações na C.T.P.S. 
VI - Sendo silente a Reclamada providencie a Secretaria desta 
Vara o registro na C.T.P.S. do obreiro, devendo ainda ser 
oficiada a DRT. 
V - Procedida às anotações, devolva-se o documento 
profissional ao Obreiro. 

Assim, a Secretaria Judiciária fez expedir o alvará de saque o depósito 

recursal (v. fls. 1240/1243) e elaborou planilha de atualização do débito às fls. 1244. Ocorre 

que, ante de se intimar a reclamada/embargante para o cumprimento voluntário da sentença no 

prazo de quinze dias (v. art. 475-J do CPC c/c art. 769 da CLT) o juizo determinou a realização 

de penhora on une. 

A realização da penhora sem prévia intimação do devedor para o 

cumprimento da obrigação é ato ilegal que viola o devido processo legal e foi rechaçada por 

meio da petição de fls. 1247/1248. Infelizmente, quando da análise da petição, a penhora já 

havia sido concretizada e o juízo declarou prejudicado objeto da insurgência. 

Intimada a reclamada para se pronunciar sobre a penhora, pode 

perceber que na atualização de cálculos realizada houve a inclusão de R$ 649,49 

(seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) de multa pelo não 

cumprimento voluntário da sentença. 

Inconformada com a aplicação da multa, porquanto sequer foi 

intimada para cumprir voluntariamente a decisão, a reclamada apresenta os presentes 

embargos para afastar este valor do débito e, com isso, evitar o excesso de execução e 

enriquecimento sem causa do reclamante. 

II. MÉRITO: 

Com as reformas processuais empreendidas pela Lei 11.232/2005, 

inaugurou-se um novo tratamento para a execução das sentenças condenatórias que 

impõem o pagamento de quantia certa. 

De acordo com a sistemática do art. 475-J do CPC, o condenado 

dispõe do prazo de 15 dias para efetuar o pagamento da dívida, sob pena de multa de 

10%. Para uma melhor compreensão do ponto, transcrevo o caput do referido artigo: 
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Art. 475-1 Caso o devedor, condenado ao pagamento de 
quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo 
de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de 
multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do 
credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, 
expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. 

A aparente clareza do texto foi obscurecida pela diversidade 

interpretativa que surgiu desde então. Várias foram as possibilidades que surgiram para 

determinar o termo inicial do prazo de quinze dias para pagar e, com essa providência, 

evitar a incidência da multa. Tamanha foi a discordância sobre esse ponto, que o Instituto 

Brasileiro de Direito Processual (IBDP) chegou a realizar uma enquête, na sua página da 

internet, convidando aos navegantes a optarem por uma das alternativas possíveis como 

resposta a essa questão. Lembro que ao menos quatro alternativas eram apontadas como 

resposta. 

Para uns, seria o trânsito em julgado da sentença o termo inicial do 

prazo de quinze dias; para outros, seria necessário aguardar o retorno dos autos ao juizo 

da execução, oportunidade em que o juiz lançaria o tradicional despacho de "cumpra-se", 

eclodindo, a partir de então, o prazo para pagar; ainda outros defendiam que, além do 

"cumpra-se", seria necessária a intimação pessoal do devedor. 

Em meio a esse turbilhão de interpretações possíveis, o Superior 

Tribunal de Justiça, em meados de 2007, lançou o primeiro acórdão sobre o tema, 

estabelecendo como critério para o termo inicial do referido prazo, o trânsito em julgado da 

sentença, independentemente de intimação do devedor. A ementa do acórdão relatado 

pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, no REsp 954859-RS O. 16/08/2007, DJ 

26/08/2007), ficou assim redigida: 

LEI 11.2322005. ARTIGO 475-J, CPC. CUMPRIMENTO DA 
SENTENÇA. MULTA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA 
PARTE VENCIDA. DESNECESSIDADE. 

A intimação da sentença que condena ao pagamento de 
quantia certa consuma-se mediante publicação, pelos meios 
ordinários, a fim de que tenha início o prazo recursal. 
Desnecessária a intimação pessoal do devedor. 

Transitada em julgado a sentença condenatória, não é 
necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por seu 
advogado, seja intimada para cumpri-Ia. 

Cabe ao vencido cumprir espontaneamente a obrigação, 
em quinze dias, sob pena de ver sua divida 
automaticamente acrescida de 10%. 

Esse julgado do STJ marcou seu tempo. A impressão que ficou é 

que seria a interpretação definitiva, uma vez que espelhava a opinião doutrinária 

majoritária. Essa posição — a do trânsito em julgado — reinou hegemônica. 
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Contudo, essa essa vertente interpretativa foi superada, pois muito 

embora uma sentença que contenha todos os elementos para elaboração do cálculo da 

condenação não seja, rigorosamente, ilíquida, o caminho traçado pelo art. 475-B do CPC 

não se faz distinções: havendo necessidade de cálculo aritmético para se chegar ao valor 

final a ser pago pelo devedor, simples ou complexo, de mera atualização ou não, 

competirá ao credor realizar este cálculo e requerer a execução da sentença. 

Digo isto porque não há previsão legal para se exigir do 

devedor esse cálculo de liquidação, sobretudo após a revogação dos arts. 570 e 605 

do CPC. 

Assim, uma vez apresentado o requerimento de execução, nele 

incluída a liquidação operada pelo credor, não há como dispensar a intimação do 

devedor para pagar em quinze dias.  Essa é a única forma de cientificar o devedor sobre 

o quantum apurado pelo credor. Além disso, quando o art. 475-B do CPC se refere que o 

credor requererá o cumprimento de sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, não parece 

que se refira apenas à segunda parte do art. 475-J (expedição do mandado de penhora e 

avaliação), mas também, à primeira, que estabelece o prazo de quinze dias para pagar, 

sob pena de multa. Ora, o prazo de quinze dias somente poderá correr quando o devedor 

estiver ciente de quanto exatamente tem que pagar, a partir do cálculo aritmético que deve 

ser realizado pelo credor. 

Pois bem. Quando se pensava que a interpretação inicial (a do 

trânsito em julgado) não estava mais sujeita a mudanças, o STJ, liderado pelo Ministro 

João Otávio de Noronha, ao que consta a partir de 2009, começou a abrir divergência, no 

sentido do que eu sustentava no texto acima. Confira-se: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSO CIVIL. 
PRECLUSÃO 	CONSUMATIVA. 	INOCORRENCIA. 
EXECUÇÃO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTS. 475-1 E 
475-J DO CPC (LEI N. 11.232DE 2005). CRÉDITO 
EXEQUENDO. MEMÓRIA DE CALCULO. MULTA. PRAZO DO 
ART. 475-J DO CPC. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA ÚTIL 
POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR 
NA PESSOA DO ADVOGAD0.1. Não há falar em preclusão 
consumativa se a parte interpõe o recurso adequado para 
impugnar a decisão judicial. 2. A fase de cumprimento de 
sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo 
após o trânsito em julgado da decisão. De acordo com o art. 
475-J combinado com os arts. 475-B e 614, II, todos do do 
CPC, cabe ao credor o exercício de atos para o regular 
cumprimento da decisão condenatória, especialmente requerer 
ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o montante apurado, 
consoante memória de cálculo discriminada e atualizada. 3. 
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Concedida a oportunidade para o adimplemento voluntário do 
crédito exequendo, o não-pagamento no prazo de quinze dias 
importará na incidência sobre o montante da condenação de 
multa no percentual de dez por cento (art. 475-J do CPC), 
compreendendo-se o termo inicial do referido prazo o primeiro 
dia útil posterior à data da publicação de intimação do devedor 
na pessoa de seu advogado. 4. Agravo regimental improvido. 
(STJ, 4a Turma, AgRg no AgRg no Ag 1056473/RS, Rel. Min. 
João Otávio de Noronha, j. 23/6/2009, DJe 30/6/2009) 

Instalou-se a discórdia: tínhamos, no STJ, uma linha de 

entendimento — a do trânsito em julgado — que foi subitamente cortada pela tesoura de um 

entendimento diametralmente oposto: a execução de sentença não ocorre 

automaticamente com o trânsito em julgado, sendo indispensável a iniciativa do credor 

(que apresenta a memória do cálculo) e a intimação do devedor, para que, somente então, 

prazo de 15 dias comece a fluir. 

Este entendimento foi consolidado na Corte Especial do STJ, 

provocada pela sua 3a  Turma, dirimiu a controvérsia e uniformizou a interpretação sobre o 

polêmico 475-J: 

PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 11.232, DE 23.12.2005. 
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA 
CERTA. JUIZO COMPETENTE. ART. 475-P, INCISO II, E 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TERMO INICIAL DO PRAZO 
DE 15 DIAS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO PELA 
PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. ART. 475-J DO CPC. 
MULTA, JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE. 1. 
O cumprimento da sentença não se efetiva de forma 
automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da 
decisão. De acordo com o art. 475-J combinado com os arts. 
475-8 e 614, II, todos do CPC, cabe ao credor o exercício de 
atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, 
especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor 
sobre o montante apurado, consoante memória de cálculo 
discriminada e atualizada. 2. Na hipótese em que o trânsito em 
julgado da sentença condenatória com força de executiva 
(sentença executiva) ocorrer em sede de instância recursal 
(STF, STJ, TJ E TRF), após a baixa dos autos à Comarca de 
origem e a aposição do "cumpra-se" pelo juiz de primeiro grau, 

devedor haverá de ser intimado na pessoa do seu advogado, 
por publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento 
no prazo de quinze dias, a partir de quando, caso não o efetue, 
passará a incidir sobre o montante da condenação, a multa de 
10% (dez por cento) prevista no art. 475-J, caput, do Código de 
Processo Civil. 3. O juízo competente para o cumprimento da 
sentença em execução por quantia certa será aquele em que 
se processou a causa no Primeiro Grau de Jurisdição (art. 475-
P, II, do CPC), ou em uma das opções que o credor poderá 
fazer a escolha, na forma do seu parágrafo único — local onde 
se encontram os bens sujeitos á expropriação ou o atual 
domicílio do executado. 4. Os juros compensatórios não são 
exigíveis ante a inexistência do prévio ajuste e a ausência de 
fixação na sentença. 5. Recurso especial conhecido e 
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parcialmente provido. (STJ, 36  Turma (Corte Especial), Resp 
940.274/MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Ac. 
Min. João Otávio de Noronha, j. 7/04/2010, DJe 31/5/2010) 

Com isso, o Superior Tribunal de Justiça cumpriu seu papel 

constitucional de uniformizar a interpretação da lei federal. Agora, portanto, segundo a 

interpretação fixada pela Corte Especial do STJ, nos termos do art. 475-J do CPC, 

havendo o trânsito em julgado da sentença, compete ao credor requerer a execução, 

apresentando a memória do cálculo aritmético, conforme art. 475-B do CPC; diante 

desse requerimento, o juiz da execução intima o devedor, por seu advogado 

constituído, via diário eletrônico, para que, do prazo de 15 dias, pague, sob pena de 

multa de 10%. 

Coincidência ao não, o anteprojeto do Novo CPC, redigido pela 

Comissão de Juristas do Senado Federal, presidida pelo Ministro Luiz Fux, propõe regra 

para a execução de sentença por quantia certa, em parâmetros muito semelhantes: 

Art. 495. Na ação de cumprimento de obrigação de pagar 
quantia, transitada em julgado a sentença ou a decisão que 
julgar a liquidação, o credor apresentará demonstrativo de 
cálculo discriminado e atualizado do débito, do qual será 
intimado o executado para pagamento no prazo de quinze dias, 
sob pena de multa de dez por cento. 

Neste sentido, segue precedente do Tribunal Regional do Trabalho 

da 1° Região: 

MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. A multa prevista no artigo 
475-J do Código de Processo Civil traz inovação no intento de 
conferir maior efetividade ao provimento judicial: a intimação 
da parte para cumprimento da decisão, no prazo de 15 
dias, sob pena de multa de 10% sobre o montante da 
condenação, não apresentando qualquer incompatibilidade 
com o processo trabalhista. 
(TRT-1 - AP: 00526002020065010071 RJ , Relator: Valmir De 
Araujo Carvalho, Data de Julgamento: 07/05/2014, Segunda 
Turma, Data de Publicação: 06/06/2014) 

Desta feita, tem-se que a multa do art. 475-J do CPC somente é 

devida caso após a intimação para o cumprimento voluntário da sentença, a parte 

devedora permaneça inerte. Assim, no caso dos autos é indevida a aplicação da 

multa, porquanto sequer houve a intimação da reclamadatembargante para o 

cumprimento voluntário da decisão ou ainda sob o valor atualizado do débito. 

III. DO PEDIDO: 

6 
Av. Amintas Barros n° 3137 Sala 5 Lagoa Nova Natal - RN 59054-830 l Fax: 55 (84) 3234.2131 

www.maranhaoadvocacia.adv.br  



.24 Maranhão Advocacia 

À vista do exposto, requer o conhecimento e provimento dos 

embargos à execução para declarar inexigível a multa do art. 475-J do CPC no valor de R$ 

649,49 (seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) e, via de 

consequência, declarar o excesso de execução. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Natal/RN, 15 de agosto de 2014 

August6tta Maranhão Valls 

AB/RN 5.418 

augusto@m ranhaoadvocacia.adv.br  

7 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE UMA DAS VARAS DO TRABALHO DE 

NATAL, POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL: 

NLAT EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA EPP, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 03.733.910/0001-71, com sede na Av. Praia de 
Ponta Negra, n.° 8.884, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.094-100, por seus advogados, ut 

instrumento procuratório, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3.137, Sala 05, 
Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, local que indicam para receberem as intimações de 
estilo, na forma do art. 39, I, do CPC; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 
em atenção ao art. 5°, XXXIV, da CF c/c art. 840 da CLT, apresentar 

AÇÃO ANULATÕRIA 
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

RITO SUMARÍSSIMO 

Em desfavor da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob o n.° 26.994.558/0034-91, representada pela PROCURADORIA DA 
FAZENDA NACIONAL, com representação local na Rua Anderson Abreu, n.° 3.657, 
Candelária, Natal/RN, CEP 59.066-100, pelos fatos e fundamentos que passa a expor, para ao 

final requerer. 

I. DOS FATOS: 

A autora sofreu fiscalização pela Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego do Rio Grande do Norte - SRTE/RN, na qual resultou em autuação 
administrativa por violação ao art. 59, caput, da CLT c/c art. 61 da CLT, conforme restou 
apurado no Auto de Infração n.° 201062381, objeto do processo administrativo n.° 
46.217.004614/2013-59. 
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Fora apresentada defesa administrativa para impugnar a autuação, 
sendo que esta não foi acatada por ter sido o auto de Infração considerado procedente pelo 
Núcleo de Multas e Recursos da SRTE. 

Com efeito, a autora foi intimada da imposição da penalidade de multa 

por correspondência com aviso de recebimento datada 27.06.2014, no valor total de R$ 

3.059,25 (três mil e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Ciente da disposição do 
art. 636, §6° da CLTI, a autora optou por renunciar o direito de apresentar recurso 
administrativo e pagar o débito no prazo recursal com a redução de 50% (cinquenta por cento) 

do valor da multa. Com  isso, procedeu o pagamento de R$ 1.529,63 (mil quinhentos e vinte e 
nove reais e sessenta e três centavos) em 10.07.2014, apresentando o respectivo 

comprovantes à SRTE (v. documentos em anexo). 

Contudo, o pagamento com desconto deveria ter sido realizado em 

09.07.2014, ou seja, um dia antes da data do efetivo pagamento. A autora só veio a tomar 

conhecimento desta falha quando posteriormente recebeu notificação informando que o 
recolhimento do valor da multa se realizou um dia após o limite do prazo de dez dias para o 

recolhimento da obrigação. Desta forma, foi cancelado o desconto pelo pagamento 
voluntário e a SRTE passou a exigir o débito remanesce de R$ 1.668,68 (mII, seiscentos e 

sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), atualizado em 09.07.2014. 

Inconformada com a cobrança, a autora tentou demonstrar que a 

finalidade do dispositivo teria sido alcançada, porquanto houvera o pagamento voluntário do 
valor da multa apenas um dia após o prazo legal e que a inobservância deste prazo havia se 

dado devido a urna falha do setor financeiro da empresa devida as alterações de horário no 

período de Copa do Mundo (realizada no Brasil entre 12.06 e 13.07 de 2014). Mas, não logrou 

êxito nesta empreitada e a SRTE realizou o lançamento do débito não tributário em dívida 

ativa. O registro do débito foi realizado por meio da CDA n.° 41.5.14.001039-85. 

Entretanto, ao lançar o valor do débito principal na inscrição de 

dívida ativa houve um erro e foi apontado o valor de R$ 3.059,25 (três mil e cinquenta e 
nove reais e vinte e cinco centavos), enquanto o valor do principal deveria ser 

correspondente ao saldo residual apontado pela SRTE de R$ 1.668,68 (mil, seiscentos e 

sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos)  conforme documento em anexo. 

I  Art. 636. Os recursos devem ser Interpostos no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
notificação, perante autoridade que houver imposto a multa, a qual, depois de os Informar encaminhá-los-
á à autoridade de instância superior. (...) § 6° - A multa será reduzida de 50% (cinquenta por cento) se o 
infrator, renunciando ao recurso a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10 (dez) dias 
contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital 
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Após ser intimada pela PGFN a respeito da inscrição em dívida 

ativa, autora optou por recolher aos cofres públicos apenas a quantia efetivamente 

devida correspondente ao principal R$ 1.668,68 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e oito centavos) e acréscimos legais de Juros e multa, em 03.02.2015, conforme 

Comprovante de Arrecadação em anexo e depositar em juízo a parte controversa da COA 

para fins de viabilizar a emissão de certidão negativa de débitos federais, pois a única 

pendência fiscal da autora - como apresentado no relatório de situação fiscal - é a 

inscrição na dívida ativa n.° 41.5.14.001039-85. 

II. DO DIREITO: 

Trata-se de ação anulatória de débito inscrito em dívida ativa no valor 

total de R$ 2.08747 (dois mil e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), 

correspondente a R$ 1.390,57 de principal, R$ 417,17 de multa e R$ 279,73 de juros 

decorrente de autuação administrativa da SRTE/RN nos autos do processo administrativo n.° 

46.217.004614/2013-59, por violação ao art. 59, caput, da CLT c/c art. 61 da CLT. 

Como é cediço, após a Emenda Constitucional n.° 45 a competência da 

Justiça do Trabalho foi ampliada para tratar das ações relativas às penalidades administrativas 

impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho (v. art. 114, 

VII, da CF). Não há controvérsia quanto ao tema, tendo o Tribunal Superior do Trabalho já 

pacificado a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as ações anulatórias de multas 

administrativas: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO ANULATóRIA DE AUTO DE 
INFRAÇÃO. ANULAÇÃO DA MULTA APLICADA. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O art. 114, VII, da Constituição 
Federal, acrescentado pela EC n° 45/04, atribuiu à Justiça do Trabalho 
competência para julgar as ações relativas às penalidades 
administrativas Impostas aos empregadores pelos órgãos de 
fiscalização das relações de trabalho. Nessa atribuição esta inserida a 
verificação dos limites mínimo e máximo para aplicação da multa 
estabelecidos em lei, bem como os parâmetros relativos à natureza da 
infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou (art. 75 da 
CLT). Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido ao manter a 
anulação da multa aplicada pela fiscalização do trabalho, por 
considerá-la excessiva, não se visualizando afronta à literalidade dos 
dispositivos Indicados no recurso de revista nem dissenso pretonano, 
daí ter sido corretamente denegado. Agravo de Instrumento a que se 
nega provimento. 
(AIRR - 35140-64.2005.5.03.0082 , Relatar Ministro: Walmir Oliveira da 
Costa, Data de Julgamento: 06/10/2010, 14  Turma, Data de Publicação: 
DEJT 15/10/2010- g.n.) 
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O caso dos autos é absolutamente simples: O auditor fiscal do trabalho 
ao proceder a inscrição do débito não tributário em dívida ativa equivocou-sei Lançou o valor 
principal do débito em R$ 3.059,25 (valor TOTAL da Infração), ignorando o fato da autora ter 
recolhido e apresentado administrativamente a SRTE o comprovante de pagamento de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da multa, no importe de R$ 1.529,63 (mil, quinhentos e sessenta 
e nove reais e sessenta e três centavos), pago em 10.07.2014. 

Ora, a própria SRTE em notificação datada de 13.08.2014 apontava 
a existência de diferença de apenas R$ 1.668,68 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 
sessenta e oito centavos), atualizada em 09.07.2014, a ser recolhida e encaminhava o 
respectivo DARF para pagamento (v. doc anexo). 

Todavia, esta diferença ou débito administrativo remanescente foi 
Inscrito em divida ativa em valor superior, qual sela, de R$ 3.059,25 (no valor total da 
infração, sem considerar o pagamento de R$ 1.529,63 realizado em 10.07.2014), o que 
demonstra o erro passível de correção pela via judicial. 

Registre-se, por oportuno, que a autora recolheu aos cofres públicos o 

valor de R$ 1,668,68 acrescido dos encargos legais em 03.02.2015, pelo que deveria ter se 
operado a quitação do débito. 

Assim, a persistência da União em exigir o débito lançado em divida 
ativa no montante R$ 2.087,47 (dois mil e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), 
correspondente a R$ 1.390,57 de principal, R$ 417,17 de multa e R$ 279,73 é completamente 
ilegal, porquanto a divida objeto da autuação administrativa já fora completamente pagai 

Com efeito, para a infração administrativa no valor de R$ 3.059,25 do 

Auto de Infração n°201062381, objeto do processo administrativo n.° 46.217.004614/2013-59, 

a autora realizou os seguintes pagamentos: 

Em 10.07.2014 - R$ 1.529,63; e 
Em 03.02.2015 - R$ 2.504,96 (R$1.668,68 principal + 500,60 multa 
+ 335,68 juros). 

Desta feita, verifica-se facilmente a quitação do débito decorrente da 
autuação administrativa da SRTE, o qual ainda se persiste com sua cobrança devido ao 
flagrante erro no processo de inscrição do débito por penalidade administrativa, razão pela qual 

deve ser anulada inscrição da dívida ativa n.° 41.5.14.001039-85 no importe total em 
24.02.2014 de R$ 2.087,47 de modo a evitar o enriquecimento Ilícito da União. 
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III. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA: 

Encontram-se previstas no art. 273 do Código de Processo Civil as 
condições essenciais para concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, 
sendo necessárias no caso vertente a configuração dos seguintes requisitos: existência de 

prova inequívoca, convencimento da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação (art. 273, caput e inciso I). 

Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, essa 

prova inequívoca é do "fato título do pedido (causa de pedir)". Por seu turno, a verossimilhança 

das alegações corresponde a um juizo de valor, menor que a certeza, consequente da 

apresentação da prova inequívoca. Assim, espera-se que as alegações trazidas à baila 
juntamente com o conjunto probatório anexado ensejem o convencimento do juízo de valor 

necessário ao deferimento da medida. 

Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

consubstancia-se no momento em que a autora necessita da emissão da Certidão Negativa 

de Débitos e Tributos Federais ou Positiva com Efeitos de Negativa para os Débitos e 
Tributos Federais para conseguir renovar os veículos de sua frota por meio de financiamento 

com juros subsidiados pelo BNDS. 

Ocorre que a autora, já havia adquirido alguns veículos para a operação 

turística na alta estação e agora precisa pagar estes bens, mas não consegue pela negativa do 

financiamento pela ausência de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa para os 

débitos e tributos federais, sendo a única pendência para com a União a da inscrição na dívida 

ativa n° 41.5.14.001039-85 no importe total em 24.02.2014 de R$ 2.087,47, que como se 

demonstrou anteriormente é completamente Indevida. 

Por oportuno, requerem os autores que a apreciação da concessão da 

tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito para determinar a suspensão da 

exigibilidade da dívida ativa se dê inaudita altera pars ante a existência do depósito judicial do 

valor do débito atualmente inscrito em dívida ativa nos termos do art. 151, II do CTN e art. 9° da 

Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/ 

CTN 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
II - o depósito do seu montante integral; 

LEF 
Art. 90  - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa 
de mora e encargos Indicados na Certidão de Dívida Ativa, o 
executado poderá: 

Amintas Barros • N. 3137 • Sala 5 • Lagoa Nova • Natal/RN • 59.054-830 

(84) 3234.2131 1 www.maranhaoadvogados.com.br  



335 

&j, 
MARANHÃO 

ADVOGA DOS 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juizo em 
estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; 

Ademais, segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 
tal medida encontra-se albergada pelo ordenamento jurídico-processual, senão vejamos: 

"Quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, ou, também, 
quando a urgência Indicar a necessidade de concessão da 
Imediata da tutela, o juiz poderá fazê-lo inaudita altera pars, que não 
constitui ofensa, mas sim limitação Imanente do contraditório, que fica 
diferido para momento posterior do procedimento". (grifo acrescido). 

