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51ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0101839-67.2017.5.01.0051

 

 

Em 21 de março de 2018, na sala de sessões da MM. 51ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE
JANEIRO/RJ, sob a direção da Exmo(a). Juíza ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHAES, realizou-
se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0101839-67.2017.5.01.0051
ajuizada por VERONICA BERNARDO GARCIA em face de AGP PRODUCOES EIRELI.

Às 09h38min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as
partes.

Presente o(a) autor(es), acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). LUCILENE ALVES DA
SILVA, OAB nº 201411/RJ.

Presente o preposto do(a) réu(s), Sr(a). Jorge Américo Borges, acompanhado(a) do(a) advogado
(a), Dr(a). CHRISTIANY DA SILVA JOSE, OAB nº 130004/RJ.

CONCILIAÇÃO REJEITADA.

Foi apresentada pelo autor a proposta de R$ 250.000,00, recusada pela ré, que não apresentou
proposta de acordo.

Defesa escrita, com documentos.

Vista ao(à) autor(es) por 10 dias, iniciando-se em 22/03/2018, sob pena de preclusão.

Ficam as partes advertidas de que não serão conhecidos requerimentos e peças processuais
juntados com sigilo, uma vez que descabida a atribuição de sigilo a peças processuais em processos
não submetidos a segredo de Justiça, salvo em relação à defesa.

Na medida em que o PJe permite ao advogado da reclamada já habilitado a habilitação de outros
advogados, e sendo certo que as publicações no DJE são feitas em nome de TODOS os advogados
habilitados, incumbe à própria reclamada providenciar a inclusão da habilitação daqueles em cujo nome
pretende sejam feitas as publicações, não sendo aceita posterior alegação de nulidade de intimação.

Para realização da INSTRUÇÃO designa-se a data de 30/07/2018, às 10h.

Cientes as partes de que deverão comparecer para depoimento pessoal, sob pena de confissão
(Súmula 74 do col. TST).

Comprometem-se as partes a trazer suas testemunhas à próxima assentada, independentemente de
intimação, sob pena de perda da prova.

Audiência encerrada às 09:41 horas.



 

 

 

 

 

ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHAES

Juíza do Trabalho

 

 

 

 

 

Ata redigida por LILIANE BARBOSA SIQUEIRA, Secretário(a) de Audiência.



51ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0101839-67.2017.5.01.0051

 

 

Em 30 de julho de 2018, na sala de sessões da 51ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO
/RJ, sob a direção do Exmo(a). Juiz PEDRO FIGUEIREDO WAIB, realizou-se audiência relativa a AÇÃO
TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0101839-67.2017.5.01.0051 ajuizada por VERONICA
BERNARDO GARCIA em face de AGP PRODUCOES EIRELI.

Às 12h12min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as
partes.

Em 30 de julho de 2018, na sala de sessões da 51ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE
JANEIRO/RJ, sob a direção do Exmo(a). Juiz PEDRO FIGUEIREDO WAIB, realizou-se audiência relativa
a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0101839-67.2017.5.01.0051 ajuizada por
VERONICA BERNARDO GARCIA em face de AGP PRODUCOES EIRELI.

Às 11h34min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as
partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). ALESSANDRA LUCAS
RODRIGUES VICENTE DOS SANTOS, OAB nº 159335D/RJ.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Jorge Américo Borges, acompanhado(a) do(a) advogado
(a), Dr(a). CHRISTIANY DA SILVA JOSE, OAB nº 130004/RJ.

Depoimento pessoal do(a) reclamante: "que no período imprescrito declarou imposto de renda
em alguns anos e outros não; que no período imprescrito, fora do horário de trabalho, a depoente frequentava
bastante igreja, fazia trilhas e viagens; que dos 05 dias de trabalho na semana, em dois dias da semana
trabalhava no horário comercial (08:00 às 18:00h) e nos três dias restantes trabalhava em média das 08:00 às
19:00h; que de duas a três vezes na semana conseguia tirar 01 hora de intervalo e nas demais ocasiões tirava
apenas 30 minutos; que trabalhou em várias eleições envolvendo o Sr. Anthony Garotinho, mas no período
imprescrito trabalhou ativamente apenas na campanha ao Governo do Estado em 2014, tendo atuado no
escritório da campanha em Botafogo; esclareceu a depoente que nas eleições pretéritas trabalhou
conjuntamente nas campanhas e na "Palavra de Paz", mas que na campanha de 2014 trabalhou apenas no
escritório da campanha; que a depoente tinha a chave do escritório e geralmente era ela quem o abria e o
fechava; que trabalhava nos feriados nas ocasiões em que havia programa de rádio do Sr. Garotinho; que
pelo trabalho em feriados não tinha pagamento tampouco folga compensatória."Encerrado.

Neste momento excluo dos autos, sob protestos da parte autora, todos os documentos juntados
em 26/07/2018, tendo em vista que a oportunidade para a juntada de documentos já estava ultrapassada e
principalmente porque a ausência de anotação de CTPS e de pagamento das verbas rescisórias correlatas é
fato incontroverso no processo.

Declaram as partes não terem mais provas a produzir, encerrando-se a instrução processual.

Razões finais remissivas.



Recusada a última proposta conciliatória.

Designa-se para JULGAMENTO a data de 10/08/2018 às 18h.

Registra-se a proposta do Juiz para fins de acordo no valor de R$ 95.000,00.

Cientes os presentes (Súmula 197 do TST).

Audiência encerrada às 12:03 horas.

 

PEDRO FIGUEIREDO WAIB

Juiz do Trabalho

 

Ata redigida por Clarisse Angelito de Oliveira Viana, Secretário(a) de Audiência.
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ATA DE AUDIÊNCIA

 

Ao 10º dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito foi proferida a seguinte

 

SENTENÇA

 

VERONICA BERNARDO GARCIA ajuizou ação trabalhista em desfavor do AGP PRODUCOES
 pelos fatos e fundamentos declinados na exordial, que ficam fazendo parte integrante desteEIRELI

relatório.