Saliente-se que havendo o preenchimento das condições que autorizam 
a concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito o juiz tem o dever de 
deferir o pleito, tendo em vista que não se trata de ato jurisdicional discricionário. Vejamos os 
ensinamentos de Nelson Nery Junior sobre o assunto: 

"A propósito, convém salientar que, presentes os requisitos exigidos 
pela lei para a concessão da liminar cautelar ou antecipatória (em ação 
de conhecimento pelo rito comum, ação cautelar, mandado de 
segurança, ação civil pública, ação popular ou ação possessórla, e.g.), 
o juiz fica obrigado a concedê-la. Não há discricionariedade como 
alguns enganadamente têm apregoado ou entendido, pois 
discricionariedade implica possibilidade livre de escolha, com dose de 
subjetividade, entre dois ou mais caminhos a serem seguidos, 
mencionados pela lei que confere o poder discricionário". 

Verifica-se, assim, que todos os requisitos legais que autorizam a 
concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito estão preenchidos e caso, 
Vossa Excelência entenda que tal medida não é cabível, que utilize o princípio da fungibilidade 

para receber o presente pedido como liminar ou cautelar. 

IV. DO PEDIDO: 

vista do exposto, requer que Vossa Excelência se digne a: 

Conhecer da presente ação para, liminarmente, determinar a 
suspensão da exigibilidade da CDA n.° 41.5.14.001039-85 de modo 

a possibilitar a emissão da Certidão Negativa ou Positiva com 
Efeitos de Negativa dos Débitos e Tributos Federais em nome da 
autora; 

Citar o réu para apresentar a defesa que lhe convier no prazo legal, 
designando audiência una; 
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No mérito, JULGAR PROCEDENTE a ação para declarar nulidade 
da CDA n.° 41.5.14.001039-85 no valor de Ri 2.087,47 em 
24.02.2015, pela quitação dos débitos decorrentes do Auto de 
Infração 201062381, objeto do processo administrativo n.° 
46.217.004614/2013-59, por melo dos pagamentos realizados pela 
autora em 10.07.2014 (R$ 1.529,63) e 03.02.2015 (R$ 2.504,96). 

Condenar o réu no pagamento de honorários advocatfcios, nos 

termos do art. 20, §4°  do CPC c/c art. 5° da Instrução Normativa n.°  

27/2005 do TST. 

Protesta provar o alegado por prova documental. 

Dá-se à causa o valor de R$ 2.087,47 (dois mil e oitenta e sete reais e 

quarenta e sete centavos). 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Natal/RN, 24 de fevereiro de 2015. 

Augusto Costa Maranhão Valia 
OAB/RN 5.418 

augusto@maranhaoadvogados.com.br  
(assinado eletronicamente) 

• 

Amintas Barros • N. 3137 • Sala 5 • Lagoa Nova • Natal/RN • 59.054-830 

(84) 3234.2131 1 www.maranhaoadvogados.com.br  



pj  il,.%  Tribunal Regional do Trabalho da 218  Região - 1° Grau 
ur Tribunal Regional do Trabalho da 218  Região - 1° GRAU 

O documento a seguir foi juntado ao autos do processo de número 0000641-50.2015.5.21.0002 
em 08/07/2015 19:49:46 e assinado por 

- AUGUSTO COSTA MARANHAO VALLE 

Consulte este documento em: 
https://pjeArt2  ljus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam  
usando o código: 15070819493527500000002188556 



MARANHAO 
A DVOGA DOS 

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA SEGUNDA VARA DO TRABALHO DE 
NATAL/RN: 

Processo: 
	

0000641-50.2015.5.21.0002 
Reclamante: Poliana Paiva Viana de Andrade 

Reclamada: 
	

lonara Barbosa da Silva 
Referência: 
	

Contestação 

POLIANA PAIVA VIANA DE ANDRADE, brasileira, casada, jornalista, 

portadora da Carteira de Identidade n.° 1.651.413 SSP/RN e CPF/MF 009.613.694-42, 
residente na Rua Joaquim Eduardo de Farias, n.° 211, Cond. Sun Rise, Bloco B, Apto 1903, 

Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.091-130, pelos advogados in fine assinados, ut instrumento 

procuratório, com escritório profissional na Av. AmIntas Barros, n.° 3.137, Sala 05, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59.054-830, local que indicam para receber as intimações de estilo, na forma 
do art. 39, I, do CPC dc art. 769 da CLT, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, com arrimo no art. 50, LV, da CF e art, 847 da CLT, apresentar 

CONTESTAÇÃO 

A reclamação trabalhista movida por IONARA BARBOSA DA SILVA, já 

qualificada nos autos, pelos fatos e fundamentos que passa a expor, para ao final requerer. 

I. DOS PONTOS INCONTROVERSOS: 

Efetivamente a reclamante foi contratada para a função de empregada 
doméstica em 19.10.2009, com remuneração fixada em um salário mínimo mensal. O contrato 
de trabalho apenas não foi registrado a pedido da empregado sob o fundamento de que estaria 
inscrita em um programa de assistência social e teria receio de ser excluída do benefício. 
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Assim, a reclamada não se opõe ao pedido de retificação da CTPS 
da reclamante para constar a data de admissão em 19.10.2009. 

A reclamante também tem direito a receber a rescisão do contrato de 
trabalho do período formal, pois já havia recebido a rescisão do período clandestino, no valor 

total de R$ 262,33 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), correspondentes 

ao saldo de salários (05 dias - R$ 131,33) e 13° Proporcional (02/12 - R$ 131,33).1  

Il. DA JORNADA DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS PENDENTES DE 

PAGAMENTO:  

Com o advento da Emenda Constitucional n.° 72, de 02 de abril de 

2013, mais conhecida como a PEC das Domésticas, a reclamada impôs a anotação da CTPS 

da reclamante a partir de 01.05.2013. Embora tenha havido resistência da reclamante, tal 
imposição foi aceita, realizando-se o pagamento dos salários com os descontos previstos em 

lei, conforme recibos de pagamento de salário em anexo. 

Com isso, passou-se a estabelecer o horário de trabalho como sendo 

de 8h por dia de segunda à sexta-feira e o sábado para compensação de horas extras, com 

folgas aos domingos. As jornadas básicas ao longo do trabalho foram (a) das 8h às 18h, com 

intervalo de 2h das 12h às 14h; (b) das 10h às 20h, com intervalo de 2h das 14h às 16h; e (c) 
das 11h às 21h, com intervalo das 14h as 16hs, conforme controle de ponto acostado. 

Os horários de trabalho foram sendo ajustados ao longo do contrato em 

virtude das características próprias da atividade do trabalho doméstico. Como a principal 

atribuição da reclamante seria os cuidados com o filho da reclamada os horários de trabalho e 

descanso seguiram o fluxo da rotina da criança. Com  isso, pelo fato da criança estar na escola 

no turno matutino, se verificou ser melhor o início da jornada em horário mais adiantado pois 

pela manhã o serviço consistia em apenas elaborar o almoço da criança e da própria 

reclamante, já que os pais em regra almoçam fora de casa; bem como foi possível estabelecer 

um intervalo para descanso enquanto a criança gozava do seu descanso vespertino (o filho da 
reclamada cochila) diariamente após o almoço e o fim da jornada quando qualquer um dos pais 

chegava em casa ou a criança dormia. 

Era frequente o trabalho em horas extras, mas, como dito, havia o 

acordo para compensação das horas com a redução da jornada em alguns dias de trabalho 

e/ou gozo de folgas aos sábados. A forma de controle de jornada e de compensação de horas 

Não é devido o pagamento de férias proporcionais, pois as férias do período aquisitivo 2014/2015 
foram gozadas em março de 2014, nem o aviso prévio haja vista que este não foi cumprido pela 
empregada que abandonou o emprego. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

À vista do exposto, requer o conhecimento da presente defesa para 
julgar improcedentes os pedidos da exordial, ressalvado a retificação do registro da CTPS da 
reclamante para fazer constar como data do início do contrato de trabalho em 19.10.2009 e 
condenar a reclamada ao pagamento das verbas rescisórias no importe de R$ 262,33 
(duzentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), correspondentes ao saldo de 
salários (05 dias - R$ 131,33) e 13° Proporcional (02/12 - R$ 131,33). 

Protesta provar a alegado pelo depoimento pessoal da reclamante, 
prova documental e prova testemunhal. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Natal/RN, 08 de julho de 2015. 

Augusto Costa Maranhão Valia 
OAB/RN 5.418 

a ugusto@maranhaoadvogados.com.br  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE UMA DAS VARAS DO TRABALHO DE 
NATAL/RN, POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL: 

PEDIDO DE URGÊNCIA 

SILVIO FLAUDIZIO DE SOUZA, brasileiro, casado, comprador, 
portador da Carteira de Identidade n.° 110322047 SSP/RJ, CPF/MF n.° 052.919.907-67 e 

CPTS 13157 / Série 117/RJ, residente na Rua ltaú, n.° 17, Cidade Nova, Natal/RN, CEP 

59.072-822; pelos advogados in fine assinados, ut instrumento procuratório, com escritório 

profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3.137, Sala 05, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-
830, local que indicam para receber as intimações de estilo, v. art. 39. I do CPC c/c art. 769 da 
CLT vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com arrimo no art. 837 da CLT, 

apresentar 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA - RITO ORDINÁRIO  

Em desfavor do HOTEL PARQUE DA COSTEIRA LTDA.  pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 08.695.405/0001-01, com sede na Av. 
Senador Dlnarte Mariz, s/n, Km 07, Parque das Dunas, Natal/RN, CEP 59.089-700; pelos fatos 
e fundamentos que passa a expor, para ao final requerer. 

I. DOS FATOS: 

O reclamante foi admitido em 01.03.2003 pelo reclamado na função de 

ajudante de cozinha conforme contrato de trabalho registrado às fls. 15 da CTPS; em 
01.05.2005 foi promovido para a função de auxiliar de controlar (v. alteração de salário às fia. 

25 da CTPS); e em 01.08.2009 foi promovido a função de comprador, embora não tenha 
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havido alteração no registro da função na CTPS. 

Na função de comprador cabia ao reclamante realizar compras do hotel, 

tanto na parte de insumos como alimentos e bebidas, como na parte de materiais para 

manutenção das estruturas físicas. 

A remuneração do reclamante variou ao longo do contrato de trabalho, 

embora não tenha recebido parte dos reajustes salariais ajustados em convenção coletiva ou 

acordo coletivo, sendo fixada desde 01.05.2015 até ao final do pacto em R$ 1.207,00 (mil 

duzentos e sete reais) de salário básico, acrescida adicional de antiguidade (12%) e 

insalubridade em grau médio (20%). 

A jornada de trabalho no período de baixa temporada (março, abril, 

maio, Junho, agosto, setembro e outubro) era compreendida das 08h às 17h, com 30min de 
intervalo para refeição de segunda a sexta-feira; e aos sábados das 08 às 14h, sem intervalo 

para refeição. Em período de alta estação (novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e julho) o 

volume de trabalho aumentava em função da lotação do hotel e, em média, o término da 

jornada se dava às 19h da segunda à sexta-feira e às 15h no sábado. 

Entretanto, nos dias de compras externas, em regra, nas terças e 

sextas-feiras, o trabalho se iniciava às 03h, pois incumbia ao reclamante a tarefa de 

comprar e retirar alimentos na CEASA/RN — Centrais de Abastecimento do Rio Grande do 

Norte S/A1  e outros materiais em diversos fornecedores. Inclusive, era frequente o depósito de 

quantias pelo reclamado na conta corrente pessoal do reclamante para que ele realizasse o 

saque e pagamento das compras nestes dias2. 

Embora a jornada de trabalho do reclamante Implicasse no labor em 

horas extras habituais, raramente houve o pagamento das horas extras e, quando realizado, 
sempre em número substancialmente inferior a quantidade efetivamente trabalhadas devidas. 

As anotações e registros das férias foram feitas sempre de maneira 

fraudulenta, com o intuito de aparentar a legalidade dos procedimentos para a fiscalização do 

trabalho e sonegar direitos dos empregados. 

Veja-se, como exemplo, as férias do período aquisitivo de 2009/2010, 

1 Para adquirir alimentos com melhor qualidade sempre foi exigido que o reclamante madrugasse na 
CEASA devido as características de funcionamento do local. 
2  As compras na CEASA são realizadas em regra com dinheiro em espécie. Assim, para facilitar a 
operação financeira, algumas vezes os depósitos eram realizados pelo reclamado na conta corrente 
do reclamante, como exemplo, citem-se os dias 10.01.2014 (R$ 3,500,00), 17/01/2014 (R$ 
2.300,00), 31.01.2014 (R$ 1.000,00), 28/02/2014 (R$ 2.640,00), 15/04/2014 (R$ 1492,00), 
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as quais tem como registro na CTPS (fls. 35) o período de gozo de 01.02.2011 a 02.03.2011. 
Nestas férias o pagamento do abono deveria ter sido realizado até 30.01.20113, mas ao 
analisar-se o extrato da conta corrente do empregado entre os dias 10.01.2011 a 28.02.2012 

se verifica apenas o pagamento do salário de jan/2011 em 04.02.2011 no valor de R$ 1.248,00 

(mil, duzentos e quarenta e oito reais). 

Efetivamente, o abono das férias de 2009/2010 somente foi 
depositado em 23.05.2011 no valor de RS 1.963,96 (mil novecentos e sessenta e três 

reais e noventa e seis centavos), como consta do extrato bancário em anexo. 

Emergem do exemplo duas fraudes com relação as férias: A primeira ao 

art. 138 da CLT4  pois as férias não eram gozadas, haja vista nos meses de fevereiro e maio de 

2011 o empregado recebeu seus salários (pagos em 03.03.2011 - R$ 1.241,00 e 06.06.2011 - 

R$ 1.311,00, v. extrato bancário em anexo), que demonstra o labor no período; a segunda ao 

art. 134 da CLT5, pois as férias de 2009/2010 foram pagas após o período concessivo 

compreendido de 01.03.2010 a 28.02.2011, tudo isto para evitar o pagamento em dobro das 

férias estabelecido no art. 137 da CLT6  

Ademais, o empregado sempre trabalhou todos os feriados em virtude 

do acréscimo de trabalho decorrentes na alta demanda de clientes nestes dias, mas nunca 

chegou a receber remuneração ou folga compensatória no período regular. O único feriado 

gozado no período contratual foi o ano novo (1° de janeiro) de 2014. 

Alguns meses antes da Copa do Mundo de 2014, o reclamante passou 

a ser perseguido pelo diretor do hotel, Sr. Flávio Alexandre (filho mais velho dos sócios), pelo 

fato deste lhe atribuir a autoria de uma carta anônima colocada por baixo da porta da diretoria 

(Sr. Milson dos Anjos) cobrando o pagamento de férias vencidas e salários e comissões em 

atraso. O assédio aconteceu sem qualquer direito de defesa ao empregado. 

Neste período o empregado teve esvaziadas as suas funções, bem 

como foi isolado dos demais colegas de trabalho; quem ousasse falar ou tratar com o 

reclamante corria sério risco de ser demitido ou, pior, sofre atos de assédio. 

3 Art. 145 (CLT) - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no 
art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período. (Redação dada pelo 
Decreto-lei n°1.535, de 13.4.1977 
4  Art. 138 (CLT) - Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, 
salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com 
aquele. 
5  Art. 134 (CLT) - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 
doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. 
Art. 137 (CLT) - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o 

empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. 
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Embora o conteúdo da missiva fosse verídico, o reclamante não foi o 

autor da missiva, tomando conhecimento apenas por terceiros acerca da existência da carta, 

pelo que não praticou qualquer ato de insubordinação. 

Os maus tratos sofridos pelo reclamante consistiam desde ofensas 

verbais com palavras de baixo calão, até imputações caluniosas. O ápice das agressões 

aconteceu ao final de junho de 2014 quando o reclamante realizava compras de materiais de 
construção diversos no Armazém Pará da Av. Antônio Basílio em Lagoa Nova e foi solicitado 

pelo seu superior hierárquico que ele se deslocasse para pegar umas pedras de mármore em 

Cidade Verde, município de Pamamirim, para após retornar ao hotel. 

Ao chegar no hotel, o reclamante estacionou o veículo no local 

adequado, nas docas de abastecimento. Todavia, seu superior (Sr. João de Deus) determinou 

que ele colocasse o automóvel próximo ao canteiro de obras em um dos restaurantes do hotel 

para facilitar o transporte dos materiais. Com  isso, o veículo foi retirado das docas e 

estacionado próximo ao restaurante, ficando situado próximo à recepção. 

Assim que o Sr. Flávio Alexandre (diretor) e o Sr, Milson dos Anjos 

(proprietário) chegaram ao hotel e viram onde o veiculo estava estacionado passaram a agredir 
verbalmente o empregado com todo o tipo de impropérios, tendo ainda o diretor Flávio 

Alexandre tentado agredir fisicamente o empregado, sendo impedido pelo proprietário do hotel. 

Presenciaram a cena um taxista, o recepcionista Júnior Guedes e o motorista Ignaldo. 

Após este incidente, o reclamante foi proibido de comparecer ao local 

de trabalho e deixou de trabalhar sendo posto "a disposição" para ficar em casa sem qualquer 
função no período de 01 a 15 de julho de 2014, sendo coagido a assinar um termo de 

"autorização de compensa" para justificar este período de afastamento como compensação dos 

feriados trabalhados?. 

Passado o período apontado "para compensação", o reclamante 

compareceu por diversas vezes ao focal de trabalho se apresentando ao seu superior (Sr. João 

de Deus da Silva) ou a encarregada do setor de pessoal (Sra. Maria da Apresentação 

Nogueira), sendo informado que deveria permanecer em casa aguardando ordens do hotel. Os 

salários neste período foram pagos, mas sempre com bastante atrasoa  e somente após muitas 

cobranças do reclamante. 

O isolamento e atraso no pagamento dos salários era proposital para 

7  sem, contudo, ser especificado no documento quais os feriados que estariam sendo 
compensados. E, ainda, inobservado o prazo limite para compensação. 
e Datas de pagamento: nov/14 em 12.12.2014; mar/2015 em 13.04.2015; abr/2015 em 14.05.2015; 
e mai/2015 em 30.06.2015, 
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atingir a dignidade do empregado e deixa-lo exposto a uma situação de absoluto estresse. "O 
fato de o empregador exercer de forma abusiva sua obrigação contratual, injustificadamente, 
implica violação dos direitos da personalidade do empregado, que se toma refém da relação de 
emprego. A afronta à dignidade do trabalhador, em razão da quebra da boa-fé contratual, pelo 
abuso de poder e descompromisso do empregador9" 

O fato é que desde o incidente com o diretor do hotel o reclamante foi 
proibido de trabalhar e comparecer ao local de trabalho, sendo excluído da corporação sem, no 
entanto, ter sequer seu contrato de trabalho rescindido, configurando flagrante ato de assédio 
moral. 

Posteriormente, a chefe do setor de pessoal ao ser interpelada pelo 
reclamante, informou que ele deveria se considerar de férias e, portanto, não deveria 
comparecer ao local de trabalho, mas somente efetou o pagamento de uma remuneração de 
férias em 07.10.2014, no valor de R$ 2.176,20 (dois mil, cento e setenta e seis reais e vinte 
centavos) sem qualquer aviso ou recibo, o que levou o empregado a supor ser este pagamento 
o abono de férias do período aquisitivo de 2013/2014. 

Além desse depósito, a conta corrente do reclamante recebeu o aporte 
de R$ 2.066,20 (dois mil e sessenta e seis reais e vinte centavos), em 15.12.2014; R$ 2.150,00 
(dois mil, cento e cinquenta reais), em 13.04.2015; e R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta 
reais), em 30.06.2015. Mas estes depósitos eram realizados sem que houvesse qualquer 
comunicação a que título estas verbas corresponderiam ou e qual período de férias estaria 
sendo remunerado. O reclamante acredita que houve o pagamento simples das fériasl°, mas 
ainda lhe falta o pagamento do dobro legal pela mora (art. 137 da CLT). 

Após muitas queixas do reclamante junto ao setor de pessoal quando a 
ausência de função e ao regime de discriminação que estaria sofrendo, bem como pelo atraso 
no pagamento dos salários e férias, o empregado recebeu aviso prévio de dispensa em 
30.07.2015, mas até o momento não recebeu suas verbas rescisórias e não teve a baixa do 
contrato de trabalho na CTPS, excluindo-o do sistema de proteção social do seguro 
desemprego e FGTS. 

Registre, por fim, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, a 
existência um depósito de R$ 9.687,73 (nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e 
três centavos) em 11.08.2015 em favor do reclamante, que supõe-se ser parte do pagamento 
da rescisão, que não tem validade ante a ausência de homologação (art. 477, §4° da CLT). 

9  RR - 52300-13.2009.5.09.0562 , Relatora Ministra: Rosa Maria Weber, Data de Julgamento: 
30/03/2011, 30  Turma, Data de Publicação: DEJT 08/04/2011 
1°  Pagamento das férias de 2009/2010 em 23.05.2011; 2010/2011 em 15.12.2014; 2011/2012 em 
07.05.2013; 2012/2013 em 13.04.2015; 2013/2014 em 07.10.2014 e 2014/2015 em 30.06.2015. 
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II. MÉRITO 

Em virtude da multiplicidade de assuntos a serem abordados com o 

intuito de facilitar a defesa e compreensão pelo julgador, fraciona-se a causa de pedir em 

capítulos, na esteira do ensinamento de CANDIDO DINAMARCO. 

II.A. DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DO SALÁRIO FIXO. PAGAMENTO 

DAS DIFERENÇAS SALARIAIS: 

O reclamante no período não acobertado pela prescrição quinquenal 

recebeu apenas dois reajustes de salários em maio de 2011 de R$ 1.080,16 para R$ 1.134,00 

(4,98%) e em maio de 2014 de R$ 1.134,00 para R$ 1.207,00 (6,43%). 

Ocorre que, deveriam ter sido observados os reajustes de salários 

fixados por meio acordos coletivos em 01.05.2013 de 6,3% 801.05.2015 de 7%, a saber: 

Acordo Coletivo 2013/2014  
CLÁUSULA TERCEIRA PISO E REAJUSTE SALARIAL 
É assegurado aos empregados das categorias de ASG, Servente, 
Jardineiro, Auxiliar de Cozinha, Copeiro, Cumim, Office Boy, 
Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Lavanderia, Auxiliar de 
Almoxarifado, uru Piso Salarial de R$ 700,00 (setecentos Reais). 
Parágrafo Primeiro: Assegura-se aos demais empregados da 
categoria, excluídos os citados na cláusula anterior, um Piso 
Salarial de R$ 730,00 (setecentos e trinta Reais). 
Parágrafo Segundo: Para os demais trabalhadores que 
percebem acima do menor piso, será aplicado um reajuste 
salarial no percentual de 6,3% (seis vírgula trás por cento). 
Parágrafo Terceiro: Caso seja pactuado reajustes e pisos salariais 
superiores na Convenção Coletiva de Trabalho, a empresa 
acordante reajustara novamente os salários dos trabalhadores para 
compatibilizar com o referido Instrumento. 
Parágrafo Quarto: A Diferença salarial dos meses de março de 
2013 serão paga nos contracheques do mês Abril de 2013. 

Acordo Coletivo 2015/2016  
CLÁUSULA TERCEIRA PISO E REAJUSTE SALARIAL 
É assegurado aos empregados das categorias de ASG, Servente, 
Jardineiro, Auxiliar de Cozinha, Copeiro, Cumim, Office Boy, 
Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Lavanderia, Auxiliar de 
Almoxarifado, um Piso Salarial de R$ 815,00 (oitocentos e quinze 
reais). 
Parágrafo Primeiro: Assegura-se aos demais empregados da 
categoria, excluídos os citados na cláusula anterior, um Piso 
Salarial de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais). 
Parágrafo Segundo: Para as demais funções, nas quais os 
trabalhadores recebem acima do 2°. Piso, os salários serão 
reajustados em 7% (sete por cento). 
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Parágrafo Terceiro: Se a convenção coletiva pactuar percentual e 
pisos salariais superiores ao ora estipulado, a empresa 
complementará a correção salarial até o limite previsto na CCT 
vindoura. 
Parágrafo Quarto: As possíveis diferenças salariais equivalente a 
7%(sete por cento), dos trabalhadores não abrangidos no ACT 
celebrado com vigência de 010  de março de 2014 a 28 de fevereiro 
de 2015, serão pagas no mês de abril de 2015. 

Entretanto, como dito, ao reclamante somente foram aplicados os 
reajustes de 2011 e 2014. Nos demais anos lhe foi sonegado o direito de recomposição salarial 

sob o fundamento de que seriam livremente pactuados os salários acima do piso da categoria. 

Contudo, não é este o comando que emana nas normas coletivas pactuadas. 

Observe-se, que nos acordos coletivos de 2013/2014 e 2015/2016 
não houve possibilidade de ajuste individual, não dando margem a qualquer 
interpretação que não seja pela compulsoriedade do reajuste não observado pelo 
reclamado. 