Contestação escrita.

Em audiência, presentes as partes.

Não havendo mais provas a serem produzidas, encerrou-se a instrução.

Razões finais orais remissivas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTOS

Protestos. Foram consignados em ata protestos nos seguintes termos: "Neste momento excluo dos autos, sob
protestos da parte autora, todos os documentos juntados em 26/07/2018, tendo em vista que a oportunidade
para a juntada de documentos já estava ultrapassada e principalmente porque a ausência de anotação de
CTPS e de pagamento das verbas rescisórias correlatas é fato incontroverso no processo".

A parte autora pretendeu a juntada de novos documentos após a audiência inicial, momento na qual foi lida a
defesa da parte ré, restando preclusa a oportunidade para produção de prova documental.

Sob a égide do brocardo jurídico "dormientibus non sucurrit ius", o instituto da preclusão - que alcança o
direito probatório - foi erigido para apenar a parte que não exerce suas faculdades processuais no momento
adequado, conforme prescrito em lei. É o que se extrai do art. 223 do CPC/2015:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por
justa causa.



§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou
por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Demais disso, não houve prejuízo à parte autora, na medida em que não pendia controvérsia acerca da
anotação da CTPS e pagamento de verbas rescisórias.

Do art. 794 da CLT emana o velho brocardo: "pas de nullité sans grief".

Vale frisar que o juiz do trabalho possui ampla liberdade na direção do processo, devendo velar pelo
andamento rápido da causa, como dita o art. 765 da CLT.

O art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, por sua vez, dispõe que o juiz deve indeferir diligências inúteis ou
meramente protelatórias, ao passo em que o art. 77, III do NCPC impõe como dever das partes não produzir
provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito.

Portanto, nada a reconsiderar.

 

Justiça gratuita. A Lei n. 13.467/2017 alterou a redação do §3º do art. 790 CLT e acrescentou mais um
parágrafo, alterando os critérios para concessão da gratuidade de justiça. Vejamos:

Art. 790. (...)

§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância
conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e
instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o
pagamento das custas do processo.

Trata-se de norma de natureza processual, logo, de incidência imediata, com espeque na teoria do isolamento
dos atos processuais (inteligência do arts. 14 e 1.046 do NCPC, art. 2º do CPP e Súmula n. 509 do STF).

Mediante aplicação supletiva do art. 99, §3º do CPC c/c art. 14, §2º da Lei n. 5.584/70 e Súmula n. 463 do
TST, cumpre presumir a hipossuficiência da pessoa física mediante simples declaração, ressalvado o
disposto no art. 99, §2º do CPC, que atrai as disposições do §3º, in fine e §4º do art. 790 da CLT.

Eventual impugnação sem provas concretas da ausência dos requisitos supracitados não tem o condão de
afastar a benesse requerida.

Pelo exposto, diante da afirmação aposta na exordial, concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte
autora.

Incompetência material. A demanda envolve pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, sendo
mais do que óbvia a competência material desta Especializada (art. 114 da CRFB/88).

A existência de relação meramente cível, sustentada pelo reclamado, envolve exame de mérito, não se
tratando de matéria passível de resolução em cognição sumária.



Rejeito a preliminar.

Inépcia. A inicial não é inepta porque o pedido não está proscrito do direito brasileiro. Além disso, os fatos
estão expostos com suficiente clareza, revelando-se nítidos a causa de pedir e o pedido, tanto que
propiciaram defesa à reclamada.

Presentes os requisitos do artigo 840 da CLT, rejeita-se a preliminar.

Vínculo de emprego. A demandante pleiteou o reconhecimento de vínculo com a parte ré, sustentando que
se ativo em seu favor de 28/03/2009 a 12/07/2017, na função de jornalista, com salário de R$5.500,00.

Em defesa, o reclamado reconheceu a prestação de serviços durante o período indicado na exordial.

Dessa feita, o vínculo de emprego apenas poderia ser afastado mediante prova cabal da inexistência dos
elementos do art. 3º da CLT - encargo que recaía sobre o demandado (art. 818, II, da CLT e Súmula n. 212
do TST).

Entrementes, o reclamado sequer fez pretendeu a produção de prova nesse sentido, não havendo, pois,
controvérsia acerca da existência do vínculo empregatício.

Assim sendo, reconheço o vínculo de emprego entre a autora e a parte reclamada, ficando esta obrigada a
proceder à anotação da CTPS da demandante, fazendo constar 28/03/2009 como data de entrada, 12/07/2017
como data de saída, na função de jornalista, com salário mensal de R$5.500,00.

Após o trânsito em julgado desta decisão o trabalhador deverá entregar sua CTPS na Secretaria da Vara,
dando-se ciência do ato à ré, que terá o prazo improrrogável de 10 dias para fazer as anotações necessárias -
respeitando-se a proibição de anotações desabonadoras e/ou a menção a esta ação trabalhista -, sob pena de
multa diária de R$400,00.

Caso a determinação não seja cumprida espontaneamente pela empresa no prazo determinado, fica desde já
autorizada a Secretaria da Vara a fazer as anotações - art. 39 da CLT -, sem prejuízo da cobrança do valor
total da multa em sede de execução.

Tal procedimento tem a guarida do TST:

"RECURSO DE REVISTA. ANOTAÇÃO DA CTPS. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a anotação da
CTPS pela Secretaria da Vara do Trabalho, conforme faculta o art. 39, §§ 1º e 2º, da CLT, deve constituir
exceção, e não regra geral, não excluindo a possibilidade de condenação do reclamado em proceder à
anotação, sob pena de multa diária, a título de -astreintes-. Trata-se de obrigação dirigida primordialmente ao
empregador, cabendo a cominação de multa, de ofício, pelo seu descumprimento, com fundamento no art.
461, §§ 4º e 5º, do CPC." (TST - RR: 54003520075090014, Relator: Walmir Oliveira da Costa, Data de
Julgamento: 01/10/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/10/2014)

A Súmula n. 62 deste Regional dita:

Súmula n. 62, TRT-1ª Região - OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANOTAÇÃO NA CTPS DO RECLAMANTE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA À RECLAMADA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. É cabível a imposição de multa ao empregador que descumpre determinação judicial
concernente à anotação da CTPS do empregado.

 



Prescrição quinquenal. Considerando-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 7º, inciso XXIX da CRFB)
contado do ajuizamento da demanda (Súmula n. 308, I do TST), declaro prescritas eventuais parcelas
trabalhistas exigíveis antes de 07/11/2012.

Acúmulo de função. A parte autora pretendeu o pagamento de diferenças salariais por acúmulo de funções,
sustentando que além de se ativar como jornalista, tinha que elaborar textos, roteiros, edição de materiais
gráficos, produção cartaz e e-mails da campanha eleitoral de Antony Garotinho.

O réu negou o alegado.

Em depoimento pessoal, a obreira esclareceu o seguinte: "trabalhou em várias eleições envolvendo o Sr.
Anthony Garotinho, mas no período imprescrito trabalhou ativamente apenas na campanha ao Governo do
Estado em 2014, tendo atuado no escritório da campanha em Botafogo; esclareceu a depoente que nas
eleições pretéritas trabalhou conjuntamente nas campanhas e na "Palavra de Paz", mas que na campanha de
2014 trabalhou apenas no escritório da campanha; que a depoente tinha a chave do escritório e geralmente
era ela quem o abria e o fechava; que trabalhava nos feriados nas ocasiões em que havia programa de rádio
do Sr. Garotinho; que pelo trabalho em feriados não tinha pagamento tampouco folga compensatória".

Pois bem.

O acúmulo de função ocorre quando é exigido do empregado que exerça concomitante e rotineiramente
atividades estranhas à função para qual foi contratado, alterando significativamente a quantidade ou
qualidade do serviço prestado sem a contraprestação cabível.

Para tanto, o empregado deve comprovar o exercício concomitante de todas as atividades inerentes a dois
cargos marcadamente diversos.

Tal distinção entre as atividades de cada cargo é um requisito essencial, tendo em vista que, nos termos do
art. 456, p. ún., da CLT, o empregado se obriga a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição
pessoal.

O simples exercício de algumas tarefas componentes de uma outra função não significa, portanto, em
automática alteração contratual contrária ao art. 468 da CLT. Há acúmulo quando o empregador impõe o
exercício de atividades absolutamente distintas do plexo de atribuições relativo à função para a qual o
trabalhador fora contratado.

Assim caminha a jurisprudência remansosa do TST:

RECURSO DE REVISTA. ACÚMULO DE FUNÇÕES. DIFERENÇAS SALARIAIS. O exercício de
atividades diversas, compatíveis com a condição pessoal do trabalhador, não enseja o pagamento de
diferença salarial por acúmulo de funções, estando remuneradas pelo salário todas as tarefas desempenhadas
dentro da jornada de trabalho. Recurso de revista não conhecido. (TST, RR 20805820115150114, Orgão
Julgador 5ª Turma, Publicação DEJT 22/05/2015, Julgamento 13 de Maio de 2015, Relator Maria Helena
Mallmann)

ACÚMULO DE FUNÇÕES - PLUS SALARIAL. Nos termos do artigo 456, parágrafo único, da
Consolidação das Leis do Trabalho, à falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a respeito, o obreiro se
obriga a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Além disso, a Consolidação das
Leis do Trabalho não obsta que um único salário seja fixado para remunerar todas as atividades executadas
durante a jornada laboral. Assim, in casu, o exercício de atividades diversas, compatíveis com a condição
pessoal do empregado, não enseja o pagamento de plus salarial por acúmulo de funções, restando
remuneradas pelo salário todas as tarefas desempenhadas dentro da jornada de trabalho. Recurso de
embargos conhecido e desprovido. (TST - E-ED-RR: 45200-90.2006.5.02.0017, Relator: Renato de Lacerda



Paiva, Data de Julgamento: 24/11/2011, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de
Publicação: DEJT 02/12/2011)

Infere-se do relatado que as atividades desempenhadas em suposto acúmulo eram atinentes ao trabalho da
autora junto ao candidato Antony Garotinho, no período eleitoral.

Ora, a figura do candidato e da empresa reclamada não se confundem, de modo que o trabalho prestado
única e exclusivamente em favor da Antony Garotinho diz respeito a relação jurídica diversa daquela
mantida com a parte ré. Dessa feita, não é possível o reconhecimento de acúmulo funcional entre as
atividades empreendidas em favor do reclamado e aquelas estranhas ao contrato de trabalho, prestadas em
campanha eleitoral.

No mais, a reclamante não fez prova nos autos das atividades declinadas na inicial, sendo certo que lhe
incumbia fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito - art. 818, I, da CLT.

Por todo o exposto, rejeito o pedido.

 

Diferenças salariais. A autora pleiteou o pagamento de diferenças salariais por inobservância do piso
normativo.

Reconhecido o vínculo de emprego, no desempenho da função de jornalista, acolho o pedido de pagamento
das diferenças salariais, inclusive reflexos sobre adicional de horas extras, férias + 1/3, FGTS, décimo
terceiro salário e verbas rescisórias.

Não há se falar em reflexos sobre o DSR, dado que a autora era mensalista - inteligência do §2º do art. 7º da
Lei n. 605/1949.

 

Vale-alimentação. A reclamante pretendeu o pagamento de R$438,67 mensais a título de vale-alimentação,
conforme cláusula 24ª da CCT da categoria, com natureza salarial.

Nada obstante, verifico que o §1º da aludida cláusula estabelece a natureza indenizatória da parcela: "Esse
benefício, seja total ou parcialmente subsidiado pela Empresa, não se constitui em item da remuneração do
empregado para quaisquer efeitos legais, ainda que pago em valor superior ao

previsto no presente instrumento coletivo de trabalho, mantendo-se as condições mais favoráveis aos
trabalhadores hoje praticadas pelas empresa".