Outrossim, ante a inexistência de qualquer negociação, impõe-se o 

reconhecimento da atualização monetária no salário do reclamante nos índices pactuados nas 

normas coletivas, para preservar a capacidade econômica dos salários frente a alteração do 

valor contratual em face da desvalorização nominal da moeda durante a vigência contratual. 

Do contrário, estaríamos ferindo o principio da irredutibilidade 
salarial, pois manter um salário congelado sem qualquer reposição inflacionária, em 
arrepio a norma coletiva, em termos práticos equivale a reduzir o salário um pouco a 

cada ano. 

O quadro econômico do Brasil é de relativo equilíbrio e estabilidade, 

porém, o desgaste inflacionário é inerente à própria dinâmica do sistema capitalista, que 

produz impacto significativo nos salários dos trabalhadores. Nessa circunstância, a concessão 

de reajuste salarial, na data-base da categoria, busca restituir aos trabalhadores parte das 

perdas sofridas pelo aumento do custo de vida, além de lhes restituir parcialmente o patamar 

do poder aquisitivo que tinham na data-base anterior. A não aplicação dos reajustes pactuados 

com o Sindicato Obreiro à remuneração do reclamante é ato abusivo e merece ser revisto pelo 

Poder Judiciário para impor a aplicação do reajuste na parcela fixa do salário e o pagamento 

das diferenças apuradas e reflexos. 

Desta feita, deve ser reconhecido o direito do reclamante em Isonomia 

aos demais empregados do reclamado a ter o seu salário reajustado na forma e nas datas 

previstas em norma coletiva, condenando-o ao pagamento das diferenças salariais e reflexos 

(RSR, adicional de antiguidade, férias + 1/3, 13° Salário, FGTS +40% e aviso prévio). 
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II.B. DAS HORAS EXTRAS. EXCESSO DE JORNADA DIÁRIA: 

A jornada de trabalho do reclamante descrita na narrativa fática era de 

62:30h/semana no período de baixa estação (março, abril, maio, Junho, agosto, setembro e 
outubro) e de 73:30h/semana nos meses de alta temporada (novembro, dezembro, janeiro, 

fevereiro e julho), conforme planilha abaixo: 

BAIXA ESTAÇÃO 

segunda-feira 07:00 12:30 13:00 17:00 09:30 

terça-feira 03:00 12:30 13:00 17:00 13:30 

quarta-feira 07:00 12:30 13:00 17:00 09:30 

quinta-feira 07:00 12:30 13:00 17:00 09:30 

sexta-feira 03:00 12:30 13:00 17:00 13:30 

sábado 07:00 14:00 07:00 

domingo 
62:30:00 

TA ESTACÃO 

segunda-feira 07:00 12:30 13:00 19:00 11:30 

terça-feira 03:00 12:30 13:00 19:00 15:30 

quarta-feira 07:00 12:30 13:00 19:00 11:30 

quinta-feira 07:00 12:30 13:00 19:00 11:30 

sexta-feira 03:00 12:30 13:00 19:00 15:30 

sábado 07:00 15:00 08:00 

domingo 
73:30:00 

Na categoria do reclamante, as horas extras devem ser pagas com o 

adicional de 70% (setenta por cento), conforme cláusula 15° das CCT de 2010/2011, 

2011/2012, e 2012/2013; bem como do parágrafo único da cláusula 14°  do Acordo Coletivo 

2014/2015 e 2015/2016. 

Sendo assim, são devidos os pagamentos das horas extras no Importe 

de 18:30h/sem no período de baixa temporada e de 29:30h/sem no período de alta temporada, 

com adicional de 70% (setenta por cento), bem como nos reflexos do RSR, adicional de 

antiguidade, FGTS + 40%, 13° salários, férias +1/3 e aviso prévio. 

II.C. HORAS EXTRAS. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA: 
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O reclamante não usufruía do intervalo mínimo de uma hora para 

descanso e alimentação, previsto no art. 71 da CLT. Após a edição da Lei n.°  8.923/94 a 
supressão total ou parcial do intervalo intrajornada implica no direito do recebimento de horas 

extras equivalentes ao período total correspondente, qual seja, 1h/dia, nos termos da Súmula 

437 do TST: 

INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E 
ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das 
Orientações Jurisprudenciais n°s 307, 342, 354, 380 e 381 da 
SBDI-1) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25,26 e 27.09.2012 
I - Após a edição da Lei n° 8.923/94, a não-concessão ou a 
concessão parcial do intervalo intrajomada mínimo, para repouso e 
alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o panamenho 
total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido  
com acréscimo de. no mínimo. 50% sobre o valor da remuneração  
da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do  
cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.  
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 
trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e 
art. 7°, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva. 
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71. 440,  da 
CLT, com redação introduzida pela Lei n° 8.923. de 27 de julho de 
1994, guando não concedido ou reduzido pelo empregador o 
intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, 
repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.  
IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de 
trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma 
hora, obrigando o empregador a remunerar o período para 
descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do 
respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4° da 
CLT. 

Logo, é devido o pagamento de indenização equivalente a uma hora 

diária por cada dia de intervalo intrajornada suprimido, no total de 06 (seis) dias por semana, 

no período não prescrito, acrescido do adicional de horas extras e reflexos no RSR, adicional 

de antiguidade, FGTS + 40%, 13° salários, férias +1/3 e aviso prévio. 

11.0. FÉRIAS VENCIDAS: 

O reclamante no período não prescrito nunca gozou as férias no 

período indicado nos avisos e avisos de férias e sempre recebeu a remuneração do abono de 

férias após a data indicada no recibo. 

Como dito na narrativa tática, isto acontecia para evitar o pagamento 

em dobro do abono e férias em virtude da extrapolação do prazo limite para concessão das 
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férias, em violação ao disposto nos arts. 134 e 137 da CLT. 

O reclamante identificou vários depósitos em sua conta corrente que 
acredita ser relativo ao pagamento posterior do abono de férias, cujos os recibos foi compelido 
a assinar sem efetivamente receber o pagamento: 

Férias 2009/2010, paga em 23.05.2011; 
Férias 2010/2011, paga em 15.12.2014; 
Férias 2011/2012, paga em 07.05.2013; 
Férias 2012/2013, paga em 13.04.2015; 
Férias 2013/2014, paga em 07.10.2014; 
Férias 2014/2015, paga em 30.06.2015. 

Os recibos de férias eram assinados pelo reclamante embora não 
houvesse o efetivo pagamento e gozo das férias para que o reclamado pudesse 
apresentar tais documentos a fiscalização da SRTE (Ministério do Trabalho) ocorridas 
em função da atuação do Ministério Público do Trabalho no Inquérito Civil n.° 
000041.2009.21.000/3-02, que resultou na formalização do TAC n.° 1732/2009 onde se 
pactuou a aplicação de multa caso não fosse realizado o pagamento da remuneração ou abono 
de férias, mediante recibo, em até dois dias antes do inicio do período de gozo (v. cláusula 02 

do TAC). 

Sendo assim, é devido o pagamento do dobro do abono de férias 
dos períodos aquisitivos 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, 
observada a regra do art. 134 da CLT, bem como de indenização pelos dias trabalhados 

nas férias. 

II.E. FERIADOS TRABALHADOS: 

O reclamante nunca gozou, recebeu folga compensatória ou pagamento 

dos feriados locais e nacionais'', salvo os que coincidiam com os dias de domingo e o dia 1°  

de janeiro de 2014. 

Os feriados trabalhados não compensados devem ser pagos em dobro, 

nos termos da Súmula 146 do TST: 

TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS, NÃO COMPENSADO 
(incorporada a Orientação Jurisprudencial n° 93 da SBDI-1) - Res. 
121/2003, DJ 19,20 e 21.11.2003 
O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, 
deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao 

11  Ressalvando-se que desde julho de 2014 o reclamante está afastado do trabalho. 
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repouso semanal. 

Sendo assim, devem ser pagos em dobro os seguintes feriados 
trabalhados: 

Padroeira Nacional - 12.10.2010; 
Finados - 02.11.2010; 
República - 15.11.2015; 
Natal - 25.12.2010; 
Ano novo- 01.01.2011 
Tiradentes -21.04.2011 
Sexta-feira santa - 22.04.2011 
Corpus Christi - 23.06.2011 
Independência - 07.09.2011 
Mártires - 03.10.2011 
Padroeira Nacional - 12.10.2011; 
Finados - 02.11.2011; 

13, República- 15.11.2011 
Padroeira Local -21.11.2011 
Sexta-feira santa -06.04.2012; 
Tiradentes - 21.04.2012; 
Dia do trabalho - 01.05.2012 
Corpus Christi - 07.06.2012; 
Independência - 07.09.2012; 
Mártires - 03.10.2012; 
Padroeira Nacional - 12.10.2012; 
Finados - 02.11.2012; 
República - 15.11.2012; 
Padroeira Local -21.11.2012; 
Natal - 25,12.2012; 
Ano novo- 01.01.2013; 

27, Sexta-feira Santa - 29.03.2013 
Dia do Trabalho - 01.05.2013; 
Corpus Christi - 30.05.2013; 
Independência - 07.09.2013; 
Mártires - 03.10.2013; 
Padroeira Nacional - 12.10.2013; 
Finados - 02.11.2013; 
República - 15.11.2013; 
Padroeira Local - 21.11.2013; 
Natal -25.12.2013; 
Ano novo - 01.01.2014; 
Sexta-feira Santa - 18.04.2014; 
Tiradentes -21.04.2014; 
Dia do Trabalho - 01.01.2014; 
Corpus Christi - 19.06.2014; 

Outrossim, para efeito de apuração das horas trabalhadas nos feriados 
deve ser utilizada a jornada média de trabalho do reclamante do período de alta estação, qual 
seja, de 10:30h, em virtude do aumento da demanda no hotel nestes dias, com reflexo no 
adicional de horas extras e reflexos no RSR, adicional de antiguidade, FGTS + 40%, 13°  

salários, férias +1/3 e aviso prévio. 
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II.F. FGTS NÃO DEPOSITADO: 

O reclamante sofre com a ausência dos depósitos do FGTS em várias 

competências, como se observa do extrato da sua conta vinculada. Apenas como exemplo, 

citem-se a ausência de contribuições de todas as competências do ano de 2012 e ausência de 

pagamentos após março de 2014. 

É digno de nota que as competências não depositadas até o dia 

13.11.2014 têm prazo prescricional de 30 (trinta) anos, enquanto as demais competências têm 

prazo de cinco anos, conforme atual entendimento do Tribunal Superior do Trabalho 

consolidado por melo da Súmula n.° 362: 

Súmula 362- TST:  
FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada 
em razão de erro material — DEJT divulgado em 12, 15 e 
16.06.2015 
I — Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 
13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra 
o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o 
prazo de dois anos após o término do contrato; 
II — Para os casos em que o prazo prescriclonal Já estava em 
curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 
consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou 
cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF). 

Logo, nenhuma competência do FGTS do reclamante se encontra 

prescrita sendo devido o pagamento dos exercícios em aberto, haja vista a modulação pelo 

TST dos efeitos da decisão do STF prestigiando a segurança jurídica e a estabilidade das 

relações sociais, conforme o que vier a ser apurado em liquidação de sentença. 

II.G. RESCISÃO INDIRETA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS VERBAS RESCISÓRIAS: 

O empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e 

pleitear a devida Indenização quando, dentre outras hipóteses, não cumprir o empregador com 

as obrigações do contrato de trabalho (art. 483 da CLT). 

No caso em exame, são inúmeras as violações ao contrato de trabalho, 

como visto anteriormente: atraso no pagamento de salários e férias, mora no pagamento 

do FGTS, não concessão de férias e assédio moral. 

Cada uma destas hipóteses, isoladamente, já seria suficiente para o 
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empregado solicitar a rescisão Indireta do contrato de trabalho, conforme a jurisprudência 

pacifica: 

RECURSO DE REVISTA. CELSP. RESCISÃO INDIRETA. 
ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RECOLHIMENTO 
DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 483, D , DA CLT. O atraso no 
pagamento do salário (em um período de cinco a vinte e sete dias), 
bem como o não recolhimento do FGTS, denota o não cumprimento 
das obrigações por parte do empregador e enseja a rescisão 
contratual pelo empregado, nos termos da letra d do art. 483 da 
CLT. O binômio prestação de atividade/pagamento constitui o 
objeto do contrato de trabalho, sendo certo que a ausência no 
cumprimento de um deles configura grave quebra de contrato. A 
letra d e o § 30  do art. 483, contêm previsão expressa de que o 
descumprimento das obrigações do contrato por parte do 
empregador autoriza o empregado a considerar rescindido o pacto 
laborai e pleitear a devida indenização. A gravidade da situação 
decorre do fato de o empregado estar privado, mesmo 
temporariamente, dos recursos necessários à sua subsistência, e, 
ressalte-se, o salário apresenta natureza alimentar e recebe 
especial proteção constitucional, alçado à categoria de direito 
fundamental. A situação revela caracterizada a conduta ilícita 
patronal, causando repercussão nociva, consubstanciada na 
privação de crédito de natureza alimentar. Há precedentes. 
Recurso de revista não conhecido. MULTA DOS ARTS. 467 E 477 
DA CLT. RESCISÃO INDIRETA RECONHECIDA EM JUÍZO. O fato 
de ter sido reconhecida em juízo a rescisão indireta do contrato de 
trabalho não obsta o deferimento da multa prevista nos art. 477, § 
8°, da CLT, mormente quando não evidenciado que o empregado, 
comprovadamente, deu causa à mora. Quanto à multa do ali, 467 
da CLT, observa-se que não houve condenação da recorrente 
quanto ao tema em epígrafe, razão pela qual não possui interesse 
para recorrer, nos termos do art. 499, caput, do CPC. Recurso de 
revista conhecido apenas quanto à multa do art. 477, § 8.0, da CLT 
e não provido. 
(TST - RR: 6245520105040004, Relator: Augusto César Leite de 
Carvalho, Data de Julgamento: 26/11/2014, 6°  Turma, Data de 
Publicação: DEJT 12/12/2014) 

RECURSO DE REVISTA. CELSA. RESCISÃO INDIRETA. 
ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RECOLHIMENTO 
DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 483, D , DA CLT. O atraso no 
pagamento do salário (em um período de cinco a vinte e sete dias), 
bem como o não recolhimento do FGTS, denota o não cumprimento 
das obrigações por parte do empregador e enseja a rescisão 
contratual pelo empregado, nos termos da letra d do art. 483 da 
CLT. O binômio prestação de atividade/pagamento constitui o 
objeto do contrato de trabalho, sendo certo que a ausência no 
cumprimento de um deles configura grave quebra de contrato. A 
letra d e o § 3°  do art. 483 contêm previsão expressa de que o 
descumprimento das obrigações do contrato por parte do 
empregador autoriza o empregado a considerar rescindido o pacto 
laborai e pleitear a devida indenização. A gravidade da situação 
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decorre do fato de o empregado estar privado, mesmo 
temporariamente, dos recursos necessários à sua subsistência, e, 
ressalte-se, o salário apresenta natureza alimentar e recebe 
especial proteção constitucional, alçado à categoria de direito 
fundamental. A situação revela caracterizada a conduta ilícita 
patronal, causando repercussão nociva, consubstanciada na 
privação de crédito de natureza alimentar. Há precedentes. 
Recurso de revista não conhecido. MULTA DOS ARTS, 467 E 477 
DA CLT. RESCISÃO INDIRETA RECONHECIDA EM JUIZO. O fato 
de ter sido reconhecida em juízo a rescisão Indireta do contrato de 
trabalho não obsta o deferimento da multa prevista nos art. 477, § 
8°, da CLT, mormente quando não evidenciado que o empregado, 
comprovadamente, deu causa à mora. Quanto à multa do art. 467 
da CLT, observa-se que não houve condenação da recorrente 
quanto ao tema em epígrafe, razão pela qual não possui interesse 
para recorrer, nos termos do art. 499, caput, do CPC. Recurso de 
revista conhecido apenas quanto à multa do art. 477, § 8.°, da CLT 
e não provido. 
(TST - RR: 6245520105040004, Relatar: Augusto César Leite de 
Carvalho, Data de Julgamento: 26/11/2014, 60  Turma, Data de 
Publicação: DEJT 12/12/2014) 

Registre-se que embora o reclamante tenha recebido o aviso prévio 
de dispensa - que Indica a intenção do empregador em descontinuar a relação de 
trabalho - até o momento não foi formalizada a rescisão do contrato de trabalho. 

Nestes casos o empregado pode optar por pleitear a rescisão de seu 

contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no 

serviço até final decisão do processo (v. art. 483, §3° da CLT), tendo o reclamante optado por 

não permanecer no ambiente de trabalho por não ter mais condições de suportar o assédio. 

Desta feita, deve ser declarada a rescisão do contrato de trabalho por 

culpa do reclamado com a condenação deste no pagamento das verbas rescisórias e multas 

aplicáveis à espécie, tendo como a data do término do contrato a data do aviso prévio, qual 

seja, 30.07.2015. 

WH. ASSÉDIO MORAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS 

O assédio moral é caracterizado pela ocorrência de humilhações e 

perseguições sofridas, reiteradamente, pelo empregado no ambiente de trabalho, está inserido 

em empresas de diversos setores e tamanhos. É revelado por atos e comportamentos 

agressivos que visam à desqualificação, desmoralização e a desestabillzação emocional do 

ofendido, tornando o ambiente desagradável, hostil e pernicioso, não raramente 

desencadeando na vítima um mal psicológico e físico. 

Arnintas Barros • N. 3137 • Sala 5 • Lagoa Nova • Natal/RN • 59.054-830 

(84) 3234.2131 www.mararthaoadvogados.com.br  



VS. 355  
/A /1 

MARANHÃO 
ADVOGADOS 

Conceitua-se, então, o assédio moral como ato contínuo e ostensivo de 
perseguição ao empregado, com o intuito de humilhá-lo, desqualificá-lo e desmoralizá-lo 

perante o grupo de trabalho. Esse conjunto de medidas nocivas é perpetrado com vistas ao 

atingimento de metas definidas pela empresa ou em razão de simples desafeição e intolerância 
por parte do ofensor em relação à vitima. 

Neste sentido, segue precedente judicial do TRT da 23 Região que 
bem conceitua a assédio moral: 

ASSÉDIO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. O assédio moral se 
caracteriza por ser uma conduta abusiva, de natureza psicológica, 
que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e 
prolongada e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e 
constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à 
dignidade ou à integridade psíquica, que tenha por efeito a ameaça 
do seu emprego e deteriorando o ambiente de trabalho. Para fazer 
jus à indenização por assédio moral o autor deve fazer prova nos 
autos da sua existência. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. A indenização por danos morais, 
embora seja arbitrada pelo juiz, deve levar em consideração alguns 
critérios, tais como: a posição social do ofendido, a situação 
econômica do ofensor, a culpa do ofensor na ocorrência do evento, 
iniciativas do ofensor em minimizar os efeitos do dano. Em suma, 
deve servir para punir o infrator e compensar a vitima. Deve ser um 
valor alto e suficiente para garantir a punição do infrator, com o fito 
de inibi-lo a praticar atos da mesma natureza, cujo caráter é 
educativo, mas não a tal ponto capaz de justificar enriquecimento 
sem causa do ofendido. 
(TRT da 23.• Região; Processo: 00448. 2005. 022. 23. 00-8 RO; 
Data de Publicação: 20/12/2005; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; 
Relator: OSMAIR COUTO; Revisor: PAULO BRESCOVICI) 

Entretanto, é de se salientar que não será um ato esporádico — ainda 

que violento — que pode ser entendido como assédio moral. É necessário que a sua ocorrência 

se dê de forma contínua, sistemática, regular como ensina GUEDES12: 

"O fenômeno se instala de modo quase imperceptível. Inicialmente a 
vitima descuida, encarando o fato como uma simples brincadeira; 
todavia, é na repetição dos vexames, das humilhações, que a 
violência vai se mostrando demolidora e, se ninguém de fora 
intervier energicamente, evolui uma escalada destrutiva. Quando a 
vitima reage e tanta libertar-se, as hostilidades transformam-se em 
violência declarada, dando início à fase de aniquilamento moral, 
denominada de psicoterror." 

O sofrimento com o assédio é silencioso, surgido pela indiferença de 

12  GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. São Paulo Editora LTr, 2003, pág 
35. 
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seus pares que não comungam publicamente de suas dores. Carregando ainda mais esse 

fardo, o trabalhador também sofre com a falta de reconhecimento. 

No caso em exame, as condutas abusivas do empregador para 
com o empregado são perceptíveis a partir do ano de 2014 quando foi inicialmente 
isolado e depois afastado das suas funções no hotel, com o pagamento de salários 
atrasados. Diz-se isso porque embora o esvaziamento da função por si só fosse 
absolutamente incompatível com o disposto no art. 468 da CLT. 

Como dito na narrativa fática, foram vários os atos de assédio 
praticados contra o reclamante desde o tratamento com palavras de baixo calão, tentativa de 

agressão física, isolamento, atraso no pagamento de salários, e, agora mais recente, afastá-lo 

definitivamente do local de trabalho sem qualquer informação de quando retornaria ao trabalho 

ou se seria demitido. 

O empregador tem o dever primário de cumprir as obrigações 
trabalhistas previstas em lei. Mas não é só, há a obrigação implícita de "fornecer o 
trabalho", ou seja, não pode o empregador pagar um salário para o empregado nada 
fazer. Deixar o empregado sem trabalhar remuneradamente é um prêmio que deve ser 
concedido, em regra, uma vez por ano e se chama férias, pois deixar o empregado em 

casa sem qualquer atribuição, com o pagamento de salários em atraso e sem informar 
quando será o seu retorno do trabalho é ato de terror psicológico dos mais cruéis.  

Estas violações atingem o empregado no seu bem mais precioso, a 

sua dignidade. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (v. art. 1°, III e IV da 

CF). A carga axiológica deste comando concede prestígio maior a estes princípios. O trabalho 

na estrutura jurídica e social da república deve servir como instrumento de progresso e 

dignificação. 

Enfim, na sociedade pós-moderna em que vivemos o trabalho é quem 

identifica o indivíduo frente a coletividade. Isto é tão comum que uma das primeiras perguntas 

que se faz quando se conhece uma pessoa é "o que você é?" ou "você faz o que?" E a 

resposta é simplesmente qual a qualificação profissional ou trabalho desenvolvido. 

No entanto, o reclamado em uma tacada só ignora toda esta carga 

hermenêutica constitucional violando a função social do contrato para atingir de maneira 

absolutamente perversa a dignidade do trabalhador. Sendo assim, na linha da jurisprudência 

do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho deve a reclamada ser 

condenada a pagar indenização por danos morais decorrentes dos atos de assédio moral: 
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assédio moral, destacou em seu voto que "sobre a tipificação do comportamento enquadrado 

como caracterizador do assédio moral, releva ressaltar que a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), expendeu informe, no ano de 2002, onde lista alguns atos que se configuram 

assédio moral, quais sejam: medida destinada a excluir uma pessoa de uma atividade 

profissional; ataques persistentes e negativos ao rendimento pessoal ou profissional sem 

razão; a manipulação da reputação pessoal ou profissional de uma pessoa através de rumores 

e ridicularizarão; abuso de poder através do menosprezo persistente do trabalho da pessoa ou 

a fixação de objetivos com prazos inatingíveis ou pouco razoáveis ou a atribuição de tarefas 

impossíveis; e controle desmedido ou Inapropriado do rendimento de uma pessoa." 

Todos estes atos estão presentes no caso concreto. O assédio foi tão 

grande e tão intenso que praticamente todos os atos possíveis de violação a dignidade da 

pessoa humana foram praticados contra o empregado, de maneira que não resta alternativa a 

não ser impor a reparação dos danos causados. 

III VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL E ATRASO DOS 

SALÁRIOS: 

É cediço que, havendo danos morais Indenizáveis, sua mensuração deve 

pautar-se em critérios determinados, que levem em consideração a repercussão dos danos, a 

condição social das partes, a capacidade econômica da requerida e a reprovabilidade da conduta, 

de forma que a reparação não consista em enriquecimento daquele, ou empobrecimento deste. 

Neste sentido: 

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - A Indenização por danos materiais e 
morais constitui meio de compensar razoavelmente os prejuízos 
ocasionados pelo infortúnio, sem, contudo, propiciar o 
enriquecimento sem causa do lesionado, servindo ainda como 
advertência contra futura reiteração da negligência. Portanto, na 
fixação desses valores, devem ser observados o princípio da 
razoabilidade e a amplitude do dano. (TRT 3°  Região, Processo n° 
00845-2005-098-03-00-8 RO, Primeira Turma, Rel. Juiza Adriana 
Goulart de Sena, Data de publicação 04/08/2006, DJMG, p. 04). 

No presente caso, verte fácil a grandeza do dano sofrido, bem como a 

reprovabilidade da conduta descaso com o meio ambiente de trabalho e a enorme capacidade 

financeira da requerida. 