Destarte, acolho o pedido de pagamento do vale-alimentação durante o período imprescrito, porém sem
repercussão nas parcelas salariais, posto que possui natureza indenizatória.

Labor noturno e extraordinário. A demandante sustentou na inicial que trabalhava "das 07h00mim às
21h00mim, de segunda a domingo, obtendo intervalo parcial entre 15 a 20 minutos para descanso e
alimentação, tendo uma folga na semana, superando às 25 horas semanais (Decreto-Lei nº. 972/1969, artigo
9) (...) A reclamante trabalhou todos os feriados nacionais, estaduais e municipais no horário de 07h00mim
às 21h00mim, com intervalo parcial entre 15 a 20 minutos para descanso e alimentação, excluindo os
seguintes feriados: 1º de janeiro; carnaval e 25 de dezembro. 3.3. Por ocasião de campanhas eleitorais, a
autora laborava nos meses de março a novembro, na jornada compreendida entre: 08h00mim às 02h00mim,
obtendo intervalo parcial entre 15 a 20 minutos para descanso e alimentação".



De acordo com a autora, o adicional de horas extras seria de 60%, ao passo em que o noturno, de 40%,
conforme CCT da categoria.

O reclamado refutou a jornada apontada na inicial sem, contudo, apresentar os cartões de ponto da obreira,
tampouco fazer prova da jornada praticada.

Assim sendo, cumpre presumir verdadeira a jornada narrada na exordial (Súmula n. 338 do TST).

Entrementes, conforme transcrito alhures, a autora confessou que se ativava nos feriados apenas para o
candidato Antony Garotinho, em não para a empresa reclamada.

Portanto, rejeito o pedido de pagamento do labor aos feriados.

Reitero que o labor prestado ao candidato não se confunde com aquele praticado em favor da empresa ré, de
modo que as horas trabalhadas em campanhas eleitorais, apenas em favor de Antony Garotinho, não podem
ser consideradas nesta demanda.

No mais, a obreira confessou que se ativava apenas em cinco dias na semana: dois deles, de 08h às 18h, com
30min de intervalo intrajornada e nos três restantes, de 08h às 19h, com 01h de intervalo para descanso.

Nessa esteira, afasto a presunção relativa de veracidade e acolho que a autora se ativava na jornada
supracitada, sendo devido o pagamento das horas extras pelo labor além da 5ª hora diária (art. 303 da CLT),
com adicional de 60%

sobre a hora normal para as quatro primeiras horas extraordinárias e de 100%

para as demais (cláusula nona CCT), bem como pelo intervalo intrajornada de 01h suprimido em dois dias da
semana.

Incidente, por analogia, o item IV da Súmula n. 437 do TST, segundo o qual: "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 § 4º da CLT".

Apurado que a reclamante tinha intervalo inferior ao legal, a cada jornada, é devido, nesse sentido, o
pagamento total do intervalo intrajornada, acrescido de 50% (cinquenta por cento) da hora normal.

Aplica-se por completo a inteligência da Súmula n. 437 do C. TST, deferindo-se ao trabalhador horas
intervalares como extras (hora + adicional), com a natureza salarial que o inciso III da súmula em tela
autoriza, não se limitando a condenação ao pagamento do adicional de hora extra.

 

Tendo em vista que a autora não se ativava entre 22h e 05h (art. 73, §2º da CLT), rejeito o pedido de
pagamento de adicional noturno.

Exposta a fundamentação acima, fica a empresa condenada a pagar ao reclamante as horas extras deferidas,
observando-se os seguintes parâmetros: a) jornada de trabalho com espeque nesta sentença; b) divisor 150
horas (exegese da Súmula n. 124 do TST); c) adicional de 60% e 100%, conforme disposto na CCT da
categoria; d) aplicação da Súmula 264/TST; e) dias efetivamente trabalhados, excluídos domingos, férias,
licenças, folgas etc.; f) o intervalo intrajornada efetivamente gozado não se computa na jornada de trabalho,
a teor do disposto no § 2º do art. 71 da CLT.



Os reflexos da verba de horas extras constituem acessórios do principal julgado devido.

Por corresponder a trabalho habitual, a remuneração extra incorpora-se ao salário para os fins legais. Assim,
gera diferenças reflexas nas demais verbas trabalhistas de direito.

Ficam deferidos, portanto, reflexos pelo aumento da média remuneratória. As horas extras prestadas
aumentam a remuneração do empregado, devendo ser consideradas nas demais parcelas, como férias + 1/3,
gratificação natalina, DSR, aviso prévio e FGTS + 40%.

A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras
habitualmente prestadas (Súmula n. 172 do TST), não repercute, contudo, no cálculo das férias, da
gratificação natalina, aviso prévio e do FGTS + 40%, sob pena de caracterização de bis in idem (OJ 394 da
SBDI-1/TST).

 

Sobreaviso. Consta na exordial que: "A reclamante era obrigada a permanecer de sobreaviso, em todo o
tempo em que não estava na empresa, em qualquer lugar, dia ou horário, para tal disponibilizava sua própria
linha telefônica móvel, número 97909-1443, sendo compelida atender ao telefone, senão era chamada a
atenção severamente, sujeita a punições. De fato, a liberdade de ir e vir da reclamante ficava prejudicada".

Em defesa, o réu negou o alegado.

No seu depoimento pessoal, a autora confessou que possuía condições de usufruir de momentos de lazer,
sem restrição de liberdade: "no período imprescrito, fora do horário de trabalho, a depoente frequentava
bastante igreja, fazia trilhas e viagens".

Pois bem.

O regime de sobreaviso contemplado na CLT destina-se ao empregado que permanece em sua própria casa,
aguardando a qualquer momento a chamada para o serviço e impossibilitado de deslocar-se no âmbito de seu
domicílio.