Utilizando-se de um juízo de razoabilidade, se mostra fácil perceber que 

uma indenização a titulo de danos morais em valor irrisório não atingirá o caráter dúplice da 

indenização extrapatrimonial. Logo, o quantum deve guardar perfeita simetria com a gravidade do 

dano sofrido pelo reclamante - assédio moral e atraso nos salários - e a capacidade financeira da 
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reclamada, pois, como visto, o valor da indenização deve observar não apenas o dano causado, 
mas o grau de culpa, a capacidade financeira das partes e a reprovabilidade da conduta. 

II.J. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS: 

Como se sabe, a Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que 
"empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do 
Trabalho" Esta faculdade jus posta/ardi não pode ser utilizada como fundamento para 

penalizar o trabalhador que resolve contratar advogado particular. 

A exegese que se deve extrair da norma do art. 791 da CLT deve se 

dirigir a compreensão de que ela foi criada para permitir amplo acesso ao Poder Judiciário. O 

acesso à justiça, na lição de Marinon113  não se resume à eliminação dos óbices que impedem o 

acesso ao Poder Judiciário. O direito de acesso à justiça compreende, entre outros, o direito 

daquele que está em juízo poder influir no convencimento do magistrado, participando 

adequadamente do processo. Assim, a participação do advogado no processo como fator de 

concretização do acesso à justiça, na medida em que utiliza seus conhecimentos jurídicos, 

contribui para o convencimento do magistrado em adotar os argumentos de seu cliente na 

solução do litígio. 

Ada Pellegrini Grinover, leciona que a garantia da assistência judiciária 
(e aí se inclui o direito da parte ser assistida por advogado particular, não só, portanto, pelo 

Sindicato), é a consequência lógica da igualdade jurídica, tutelando ela o efetivo exercício 

desta igualdade perante os tribunais. 

Vista a questão sob o ângulo do acesso à justiça, é de se concluir que o 

empregado tem o direito de optar por ser representado em juízo por advogado de sua 

confiança (§ 4°, art. 5°, da Lei n° 1.060/1950). Anote-se, por oportuno, que o processo não 

pode importar prejuízos à parte a quem, ao final, se reconheça ter razão. Desse modo, aquele 

que deixou de adimplir com sua obrigação de pagar verbas trabalhistas tem de restituir ao 

empregado o que esse despendeu com os honorários advocatícios, ainda que contratuais. 

Neste sentido, preciosa a lição de Chiovenda: 

"A necessidade de servir-se do processo para obter razão não pode 
reverter em dano a quem tem razão, pois, a administração da 
justiça faltaria ao seu objeto e a própria seriedade dessa função do 
Estado estaria comprometida se o mecanismo organizado para o 
fim de atuar a lei tivesse de operar como prejuízo de quem tem 
razão (Chiovenda, apud Scavone Junior, Luiz Antonio. Do 

13  MARINONI, Luiz Guilherme, Teoria Geral do Processo, 4° Editora São Paulo. Editora Revista dos 
Tribunais, 2010 
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cumprimento das obrigações: consequências à luz do princípio da 
restituição Integral: interpretação sistemática e teleológica. São 
Paulo: J. Oliveira, 2007, pág. 173). 

Partindo dessa lógica se entende que aquele que deu causa ao 
ajuizamento da reclamação trabalhista deverá arcar com os honorários, ainda que contratuais, 

de modo que o vencedor não suporte o dano experimentado pelo inadImplemento da obrigação 
trabalhista. 

Embora a matéria tenha conteúdo eivai, está afeita a competência da 
Justiça do Trabalho: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RECLAMATCRIA 
TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS 
CONTRATUAIS. PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SEGUNDA 
SEÇÃO. RECONHECIMENTO. DE OFICIO. POSSIBILIDADE. 
ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS. REMESSA DOS 
AUTOS A UMA DAS VARAS DO TRABALHO DA COMARCA DE 
BELO HORIZONTE. 

Compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento 
das ações relativas a pedido de ressarcimento de honorários 
advocatícios contratuais despendidos para o ajuizamento de 
reclamatória trabalhista. 

Agravo regimental prejudicado. 
(AgRg no AREsp 398.097/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 
10/10/2014) 

Assim, com fundamento no direito civil comum deve o reclamado 

suportar os custos com honorários advocaticios contratuais ajustados em contrato de 
honorários, de maneira a garantir a reparação integral do dano, haja vista que esta despesa 

decorre de culpa exclusiva da empresa que não cumpriu com suas obrigações legais e impôs 

ônus ao empregado de buscar o Poder Judiciário para receber seus direitos. A regra é clara 

não cumprida a obrigação responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 

(v. art. 389 do CC). 

Por outro lado, é de se lembrar, que a verba honorária nesta Justiça 

Especializada tem tratamento diferenciado, no que diz respeito as espécies contratuais 

envolvendo a prestação de serviços. Nas demandas onde se discute a relação de trabalho 
admite-se a condenação do vencido em honorários advocatícios (Instrução Normativa n° 

27/2005 do TST), enquanto nas lides que dizem respeito a relação de emprego, em principio, 

não (arts. 14 e 19 da lei n°5.584/70). 
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cumprimento das obrigações: consequências à luz do princípio da 
restituição Integral: interpretação sistemática e teleológica. São 
Paulo: J. Oliveira, 2007, pág. 173). 

Partindo dessa lógica se entende que aquele que deu causa ao 

ajulzamento da reclamação trabalhista deverá arcar com os honorários, ainda que contratuais, 
de modo que o vencedor não suporte o dano experimentado pelo inadimplemento da obrigação 

trabalhista. 

Embora a matéria tenha conteúdo cível, está afeita a competência da 

Justiça do Trabalho: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RECLAMATÓRIA 
TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS 
CONTRATUAIS. PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SEGUNDA 
SEÇÃO. RECONHECIMENTO. DE OFICIO. POSSIBILIDADE. 
ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS. REMESSA DOS 
AUTOS A UMA DAS VARAS DO TRABALHO DA COMARCA DE 
BELO HORIZONTE. 

Compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento 
das ações relativas a pedido de ressarcimento de honorários 
advocatícios contratuais despendidos para o ajuizamento de 
reclamatória trabalhista. 

Agravo regimental prejudicado. 
(AgRg no AREsp 398.097/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 
10/10/2014) 

Assim, com fundamento no direito civil comum deve o reclamado 

suportar os custos com honorários advocaticios contratuais ajustados em contrato de 
honorários, de maneira a garantir a reparação integral do dano, haja vista que esta despesa 

decorre de culpa exclusiva da empresa que não cumpriu com suas obrigações legais e impôs 

ônus ao empregado de buscar o Poder Judiciário para receber seus direitos. A regra é clara 

não cumprida a obrigação responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 

(v. art. 389 do CC). 

Por outro lado, é de se lembrar, que a verba honorária nesta Justiça 

Especializada tem tratamento diferenciado, no que diz respeito as espécies contratuais 

envolvendo a prestação de serviços. Nas demandas onde se discute a relação de trabalho 

admite-se a condenação do vencido em honorários advocaticios (Instrução Normativa n° 
27/2005 do TST), enquanto nas lides que dizem respeito a relação de emprego, em principio, 

não (arts. 14 e 19 da lei n° 5.584/70). 
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No caso em exame, a lide possui várias temáticas Inerentes a relação 

de emprego, tais como, salários atrasados, pagamento de reflexos dos salários extrafolha, 

pagamento de férias, verbas rescisórias, etc. Contudo, há também pedido de indenização 
por danos extrapatrimoniais fundados em atos de assédio moral com base na legislação 

civil - art. 186 e 927 do Código Civil. 

Portanto, a lide se divide em duas partes - a trabalhista e a civil - na 

trabalhista se pretende o pagamento de verbas estabelecidas na CLT, enquanto na civil uma 

indenização por ato ilícito de caráter não patrimonial. Sendo assim é devido o pagamento dos 

honorários advocatícios pela mera sucumbência na parte civil - com fundamento do art. 20 do 

CPC c/c art. 769 da CLT e Instrução Normativa n.°  27/2005 do TST: 

1° Região: 

Neste sentido, segue precedente do Tribunal Regional do Trabalho da 

ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO HONORÁRIOS 
ADVOCATICIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO. Nas lides 
submetidas à Justiça do Trabalho nas quais não se discute relação de 
emprego - mas indenização por ato ilícito -, os honorários advocatfcios 
são devidos pela mera sucumbência, a teor do que diz o art. 5° da 
Instrução Normativa n° 27/05 do TST, na esteira das alterações de 
competência impostas pela EC n°45/04 e observado o disposto na OJ-
421 da SDI-I do C. TST. 
(TRT-1 - RO: 1513009420065010341 RJ , Relator: Angelo Galvao 
Zamorano, Data de Julgamento: 07/08/2013, Décima Turma, Data de 
Publicação: 16-08-2013) 

Logo, exsurge o dever do reclamado de suportar os honorários 

advocatícios contratuais fixados pelo reclamante, bem como os honorários sucumbenciais 

devidos em função da indenização civil - danos morais. 

III. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

Encontram-se previstas no art. 273 do Código de Processo Civil as 

condições essenciais para concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, 

sendo necessárias no caso vertente a configuração dos seguintes requisitos: existência de 

prova inequívoca, convencimento da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação (art. 273, caput e Inciso 1). 

Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, essa 
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prova inequívoca é do "fato titulo do pedido (causa de pedir)"14. Assim, presentes às condições 
exigidas para a concessão da tutela antecipada, faz-se mister concedê-la, visto que encontram-

se anexadas à inicial todas as provas dos fatos alegados, ou seja, as provas apresentadas - 
AVISO PRÉVIO, atrasos nos pagamentos do salário, ausência de depósitos de várias 

competências do FGTS (nenhuma competência pós março/2014 foi depositada), práticas 

de atos de assédio moral, não concessão de férias, etc - são suficientes para demonstrar a 
fumaça do bom direito. 

Por seu turno, a verossimilhança das alegações corresponde a um juízo 
de valor, menor que a certeza, consequente da apresentação da prova inequívoca. Portanto, 

espera-se que as alegações trazidas à baila juntamente com o conjunto probatório anexado 

ensejem o convencimento do juízo de valor necessário ao deferimento da medida. 

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como 

a urgência da medida, consubstanciam-se, no momento em que o autor vítima de assédio 

moral encontra-se sem receber os seus salários desde o mês de julho de 2015 e, 

portanto, impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família. Além de 

vinculado ao contrato de trabalho com a reclamada - o que inibe a sua contratação por 

outra empresa. 

Com a declaração antecipada da rescisão do contrato de trabalho ao 

menos o reclamante poderá ter acesso ao seu saldo do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, que lhe permitirá o sustento por um tempo enquanto busca um novo emprego. 

Por oportuno, requer que a apreciação da concessão da tutela 

antecipatória dos efeitos da sentença de mérito se dê inaudita altera pars. Segundo Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, tal medida encontra-se albergada pelo 

ordenamento jurfdico-processual, senão vejamos: 

Quando a citação do réu puder tomar ineficaz a medida, 
ou, também, quando a urgência Indicar a necessidade de 
concessão da Imediata da tutela, o juiz poderá fazê-lo inaudita 
altera pars, que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente 
do contraditório, que fica diferido para momento posterior do 
procedimento".15 (grifo acrescido). 

Saliente-se que havendo o preenchimento das condições que autorizam 

a concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito o juiz tem o dever de 

deferir o pleito, tendo em vista que não se trata de ato jurisdicional discricionário. Vejamos os 

14 Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 6. ed. 
rev. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 614. 
'5  Idem. p. 614. 
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ensinamentos de Nelson Nery Junior sobre o assunto: 

A propósito, convém salientar que, presentes os requisitos 
exigidos pela lei para a concessão da liminar cautelar ou antecipatória 
(em ação de conhecimento pelo rito comum, ação cautelar, mandado 
de segurança, ação civil pública, ação popular ou ação possessória, 
e.g.), o juiz fica obrigado a concedê-la. Não há discricionariedade como 
alguns enganadamente têm apregoado ou entendido, pois 
discricionariedade implica possibilidade livre de escolha, com dose de 
subjetividade, entre dois ou mais caminhos a serem seguidos, 
mencionados pela lei que confere o poder discricionário.16 

Verifica-se, assim, que todos os requisitos legais que autorizam a 
concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito estão preenchidos e caso, 

Vossa Excelência entenda que tal medida não é cabível, que utilize o princípio da fungibilidade 

para receber o presente pedido como liminar ou cautelar. 

IV. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O reclamante declara ser pobre na forma da lei, não podendo suportar 
os encargos do litígio sem comprometer sua mantença. 

V.CONSIDERAÇÕES FINAS: 

vista do exposto, requer que Vossa Excelência se digne a conceder 
os benefícios da justiça gratuita ao reclamante e liminarmente e inaudita altera pars 

antecipar os efeitos da declaração da rescisão do contrato de trabalho do reclamante 
para liberar os depósitos do FGTS e do seguro desemprego por alvará em favor do 
reclamante; e no mérito: 

Requisitar informações ao Ministério Público do Trabalho da 21.  
Região, a respeito de TAC firmados com o reclamado e informações 

sobre o cumprimento destes, notadamente no que diz respeito ao 

Inquérito Civil n.°  000041.2009.21.000/3-02; 

Determinar que o reclamado apresente cópias do livro de 

fiscalização do trabalho, bem como dos autos de infração recebidos 

nos últimos 10 (dez) anos, por ocasião da defesa, na forma do art. 

355 do CPC c/c art. 769 da CLT, sob pena de busca e apreensão e 

16  Princípios do processo civil na Constituição Federal, 7. ed. rev. e atual. — São Paulo : Editora Revista dos 
Tribunais, 2002 — (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman; v. 21). p. 150. 
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requisição de informações a SRTE; 

Confirmar a tutela antecipada, para declarar a rescisão do contrato 
de trabalho com data em 30.07.2015 e condenar o reclamado ao 
pagamento das verbas rescisórias correspondentes: saldo de 
salários, quinquénio, reflexo no repouso semanal remunerado; 
adicional de insalubridade; aviso prévio proporcional 
indenizado (63 dias); férias proporcionais (06/12) +1/3; 13° 
salário proporcional (09/12) e FGTS +40°/0, a ser apurada em 
liquidação de sentença; 

Condenar o reclamado ao pagamento das multas do art. 467 e 477, 
§8° da CLT, caso a parcela incontroversa das verbas rescisórias 
não seja depositada na primeira audiência e pela ausência de 
pagamento e homologação da rescisão no prazo legal. 

Condenar o reclamado a promover a retificação da CTPS para 
registrar a alteração de função de auxiliar de controlar para 
comprador, a partir de 01.08.2009, sob pena de multa diária. 

ondenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais e 
reflexos (RSR, quinquênio, férias + 1/3, 13° Salário, FGTS +40% e 
aviso prévio) apurados em face da ausência de aplicação dos 
índices de reajuste de salário pactuados nas normas coletivas, a ser 

apurado em liquidação de sentença. 

Condenar o reclamando ao pagamento de horas extras acrescidas 
do adicional de 70% (setenta por cento) e reflexos (RSR, adicional 
de antiguidade, férias + 1/3, 13° Salário, FGTS +40% e aviso prévio) 
pelo excesso de jornada e supressão do Intervalo Intrajomada, a ser 
apurado em liquidação de sentença. 

Condenar o reclamado a pagar o dobro do abono de férias dos 
períodos aquisitivos 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013: 
e 2013/2014 em face da mora em realizar o depósito, conforme o 

disposto no art. 137 da CLT. 

Condenar o reclamado no pagamento dos feriados trabalhados (41) 
em dobro, com reflexos no RSR, adicional de antiguidade, férias + 

1/3, 13° Salário, FGTS +40% e aviso prévio; 
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Condenar o reclamado ao pagamento do FGTS e reflexo rescisório 
(multa rescisória 40%) não depositado na conta vinculada do 
reclamante acrescido da atualização monetária correspondente; 

Condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos 
morais pelos danos causados a esfera não patrimonial do 
empregado decorrentes do assédio moral e do atraso no pagamento 
dos salários, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência 
considerando as repercussões do caso concreto, sugerindo-se a 
fixação em valor não inferior a quantia equivalente a 100 (cem) 
salários do reclamante ao final do pacto (considerados a soma da 
parcela fixa e variável, bem como a parte declarada e extrafolha). 

Condenar o reclamado ao pagamento de Indenização equivalente 
aos honorários advocatícios contratuais suportados pelo reclamante, 
com arrimo no princípio da reparação; 

Condenar o reclamado ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatIcios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte 
por cento) sobre o valor condenação de natureza civil - indenização 
extrapatrimanial -que vier a ser imposta ao reclamado; 

Notificar a SRTE e o Ministério Público do Trabalho da 2? Região a 
respeito das irregularidades apuradas no curso da instrução 
processual para as providências cabíveis, notadamente nos autos 

do Inquérito Civil n.° 000041.2009.21.000/3-02; 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em 
direito, em especial pelo depoimento pessoal do representante legal do reclamado, prova 

documental, prova pericial e prova testemunhal. 

Dá-se à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para fins 

de alçada. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Natal/RN, 20 de julho de 2015. 

Augusto Costa Maranhão Valle 
OAB/RN 5.418 
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augusto@maranhaoadvogados.com.br  

Luiz Nelson Pinheiro de Souza 
OAB/RN 8.729 

luiznelson@maranhaoadvogados.com.br  
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA SÉTIMA (7') VARA DO TRABALHO DE 
NATAL/RN: 

Processo: 
	

0000788-61.2015.5.21.0007 

Reclamante: Iranilson Santo 
Reclamada: RO Empreendimentos Turísticos Ltda Epp 

Referência: 
	

Contestação 

RG EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n.° 11.041,853/0001-98, com sede na Rua Waldemar 

Matias de Araujo, s/n, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.092-548, por seus advogados, ut 

instrumento procuratório, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3137, Sala 05, 

Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, local que indicam para receber as intimações de  

estilo, na forma do art. 39. I, do CPC c/c art. 769 da CLT vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, com arrimo no art. 50, LV da CF e art. 837 da CLT, apresentar 

CONTESTAÇÃO 

A reclamação trabalhista movida por IFtANILSON SANTO, já qualificado 

nos autos do processo em epígrafe, pelos fatos e fundamentos que passa a expor, para ao 

final requerer. 

I. DEFESA FATIGA: 

O reclamante pretende o pagamento de horas extras e reflexos no 

importe total de R$ 14.936,35 (quatorze mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco 

centavos), em função do trabalho em jornada das 21h às 06h, sem o gozo de intervalo 

intrajornada. 
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O reclamante efetivamente foi contratado para exercer a função de 

motorista de micro-ônibus, com salário fixado no piso da categoria e jornada de trabalho de 

7:20h diária, com folga semanal. Os intervalos intrajornada foram efetivamente gozados. 

Assim, de inicio, se identificam duas questões fáticas impeditivas ao 

direito pretendido: o gozo de intervalo intrajornada e a fruição de folgas semanais e 

feriados. 

O trabalho do reclamante consistia basicamente em pegar e deixar os 

turistas no aeroporto, no serviço denominado de transfer. Assim, a jornada de trabalho do 

reclamante admitia variações em função da escala dos vôos, pelo que usualmente era 

cumprida das 21h às 05h, com intervalo intrajornada de 2h a 3h. Com  isso verifica-se que 

sequer o reclamante cumpria a jornada de trabalho que lhe foi contratada, pelo que inexistem 

horas extras pendentes de pagamento. 

DO DIREITO: 

A jornada de trabalho é um dos temas vivos do Direito do Trabalho. 

Foram os movimentos pela regulamentação da jornada de trabalho e reivindicação salarial que 

uniram os sindicatos no Séc. XIX e deram o inicio a autonomia cientifica do direito laborai. Não 

é a toa que a primeira convenção da OIT trata sobre a regulamentação da jornada de trabalho 

e este é um dos temas mais frequentes do Poder Judiciário Trabalhista. 

No caso em exame, o reclamante faz parte de uma categoria 

reconhecida pela doutrina e jurisprudência como diferenciada em função das condições 

singulares de trabalho a que estão submetidos os motoristas, mesmo antes da 

regulamentação da profissão como tal por meio das Leis n.° 12.619/2012 e 13.103/20151 . 

Assim, se admite uma exceção a regra do direito coletivo pela qual as 

categorias são organizadas em tomo do desempenho de uma atividade econômica similares 

ou conexas, que constituem o vínculo social básico para o reconhecimento de uma categoria 

(v. art. 511, §3° da CLT). Desta feita, as condições de trabalho dos motorista que atuam 
no segmento turístico, dadas as características particulares da prestação dos serviços, 

tem suas condições de trabalho negociadas entre Sindicato dos trabalhadores em 
transportes rodoviários do estado do Rio Grande do Norte - SINTRO/RN e o Sindicato 
das empresas de turismo no estado do Rio Grande do Norte - SINDETUR. 

O trabalho do reclamante não era controlado, data a impossibilidade do 

1  Dispõe sobre o exercício da profissão do motorista. 
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controle da jornada de trabalho do serviço externo, com o permissivo legal do art. 62, I, da 

CLT2. Inclusive, nas convenção coletiva vigentes até 30.04.2011 se admitia o pagamento de 
horas extras fixas nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, julho e agosto (período 

de alta extação), independentemente da existência de labor extraordinário e que cobriria todo e 
qualquer labor extraordinário desenvolvido pelo empregado, como se verifica na CCT 

2010/2011, justamente pela inviabilidade do controle de horas trabalhadas: 

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FIXAS 
Nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, julho e agosto, 
as empresas pagarão independentemente da prestação 15 (quinze) 
horas extras fixas por mês. O pagamento das horas extras fixas 
cobrirá todo e qualquer trabalho extraordinário desenvolvido pelo 
empregado, não sendo devido o pagamento de horas extras que 
excedam o número de quinze nos meses referidos. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Sobre o pagamento das horas extras 
deverão ser observados os reflexos sobre férias, 13° salários, 
FGTS e Repouso Semanal Remunerado. 

O próprio reclamante fez juntar o seu recibo de pagamento de salários 

de janeiro, fevereiro e março de 2011, que comprova o pagamento das horas extras fixas e, via 

de consequência, a inexistência de direito de pleitear horas extras adicionais. 

Contudo, com o advento da regulamentação legislativa da profissão do 

motorista, houve a revogação tácita da autorização do art. 62, I, da CLT ao motorista, em 

função do disposto no art. 2°, V, da Lei 12.619/2012: 

Art. 2° São direitos dos motoristas profissionais, além daqueles 
previstos no Capítulo II do Título II e no Capítulo II do Título VIII da 
Constituição Federal: 

V - jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira 
fidedigna pelo empregador, que poderá valer-se de anotação em 
diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, nos termos 
do § 3° do art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5452, de 10 de maio de 1943, ou de 
meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos, a critério do 
empregador. 

Em função disto, a reclamada passou a controlar a jornada de trabalho 

do reclamante por meio de papeleta de trabalho externo a partir de 01.08.2012, onde se 

verifica a jornada delineada na defesa tática, onde sequer era cumprida integralmente a 

jornada contratual de 44h/sem, como se verifica pelas planilhas de resumo da jornada em 

2  Art. 62- Não são abrangidos pelo regime previsto neste capitulo: 	(Redação dada pela Lei n° 
8.966, de 27.12.19941 
I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de 
trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no 
registro de empregados.  (Incluído pela Lei n°8.966. de 27.12.19941 
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anexo. 

Registre-se que a norma coletiva permitiam o gozo de intervalo 

intrajornada mais elástico - de 01h a 04h - e a partir da CCT de 2012/2013, também o 

fracionamento deste em dois períodos, como se verifica in verbis: 

CCT 2010/2011 (01.05.2010 a 30.04.2011)  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INTERVALO INTRA JORNADA 
E DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO 
Considerando a tipicidade dos serviços e a permissibilidade 
insculpida no art. 71, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
Decreto-Lei 5.452/43, as empresas poderão adotar nos serviços de 
transportes, fretamento e/ou turismo, Intervalo Infra jornada de 1 
(uma) até 4 (quatro horas) nos serviços de transporte com 
destino que não tenha distância superior 100 km (cem 
quilômetros) a partir do centro do município do Natal/RN, 
ressaltando que dentro do horário de intervalo intrajornada o 
empregado não ficará à disposição do empregador para a 
prestação de serviços. 

CCT 2011/2012 (01.05.2011 a 30.04.2012)  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INTERVALO INTRA JORNADA 
E DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO 
Considerando a tipicidade dos serviços e a permissibilidade 
insculpida no art. 71, da Consolidação das Leis do Trabalho 
Decreto-Lei 5.452/43, as empresas poderão adotar nos serviços de 
transportes, fretamento e/ou turismo, intervalo intra jornada de 1 
(uma) até 4 (quatro horas) nos serviços de transporte com 
destino que não tenha distância superior 100 km (cem 
quilômetros) a partir do centro do município do Natal/RN, 
ressaltando que dentro do horário de intervalo intrajornada o 
empregado não ficará à disposição do empregador para a 
prestação de serviços. 

2012/2013 (01.06.2012 a 31.05.2013), 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - INTERVALO INTRAJORNADA 
Em razão das características próprias da atividade do motorista de 
transporte turístico no âmbito da base territorial da presente 
convenção coletiva e a permissibilidade insculpida no art. 71, caput, 
da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/43), os 
empregadores poderão adotar nos serviços de transportes 
turístico e fretamento, intervalo intrajornada de 1h (uma hora) 
até 4h (quatro horas). 

Parágrafo Primeiro. As partes ajustam que o intervalo 
intrajornada poderá ser fracionado em dois intervalos para 
descanso, com duração mínima de 1h (uma hora), desde que a 
soma dos intervalos não superem o limite máximo de 04h 
(quatro horas) e estes sejam compreendidos entre o término 
da primeira hora trabalhada e o início da última hora 
trabalhada, nos termos do §5°, do art. 71, da CLT. 

Parágrafo Segundo. Quando o intervalo intrajomada for 
concedido fora da sede da empresa, deverá o empregador fornecer 
ou providenciar para que seus parceiros comerciais (restaurantes, 
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hotéis, etc.) forneçam local adequado para descanso, com 
banheiros, para a permanência dos empregados. 

Parágrafo Terceiro. Não será considerado como jornada de 
trabalho nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração o 
período em que o motorista ou o ajudante ficarem 
espontaneamente no veículo usufruindo do intervalo de repouso 
diário ou durante o gozo de seus intervalos intrajornadas, nos 
termos do art. 235-E, §10, CLT. 

CCT 2013/2014 (01.07.2013 a 30.06.2014)  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - INTERVALOS DE JORNADAS 
Em razão das características próprias da atividade do motorista de 
transporte turístico no âmbito da base territorial da presente 
convenção coletiva e a permIssibilidade insculpida no art. 71, caput, 
da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/43), os 
empregadores poderão adotar nos serviços de transportes 
turístico e fretamento, Intervalo intrajornada de 1h (uma hora) 
até 4h (quatro horas). 

Parágrafo Primeiro. As partes ajustam que o Intervalo 
intrajornada poderá ser fracionado em dois Intervalos para 
descanso, com duração mínima de 1h (uma hora), desde que a 
soma dos intervalos não superem o limite máximo de 04h 
(quatro horas) e estes sejam compreendidos entre o término 
da primeira hora trabalhada e o início da última hora 
trabalhada, nos termos do §50, do art. 71, da CLT. (g.n.) 

Parágrafo Segundo. Quando o intervalo intrajornada for 
concedido fora da sede da empresa, deverá o empregador fornecer 
ou providenciar para que seus parceiros comerciais (restaurantes, 
hotéis, etc.) forneçam local adequado para descanso, com 
banheiros, para a permanência dos empregados. 

Parágrafo Terceiro. Não será considerado como jornada de 
trabalho nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração o 
período em que o motorista ou o ajudante ficarem 
espontaneamente no veículo usufruindo do intervalo de repouso 
diário ou durante o gozo de seus intervalos intrajornadas, nos 
termos do art. 235-E, §10, CLT 

Efetivamente os tempos de intervalo existiam e apenas 

desconsiderando o tempo de intervalo registrado nas fichas de controle de horário de trabalho 

tem-se que não há horas extras. 

Além disso, a partir da CCT de 2012/2013, foi admitida para a categoria 

as disposições da jornada de trabalho do motorista profissional estabelecidas pela Lei n.° 

12.619/2012, pelo que o tempo de espera não é considerado na jornada de trabalho ao 

motorista do turismo no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. Logo, somente se 
considera como tempo efetivamente trabalhado o tempo em que o empregado estiver a efetiva 

disposição do empregador, excluídos o intervalo intrajomada, tempo de espera e descanso, por 

força de convenção coletiva: 

CCT 2012/2013 (01.06.2012 a 31.05.2013). 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO 
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A jornada de trabalho normal será limitada em 7h e 20mIn (sete 
horas e vinte minutos) diárias e 44 (quarenta e quatro horas) 
semanais, com um dia de folga, havendo horas extras estas serão 
consideradas de acordo com a Lei. 

Parágrafo Primeiro. Em razão das características 
especificas do serviço de transporte turístico será admitida jornada 
de trabalho especial de 12h (doze horas) de trabalho por 36h (trinta 

seis horas de descanso, diante da autorização legislativa do art. 
235-F, CLT. 

Parágrafo Segundo. Nos termos do art. 235-C, CLT. 
somente será considerado como trabalho efetivo o tempo que  

motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os 
intervalos para refeição, repouso, espera e descanso.  (g.n.) 

Parágrafo Terceiro. O tempo de espera e descanso pode 
ocorrer no interior do veículo, nas dependências ou garagem da 
empresa, pontos de apoio fornecidos pelo empregador ou por 
parceiros comerciais (restaurantes, hotéis, etc), desde que os 
empregados fiquem desobrigados da prestação dos serviços e não 
sejam responsáveis pela vigilância do veículo. 

CCT 2013/2014 (01.07.2013 a 30.06.2014  

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO 
A jornada de trabalho normal será limitada em 7h e 20min (sete 
horas e vinte minutos) diárias e 44 (quarenta e quatro horas) 
semanais, com um dia de folga, havendo horas extras estas serão 
consideradas de acordo com a Lei. 

Parágrafo Primeiro. Em razão das características 
especificas do serviço de transporte turístico será admitida jornada 
de trabalho especial de 12h (doze horas) de trabalho por 36h (trinta 

seis horas de descanso, para as funções de motorista e apoio 
(mecânicos, lavadores, porteiros, pessoal de garagem e 
assemelhados) diante da autorização legislativa do art. 235-F, CLT. 

Parágrafo Segundo. Nos termos do art. 235-C, 62°, CLT  
somente será considerado como trabalho efetivo o tempo Que o  
motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os 
intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. (g.n.) 

Parágrafo Terceiro. O tempo de espera e descanso pode 
ocorrer no interior do veiculo, nas dependências ou garagem da 
empresa, pontos de apoio fornecidos pelo empregador ou por 
parceiros comerciais (restaurantes, hotéis, etc.), desde que os 
empregados fiquem desobrigados da prestação dos serviços e não 
sejam responsáveis pela vigilância do veículo. 

Sendo assim, inexistem horas extras a serem remuneradas, pois a 

jornada de trabalho efetivamente desempenhada era inferior aos limites contratuais e legais, 

pelo que a demanda deve ser julgada improcedente. 

III. DAS IMPUGNAÇÕES: 

Os discos de tacbgrafos apresentados pelo reclamante demonstram a 

jornada indicada na contestação. Por exemplo, o disco do dia 18.01.12 - apresenta vários 
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momentos de parada, com dois intervalos superiores a 01h - gozados das 00:10h as 01:55h e 

das 02:15h as 03:45h, com jomada iniciando as 20h e terminando as 05:30h. 

As planilhas de cálculo são imprestáveis, porquanto desconsideram os 

dias de descanso (folgas e feriados), bem como o período de intervalo intrajornada, para 

apurar horas extras inexistentes. 

As ordens de serviço acostadas pelo reclamante demonstram a 

quantidade reduzida de trabalho, apenas. Vejamos o dia 10/02/2012, onde ele apenas realizou 
uma viagem ao aeroporto para levar os passageiros aos voos 3317 e 3663, com partida as 

05:25 e 05:45, respectivamente. 

Por sua vez, as fichas de jornada diárias apresentadas pelo reclamante 

são as mesmas que são apresentadas pela reclamada e servem de base para o resumo de 

horas trabalhadas. Nestes documentos além do início e fim da jornada, tem-se consignados os 

intervalos intrajornada concedidos, que não foram considerados pelo reclamante em sua 

planilha de apuração de horas extras. Registrando-se que as anotações são realizadas em 

próprio punho pelo empregado. 

Registra-se, apenas, que as fichas ficavam de livre acesso ao 

reclamante e acaso exista alguma ficha com divergência de horários frente as que são 
apresentadas pela reclamada, devem ser proveniente de algum rascunho do próprio 

reclamante, já que não passaram pelo visto do empregador e por isso, devem ser 

desconsideradas. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A vista do exposto, requer a improcedência dos pedidos em face da 

411 	inexistência de hora extras. 

Em caso de condenação, requer a compensação das horas 

eventualmente pagas, bem como a realização da apuração desconsiderando o tempo de 

intervalo e os dias de descanso, atestados médicos e férias, evitando-se, assim, o 

enriquecimento sem causa do empregado. 

Por fim, registra que a reclamada é optante do simples nacional e, em 

caso de eventual condenação, não há contribuição social do empregador, ressalvada a parte 

do empregado que deve ser retida do valor a ser pago. 

Nestes termos, 
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Pede deferimento. 
Natal/RN, 08 de novembro de 2015. 

Augusto Costa Maranhão Valia 
OAB/RN 5.418 

augusto©maranhaoadvogados.com.br  
(assinado eletronicamente) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE UMA DAS VARAS DO TRABALHO DE 

NATAL/RN, A QUEM COUBER POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL: 

PEDIDO DE URGÊNCIA 

HEKELSON JUNIO GARCIA DOS SANTOS  brasileiro, solteiro vivendo 

sob o regime da união estável, garçom, portador da Carteira de Identidade n.° 2.649.196 

SSP/DF e CPF/MF 027.123.551-99, inscrito no NIT n.° 161.41123.22-9, residente na Caboriú, 

n.°  2.410, Potengi, Natal/RN, CEP 59112-440, telefone (84) 99895-8777; pelos advogados in 

fine assinados, ut instrumento procuratório, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, 

n.°  3137, Sala 05, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830 local que indicam para receber as 
Ultimações de estilo, na forma do art. 39, I, do CPC vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, com arrimo no art. 852-A da CLT, apresentar 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RITO SUMARISSIMO  

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

HOTEL PARQUE DA COSTEIRA LTDA.  pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 08.695.405/0001-01, com sede na Av. Senador Dinarte 

Mariz, s/n, Km 07, Parque das Dunas, Natal/RN, CEP 59.089-700: pelos fatos e fundamentos 

que passa a expor, para ao final requerer. 

I. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O reclamante declara-se pobre na forma da lei, restando impossibilitado 

de suportar o pagamento das custas judiciais e demais encargos decorrentes do 

processamento da ação, sem prejuízo da própria mantença, razão pela qual faz jus aos 

benefícios da gratuidade judiciária. 

Amintas Barros • N. 3137 • Sala 5 • Lagoa Nova • Natal/RN • 59.054-830 

(84) 3234.2131 1 www.maranhaoadvogados.combr 

• 



MARANHAO 
ADVOGADOS 

II. DOS FATOS: 

O reclamante foi admitido em 01.12.2014 pelo reclamado na função de 

garçom conforme contrato de trabalho registrado na CTPS; com salário fixado em R$ 790,00 

(setecentos e noventa reais) por mês. 

Houve reajuste de salário em 01.03.2015 por força de acordo coletivo 

de trabalho e o contrato foi rescindido em 04.11.2015, mediante aviso prévio indenizado (na 

CTPS foi registrado o fim do contrato de trabalho como sendo 07.12.2015 pela integralização 

do aviso prévio). Passado o prazo legal para o pagamento das verbas rescisórias, nada foi 
pago ao empregado. Assim como não foi depositado nenhum valor do FGTS durante todo o 

contrato de trabalho (v. extrato do FGTS em anexo). 

O reclamante tem dois filhos sob sua dependência e apresentou ao 

empregador as respectivas certidões de nascimento (doc anexo). Contudo, somente foi pago 

corretamente o salário família em dezembro/2014, nos demais meses do pacto houve o 

pagamento referente a um dependente. 

A jornada de trabalho foi desempenhada no turno noturno, sendo 

fixada contratualmente das 22h as 06h, com uma hora de intervalo gozada das 02h as 03h e 

folga semanal. No entanto, no período de alta estação compreendido nos meses de dezembro, 

janeiro, fevereiro e julho e feriadões nos outros meses o volume de trabalho aumentava em 

função da lotação do hotel e havia a realização de horas extras, sendo alterada a jornada de 

trabalho para as 18h as 06h, com uma hora de intervalo e folga semanal. 

Registre-se que esta jornada de trabalho não se encontra consignada 

nos controles de frequência, na medida em que era vedado ao reclamante "bater o ponto na 
hora de sua chegada", sendo autorizado apenas o registro de ponto no horário "padrão", ou 

seja, o início da jornada por volta das 22h. A fraude no registro de ponto é verificável através 

do cruzamento do controle de ponto com os relatórios de vendas (docs. acostados), nos quais 

se percebe a realização de vendas antes do inicio da jornada de trabalho registrada. 

Como exemplo, citam-se os dias 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24 e 26 de 

dezembro de 2014; 19.04.2015 com venda realizada as 19:501,; 01.05.2015 com venda 

realizada as 19:08h e 16.05.2015 com venda realizada as 19:17h; dentre outros. 

O reclamante recebia comissão no importe equivalente a 5% (cinco por 

cento) de suas vendas. As comissões não eram computadas na folha de pagamento v. recibos 
de pagamento de salário. Elas eram pagas em dinheiro sem sofrer repercussões no FGTS, 

RSR, férias, 130  salário e aviso prévio. 
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Desta feita, necessário se faz a atuação do Poder Judiciário Trabalhista 

para impor ao reclamado a observância dos preceitos legais no contrato de trabalho em 

exame. 

II. MÉRITO 

II.A. DAS HORAS EXTRAS 

É ônus do empregador de mais de dez empregados dispor de controle 

de ponto, conforme disposição do art. 74, §2° da CLT. Assim, cabe ao empregador provar por 

meio de prova idônea o cumprimento da jornada de trabalho do empregado, sob pena de 
presumir-se válidos os horários de trabalho indicados pelo empregado, v. Súmula n.° 338 do 

TST. 

No caso em exame, o reclamante realizava horas extras controladas por 

meio de ponto eletrônico de maneira fraudulenta e não recebia corretamente a contraprestação 

devida. 

As horas extras pendentes de pagamento são da ordem de 04 HE/dia 

nos meses de alta estação (dez/14, jan/15, fev/15 e jul/15) e nos dias 19.04.2015, 01.05.2015 e 

16.05.2015. As horas extras devem ser pagas com o adicional de 70% (setenta por cento), 

conforme Parágrafo Único da Cláusula Décima Quarta do Acordo Coletivo de Trabalho'. 

Sendo assim, são devidas horas extras com adicional de 70%, 

acrescidos dos reflexos em FGTS, RSR, férias, 13° salário, aviso prévio. 

II.B. HORAS EXTRAS NORTUNAS: 

A jornada de trabalho do reclamante era cumprida integralmente em 

horário noturno, mas este nunca recebeu a indenização ou compensação correspondente a 

redução da hora noturna, estabelecida no art. 73, §1° da CLT. 

Portanto, são devidos 52,5min/dia de horas extras ao reclamante com 

adicional de 70%, acrescidos dos reflexos em FGTS, RSR, férias, 13° salário, aviso prévio, pela 

redução da hora hoturna. 

Parágrafo Único —Em situações sazonais acima de 02 (dois) horas/dia, a mesma poderá ser 
realizada, desde que a empresa efetue o pagamento das horas extras com o acréscimo de 70%. 
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II.C. SALÁRIO FAMÍLIA 

reclamante é beneficiário do salário família, mas somente recebeu 
esta gratificação corretamente em alguns meses do pacto, v. recibos de pagamento de 

salários. 

Portanto, é credor da quantia de R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte 

centavos) nos meses de jan/15 a mai/15. 

11.0. REFLEXOS DAS COMISSÕES 

• reclamante recebia comissões de vendas não integralizadas 

formalmente a sua remuneração. Sendo assim, são devidos os reflexos das comissões nas 

horas extras, FGTS, RSR, férias, 13° salário e aviso prévio. 

II.E. DA RESCISÃO DO CONTRATO, FGTS e SEGURO DESEMPREGO 

reclamante teve rescindido seu contrato de trabalho sem receber 

qualquer verba rescisória, bem como não teve o FGTS depositado em sua conta vinculada e 

não pode receber o seguro desemprego. 

Desta forma, o reclamante faz jus a receber a diferença as verbas 

rescisórias (saldo de salários, férias proporcionais, 13° proporcional, aviso prévio), FGTS +40% 

e indenização equivalente as parcelas do seguro desemprego2, acrescidas das multas do art. 

467 e 477 da CLT. 

III. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

Encontram-se previstas no art. 273 do Código de Processo Civil as 

condições essenciais para concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, 

sendo necessárias no caso vertente a configuração dos seguintes requisitos: existência de 

prova inequívoca, convencimento da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação (art. 273, caput e inciso I), 

Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, essa 

2  Devido somente caso não seja concedida a antecipação da tutela. Equivalente a cinco parcelas, 
pois os contratos de trabalho anteriores foram rescindidos por pedido de demissão do empregado, 
pelo que não foi recebido o beneficio. 
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prova inequívoca é do "fato titulo do pedido (causa de pedir)"3. Assim presentes às condições 

exigidas para a concessão da tutela antecipada, faz-se mister concedê-la, visto que se 

encontram anexadas à inicial todas as provas dos fatos alegados, a saber: AVISO PRÉVIO e 
baixa na CTPS - são suficientes para demonstrar a fumaça do bom direito. 

Por seu turno, a verossimilhança das alegações corresponde a um juízo 
de valor, menor que a certeza, consequente da apresentação da prova inequívoca. Portanto, 

espera-se que as alegações trazidas à baila juntamente com o conjunto probatório anexado 

ensejem o convencimento do juízo de valor necessário ao deferimento da medida. 

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como 

a urgência da medida, consubstanciam-se, no momento em que o autor se encontra 
impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família pela impossibilidade 

de saque do FGTS depositado e do seguro desemprego. 

Por oportuno, requer que a apreciação da concessão da tutela 

antecipatória dos efeitos da sentença de mérito se dê inaudita altera pars. Segundo Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, tal medida encontra-se albergada pelo 

ordenamento jurídico-processual, senão vejamos: 

Quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, 
ou, também, quando a urgência indicar a necessidade de 
concessão da imediata da tutela, o juiz poderá fazê-lo inaudita 
altera pars, que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente 
do contraditório, que fica diferido para momento posterior do 
procedimento",4 (grifo acrescido). 

Saliente-se que havendo o preenchimento das condições que autorizam 

a concessão da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito o juiz tem o dever de 

deferir o pleito, tendo em vista que não se trata de ato jurisdicional discricionário. Vejamos os 

ensinamentos de Nelson Nery Junior sobre o assunto: 

A propósito, convém salientar que, presentes os requisitos 
exigidos pela lei para a concessão da liminar cautelar ou antecipatória 
(em ação de conhecimento pelo rito comum, ação cautelar, mandado 
de segurança, ação civil pública, ação popular ou ação possessória, 
e.g.), o juiz fica obrigado a concedê-la. Não há discricionariedade como 
alguns enganadamente têm apregoado ou entendido, pois 
discricionariedade implica possibilidade livre de escolha, com dose de 
subjetividade, entre dois ou mais caminhos a serem seguidos, 

3  Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 6 ed. 
rev. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 614. 
4  Idem. p. 614. 
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mencionados pela lei que confere o poder discricionário.5 

Verifica-se, assim, que todos os requisitos legais que autorizam a 

concessão da tutela antecipatoria dos efeitos da sentença de mérito estão preenchidos e caso, 

Vossa Excelência entenda que tal medida não é cabível, que utilize o principio da fungibilidade 

para receber o presente pedido como liminar ou cautelar. 

IV. DOS PEDIDOS: 

À vista do exposto, requer que Vossa Excelência se digne a conceder 

os benefícios da justiça gratuita ao reclamante e liminarmente e inaudita altera pars 

antecipar os efeitos tutela para autorizar o saque dos depósitos do FGTS (inclusive dos 

contratos de trabalho anteriores) e do seguro desemprego por alvará em favor do 

reclamante; e no mérito: 

1 Condenar o reclamado ao pagamento de horas extras diárias e 

horas extras pelo fator de redução do trabalho noturno, conforme o 
apurado em planilha anexa, acrescido do adicional convencional de 

70%, com reflexos no FGTS +40%, 13° salário, férias+1/3, aviso 

prévio e RSR. 

Condenar o reclamado ao pagamento dos reflexos das comissões 

sobre FGTS +40%, 13° salário, férias+1/3, aviso prévio e RSR, 

apurado conforme planilha em anexo. 

Condenar o reclamado ao pagamento da diferença no salário família 

nos meses de janeiro, março, abril e maio de 2015. 

Condenar o reclamado ao pagamento do FGTS não depositado na 

conta vinculada. 

5 Confirmar a tutela antecipada e condenar o reclamado ao 

pagamento das verbas rescisórias correspondentes: saldo de 

salários, aviso prévio indenizado (30 dias); férias +1/3 (12/12); 
13° salário proporcional (11/12) e FGTS +40% e indenização do 

seguro desemprego, caso não deferida a liminar ou seja possivel a 

obtenção do beneficio por outras circunstâncias; e multa do art. 477 

da CLT, conforme planilha em anexo. 

5 Princípios do processo civil na Constituição Federal, 7. ed. rev. e atual. - São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 2002- (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman; v. 21). 
p. 150. 
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6. Condenar o reclamado ao pagamento das multas do art. 467 da 
CLT, caso a parcela incontroversa das verbas rescisórias não sejam 
depositadas na primeira audiência; 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em 
direito, em especial pelo depoimento pessoal do representante legal do reclamado, prova 
documental, prova pericial e prova testemunhal. 

Da-se à causa o valor de R$ 17.940,17 (dezessete mil, novecentos e 

quarenta reais e dezessete centavos). 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Natal/RN, 02 de dezembro de 2015. 

Augusto Costa Maranhão Valle 
OAB/RN 5.416 

auqusto(nmaranhaoadvogados.combr 
(assinado eletronicamente) 
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA OITAVA VARA DO TRABALHO DE 
NATAL/RN: 

Processo: 	0000634-06.2016.5.21.0008 

Reclamante: Alex Garrido do Nascimento 
Reclamada 	Ceramic Comercio e Serviços de Produtos Odontológicos Ltda ME e outra 

Referência: Contestação 

CERAMIC COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS 

ODONTOLOGICOS LTDA ME e HAPPY LABORATÓRIO DE PRÓTESE LTDA ME, já 

qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados, com escritório 

profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3.137, Sala 05, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-
830, local que indicam para receber as intimações de estilo na forma do art. 77 V do CPC c/c 

art. 769 da CLT vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com arrimo no art. 
50, LV da CF e art. 847 da CLT, apresentar CONTESTAÇÃO a reclamação trabalhista movida 
por ALEX GARRIDO DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, pelos fatos e fundamentos 

que passa a expor, para ao final requerer. 

I. DEFESA FÁTICA 

O reclamante foi admitido sem registro de CPTS no período de 

04.11.2013. Em 01.12.2014 teve o contrato de trabalho anotado em sua CTPS, com 

remuneração fixada no piso da categoria e o recebimento de adicional de insalubridade em 

grau médio, tendo como última remuneração o valor de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais) e 

R$ 160,80 (cento e sessenta reais e oitenta centavos) de adicional de insalubridade. 

O contrato de trabalho foi encerrado em 28.02.2016 por iniciativa do 
empregado, que não teve desejo de continuar a relação contratual. 
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A jornada de trabalho pactuada foi de 44h/sem, cumprida de segunda a 

sexta-feira, das 08h as 18h, com 02 horas de intervalo. O dia de sábado a jornada era das 08h 

às 12h, mas, em regra, não era trabalhado ficando o crédito de horas para eventual excesso de 
labor durante a semana. 

Embora o reclamante devesse cumprir tal jornada, raramente chegava 

ao local de trabalho as 08h. O mais comum era ele comparecer para início da jornada as 

09:30h / 10h, o que era tolerado pelo empregador apenas por ser uma empresa familiar de 

pequeno porte, com relacionamento bastante informal com os empregados e demais clientes. 

Em função disso é possível que o trabalho tenha se estendido algumas raras vezes até as 20h, 
como forma de compensar o atraso matinal e cumprir a carga de trabalho diária. 

As empresas reclamadas fazem parte do mesmo grupo econômico, que 

tem como objetivo principal o fornecimento de produtos odontológicos para os consultórios dos 

dentistas que lhe são sócios. Não há qualquer fraude a justificar a rompimento do contrato de 
trabalho com o efetivo empregador do reclamante, a empresa CERAMIC COMERCIO E 

SERVIÇOS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME. 

O salário no período clandestino do reclamante era de R$ 790,50 
(setecentos e noventa reais e cinquenta centavos), acrescido do adicional de insalubridade de 

R$ 158,10 (cento e cinquenta e oito reais e dez centavos), ou seja, no valor total aproximado 

de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), conforme recibo de pagamento de salário de 

dezembro de 2014, pois não houve redução salarial quando houve a regularização da 

anotação da CPTS. 

II. MÉRITO 

II.A. CONTRATO DE TRABALHO. FGTS E SEGURO DESEMPREGO 

Há o reconhecimento do vinculo de emprego em período anterior ao 

registro na CTPS, a partir de 04.11.2013. Refuta-se como inverídica a alegação de que o 

trabalho teve início em 01.102013. 