Por isso, o uso de equipamento de comunicação não é suficiente para caracterizar o regime de sobreaviso,
uma vez que o empregado não permanece em sua residência aguardando ser chamado para o serviço,
conforme item I da Súmula n. 428 do TST.

A configuração das horas de sobreaviso está restrita à situação em que o empregado permanece em sua casa,
aguardando a qualquer momento uma chamada para o serviço, o que não é o caso dos autos, na forma da
própria exordial.

Nessa toada, o item II da aludida Súmula do TST reforça que cabe ao empregado comprovar que a utilização
de aparelhos de comunicação limitavam a sua rotina, o que inclui a possibilidade de lazer e descanso.

Nada obstante, inexiste nos autos prova de que a empregada sofria qualquer restrição dessa natureza em
virtude do trabalho, havendo confissão real pela possibilidade de ter momentos de lazer sem nenhum
impedimento em virtude do trabalho.

Por todo o exposto, rejeito o pedido de pagamento de adicional e horas extras de sobreaviso.

 



Verbas rescisórias. A autora pleiteou o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da sua dispensa
imotivada, bem como das férias não gozadas durante todo pacto laboral e décimo terceiro salário.

Em não havendo controvérsia acerca do término do contrato de trabalho, tampouco prova do adimplemento
do acerto, acolho o pedido de pagamento de: doze dias de saldo de salário; cinquenta e quatro dias de aviso
prévio proporcional aos oito anos completos de prestação de serviços; 8/12 de gratificação natalina
proporcional, além de vencidas dos anos de 2012 (na ordem de 2/12), 2013, 2014, 2016 e 2016; férias
proporcionais de 6/12, bem como em dobro (Súmula n. 450 do TST) de 2012/2013 (5/12, pelo período
imprescrito), 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, todas acrescidas do terço constitucional.

No mais, é devido a parte autora, durante o período imprescrito, o pagamento de R$843,67 mensais, a título
de ganho eventual, previsto na cláusula 12ª da categoria, bem como de PLR (cláusula 23ª da CCT),
observada a proporcionalidade dos meses trabalhados, com base na Súmula n. 451 do TST, adicional de
tempo de serviço, correspondente a 3% sobre o salário-base (cláusula 15ª) e abono salarial de R$1.985,64
(cláusula 13ª da CCT).

 

FGTS. Fica garantida a integralidade dos depósitos fundiários, inclusive sobre gratificações natalinas e aviso
prévio (Lei 8.036/90, art. 15; S. 305/TST), ressalvadas, se houver, as férias indenizadas (OJ n. 195 do TST),
deduzindo-se os valores já recolhidos, sendo devido também o pagamento da multa de 40% do FGTS.

Sobre não deixar dúvidas, o Fundo de Garantia incide à razão de 8% sobre todas as verbas de natureza
salarial, inclusive eventuais. E a importância igual a 40% (quarenta por cento) incide sobre o total do FGTS,
depositado ou devido, nos termos do § 1º, do art. 18, da Lei nº 8.036/90, e desconsiderada a projeção do
aviso-prévio indenizado (OJ n. 42, II, da SDI-1 do C. TST).

 

Seguro-desemprego. Defiro tutela de evidência (art. 311, IV, do CPC) pela imediata expedição de ofício
para habilitação da parte autora no seguro-desemprego, tendo em vista que não há controvérsia nos autos
acerca da dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador.

Caso não seja possível a habilitação no seguro desemprego, em virtude de incúria do empregador, este deve
pagar à parte autora indenização substitutiva, nos moldes da lei específica vigente à época do despedimento -
arts. 186 e 927 do Novo Código Civil; art. 8º da CLT; Súmula 389/TST.

 

Penalidade do art. 467 da CLT. A controvérsia acerca da existência do vínculo empregatício inviabiliza o
acolhimento da penalidade do art. 467 da CLT.

Assim caminha a jurisprudência iterativa do Tribunal Superior do Trabalho:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DO ART. 467 DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO EM JUÍZO. Agravo de instrumento provido a fim de se determinar o processamento do
recurso de revista para análise de violação do artigo 467 da CLT. RECURSO DE REVISTA. MULTA DO
ART. 467 DA CLT. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM JUÍZO. A multa do art.
467 da CLT está diretamente relacionada à existência de verba trabalhista incontroversa. Com efeito, se há
contestação por parte do empregador no tocante ao reconhecimento do vínculo, a controvérsia sobre as
verbas decorrentes do vínculo alegado é consequência lógica. Portanto, se há contestação do vínculo, não
existe verba trabalhista incontroversa. Esta Corte tem se manifestado no sentido de ser indevido o pagamento



da multa prevista no artigo 467 da CLT quando o reconhecimento do vínculo empregatício se der em juízo.
Recurso de revista conhecido e provido. (...)". (TST - RR: 9491720115020015, Relator: Augusto César Leite
de Carvalho, Data de Julgamento: 17/12/2013, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/12/2013)

Rejeito o pedido.

Multa do art. 477 da CLT. A interpretação literal do disposto no art. 477 da CLT aponta que a exclusão da
penalidade somente pode ocorrer quando o trabalhador der causa ao atraso no pagamento das verbas
rescisórias.

No caso de negativa de vínculo empregatício, é evidente que o empregado não provocou a mora e que o
empregador não poderia se beneficiar da fraude perpetrada.

Por isso, a Súmula n. 462 do TST dispõe que: "A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecido
apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A
referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no
pagamento das verbas rescisórias".

É o que consta também na Súmula n. 30 do TRT da 1ª Região: "Reconhecido o vínculo de emprego ou
desconstituída a justa causa, impõe-se a cominação", sob pena de se privilegiar o ilícito.

Assim sendo, reputo devida a multa do art. 477, §8º da CLT. Acolho.

Danos morais. A bem da verdade, as irregularidades de que se ressente o autor (causa de pedir), seriam
passíveis de ressarcimento pecuniário na forma da legislação pertinente.