Outrossim, refuta-se como inveridica a remuneração de R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais). No período clandestino do reclamante era de R$ 790,50 (setecentos e 

noventa reais e cinquenta centavos), acrescido do adicional de insalubridade de R$ 158,10 
(cento e cinquenta e oito reais e dez centavos), no valor total aproximado de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais), reajustada em 01.01.2015 para o valor de R$ 804,00 

(oitocentos e quatro reais) e R$ 160,80 (cento e sessenta reais e oitenta centavos) de adicional 

de insalubridade. Não é crível que a remuneração do período contratual seja inferior à do 

período clandestino. 
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No período clandestino não houve a elaboração de recibos de 

pagamento de salário, tendo o empregado recebido os salários, férias e 13° regularmente, 

como será comprovado pela via da confissão e pela prova testemunhal. 

O FGTS e multa rescisória do periodo clandestino foi pago por acordo 

extrajudicial, por ocasião da formalização do contrato de trabalho em 30.11.2014, no importe 

total de R$ 1.456,00, v. recibo em anexo. 

Corno a continuidade do contrato de trabalho foi interrompida por 

iniciativa do empregado, não foi liberado o FGTS depositado no período contratual (v. extrato 

em anexo), bem como não foram emitidas as guias do seguro desemprego. 

Outrossim, como tese sucessiva de defesa, faz-se necessária a 

exibição em juízo da CTPS do empregado para verificar se este não manteve outra relação de 

trabalho que inviabiliza a pretensão do recebimento do seguro desemprego ou indenização 

equivalente. 

II.B. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Embora o reclamante não tivesse o contato com material biológico, pois 

o seu trabalho era realizado com base nos moldes de gesso desenvasados pelo empregado 

Júnior ou pelas atendentes dos dentistas, o que elidiria a hipótese de recebimento do adicional 

de insalubridade, como a empresa não detinha um controle eficaz sobre a rotina dos 

empregados, dada as características do microempreendimento, optou por realizar o pagamento 

de insalubridade em todo o período de trabalho, clandestino e regular. 

Assim, o valor recebido pelo empregado já compreendia o salário e o 

adicional de insalubridade, em grau médio, como dito anteriormente, razão pela qual nada lhe é 

devido. 

II.C. HORAS EXTRAS 

O empregado não extrapolava a jornada normal de trabalho de 8h/dia. 

Como dito na narrativa fática, eventual labor após as 18h se deu única e exclusivamente para 

cumprir a jornada de 8h em função do atraso no início do trabalho. 

É ônus da prova do empregado comprovar a existência de horas extras, 

quando a empresa detém menos de dez empregados, ante a inexigibilidade de controle de 

ponto, nos termos do art. 74, §2° da CLT. 
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II.D. VERBAS RESCISÓRIAS 

Ante ao pedido de rescisão contratual por iniciativa do empregado, não 

são devidos a indenização do aviso prévio, multa rescisória do FGTS (embora ele já tenha 

recebido relativo ao período clandestino) e liberação das guias de seguro desemprego. 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

vista do exposto, requer o recebimento e conhecimento da presente 

defesa para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação trabalhista para 

condenar a reclamada CERAMIC COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA ME a proceder a retificação da CTPS do reclamante para fazer 

constar como data de admissão o dia 04.11.2013. 

Outrossim, sucessivamente, requer a compensação das verbas 

apontadas no Termo de Rescisão amigável no importe de R$ 1.456,00 (mil, quatrocentos e 
cinquenta e seis reais) recebido em 30.11.2014, com as verbas devidas pela mesma natureza. 

Protesta provar o alegado pelo depoimento do reclamante, prova 

testemunhal e prova documental. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 
Natal/RN, 08 de agosto de 2016. 

Augusto Costa Maranhão Valia 

OAB/RN 5.418 

augustoamaranhaoadvogados.com.br  

(assinado eletronicamente) 

Amintas Barros • N. 3137 • Sala 5 • Lagoa Nova • Natal/RN • 59.054-830 

(84) 3234.2131 1 www.maranhaoadvogados.com.br  



p1 
n  Tribunal Regional do Trabalho da 21° Região - 1° Grau 
u Tribunal Regional do Trabalho da 21° Região - 1° GRAU 

O documento a seguir foi juntado ao autos do processo de número 0001337-43.2016.5.21.0005 
em 04/11/2016 13:54:56 e assinado por: 

- AUGUSTO COSTA MARANHAO VALLE 

Consulte este documento em: 
https://pje.trt21.jus.bilprimeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam  
usando o código: 16110413541725200000004915237 

11111111 6111111131!  11j11j1 11j1c 111111111 1111 II 



714 

MARANHÃO 
AI 
	

1 e, 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA QUINTA VARA DO TRABALHO DE 

NATAL/RN: 

Processo: 
	

0001337-43.2016.5.21.0005 

Reclamante: Jesse Candido Lisboa 
Reclamada: Viação Cidade das Dunas Ltda. 

Referência: 
	

Contestação 

VIAÇÃO CIDADE DAS DUNAS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 01,115.170/0001-84, com sede na Rodovia BR 101 (Rua 

Rio Xingu), n.° 910, "B", Emaús, Parnamirim/RN, CEP 59.148-160; e TRANSPORTES CIDADE 

DO NATAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 

09.326.382/0001-12, com sede na Av. Capitão Mor Gouveia, 685, Bom Pastor, Natal/RN, CEP 

59.060-235, pelos advogados ao final assinados, ut instrumento particular de procuração em 

anexo, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, n.° 3137. Sala 05, Lagoa Nova.  

Natal/RN. CEP 59.054-830 telefone (84) 3234 2131, local que indicam para receber as 

intimacões de estilo, na forma do art. 77, V. do CPC-  vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, apresentar CONTESTAÇÃO à reclamação trabalhista movida por 

JESSE CANDIDO LISBOA, já qualificado nos autos do processo em epígrafe. 

I. SÍNTESE FÁTICA: 

Trata-se de reclamação trabalhista para que "seja devolvido o crachá de 

identificação funcional do reclamante" de maneira a permitir-lhe o acesso gratuito ao sistema 
de transporte público da Capital, pelo fato de inexistir rescisão de contrato de trabalho em caso 

de aposentadoria por invalidez. 

Inicialmente, registra-se que embora a demanda tenha sido distribuída 

contra a Viação Cidade das Dunas Ltda, efetivamente o empregador do reclamante e a 

Transportes Cidade do Natal Ltda. em função da transferência do contrato de trabalho do 
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reclamante por ocasião da cisão empresarial ocorrida na Viação Cidade das Dunas Ltda, como 

assentado às fls. 54 da CTPS do reclamante (ID 5c58103 - Pág. 7— fls. 23 dos autos). 

Com relação ao objeto da demanda, tem-se que o empregador do 
reclamante não recolheu o crachá de Identificação funcional do reclamante por ocasião 
da concessão da aposentadoria por invalidez. Ao assertir assim o reclamante em 
conjunto o Sindicato de Classe pratica flagrante ato de litigancla de má-fé (art. 80, II, do 

CPC). 

Ademais, embora o reclamante não tenha acostado a norma 
coletiva com validade para o período em que pleiteia o direito (a CCT acostada aos autos 
não corresponde a CCT efetivamente homologada porquanto sequer Indica o número da 
solicitação e data e horário da transmissão, refere-se a vigência de 01.05.2015 a 
30.04.2016), a reclamada não desconhece o fato da existência de norma coletiva que 
assegura o acesso gratuito ao serviço de transporte público aos membros da categoria. 

Todavia, essa gratuidade é controlada pelo Sindicado das Empresas de 

Transporte Urbano de Passageiros do Município do Natal - SETURN, como se infere do 

Parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Oitava da CCT, transcrita na exordial, in verbis: 

Parágrafo Terceiro. A utilização do Crachá será monitorada 
com limitações ao direito de uso diário visando o combate a 
fraudes, sendo os excessos resolvidos em conjunto pelo 
SINTRO/RN e SETURN, devendo o empregado, em caso de 
perda ou extravio, suportar os custos da confecção do novo 
Crachá eletrônico. 

Com isso, inexiste obrigação Imputável ao empregador do reclamante a 

respeito de fornecimento de cartão de acesso a gratuidade estabelecida em convenção coletiva 

de trabalho. Inclusive, caso houvesse o mínimo de verossimilhança na peça exordial o 

recolhimento do cartão de gratuidade pelo fato do empregado "ter se aposentado por invalidez" 

corresponderia a data da aposentadoria, ou seja, 15.01.2013. Mas, a petição inicial traz a 

informação de que "seu crachá foi recolhido em agosto de 201T, restando inviável o 

estabelecimento de qualquer tipo de relação de causa e efeito entre o fato e o resultado. 

Convém esclarecer que, sabe-se que recentemente o SETURN 

implementou controle biométrico e com limitações de uso de acordo com as necessidades 

indicadas por cada rodoviário para o acesso ao benefício da gratuidade no transporte público, 

em função da constatação de que este benefício estava sendo indevidamente utilizado em atos 

de improbidade pelos empregados, Inclusive com tolerância do SINTRO/RN. 
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Em função disto, houve o recadastramento realizado pelo SETURN no 

período de 01.06.2016 a 31.07.2016, tendo sido cancelados os cartões antigos a partir de 
01.08.2016. Assim, pressupõe-se que o reclamante simplesmente não compareceu ao 

SETURN para atualizar o seu cadastro biométrico e receber o novo cartão de acesso a 
gratuidade no transporte público. 

Por fim, reconhece-se que o reclamante detém a condição de 
empregado com contrato de trabalho ativo, embora suspenso pela aposentadoria por invalidez. 

Com  isso, figura nas GFIP e CAGED do seu empregador e, via de consequência, teria acesso 

ao benefício de acordo com o parágrafo segundo da Cláusula 18a  da CCT, pelo que não há 

qualquer ato de ilícito ou de abuso de direito praticado pela reclamada. 

II. DO DIREITO 

Tecidas estas considerações, registra-se inicialmente a 

ilegitimidade passiva da reclamada VIAÇÃO CIDADE DAS DUNAS LTDA por não ser a 

empregadora do reclamante, como apontado em sua CTPS. E por economia processual, 

passa a efetiva empregadora do reclamante a apresentar sua defesa. 

No que toca ao mérito, tem-se que inexiste pretensão resistida por 

parte do empregador, posto que não há conduta antijuridica cometida pela empresa. O 

reclamante continua a figurar como empregado da reclamada nas informações sociais 

prestadas a previdência social e Caixa Econômica Federal. 

Apenas e tão somente não é o crachá da empresa ou equivalente 

fornecido por ela que dá acesso ao benefício pretendido pelo reclamante, é o cartão 

fornecido pelo SETURN, como trata o caput da Cláusula Décima Oitava da CCT. Logo, 

basta o reclamante comparecer ao SETURN, realizar o procedimento de recadastramento 

e receber o seu cartão de qratuidade, simples assim.  

Sendo assim, inviável a pretensão de obrigação de fazer e de 

indenizar, porquanto não há ato ilícito praticado pela reclamada, nos termos do art. 927 

do CC. Acrescentando que inexiste prova do dano material e, nem muito menos, 
presentes elementos que em tese poderiam configurar danos extrapatrimoniais (morais). 

O simples descumprimento de norma coletiva ou condição contratual não dá ensejo a 

configuração de violação a honra ou outro bem juridico do reclamante. 

Por fim, registre-se que salta aos olhos em casos como este a litigância 

de má-fé. Uma demanda assistida pelo Sindicato Obreiro que sequer tem pretensão resistida 
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transforma-se em uma ação de obrigação de fazer com pedido de perdas e danos e 
Indenização por danos morais. 

A lide tem como pressuposto fático uma mentira deslavada -'' após 

a concessão da aposentadoria por invalidez, em agosto/2016, a Reclamada 

Indevidamente recolheu do Reclamante o crachá de identificação funcional. A 

aposentadoria ocorreu em janeiro de 2013 e a reclamada adota postura antissocial em agosto 

de 2016? 

O fato é: quem emite o cartão é o Sindicato Patronal. Sequer a 

reclamada possui tal prerrogativa. A lide, portanto, além de baseada em substrato fático 

Inverídico, carece de fundamento jurídico. 

Casos como este impõe a condenação do reclamante em solidariedade 

ao seu advogado ou ao Sindicato que lhe assiste nas penas da litigar-ida de má-fé. O poder 

Judiciário Trabalhista com seu relevante papel social não pode ser encarado como unia roleta 
russa viciada, onde o empregado só tem a ganhar. Isto não é um jogo de sorte ou revés. A 

atividade jurisdicional é por demais relevante para servir de palco para todo tipo de lide 

temerária. Permitir a movimentação da máquina do Judiciário, que custa caro aos contribuintes, 

torna tempo do julgador, que poderia estar a julgar casos onde a sua intervenção fosse 

necessária. 

III. DO PEDIDO: 

Isto posto, requer a declaração de ilegitimidade passiva da reclamada 

Viação Cidade das Dunas Ltda., com a extinção do processo sem julgamento de mérito contra 
si; o ingresso no polo passivo da Transportes Cidade do Natal Ltda.; e, no mérito, a 

Improcedência dos pedidos por não ser a reclamada responsável pela emissão do cartão de 

acesso a gratuidade do transporte (crachá) e inexistência de ordem da empresa para que o 

empregado tenha restrições acesso ao benefício. 

Em função do abuso do direito de ação com a busca do Poder Judiciário 
patrocinada por entidade sindical sem que houvesse qualquer pretensão resistida (emissão do 

cartão de gratuidade) como forma de escamotear a busca de vantagem manifestamente 

indevida (indenização por danos morais) pela alteração da verdade dos fatos, requer, por fim, a 

condenação do reclamante em solidariedade ao sindicato representativo da categoria 
profissional nas penas da litigãncia de má-fé e honorários advocaticios, 

Protesta provar o alegado pela requisição de informações ao Sindicato 

das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município do Natal - SETURN. 
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Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Natal/RN, 07 de novembro de 2016. 

Augusto Costa Maranhão Valle 
OAB/RN 5.418 

(assinado eletronicamente) 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE UMA DAS VARAS DO 
TRABALHO DE NATAL, POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL: 

MARGARETH COSTA SAMPAIO  brasileira, solteira vivendo sob o 
regime da união estável, hoteleira, portadora da Carteira de Identidade n.° 002.541.968 
SSP/RN, CPF/MF n.° 079.916.222-15, CPTS 15.197 Série 210/R0 e PIS n.° 100.903.973-36, 
residente na Rua da Praia, n.° 139, Ed. Varandas de Ponta Negra, Apto 508, Ponta Negra, 
Natal/RN, CEP 59.090-840; por seus advogados in fine assinado, ut instrumento procuratório, 
com escritório profissional na Av. Amintas Barros. n.° 3.137. Sala 05 Lagoa Nova Natal/RN  
CEP 59.054-830, local que indicam para receber as intimações de estilo na forma do art. 77  
V, do CPC c/c art. 769 da CLT vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 
apresentar 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — RITO ORDINÁRIO 

Em desfavor de ATOL DAS ROCAS APART HOTEL LTDA,  pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.° 35.280.072/0001-14, com sede na Av. 
Engenheiro Roberto Freire, n.° 3220, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.090-000, representado 
por seu sócio administrador, THIAGO PEREIRA DE MIRANDA, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador da Carteira de Identidade n° 2.040.738 SSP/RN e CPF/MF n.° 053.724.444-10, 
residente na Rua Professora Dirce Coutinho, n° 1895, Cond. Villa de Cannes, Apto 501, Capim 
Macio, Natal/RN, CEP 59.082-180; e de ATOL DAS ROCAS HOTEIS EIRELI,  pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ n.° 23.078.691/0001-41, com sede na na Av. Engenheiro 
Roberto Freire, n.° 3220, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.090-000; pelos fatos e fundamentos 
que passa a expor, para ao final requerer. 
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I. SINTESE FÁTICA 

A reclamante foi contratada pelo reclamado ATOL DAS ROCAS 

APART HOTEL LTDA em 01.03.2003 na função de gerente, com remuneração registrada em 

CTPS de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês e jornada de trabalho de 44h/sem. 

Em 07.05.2015 foi registrada a baixa do contrato de trabalho com o 

reclamado ATOL DAS ROCAS APART HOTEL LTDA. e, logo após, em 01.03.2016 foi 

registrada novo contrato de trabalho, desta feita com a empresa ATOL DAS ROCAS NOTEIS 
EIRELI, com salário de R$ 1.538,75 (mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), com jornada de trabalho contratual de 44h/sem. 

Embora a reclamante tenha assinado Termo de Rescisão de Contrato 

de Trabalho — TRCT, não houve solução de continuidade dos serviços prestados. As verbas 

constantes do TRCT foram pagas, mas a multa rescisória do FGTS no importe de R$ 

7.000,00 (sete mil reals)1  foi devolvida ao reclamado, que desembolsou o valor de R$ 

7.632,11 (sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e onze centavos) a título de multa rescisória 

(v. doc. 07). 

Portanto, a reclamante trabalha ininterruptamente para o grupo 

econômico "Hotel Atol das Rocas" desde 01.03.2003, figurando a rescisão do contrato de 

trabalho operada em 07.05.2015 e a contratação em 01.03.2016 apenas como meio de fraude 

à legislação trabalhista, para possibilitar a transferência do contrato de trabalho para um novo 

CNPJ. Este ardil é facilmente constatado pela análise dos recibos de pagamento de salário e 

comprovante de transferência bancária ref. aos meses de maio/15 a janeiro/16 (doc. 03), bem 

como pela declaração de treinamento de incêndio dos empregados emitida em outubro de 

2015 (doc. 04), quando suspostamente não haveria contrato de trabalho. 

Além da remuneração consignada em contracheque, a reclamante 

recebia valores não registrados em folha de pagamentos consistente em gratificação com 

parcela variável apurada a ordem de 1% (um por cento) do faturamento bruto da hotel e 

parcela fixa pela bonificação da supervisão do café da manhã. 

Estas gratificações extrafolha tinham o valor médio total de R$ 3.020,00 

(três mil e vinte reais) correspondente a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) na parcela variável 

e R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) na parcela fixa2. Contudo, o cenário de crise econômica 

Do valor levantado a título de FGTS de R$ 21.169,79, somente R$ 14.169,79 foi depositado na conta corrente 
da reclamante (CAIXA, AG 3242, OP 013, C/C 07968-1), o saldo residual de R$ 7.000,00 foi sacado em 
espécie justamente para poder ser devolvido ao reclamado, v. doc. 05. 
2  V. declaração emitida em 09.04.2012 e comprovantes de transferência em anexo. Os pagamentos por fora 
eram realizados usualmente em espécie e eventualmente um valor residual era transferido à conta bancária da 
reclamante. 
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e redução do índice de ocupação do hotel, implicou em nova pactuação acerca do salário da 
reclamante, a partir do contrato registrado em 01.03.2016, garantindo-se uni valor mínimo da 

comissão e gratificação do café da manhã em R$ 1.552,26 (mil, quinhentos e cinquenta e dois 

reais e vinte e seis centavos), de maneira a assegurar uma remuneração líquida mínima de R$ 
3.000,00 (três mil reais)3. 

Registre-se que sobre os salários pagos "por fora" nunca houve o 
pagamento dos reflexos em FGTS, RSR, férias e 13° salário. 

A operação do hotel ATOL DAS ROCAS ocorria inicialmente pela 

pessoa jurídica ATOL DAS ROCAS APART HOTEL LTDA e a partir de meados de 2015 pela 

empresa ATOL DAS ROCAS HOTEIS EIRELI. Todavia, ambas as empresas era geridas 
como um único negócio pelo sócio ADEMAR MIRANDA NETO, o que caracteriza a 

existência de grupo econômico. 

Este grupo econômico funcionava em plena normalidade administrativa 

até o inesperado óbito de ADEMAR MIRANDA NETO, brutalmente assassinado em 

07.06.2016. Com  a morte do gestor do negócio os herdeiros do empresário passaram a 

disputar a gestão da empresa. 

Sem se entender amigavelmente ou, ainda, nos autos do processo de 

inventário quanto a gestão da herança, parte dos herdeiros de ADEMAR MIRANDA NETO 

interferiu nocivamente na gestão do hotel, pois desautorizavam as ordens da gerente, ora 

reclamante, perante os demais empregados e fornecedores. Causando tumulto e 

constrangimento nas dependências do hotel. O clima era de hostilidade dos herdeiros da 

"primeira família" para com a reclamante. 

A viúva RENATA MARTA MIRANDA foi nomeada como inventariante e 

passou a responder legalmente pela empresa ATOL DAS ROCAS NOTEIS EIRELI, que, como 

dito, desde meados do ano de 2015 operacionalizava a gestão do empreendimento hoteleiro. E 

por orientação do jurídico da empresa, a reclamante se reportava a inventariante, sem tomar 
partido nas questões pessoais dos herdeiros. Contido, o conflito tornou-se uma querela 

sucessório-familiar dentro do ambiente empresarial, comprometendo o pleno funcionamento do 

negócio. 

A reclamante como gestora do empreendimento desde a morte do 

proprietário passou a ser agredida pessoalmente pelos membros da primeira família do 

falecido, capitaneados pelo sócio da primeira reclamada, THIAGO PEREIRA DE MIRANDA . A 

3 Interessante observar que a partir de agosto/16 o pagamento dos salários oficial e "por fora" passaram a ser 
realizados em conjunto em uma única operação bancária, v. doc. 13. 
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intenção flagrante era de "ganhar no grito" a gestão do hotel. Efetivamente, ao empregado não 

caberia tomar partido na querela entre herdeiros, apenas empregar seus conhecimentos 

técnicos e esforços para assegurar a continuidade e sucesso do empreendimento. Mas, 
infelizmente, não houve essa compreensão por parte dos herdeiros. 

As agressões eram justificadas por THIAGO PEREIRA DE MIRANDA 

por ostentar a condição de único proprietário da empresa de ATOL DAS ROCAS APART 
HOTEL LTDA. Com  menos de um mês da morte de ADEMAR MIRANDA NETO o clima já era 

de absoluta hostilidade. THIAGO PEREIRA DE MIRANDA compareceu ao hotel e exigiu a 

retirada das maquinetas de cartão de crédito vinculadas ao "sua" empresa, v. doc. 23. 

Observe-se, Excelência, que houve plena confusão das esferas da 

pessoa jurídica com a das pessoas físicas. E como as partes não conseguiam se agredir 

mutuamente, passaram a hostilizar a pessoa da reclamante, que em nada tem relacionado às 

questões do inventário, pois apenas e tão somente é empregada do hotel. Com  o passar dos 

dias, a reclamante por não dar cumprimento às ordens de Thiago Pereira de Miranda passou a 

ser agredida verbalmente senda chamada de "doida", com elevado tom voz na presença de 

outros empregados e hóspedes exigindo a entrega das chaves do escritório e declarando que a 

reclamante não tinha autoridade nenhuma no hotel. 

O auge das agressões ocorreu no dia 05.08.2016, quando além dos 

despropérios usuais, a reclamante temeu pela sua integridade física: Thiago Pereira de 

Miranda compareceu por duas vezes ao hotel aos gritos exigindo ser tratado como responsável 

pelo hotel, agredindo verbalmente a reclamante. As ações do proprietário do primeiro 

reclamado foram registras em Boletim de Ocorrência lavrado em 08.08.2016 e em razão de 

ameaças contra a integridade física e psíquica, relatadas no anexo do Boletim de Ocorrência. 

Aquela altura pretendia a reclamante a busca de alguma medida de restrição contra Thiago 

Pereira de Miranda, para que pudesse assegurar sua integridade física. 

Não satisfeito, em 09.08.2016 Thiago Pereira de Miranda retorna ao 

local de trabalho e chega ao cúmulo de demitir a reclamante através de "declaração de ciência" 

lida aos berros na presença de várias testemunhas onde afirma que "não é permitido que a 

Sra. Margareth Costa Sampaio exerça qualquer atividade profissional dentro das 
dependências do Hotel Atol das Rocas, sendo sua presença no local vinculada à 
existência de contratação de quarto como hóspede da empresa". A reclamante se recusou 

a assinar dito documento, mas por orientação do jurídico e da inventariante se afastou do 

trabalho por quinze dias para preservar sua integridade física. 

Em ato contínuo, a primeira reclamada promove a troca das chaves do 

hotel e assume irregularmente a gestão do hotel, subtraindo numerários dos cofres do hotel e 

documentos do empreendimento. A reclamante somente voltou a frequentar as dependências 
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do hotel após quinze dias, quando a inventariante retomou a gestão do hotel e a convocou 
para retomar do trabalho. 

O abalo psicológico sofrido pela reclamante supera os limites do mero 

aborrecimento e merecem ser indenizados, ante aos atos Ilícitos praticados pela primeira 
reclamada. 

II. DO DIREITO 

Em virtude da multiplicidade de assuntos a serem abordados com o 

intuito de facilitar a defesa e compreensão pelo julgador, fraciona-se a causa de pedir em 
capítulos, na esteira do ensinamento de CANDIDO DINAMARCO. 