Apesar de indesejáveis, não causam, por si e automaticamente, lesões à esfera extrapatrimonial do
trabalhador, ou seja, violação que seja no tocante aos direitos relativos à personalidade. O mero
aborrecimento delas originário não dá azo à indenização por dano moral requerida.

Vale notar que os danos morais não estão necessariamente ligados a prejuízos de ordem material. A
reparação patrimonial possui via própria.

Noutras palavras, o dano moral se caracteriza pela demonstração inequívoca de ataque à dignidade do
suposto ofendido e não à sua capacidade financeira.

A reparação por danos morais, nesse caso, estaria condicionada à comprovação dos prejuízos concretos que
o atraso ou inadimplemento das verbas trabalhistas teria causado ao empregado, tais como impossibilidade
de quitação de dívidas, perda de crédito, instituição em mora, cadastro em órgão de proteção ao crédito etc.

O seguinte precedente a SDI-I do TST ilustra a jurisprudência iterativa da Corte (Informativo n. 130):

"Danos morais. Ausência ou atraso na quitação das verbas rescisórias. Indenização indevida. A ausência ou
o atraso no pagamento das verbas rescisórias não é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais.
No caso, embora reconhecido o atraso, pelo empregador, no adimplemento da obrigação de quitar as verbas
rescisórias, não houve registro de qualquer consequência concreta (impossibilidade de saldar compromissos,
constituição em mora, perda de crédito, etc) que pudesse comprometer a honra e a imagem do empregado.
Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pelo reclamante,
por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento. Vencido o Ministro
Alexandre de Souza Agra Belmonte. (TST-E-RR-571-13.2012.5.01.0061, SBDI-I, rel. Min. Lelio Bentes
Corrêa, 17.3.2016)



Este Regional, observado o procedimento de uniformização de jurisprudência previsto no art. 896, §3º da
CLT, adotou a seguinte tese jurídica prevalecente de n. 01:

DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OU ATRASO NO PAGAMENTO DAS
VERBAS RESILITÓRIAS. DANO IN RE IPSA E NECESSIDADE DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE DO TRABALHADOR. Ainda que o dano moral seja in re ipsa, não é
toda a situação de ilegalidade que é capaz de, automaticamente, causar um abalo moral indenizável. A
situação de ilegalidade que constitui suporte para a indenização moral é aquela que impõe ao homem médio
um a balo moral significativo. O dano moral não decorre, por si só, de mero inadimplemento contratual ou
da falta de pagamento das verbas resilitórias pelo empregador, a não ser que se alegue e comprove (CLT, art.
818 c/c do CPC/15, art. 373, inciso I) de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre tal inadimplemento e
a superveniência de transtornos de ordem pessoal dele advindos.

Pelo exposto, rejeito o pedido.

 

Ofícios. A expedição de ofício não integra o patrimônio jurídico da parte, estando adstrita ao prudente
arbítrio do magistrado no caso concreto.

 

Na audiência de instrução, a obreira admitiu que: "no período imprescrito declarou imposto de renda em
alguns anos e outros não".

Oficie-se à POLÍCIA FEDERAL e à RECEITA FEDERAL para fins de apuração eventual crime cometido
pela parte autora, com cópia da petição inicial, CTPS, ata de ID d119f67 e desta sentença.

Honorários sucumbenciais. A Lei n. 13.467/2017 acrescentou o art. 791-A à Consolidação das Leis do
Trabalho, instituindo os honorários de sucumbência no processo trabalhista.

Embora, inicialmente, este magistrado tenha se posicionado contra a imediata aplicação do aludido
dispositivo, tal entendimento foi revertido diante do art. 2º da MP n. 808/2017, bem como face à
jurisprudência dominante do STJ e apontamentos doutrinários acerca das alterações perpetradas pela Lei n.
13.467/2017.

As normas relativas aos honorários sucumbenciais, em virtude da sua natureza processual, são de aplicação
imediata, bastando, portanto, que a norma esteja em pleno vigor - inteligência do arts. 14 e 1.046 do NCPC,
art. 2º do CPP e Súmula n. 509 do STF:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos
pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Art. 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a
vigência da lei anterior.

S. 509/STF: "A Lei nº 4.632, de 18.5.65, que alterou o art. 64 do Código de Processo Civil, aplica-se aos
processos em andamento, nas instâncias ordinárias".



Assim sendo, todas as sentenças prolatadas após o início da vigência da Lei n. 13.467/2017 (em 11/11/2017,
nos termos do seu art. 6º) devem observar as novas normas relativas aos honorários sucumbenciais.

Esse foi o entendimento esposado pelo STJ após o Novo CPC:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA
A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. (...) 7. Os honorários advocatícios
repercutem na esfera substantiva dos advogados, constituindo direito de natureza alimentar. 8. O Superior
Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de
preservar-se o direito adquirido, AS NORMAS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO
ALCANÇADAS PELA LEI NOVA. 9. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do
direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das
regras fixadas pelo CPC/2015. 10. Quando o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários
sucumbenciais, for publicado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas as regras do antigo diploma
processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a a partir
do dia 18.3.2016, as normas do novo CPC regularão a situação concreta. 11. No caso concreto, a sentença
fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte
Superior reformar o acórdão recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, as
regras do diploma processual anterior. 12. Recurso especial provido". (BRASIL. Superior Tribunal de
Justiça, 4ª Turma, RE Nº 1.465.535-SP (2011/0293641-3), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe: 7.10.2016)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DIREITO INTERTEMPORAL. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. PROPOSITURA DA AÇÃO SOB A
ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 1973. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUANDO EM
VIGOR O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE DA NOVEL LEGISLAÇÃO.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL À LUZ DO ART.
85 DA LEI N. 13.105/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado
pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Consoante o entendimento desta Corte, a sentença é o
marco para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, revelando-se
incorreto seu arbitramento, com fundamento no CPC de 1973, posteriormente à 18.03.2016 (data da entrada
em vigor da novel legislação). III - Inviabilizado, in casu, o arbitramento dos honorários advocatícios de
sucumbência, com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de restar configurada a
supressão de grau de jurisdição e desvirtuar a competência precípua desta Corte em grau recursal
(uniformização da interpretação da legislação federal), mediante a fixação de honorários de sucumbência
casuisticamente e não apenas nas hipóteses de irrisoriedade e exorbitância no seu arbitramento. IV -
Necessidade de reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja procedido novo julgamento da apelação,
com análise dos honorários advocatícios de sucumbência, respeitadas as peculiaridades do caso concreto,
com base no estatuto processual civil de 2015. V - Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1647246
/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Há precedente do STF na mesma toada, já envolvendo a Lei n. 13.467/2017:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO TRABALHO. ART. 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO, INTRODUZIDO PELA LEI 13.467/2017. INAPLICABILIDADE A PROCESSO JÁ
SENTENCIADO. 1. A parte vencedora pede a fixação de honorários advocatícios na causa com base em
direito superveniente - a Lei 13.467/2017, que promoveu a cognominada "Reforma Trabalhista". 2. O direito
aos honorários advocatícios sucumbenciais surge no instante da prolação da sentença. Se tal crédito não era
previsto no ordenamento jurídico nesse momento processual, não cabe sua estipulação com base em lei
posterior, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei. 3. Agravo interno a que se nega