II.A. RECONHECIMENTO DE PERÍODO CLANDESTINO DE TRABALHO. RETIFICAÇÃO DA 
CTPS. PAGAMENTO DE REFLEXOS 

Como visto, a reclamante desempenhou contrato de trabalho sem 

registro em CTPS no período de 07.05.2015 a 01.03.2016 ao grupo econômico ATOL DAS 

ROCAS, com salário de R$ 1.702,94 e gratificação de R$ 170,29 pagos em contracheque e 

salário "por fora" mínimo de R$ 1.552,26 (pode ser superior a depender a ocupação do hotel). 

Em verdade, houve um único contrato de trabalho em vigor desde 

01.03.2013, apenas tendo ocorrido a sucessão de empregadores, que não deve ter o condão 

de alterar as disposições do contrato de trabalho em prejuízo do empregado, nos termos do art. 
468 da CLT: 

Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a 
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e 
ainda assim desde que não resultem, direta ou Indiretamente, 
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula 
infringente desta garantia. 
Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral a 
determinação do empregador para que o respectivo empregado 
reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o 
exercício de função de confiança. 
(original sem destaques) 

Desta feita, o período clandestino do contrato de trabalho deve ser 

registrado em CTPS e afastado a nulidade existente adotada para restabelecer o pagamento 
do adicional de antiguidade previsto em convenção coletiva a ordem de 6% (seis por cento) por 

cada quinquênio trabalhado (V. Cláusula 12° da CCT 2016/2017 — doc. 29); posto que, embora 

se tratem de dois empregadores distintos, em função da existência de grupo econômico e 
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abuso da personalidade Jurídica, deve ser reconhecida a unicidade contratual, nos precisos 

termos do art. 453, ceput, da CLT: 

Art. 453 - No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, 
serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que 
tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido 
despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se 
aposentado espontaneamente. 

Reconhecida o período clandestino de trabalho e unicidade contratual, 
exsurge a obrigação da atual empregadora da reclamante (ATOL DAS ROCAS NOTEIS 

EIRELI) retificar a data de admissão do contrato de trabalho de 01.03.2016 para 08.05.2015 e 

assegurar o pagamento do quinquênio e reflexos salariais em FGTS, férias +1/3 e 13° salário 
do período clandestino: além do reflexo em quinquênio do período contratual. 

II.B. PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA 

Obrigar o empregado a devolver a multa rescisória constitui ato de 

abuso de poder, pois, no caso em concreto, se houvesse recusa por parte da reclamante não 

haveria continuidade da relação de emprego. Assim, a reclamante se viu compelida a participar 

da fraude praticada pelo falecido diretor da reclamada para viabilizar a transferência do 

contrato de trabalho para um novo CNPJ. 

O abuso de direito é caracteriza o ato ilícito (v. art. 187 do CC) e permite 

a imputação da obrigação de pagar aos reclamados do importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

correspondente ao valor da multa rescisória devolvida pela reclamante ao seu empregador, 

acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos 

do art. 398 do CC4. 

II.C. REMUNERAÇÃO EXTRAFOLHA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS REFLEXOS 

Como visto, a remuneração clandestina da reclamante não 

contabilizada em folhas de pagamento não foi considerada para fins de pagamento dos 

reflexos legais em férias, 130  Salário, FGTS, RSR e quinquênio. 

O valor da remuneração "por fora" era de aproximadamente R$ 

3.020,00 (três mil e vinte reais) até 07.05.2015 e a partir de então de R$ 1.552,26 (mil, 

quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos). Desta maneira, são devidos os 

reflexos apurados em quinquênio, repouso semanal remunerado, FGTS, multa rescisória 

(40%), férias e 13° salário. 

4  Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o 
praticou. 
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II.D. DO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

Caracteriza-se o grupo econômico "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", hipótese em que "para os efeitos da relação de emprego, 
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas" (v. art. 2°, §2° 

da CLT). 

No caso dos autos embora as reclamadas ostentem a condição de 

grupo econômico-familiar e, portanto, com solidariedade para fins trabalhistas, em termos 

práticos se esta diante de um verdadeiro abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo 

desvio de finalidade e confusão patrimonial, que permite a desconstituição da personalidade 

jurídica, v. art. 50 do CC e art. 28 do CDC: 

CC 
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz 
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando 
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

CDC 
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da 
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de 
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou 
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração 
também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. 

O abuso da personalidade jurídica é constato pela verificação de 

abertura de nova empresa para figurar como sucessora informal da atividade econômica da 

primeira empresa, com a retirada do principal acionista da antiga empresa para a abertura de 

uma empresa individual. 

Vejamos. 

Em 20.01.2016 houve o registro da alteração contratual n.° 06 do 

reclamado ATOL DAS ROCAS APART HOTEL LTDA datada de 05.10,2015, com alteração do 

objeto social para aluguel de móveis, utensílios e aparelhos eletrônicos e retirada do sócio 

ADEMAR MIRANDA NETO. O sócio retirou-se da sociedade levando consigo o capital social 

de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). Assim, o capital social integralizado de 
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R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) fica limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e com um 
único sócio, THIAGO PEREIRA DE MIRANDA, v. doc. 18. 

Um pouco antes disso ADEMAR MIRANDA NETO fundou a empresa 

ATOL DAS ROCAS NOTEIS EIRELI em 14.07.2016, com registro na JUCERN em 14.08.2015, 
com objetivo social de escritório, apoio administrativo e administração de hotéis. E logo após 
em 14.10.2015 registrou alteração contratual para ajustar o objetivo social da empresa a 
atividade de hotelaria (v. AD 01) e pensões (v. AD 02), v. doc. 19. 

Em verdade toda a operação comercial das empresas ATOL DAS 

ROCAS APART HOTEL LTDA e ATOL DAS ROCAS NOTEIS EIRELI era gerida como um 

único negócio pelo sócio ADEMAR MIRANDA NETO, inclusive após a sua retirada da 

sociedade empresarial que figura como primeira reclamada. 

lnexistiu alteração na gestão do hotel, que continuou a funcionar no 

mesmo local físico e manter o mesmo padrão visual. Simultaneamente havia empregados 

registrados em nome do primeiro reclamado e do segundo reclamado desempenhando funções 

no estabelecimento "Hotel Atol das Rocas". 

É importante registrar toda essa situação somente era possível em 
função dos laços familiares que existiam entre os sócios das reclamadas, pois embora 

THIAGO PEREIRA DE MIRANDA é o filho mais velho de ADEMAR MIRANDA NET05. 

Sendo assim, deve ser reconhecida a solidariedade passiva das 

reclamadas frente às obrigações que vierem a ser reconhecidas em sentença, bem como 

desde Já declarar-se o abuso da personalidade jurídica das reclamadas para permitir a 

desconstituição desta a fim de obrigar pessoalmente seus sócios para com as obrigações do 

contrato de trabalho da reclamante, notadamente quanto a empresa ATOL DAS ROCAS 

APART HOTEL LTDA que não goza da proteção da responsabilidade limitada por ser 
atualmente empresa individual não enquadrada como EIRELI ante a insuficiência de capital 

saci ale. 

II.E. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS 

Embora o caso dos autos revele conduta gravíssima praticada contra a 

personalidade da reclamante, não é possível caracterizá-lo como ato de assédio moral, 

5  Em verdade Thiago Pereira de Miranda era proibido pelo pai de ter acesso ao escritório administrativo do 
hotel, em função do seus problemas com o uso de drogas, tendo sido diversas vezes internado em clínicas de 
reabilitação, períodos em que gozava do beneficio do auxilio doença. 
e Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da 
totalidade do capital social, devidamente Integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-
mínimo vigente no País. 
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porquanto praticado apenas pelo sócio da primeira reclamada e pessoas a mando dele em um 
curto período de tempo. 

Haja vista, que não será um ato esporádico — ainda que violento — que 
pode ser entendido como assédio moral. É necessário que a sua ocorrência se dê de forma 

contínua, sistemática, regular corno ensina GUEDEST: 

"O fenômeno se instala de modo quase Imperceptível. Inicialmente a 
vitima descuida, encarando o fato como uma simples brincadeira; 
todavia, é na repetição dos vexames, das humilhações, que a 
violência vai se mostrando demolidora e, se ninguém de fora 
intervier energicamente, evolui uma escalada destrutiva. Quando a 
vitima reage e lenta libertar-se, as hostilidades transformam-se em 
violência declarada, dando início à fase de aniquilamento moral, 
denominada de psicoterror." 

Contudo, o caso dos autos revela hipótese de obrigação de reparar 

os danos morais as humilhações e perseguições sofridas pela empregada no ambiente 
de trabalho. Os atos e comportamentos agressivos do sócio da primeira reclamada que 

desqualificaram, desmoralizaram e a desestabilizaram emocionalmente a ofendido, superam a 

barreira do mero aborrecimento. 

Como dito na narrativa fática, foram várias as agressões verbais e 

psicológicas sofridas. O empregador tem o dever primário de cumprir as obrigações 
trabalhistas previstas em lei. Mas não é só, há a obrigação implícita de "fornecer o meio 
ambiente adequado trabalho", ou seja, não pode o empregador adotar postura 
desequilibrada no tratamento com seu empregado ou, ainda, permitir que 
desentendimento entre os sócios tenham como alvo de descarga de estresse a honra de 

empregado do estabelecimento. 

Estas violações atingem o empregado no seu bem mais precioso, a 

sua dignidade. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre Iniciativa (v. art. 1°, III e IV da 

CF). A carga axiológica deste comando concede prestígio maior a estes princípios. O trabalho 

na estrutura jurídica e social da república deve servir como instrumento de progresso e 
dignificação. 

Enfim, na sociedade pós-moderna em que vivemos o trabalho é quem 

identifica o indivíduo frente a coletividade. Isto é tão comum que uma das primeiras perguntas 

que se faz quando se conhece uma pessoa é "o que você é?" ou "você faz o que?" E a 

7 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. São Paulo : Editora LTr, 2003, pág 
35. 
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resposta é simplesmente qual a qualificação profissional ou trabalho desenvolvido. 

Com isso resta configurado o dever de indenizar, nos termos do art. 
927 do CC. 

É cediço que, havendo danos morais indenizáveis, sua mensuração deve 
pautar-se em critérios determinados, que levem em consideração a repercussão dos danos, a 
condição social das partes, a capacidade econômica da requerida e a reprovabilidade da conduta, 
de forma que a reparação não consista em enriquecimento daquele, ou empobrecimento deste. 
Neste sentido: 

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - A indenização por danos materiais e 
morais constitui meio de compensar razoavelmente os prejuízos 
ocasionados pelo infortúnio, sem, contudo, propiciar o 
enriquecimento sem causa do lesionado, servindo ainda como 
advertência contra futura reiteração da negligência. Portanto, na 
fixação desses valores, devem ser observados o princípio da 
razoabilidade e a amplitude do dano. (TRT 30  Região, Processo n° 
00845-2005-098-03-00-8 RO, Primeira Turma, Rel. Juíza Adriana 
Goulart de Sena, Data de publicação 04/08/2006, DJMG, p. 04). 

No presente caso, verte fácil a grandeza do dano sofrido, bem como a 
reprovabilidade da conduta descaso com o meio ambiente de trabalho e capacidade financeira da 
requerida. 

Utilizando-se de um juízo de razoabilidade, se mostra fácil perceber que 
uma indenização a título de danos morais em valor irrisório não atingirá o caráter dúplice da 
indenização extrapatrimonial. Logo, o quantum deve guardar perfeita simetria com a gravidade do 
dano sofrido pelo reclamante, pois, como visto, o valor da indenização deve observar não apenas o 
dano causado, mas o grau de culpa, a capacidade financeira das partes e a reprovabilidade da 
conduta. 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À vista do exposto, requer que Vossa Excelência se digne a designar 
audiência de instrução e julgamento, notificando os reclamados para comparecerem e 
querendo apresentar defesa, sob pena de confissão e revelia e, no mérito: 

1. declarar a existência de grupo econômico e abuso da personalidade 

jurídica para permitir a extensão das obrigações fixadas em 

sentença contra o patrimônio pessoal dos sócios e seus sucessores. 
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declarar a existência de contrato de trabalho entre 08.05.2015 e 
01.03.2016 para determinar a retificação da CTPS da reclamante 
para que a data inicial do contrato de trabalho com a reclamada 
ATOL DAS ROCAS HOTEIS EIRELI seja ratificada para o dia 
08.05.2015. 

declarar a unicidade contratual entre os contratos de trabalho 
mantidos com as reclamadas. 

Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento do 
quinquênio e reflexos salariais em FGTS, férias +1/3 e 130  salário 
do período clandestino (08.05.2015 a 01.03.2016); além do reflexo 
em quinquênio do período contratual em face do reconhecimento do 
contrato de trabalho clandestino e unicidade contratual; bem como 
impor a segunda reclamada a obrigação de fazer de incluir toda a 
remuneração em folha de pagamento, inclusive quanto ao 

quinquênio. 

Condenar as reclamadas solidariamente pagar a indenização de R$ 
7.000100 (sete mil reais) pelos danos materiais decorrentes da 
devolução ao empregador do valor recebido a título de multa 
rescisória contratual, acrescidos de correção monetária e juros de 
mora desde o evento danoso (13.05.2015). 

Condenar o reclamado ao pagamento do salário atrasado do mês 
de setembro de 2016; 

Condenar o reclamando ao pagamento dos reflexos apurados nas 
parcelas pagas extrafolha em quinquênio, repouso semanal 
remunerado, FGTS, multa rescisória (40%), férias+1/3 e 130  salário. 

Condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos 
morais pelo em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência 
considerando as repercussões do caso concreto, sugerindo-se a 
fixação em valor não inferior a quantia equivalente a 10 (dez) 
salários da reclamante; 

Condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas 
processuais; 
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Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em 

direito, em especial pelo depoimento pessoal do representante legal do reclamado, prova 

documental, prova pericial e prova testemunhal. 

Requer, por fim, que todas as intimações publicadas na imprensa oficial 

sejam realizadas em nome do causídico AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALLE (OAB/RN 

5,418), sob pena de nulidade do ato. 

Da-se à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 
Natal/RN, 10 de novembro de 2016. 

Augusto Costa Maranhão Valia 
OAB/RN 5.418 

augusto@maranhaoadvogados.com.br  

Luiz Nelson Pinheiro de Souza 

OAB/RN 8.729 
luiznelson@maranhaoadvogados.com.br  

• 
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objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos 
contidos na presente Consolidação. 

Nestes casos o empregado pode optar por pleitear a rescisão de seu 

contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no 
serviço até final decisão do processo (v. art. 483, §3° da CLT), tendo a reclamante optado por 

não permanecer no ambiente de trabalho por não ter mais condições de suportar as violações 

cometidas, figurando como último dia de trabalho 29.11.2016. 

Desta feita, ante as diversas violações ao contrato de trabalho, deve ser 

declarada a rescisão do contrato de trabalho por culpa do reclamado com a condenação deste 
no pagamento das verbas rescisórias e multas aplicáveis à espécie (saldo de salários, 

quinquênio, cesta básica, férias proporcionais, 130  proporcional, aviso prévio, multa do art. 477, 

CLT e art. 467, CLT), tendo como a data do término do contrato o último dia trabalhado, qual 

seja 29.11.2016. 

II.H. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO EXISTENCIAL. PAGAMENTO 

ATRASADO DOS SALÁRIOS: 

O direito à indenização por dano moral, que encontra amparo no artigo 

186, do CCB, c/c artigo 5°, Inciso X, da Lei Maior, submete-se à configuração dos pressupostos 

da responsabilidade civil. No caso dos autos, o dano moral á perfeitamente plausível e visa 
indenizar o sofrimento pelo qual vem passando a reclamante, tendo em vista o prejuízo ao seu 

convívio social. 

Apesar do dano moral em caso como o dos autos ser presumível, mister 

destacar que os danos extrapatrimoniais sofridos em função da desídia da reclamada estão 

perfeitamente configurados diante do sofrimento suportado pela reclamante, pois embora o 

atraso no pagamento dos salários e outras verbas já ocorrida desde antes e se agravou no 

período mais recente. 

Neste sentido, pacificou o TST: 

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. DANO 
IN RE IPSA . O atraso reiterado no pagamento dos salários 
configura dano moral, porquanto gerador de estado 
permanente de apreensão do trabalhador, que, por óbvio, 
compromete toda a sua vida - pela potencialidade de 
descumprimento de todas as suas obrigações, sem falar no 
sustento próprio e da família. Precedentes da Corte. (...) 
Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido. 
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apreensão do trabalhador, que, por obvio, compromete toda a sua 
vida - pela potencialidade de descumprimento de todas as suas 
obrigações, sem falar no sustento próprio e da família. Precedentes 
da Corte. Recurso de Revista não conhecido. 
(TST - RR: 9958920135040561 , Relator: Maria de Assis Calsing, 
Data de Julgamento: 25/03/2015, 4° Turma, Data de Publicação: 
DEJT 31/03/2015) 

Registre-se que independe de prova o abalo sofrido porquanto o dano 

moral, pois se presume o dano em caso como o dos autos por decorrer logicamente do próprio 

fato ante ao seu caráter in re ipsa. 

A crise econômica atual não pode servir de escusa para o cumprimento 

das obrigações trabalhistas pelo reclamado. O risco do negócio é único e exclusivo do 

empregador. Não é razoável que um hotel em pleno funcionamento, detentor de parcerias com 

grandes operadores turísticos nacionais como a CVC8, sequer tenha capacidade de honrar 

com o pagamento dos salários. 

Sendo assim, o empregador que atrasa injustificada e reiteradamente 

os salários comete gravíssimo ato ilícito (art. 186 e 187 do CC), ensejando o dever de reparar 

os danos causados (art. 927 do CC), inclusive os de natureza extrapatrimonial. 

11.1. VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

É cediço que, havendo danos morais indenizáveis, sua mensuração 

deve pautar-se em critérios determinados, que levem em consideração a repercussão dos 

danos, a condição social das partes, a capacidade econômica da requerida e a reprovabilidade 

da conduta, de forma que a reparação não consista em enriquecimento daquele, ou 

empobrecimento deste. Neste sentido: 

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS-
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - A indenização por danos materiais e 
morais constitui meio de compensar razoavelmente os prejuízos 
ocasionados pelo infortúnio, sem, contudo, propiciar o 
enriquecimento sem causa do lesionado, servindo ainda como 
advertência contra futura reiteração da negligência. Portanto, na 
fixação desses valores, devem ser observados o princípio da 
razoabilidade e a amplitude do dano. (TRT 3' Região, Processo n° 
00845-2005-098-03-00-8 RO, Primeira Turma, Rel. Juiza Adriana 
Goulart de Sena, Data de publicação 04/08/2006, DJMG, p. 04). 

No presente caso, verte fácil a grandeza do dano sofrido, bem como a 

reprovabilidade da conduta descaso com o meio ambiente de trabalho e a enorme capacidade 

financeira da requerida. 

8 V. anúncio no Jornal Folha de São Paulo edição de Domingo, dia 23.10.2016. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE UMA DAS VARAS DO TRABALHO DE 
NATAL/RN, POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL: 

PEDIDO DE URGÊNCIA 

ROSA DE LIMA PAULINO, brasileira, solteira, hoteleira, portadora da 

Carteira de Identidade n.°  001.984.156 SSP/RN, CPF/MF 012.482.344-05, CTPS 5090111 

SÉRIE 001-0/RN, residente na Travessa São Miguel, 136, Planalto, Natal/RN, CEP 59.073-

308, telefone (84) 98724-8185, e-mail rosadelima@gmail.com, pelos advogados in fine 

assinados, ut instrumento procuratório, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, n.°  

3.137, Sala 05, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-830, local que indicam para receber as 
intimações de estilo, v. art. 77, V do CPC c/c art. 769 da CLT, vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, com arrimo no art. 837 da CLT, apresentar 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO  

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

Em desfavor do HOTEL PARQUE DA COSTEIRA LTDA.  pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 08.695.405/0001-01, com sede na Av. 
Senador Dinarte Mariz, n.° 1.195, Parque das Dunas, Natal/RN, CEP 59.089-700; pelos fatos e 

fundamentos que passa a expor, para ao final requerer. 

I. DOS FATOS: 

A reclamante foi admitida em 23.07.2010 pelo reclamado na função de 

supervisora, conforme contrato de trabalho registrado às fls. 09 da CTPS, com salário inicial 
de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) por mês e jornada de trabalho de 44h/sem. Ao 
longo do pacto a remuneração foi reajustada ora por força de norma coletiva, ora decorrente de 
ajuste entre as partes, tendo como última remuneração (out/16) o valor de R$ 3.330,00 (três mil 

e trezentos e trinta reais). 
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A atribuição da reclamante como supervisora (governanta) consistia 
basicamente em controlar os serviços das arrumadeiras e ASG do Hotel, sendo responsável 
pelo asseio do empreendimento hoteleiro. Para o desempenho pleno de suas funções a 

Jornada de trabalho efetiva era desenvolvida das 08:30h às 12:40h e das 13:15h às 
18:30h de quarta-feira à domingo, com folgas nas terças-felrasl. Nas segundas-feiras, a 
Jornada era fixada de maneira mais elástica, ficando a reclamante responsável pelo 
plantão noturno, quando encerrava o seu lavor às 22h2. 

Portanto, a jornada de trabalho semanal da reclamante era de 60h/sem, 
sem que houvesse o pagamento de horas extras. Não havia o registro de jornada de trabalho, 

em arrepio ao disposto no art. 74, §2° da CLT3. 

Os feriados eram trabalhados sem que houvesse a designação de folga 

compensatória ou pagamento em dobro, conforme previsão convencional e Súmula 146 do 
TST. O trabalho nos feriados decorria da lógica do próprio empreendimento hoteleiro, que em 
dias de descanso da população de modo geral, tem uma maior ocupação do seu 

estabelecimento e, via de consequência, a necessidade de dispor de plena força de trabalho. 

Em determinadas ocasiões, quando o feriado coincidia com o seu dia de folga, chegava-se ao 
ponto de trocar o dia de folga da reclamante, para poder ocorrer o trabalho no feriado, tal como 

aconteceu agora recentemente no dia 15.11.2016, quando o feriado caiu em uma terça-feira 

quando coincidiria com a folga regular da reclamante, que foi transferida para a quarta-feira, dia 

16.11.2016. 

Ademais, a reclamante somente gozou as férias do período aquisitivo 

de 2010/2011 em Junho de 2012, quando já ultrapassado o lapso temporal do período 

concessivo do art. 134 da CLT". O pagamento das férias somente aconteceu após o gozo em 

25.07.2012 (v. extrato bancário — doc. 06), em desacordo ao disposto no art. 145 da CLT. As 

férias dos períodos aquisitivos 2011/2012 e 2012/2013 embora registradas em CTPS não 

foram gozadas, apenas a reclamante recebeu o pagamento correspondente em 11.03.2014 e 

03.06.2015 (v. extrato bancário — doc. 06), período diverso do registrado na CTPS. 

Uma vez por mês a reclamante recebia uma folga adicional no domingo, por força de escala de 
revezamento de folgas, por força do disposto na Lei 10.101/2000 (art. 6°) 
2  Nas segundas-feiras a jornada era desenvolvida das 08:30h às 12:40h e das 13:15h às 22h. 
3  Art. 74 - O horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo expedido pelo Ministro 
do Trabalho, Industria e Comercio, e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminativo no 
caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou turma. 
§ 2° - Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de 
entrada e de saída, em registro manual, mecãnico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas 
pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do perfodo de repouso. 
4  Art. 134- As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses 
subseqüentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. 
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Os depósitos do FGTS têm vários meses pendentes de pagamento e 
desde da competência março de 2014 nenhum depósito foi realizado. 

O atraso no pagamento dos salários é a violação mais grave ao dever 
de fidúcia do contrato de trabalho, porquanto inviabiliza a sobrevivência do empregado e, 
via de consequência, a continuidade da relação de emprego. O décimo terceiro salário de 
2015 somente foi pago no dia 07.01.2016 e os salários do ano de 2016 foram praticamente 
todos pagos em atraso, a saber: 

Mês Competência Data Pagamento Dias de Mora 
FEV/16 09.03.2016 02 
MAR/16 06.04.2016 O 
ABR/16 06.05.2016 O 
MAI/16 06.07.2016 30 
JUN/16 22.07.16 e 02.08.16 26 
JUL/16 11.08.2016 6 
AGO/16 06.10.2016 28 
SET/16 08.11.2016 29 
OUT/16 28.11.2016 20 

Antes disso, já ocorreu atraso de salários, como por exemplo nos 
meses de mar/15 e abr/15, mas ultimamente os níveis de violação chegaram a um patamar 

insuportável, A instabilidade provoca um terror enorme nos empregados. Os últimos salários 
foram pagos por meio de uma empresa interposta: CAPTA EVENTOS LTDA5. Os empregados 
percebem a grave crise financeira não apenas pela mora no pagamento das verbas 

trabalhistas, mas também pela recursa de fornecedores a abastecerem o hote15. 