provimento. (STF, ARE 1014675 AGR/MG, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgamento em 23/03/2018)

Nesse sentido, segue lição de Élisson Miessa: "(...) os honorários advocatícios irão incidir nos processos em
curso, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais têm natureza processual, aplicando-se a teoria
do isolamento dos atos processuais, segundo a qual o processo, embora uno, deriva de um complexo de atos
processuais que podem ser vistos de forma isolada para o efeito de aplicação da nova lei. Assim, a lei nova
terá aplicação perante o ato a ser iniciado (art. 14 do NCPC), de modo que, sendo proferida a decisão sob a
égide da Lei n. 13.467/17, já deverão constar os honorários sucumbenciais" (MIESSA, Élisson e outro.
Manual da Reforma Trabalhista: Lei 13.467/2017 - O que mudou? Comentários artigo por artigo. 1. ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2018. p. 757/758)

Assim sendo, com esteio no art. 791-A, §3º, da CLT, reconheço a sucumbência recíproca e, face aos critérios
do parágrafo segundo do mesmo artigo, fixo os honorários sucumbenciais de ambas as partes em 5%, em
atenção ao grau de zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, bem
como trabalho efetivamente realizado pelo advogado (art. 791-A, §2º da CLT).

É vedada a compensação dos honorários, nos termos do art. 791-A, §3º, da CLT c/c art. 85, §14 do CPC/15 e
art. 23 da Lei n. 8.906/94.

Vale frisar que a sucumbência ocorre com relação a cada pedido, sendo o valor atribuído um mero elemento
acessório. Isso significa que, acolhida a tutela postulada, ainda que em montante inferior ao pretendido, não
há sucumbência do postulante - inteligência da Súmula n. 326 do STJ e Enunciado n. 99 da 2ª Jornada de
Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA:

Súmula 326/STJ - 18/12/2017. Responsabilidade civil. Dano moral. Honorários advocatícios. Condenação
em montante inferior ao pedido. Sucumbência recíproca. Inexistência. CPC, arts. 20 e 21. CF/88, art. 5º, V e
X. «Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca.»

99 - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - O juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca (art. 791-a,
par.3º, da clt) apenas em caso de indeferimento total do pedido específico. O acolhimento do pedido, com
quantificação inferior ao postulado, não caracteriza sucumbência parcial, pois a verba postulada restou
acolhida. Quando o legislador mencionou "sucumbência parcial", referiu-se ao acolhimento de parte dos
pedidos formulados na peticao inicial.

Os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do reclamante deverão ser calculados sobre o montante da
condenação, a ser apurado em liquidação da sentença, deduzindo-se apenas as despesas processuais. Incluem-
se na base de cálculo os descontos previdenciários e fiscais a cargo do reclamante, excluídos aqueles do
empregador, que decorrem de imperativo legal, não se confundido com as verbas trabalhistas que integram a
condenação. É o que se extrai a OJ n. 348 da SDI-I do TST e jurisprudência iterativa da Corte:

348. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR LÍQUIDO. LEI Nº 1.060, DE
05.02.1950 (DJ 25.04.2007)

Os honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060, de 05.02.1950, devem
incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos
descontos fiscais e previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA COTA-PARTE DO
EMPREGADOR RELATIVA AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. CRÉDITO DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA. A cota-parte do empregador relativa aos descontos previdenciários resulta de imposição
legal decorrente da prestação de serviço, não constituindo crédito de natureza trabalhista. A Justiça do



Trabalho apenas perfaz o cálculo em razão da sua capacidade tributária para arrecadar o tributo do
empregador e repassá-lo ao destinatário final, que é a União. Dessa forma, a cota-parte patronal da
contribuição previdenciária não pode ser incluída na base de cálculo dos honorários advocatícios. Sob esses
fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu do recurso de embargos do reclamante, por divergência
jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhe provimento .(TST-E-RR-779-35.2013.5.03.0019, SBDI-I, rel. Min.
Augusto César Leite de Carvalho, 19.10.2017, Informativo n. 168)

Noutra via, constato não ser possível mensurar o proveito econômico efetivamente obtido pela parte ré, vez
que o autor não indicou o valor total dos pedidos rejeitados.

Diante disso, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, determino que os honorários do advogado da reclamada
sejam calculados sobre o resultado da subtração do valor da causa pelo montante da condenação, a ser
liquidado, observada a base de cálculo mínima de R$10.000,00.

Nesse sentido, explana Élisson Miessa: "pensamos que deve ser deduzido do valor da causa a parte que o
reclamante venceu e sobre a parte vencida incidem honorários" (MIESSA, 2018, p. 745).