A reclamante antes cidadã cumpridora com suas obrigações vê-se 

inserida em uma situação pré-falimentar e na iminência de ver-se inscrita em diversos órgãos 

de restrição de créditos, socorrendo-se da ajuda de familiares para custear as despesas 
inadiáveis, como alimentação. A manutenção do vínculo trabalhista sem o recebimento de 

salários, a excluí do sistema de garantia social montado para prevenir os danos decorrentes da 

dispensa arbitrária, tais como: a liberação dos depósitos do FGTS, multa rescisória e seguro 
desemprego. 

O trabalho antes motivo de honra e orgulho passou a ser o seu maior 

martírio. O desgaste na relação chegou ao ponto de afetar a sua saúde, não existe mais a 

mínima condição de trabalho por culpa exclusiva do reclamado, que ao invés de adotar as 

5  CNPJ 07.272.993/0001-08, com sede no endereço do escritório administrativo do hotel na Av. 
Miguel Castro, 840, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.062-000, que também figura como endereço de 
instalação da empresa SIBAUMA AGROPECUARIA, que é sócia majoritária do hotel reclamado. 
Além de ter como sócios os filhos do "dono do hotel", Sr. Milson dos Anjos, que na verdade apenas 
é sócio majoritário da SIBAUMA AGROPECUARIA. 

Consulta ao SPC revela uma "lista corrida" dos mais diversos débitos (v. doc. 23) 
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medidas de gestão cabíveis busca apenas utilizar-se de empresas interpostas para se esquivar 
do cumprimento de obrigações. 

Desta feita, faz-se necessária a intervenção do Poder Judiciário 
Trabalhista para fazer cessar o abuso cometido contra o reclamante declarando o término da 
relação de emprego, bem como impor o pagamento das verbas devidas e da indenização 
necessária a reparação dos danos causados. 

II. MÉRITO 

Em virtude da multiplicidade de assuntos a serem abordados com o 
intuito de facilitar a compreensão pelo julgador, fraciona-se a causa de pedir em capítulos, na 
esteira do ensinamento de CANDIDO DINAMARCO. 

II.A. DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS 

Os salários encontravam-se pendentes de pagamento tendo sido 
realizados somente na data de ontem (28.11.2016) o pagamento do salário de out/16. Não 
mora atual, embora se saiba que muito provavelmente o salário de nov/16, que vence dia 
07.12.2016 (v. art. 459, §1° da CLT) somente deva ser pago ao final do mês de dezembro. 

II.B. DAS HORAS EXTRAS. EXCESSO DE JORNADA DIÁRIA 

A duração do trabalho da reclamante descrita na narrativa fática 
correspondia a uma jornada de 60h/semana. Assim, são devidos o pagamento de 16 horas 
extras por semana (69,28 HE/mês) acrescidas do adicional de 70% (setenta por cento), 
conforme disposição em norma coletiva (cláusula 15° das CCT de 2010/2011, 2011/2012, e 

2012/2013 e 26°  da CCT 2016/2017; bem como do parágrafo único da cláusula 14°  do Acordo 

Coletivo 2014/2015 e 2015/2016), acrescidos dos reflexos do RSR, adicional de antiguidade, 
FGTS + 40%, 13° salários, férias +1/3 e aviso prévio. 

II.C. HORAS EXTRAS. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA 

A reclamante não usufruía do intervalo mínimo de uma hora para 
descanso e alimentação, previsto no art. 71 da CLT. Após a edição da Lei n.° 8.923/94 a 
supressão total ou parcial do intervalo intrajornada implica no direito do recebimento de horas 
extras equivalentes ao período total correspondente, qual seja, 1h/dia, nos termos da Súmula 

437 do TST: 

INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E 
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ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das 
Orientações Jurisprudenciais n°s 307, 342, 354, 380 e 381 da 
SI3D1-1) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25,28 e 27.09.2012 
I - Após a edição da Lei n° 8.923/94, a não-concessão ou a 
concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e 
alimentação, a empregados urbanos e rurais implica o pagamento 
total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido,. 
com acréscimo de. no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração 
da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem preluízo do 
cômputo da efetiva iornada de labor para efeito de remuneração.  
(—) 
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4°, da  
CLT, com redação introduzida pela Lei n° 8.923 de 27 de iulho de  
1994, guando não concedido ou reduzido pelo empregador o 
intervalo mínimo Intraiomada para repouso e alimentação,  
repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.  

(grifo acrescido) 

Logo, é devido o pagamento de indenização equivalente a uma hora 

extra diária com adicional convencional de 70% por cada dia de intervalo intrajomada 
suprimido, no total de 06 (seis) dias por semana (25,98 HE/mês), no período não prescrito, 
acrescido dos reflexos no RSR, adicional de antiguidade, FGTS + 40%, 130  salários, férias +1/3 
e aviso prévio. 

11.0. FÉRIAS VENCIDAS: 

Como dito na narrativa (ética, as únicas férias gozadas pela reclamante 
correspondem ao período aquisitivo de 2010/2011, embora tenha ocorrido o pagamento das 
férias dos períodos aquisitivos de 2011/2012 e 2012/2013. 

Os recibos de férias eram assinados pela reclamante embora não 
houvesse o efetivo pagamento e gozo das férias para que o reclamado pudesse 

apresentar tais documentos a fiscalização da SRTE (Ministério do Trabalho) ocorridas 
em função da atuação do Ministério Público do Trabalho no Inquérito Civil n.° 
000041.2009.21.000/3-02, que resultou na formalização do TAC n.°  1732/2009 onde se 
pactuou a aplicação de multa caso não fosse realizado o pagamento da remuneração ou abono 

de férias, mediante recibo, em até dois dias antes do início do período de gozo (v. cláusula 02 
do TAC). 

Com isso, verifica-se que é devido à reclamante a indenização do 
"dobro legal" das férias de 2011/2012 e 2012/2013; as férias dos períodos aquisitivos de 
2013/2014 e 2014/2015 com a indenização do "dobro legal" e das férias 2015/2016 de 

maneira simples, observada a regra do art. 134 e 137 da CLT; bem como de Indenização 
pelos dias trabalhados nas férias de 2011/2012 e 2012/2013. 
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II.E. FERIADOS TRABALHADOS 

No caso em exame, a reclamante não gozou de um único feriado no 
período não abrangido pela prescrição, nem lhe foi concedida folga compensatória ou 
pagamento da dobra legal. 

Registre-se que além dos feriados municipais, estaduais e federais 
aplicados a base territorial do Município do NataI7, a norma coletiva da categoria equipara a 
feriado o dia 11 de agosto (dia do trabalhador hoteleiro), conforme cláusula 32 da CCT: 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA TRABALHO EM FERIADOS 
O trabalho executado em feriados e no dia 11 de agosto (dia do 
trabalhador hoteleiro) será remunerado com adicional de 100%, 
salvo se concedida folga compensatória nos 30 (trinta) dias 
subsequentes ao feriado suprimido. 

Sendo assim, devem ser pagos em dobro os seguintes feriados 
trabalhados: 

Finados - 02.11.2011; 
República - 15.11.2011 
Padroeira Local- 21.11.2011 
Sexta-feira santa - 06.04.2012; 
Tiradentes -21.04.2012; 
Dia do trabalho - 01.05.2012 
Corpus Christi - 07.06.2012; 
Hoteleiro —11.08.2012 
Independência - 07.09.2012.  
Mártires - 03.10.2012; 
Padroeira Nacional - 12.10.2012; 
Finados - 02.11.2012; 
República- 15.11.2012; 
Padroeira Local - 21.11.2012; 
Natal - 25.12.2012; 
Ano novo - 01.01.2013; 
Sexta-feira Santa - 29.03.2013 
Dia do Trabalho - 01.05.2013; 
Corpus Christi - 30.05.2013; 
Hoteleiro —11.08.2013 
Independência - 07.09.2013; 
Mártires - 03.10.2013; 
Padroeira Nacional - 12.10.2013; 
Finados - 02.11.2013; 
República- 15.11.2013; 

26, Padroeira Local- 21.11.2013; 

7  01° janeiro (confraternização universal), 6 de janeiro (Reis Magos), sexta-feira santa, 21 de abril 
(Tiradentes), 1°  de maio (dia do trabalho), Corpus Christi, 07 de setembro (independência), 03 de 
outubro (mártires), 12 outubro (padroeira brasil), 02 novembro (finados), 15 novembro (república), 
21 novembro (padroeira Natal), 25 dezembro (natal) 
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Natal - 25.12.2013; 
Ano novo - 01.01.2014; 

29, Sexta-feira Santa - 18.04.2014; 
Tiradentes -21.04.2014; 
Dia do Trabalho - 01.05.2014; 
Corpus Christl - 19.06.2014; 
Hoteleiro - 11.08.2014 
Independência - 07.09.2014; 
Mártires - 03.10.2014; 
Padroeira Nacional - 12.10.2014; 
Finados- 02.11.2014; 
República- 15.11.2014; 
Padroeira Local - 21.11.2014; 
Natal - 25.12.2014; 
Ano novo - 01.01.2015; 
Sexta-feira Santa - 03.04.2015; 
Tiradentes - 21.04.2015; 
Dia do Trabalho - 01.05.2015; 
Corpus Christi - 04.06.2015; 
Hoteleiro -11.08.2015 
Independência - 07.09.2015; 

48, Mártires - 03.10.2015; 
Padroeira Nacional - 12.10.2015; 
Finados - 02.11.2015; 
República - 15.11.2015; 
Padroeira Local -21.11.2015; 
Natal -25.12.2015; 
Ano novo -01.01.2016; 
Sexta-feira Santa - 25.03.2016; 
Tiradentes - 21.04.2016; 
Dia do Trabalho -01.05.2016; 
Corpus Christi - 26.05.2016; 
Hoteleiro - 11.08.2016 
Independência - 07.09.2016; 
Mártires - 0310.2016; 

62, Padroeira Nacional - 12.10.2016 
Finados -02.11.2016 
República- 15.11.2016 
Padroeira Local -21.11.2016 

Sendo assim, os feriados trabalhados devem ser pago em dobro, sem 
prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal, acrescido dos reflexos em reflexos do 
RSR, adicional de antiguidade, FGTS + 40%, 13° salários, férias +1/3 e aviso prévio. 

II.F. FGTS NÃO DEPOSITADO: 

A reclamante sofre com a ausência dos depósitos do FGTS em várias 
competências, como se observa do extrato da sua conta vinculada. Apenas como exemplo cita-
se a ausência de contribuições de todas as competências do ano de 2012 e de pagamentos 
após março de 2014. 

- 
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É digno de nota que as competências não depositadas até o dia 
13.11.2014 têm prazo prescricional de 30 (trinta) anos, enquanto as demais competências têm 
prazo de cinco anos, conforme atual entendimento do Tribunal Superior do Trabalho 
consolidado por melo da Súmula n.° 362: 

Súmula 362- TST:  
FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada 
em razão de erro material — DEJT divulgado em 12, 15 e 
16.06.2015 
I — Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 
13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra 

não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o 
prazo de dois anos após o término do contrato: 
II — Para os casos em que o prazo prescricional já estava em 
curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 
consumar primeiro: trinta anos, contados do termo iniciai, ou 
cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-70921210F). 

Logo, nenhuma competência do FGTS da reclamante se encontra 
prescrita sendo devido o pagamento dos exercícios em aberto, haja vista a modulação pelo 

TST dos efeitos da decisão do STF prestigiando a segurança jurídica e a estabilidade das 
relações sociais, conforme o que vier a ser apurado em liquidação de sentença. 

II.G. RESCISÃO INDIRETA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS VERBAS RESCISÓRIAS: 

O empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e 
pleitear a devida indenização quando, dentre outras hipóteses, não cumprir o empregador com 

as obrigações do contrato de trabalho (art. 483 da CLT). No caso em exame, são inúmeras as 
violações ao contrato de trabalho, como visto anteriormente: atraso no pagamento de 
salários, mora no pagamento do FGTS, não concessão feriados e de férias. 

Meses sem receber salário, recolhimento irregular do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço), dentre outras, são faltas graves do empregador que permitem 

aos empregados buscar o reconhecimento de rescisão indireta do contrato de trabalho perante 
Poder Judiciário Trabalhista. 

Este instrumento legal tem sido cada vez mais utilizado pelos 
trabalhadores, ante ao quadro generalizado de descumprimento das obrigações legais ante ao 

cenário de crise econômica atual. A rescisão indireta, também chamada de "justa causa 

patronal", para ser reconhecida em juízo deve se encaixar em algumas das situações listadas 
pelo artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): 

Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e 
pleitear a devida indenização quando: 
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forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por 
lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 

for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos 
com rigor excessivo; 

correr perigo manifesto de mal considerável; 
não cumprir o empregador as obrigações do contrato; 
praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas 

de sua família, ato lesivo da honra e boa fama; 
o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, 

salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou 

tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importancia dos salários. 

O caso dos autos é profícuo no enquadramento das hipóteses de 
rescisão indireta — atraso nos salários, atraso no FGTS e não concessão de férias — 
isoladamente já seria suficiente para o empregado solicitar a rescisão indireta do 
contrato de trabalho, conforme a jurisprudência pacifica: 

RECURSO DE REVISTA. CELSP. RESCISÃO INDIRETA. 
ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RECOLHIMENTO 
DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 483, D, DA CLT. O atraso no 
pagamento do salário (em um período de cinco a vinte e sete 
dias), bem como o não recolhimento do FGTS, denota o não 
cumprimento das obrigações por parte do empregador e 
enseja a rescisão contratual pelo empregado, nos termos da 
letra d do art. 483 da CLT. O binômio prestação de 
atividade/pagamento constitui o objeto do contrato de trabalho, 
sendo certo que a ausência no cumprimento de um deles configura 
grave quebra de contrato. A letra d e o § 3° do art. 483 contêm 
previsão expressa de que o descumprimento das obrigações do 
contrato por parte do empregador autoriza o empregado a 
considerar rescindido o pacto laborai e pleitear a devida 
indenização. A gravidade da situação decorre do fato de o 
empregado estar privado, mesmo temporariamente, dos recursos 
necessários à sua subsistência, e, ressalte-se, o salário apresenta 
natureza alimentar e recebe especial proteção constitucional, 
alçado à categoria de direito fundamental. A situação revela 
caracterizada a conduta ilícita patronal, causando repercussão 
nociva, consubstanciada na privação de crédito de natureza 
alimentar. Há precedentes. Recurso de revista não conhecido. 
MULTA DOS ARTS. 467 E 477 DA CLT. RESCISÃO INDIRETA 
RECONHECIDA EM JUIZO. O fato de ter sido reconhecida em 
juízo a rescisão indireta do contrato de trabalho não obsta o 
deferimento da multa prevista nos art. 477, § 8°, da CLT, mormente 
quando não evidenciado que o empregado, comprovadamente, deu 
causa à mora. Quanto à multa do art. 467 da CLT, observa-se que 
não houve condenação da recorrente quanto ao tema em epígrafe, 
razão pela qual não possui interesse para recorrer, nos termos do 
art. 499, caput, do CPC. Recurso de revista conhecido apenas 
quanto à multa do art. 477, § 8.°, da CLT e não provido. 
(TST - RR: 6245520105040004, Relator: Augusto César Leite de 
Carvalho, Data de Julgamento: 26/11/2014, 60 Turma, Data de 
Publicação: DEJT 12/12/2014 —g.n.) 
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RESCISÃO INDIRETA. INCORREÇÕES NOS RECOLHIMENTOS 
DO FGTS. POSSIBILIDADE. A reiteração no recolhimento 
irregular ou incorreto dos depósitos do FGTS constitui falta 
grave do empregador, suficiente a ensejar a rescisão indireta 
do contrato de trabalho na forma que possibilita o art. 483, 
alínea -d- da CLT. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. Segundo a 
diretriz contida na Súmula 219 do TST, na Justiça do Trabalho, a 
condenação ao pagamento de honorários assistenciais não decorre 
da sucumbência; deve a parte estar assistida por sindicato de sua 
categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior 
ao dobro do mínimo legal ou encontrar-se em situação econômica 
que não lhe permita arcar com as despesas processuais sem 
prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso de Revista 
de que se conhece em parte e a que se dá provimento. 
(RR - 403-26.2011.5.04.0202 , Relator Ministro: João Batista Brito 
Pereira, Data de Julgamento: 13/11/2012, 5° Turma, Data de 
Publicação: DEJT 23/11/2012—g.n.)) 

RESCISÃO INDIRETA. NÃO CONCESSÃO DE FÉRIAS. A não 
concessão de férias de forma reiterada pelo empregador 
caracteriza rescisão indireta do contrato de trabalho por 
descumprida norma cogente de aplicação coercitiva, que 
delimita a obrigatoriedade do descanso anual tendente à 
reparação da fadiga gerada pelo trabalho. 
(TRT-4 - RO: 00011997820115040020 RS 0001199-
78.2011.5.04.0020, Relator: VANIA MATTOS, Data de Julgamento: 
20/03/2014, 20° Vara do Trabalho de Porto Alegre, g.n.) 

Como dito nas ementas transcritas, "a gravidade da situação decorre do 

fato de o empregado estar privado, mesmo temporariamente, dos recursos necessários à sua 

subsistência, e, ressalte-se, o salário apresenta natureza alimentar e recebe especial proteção 

constitucional, alçado à categoria de direito fundamental. A situação revela caracterizada a 

conduta ilícita patronal, causando repercussão nociva, consubstanciada na privação de crédito 
de natureza alimentar." 

Ademais, o simples fato do reclamado utilizar-se de empresa interposta 
- CAPTA EVENTOS LTDA — para quitar parte dos salários atrasados também configuraria 

hipótese de rescisão ante a modificação ilícita do contrato de trabalho, frente ao disposto no 
art. 468 e 9° da CLT: 

Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a 
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e 
ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, 
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula 
infringente desta garantia. 
Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral a 
determinação do empregador para que o respectivo empregado 
reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o 
exercício de função de confiança. 

Art. 9° - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o 
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objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos 
contidos na presente Consolidação. 

Nestes casos o empregado pode optar por pleitear a rescisão de seu 

contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no 
serviço até final decisão do processo (v. art. 483, §3° da CLT), tendo a reclamante optado por 

não permanecer no ambiente de trabalho por não ter mais condições de suportar as violações 

cometidas, figurando como último dia de trabalho 29.11.2016. 

Desta feita, ante as diversas violações ao contrato de trabalho, deve ser 

declarada a rescisão do contrato de trabalho por culpa do reclamado com a condenação deste 

no pagamento das verbas rescisórias e multas aplicáveis à espécie (saldo de salários, 

quinquênio, cesta básica, férias proporcionais, 130  proporcional, aviso prévio, multa do art. 477, 

CLT e art. 467, CLT), tendo como a data do término do contrato o último dia trabalhado, qual 

seja 29.11.2016. 

II.H. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO EXISTENCIAL. PAGAMENTO 

ATRASADO DOS SALÁRIOS 

O direito à indenização por dano moral, que encontra amparo no artigo 

186, do CCB, c/c artigo 5°, inciso X, da Lei Maior, submete-se à configuração dos pressupostos 
da responsabilidade civil. No caso dos autos, o dano moral é perfeitamente plausível e visa 

indenizar o sofrimento pelo qual vem passando a reclamante, tendo em vista o prejuízo ao seu 

convívio social. 

Apesar do dano moral em caso como o dos autos ser presumível, mister 

destacar que os danos extrapatrimoniais sofridos em função da desídia da reclamada estão 

perfeitamente configurados diante do sofrimento suportado pela reclamante, pois embora o 

atraso no pagamento dos salários e outras verbas já ocorrida desde antes e se agravou no 

período mais recente. 

Neste sentido, pacificou o TST: 

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS, ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. DANO 
IN RE IPSA O atraso reiterado no pagamento dos salários 
configura dano moral, porquanto gerador de estado 
permanente de apreensão do trabalhador, que, por óbvio, 
compromete toda a sua vida - pela potencialidade de 
descumprimento de todas as suas obrigações, sem falar no 
sustento próprio e da família. Precedentes da Corte. (...) 
Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido. 
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(TST - RR: 181-27.2012.5.04.0201, Relator: Maria de Assis 
Calsing, Data de Julgamento: 20/05/2015, 48  Turma, Data de 
Publicação: DEJT 22/05/2015 — g.n.) 

A contumácia da violação ensejou a assinatura de um Termo de 

Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público do Trabalho da 21° Região ainda no ano 
de 2009, quando para prevenir responsabilidades onde a empresa se comprometeu, dentre 

outras coisas, a: 

7. EFETUAR, de imediato, o pagamento dos salários de seus 
empregados até o 50  (quinto) dia útil do mês subsequente ao 
vencido, nos termo do art. 459, § único, da CLT; 

EFETUAR, de imediato, o pagamento, a título de adiantamento 
do 13° salário, entre os meses de fevereiro e novembro de cada 
ano, da metade do salário recebido pelo empregado no mês 
anterior, nos termos do art. 1° da Lei n.° 40.090, de 13/7/1962, com 
as alterações Introduzidas pelo art. 2°, caput, da Lei n.° 4.749, de 
12/08/1665; 

CONTABILIZAR, de imediato, as comissões pagas aos 
empregados, incluindo nas folhas de pagamento, nos termos do art. 
457, § 1°, da CLT; 

PAGAR, de imediato, o Descanso Semanal Remunerado (DSR) 
sobre as comissões recebidas pelos empregados; 

COMPROVAR, documentalmente, perante a Procuradoria 
Regional do Trabalho da 21° Região, no prazo de 90 (noventa) 
dias, o cumprimento dos itens compromissados; 

AFIXAR, de imediato, cópia do presente Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta no quadro de avisos ou 
local assemelhado da empresa, onde todos os empregados 
possam ter conhecimento, por um período de seis meses, a contar 
de sua afixação. 
(Excerto do TAC 1732/2009 firmado entre o MPT 21° Região e o 
reclamado em 15.12.2009 — doc. anexo — grifo acrescido) 

A assinatura do TAC em 2009 revelou não ser medida suficiente para 

assegurar o cumprimento das normas trabalhistas, pois como visto na narrativa fática, o atraso 

no pagamento dos salários é frequente e agora se tornou insuportável com mora equivalente a 

30 dias e sem perspectiva de pagamento. 

O atraso no pagamento dos salários é uma das violações mais graves 

que o empregador pode cometer ao contrato de trabalho, dando inclusive o direito a rescisão 

Indireta, isto porque, como assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho implica em estado 

permanente de aflição e incapacidade de honrar com os compromissos assumidos e sustendo 

próprio e de sua família: 

RECURSO DE REVISTA. RESCISÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS 
SALÁRIOS. O atraso reiterado no pagamento dos salários 
configura dano moral, porquanto gerador de estado permanente de 
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apreensão do trabalhador, que, por óbvio, compromete toda a sua 
vida - pela potencialidade de descumprimento de todas as suas 
obrigações, sem falar no sustento próprio e da família. Precedentes 
da Corte. Recurso de Revista não conhecido. 
(TST - RR: 9958920135040561 , Relator Maria de Assis Calsing, 
Data de Julgamento: 25/03/2015, 4 Turma, Data de Publicação: 
DEJT 31/03/2015) 

Registre-se que independe de prova o abalo sofrido porquanto o dano 

moral, pois se presume o dano em caso como o dos autos por decorrer logicamente do próprio 

fato ante ao seu caráter in re ipsa. 

A crise econômica atual não pode servir de escusa para o cumprimento 

das obrigações trabalhistas pelo reclamado. O risco do negócio é único e exclusivo do 

empregador. Não é razoável que um hotel em pleno funcionamento, detentor de parcerias com 

grandes operadores turísticos nacionais como a CVC8, sequer tenha capacidade de honrar 

com o pagamento dos salários. 

Sendo assim, o empregador que atrasa injustificada e reiteradamente 

os salários comete gravíssimo ato ilícito (art. 186 e 187 do CC), ensejando o dever de reparar 

os danos causados (art. 927 do CC), inclusive os de natureza extrapatrimonial. 

11.1. VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

É cediço que, havendo danos morais indenizáveis, sua mensuração 

deve pautar-se em critérios determinados, que levem em consideração a repercussão dos 

danos, a condição social das partes, a capacidade econômica da requerida e a reprovabilidade 

da conduta, de forma que a reparação não consista em enriquecimento daquele, ou 

empobrecimento deste. Neste sentido: 

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - A indenização por danos materiais e 
morais constitui meio de compensar razoavelmente os prejuízos 
ocasionados pelo infortúnio, sem, contudo, propiciar o 
enriquecimento sem causa do lesionado, servindo ainda como 
advertência contra futura reiteração da negligência. Portanto, na 
fixação desses valores, devem ser observados o princípio da 
razoabilidade e a amplitude do dano. (TRT r Região, Processo n° 
00845-2005-098-03-00-8 RO, Primeira Turma, Rel. Juíza Adriana 
Goulart de Sena, Data de publicação 04/08/2006, DJMG, p. 04). 

No presente caso, verte fácil a grandeza do dano sofrido, bem como a 

reprovabilidade da conduta descaso com o meio ambiente de trabalho e a enorme capacidade 

financeira da requerida. 

8 V. anúncio no Jornal Folha de São Paulo edição de Domingo, dia 23.10.2016. 
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