Esse é o mesmo critério aplicado na Justiça Comum, conforme Enunciado n. 14/ENFAM: "Em caso de
sucumbência recíproca, deverá ser considerada proveito econômico do réu, para fins do art. 85, § 2°, do CPC
/2015, a diferença entre o que foi pleiteado pelo autor e o que foi concedido, no que se refere às condenações
por danos morais".

Assim caminha a jurisprudência remansosa do STJ:

FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BASE DE CÁLCULO.
CONDENAÇÃO OU VALOR DA CAUSA. SITUAÇÕES DIFERENTES. SOLUÇÕES DIFERENTES.
ISONOMIA PRESERVADA. 1. Não há interesse recursal da recorrente em que se reconheça a sucumbência
recíproca porquanto já determinado pelo tribunal de origem, em face de tal reciprocidade, que os honorários
serão repartidos e compensados entre as partes. 2. Não viola o princípio da isonomia o acórdão que condena
uma parte a pagar honorários sobre o valor da condenação e outra sobre o valor da causa, tendo apenas a
primeira sido condenada. Este princípio não veda o tratamento desigual, ao contrário, o impõe, se são
diferentes as situações das partes, para que, ao final, seja preservada a sua igualdade. 3. Recurso especial
conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. (STJ, REsp 666835 RJ 2004/0099242-3 Orgão Julgador T1 -
PRIMEIRA TURMA Publicação DJ 29.11.2004 p. 267 Julgamento 4 de Novembro de 2004 Relator
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI)

A Lei n. 13.467/2017 não dispôs acerca do ônus sucumbencial nos casos de desistência, renúncia ou
reconhecimento do pedido.

Essa a omissão, ao meu ver, consiste em silêncio eloquente, e não lacuna normativa. Afinal, se fosse o
intento do legislador ampliar o ônus sucumbencial, o teria previsto expressamente no art. 791-A da CLT,
como o fez no §5º, quanto à reconvenção. Não cabe ao intérprete, pois, criar ônus processual sem espeque na
lei - ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.

Além disso, esse silêncio do legislador se coaduna com o princípio protecionista, não onerando o trabalhador
desistente ou renunciante, assim como ao princípio da preservação da empresa e da boa-fé processual (art. 5º
do CPC), beneficiando o empregador que reconhece seus débitos. No mais, o estímulo a essas hipóteses de
atuação jurisdicional meramente homologatória atende aos princípios da celeridade e economia processuais
(art. 5º, LXXVIII da CRFB/88 e art. 4º do CPC).

Portanto, com esteio no art. 769 da CLT e art. 6º da LINDB, declaro não ser aplicável o disposto no art. 90
do CPC/15.



Em se tratando de litisconsórcio, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser rateada
proporcionalmente, considerado o número de sujeitos componentes do respectivo polo da demanda (50%
para cada um, se houver apenas dois sujeitos; 25% para cada, se houver três etc.), nos termos do art. 87 do
CPC/15.

No caso de reconhecimento de responsabilidade subsidiária, recai sobre o devedor direto a condenação em
honorários sucumbenciais em favor da parte contrária. Caso este não arque com o respectivo pagamento, a
responsabilidade pode ser transferida para o responsável secundário.

Assim explana Élisson Miessa: "Nessas hipóteses, a obrigação é do responsável principal, de modo que
apenas quando não houver o pagamento que será transferida para o responsável secundário (subsidiário)".

Por fim, em atenção ao disposto no §4°, do art. 791-A da CLT, declaro que os honorários sucumbenciais
devidos pela parte autora se encontram sob condição suspensiva de exigibilidade, dada a concessão do
benefício da gratuidade de justiça e não havendo notícia nos autos de que teria créditos capazes de suportar a
despesa.

Correção monetária e juros. É pacífico na doutrina e na jurisprudência da Suprema Corte (STF, RE 86.161-
GO, relatoria do Ministro Soares Muñoz) que o juiz pode declarar, de ofício, a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo.

Nesse diapasão, levando em conta a eficácia persuasiva dos precedentes do Supremo Tribunal Federal nas
ADI ns. 4357, 4372, 4400 e 4425, bem como do Tribunal Superior do Trabalho em art. sede de arguição de
inconstitucionalidade (ArgInc-479-60.2011.5.04.0231 - Informativo n. 113), declaro, incidentalmente, a
inconstitucionalidade material do art. 39 da Lei 8.177/1991 e, pelo mesmo teor, o §7º do art. 879 da CLT,
inserido pela Lei n. 13.467/2017, porquanto a Taxa Referencial (TR) não reflete a variação de poder
aquisitivo da moeda, ofendendo os direitos fundamentais à isonomia e propriedade (art. 5º, caput, e inciso
XXII da CRFB/88).

O §12 do art. 100 da CRFB/88 foi julgado inconstitucional (ADI 4357 e 4425) em razão da flagrante
iniquidade da taxa, que não corrige os débitos de acordo com os índices inflacionários, o que, sob a égide do
princípio da isonomia, vale para qualquer débito judicial, e não apenas para aqueles das Fazenda Pública.

Portanto, independentemente da natureza do débito, a ratio é a mesma: a TR não garante a adequada
correção monetária. Por exemplo: se, em maio de 2009, um indivíduo possuísse um crédito de R$100.000,00
a receber em juízo, sua atualização, pela aplicação da TR, em dezembro de 2014, resultaria no montante de
R$103.572,42, ao passo em que, se aplicado o IPCA-E, essa quantia seria majorada para R$137.913,29, isto
é, mais de 30% de diferença, fruto de inflação do período.

Vale frisar que a manutenção da OJ n. 300 da SDI-I do TST não traz qualquer óbice ao entendimento
adotado, porquanto se trata de mera orientação da Subseção de Dissídios Individuais I do TST, sem eficácia
vinculante e que não prevalece em confronto com decisão do Pleno do Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo
de controvérsia n. 1270439, já se adequou ao entendimento do Supremo pela aplicação do IPCA:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) Já a correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período. 21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à
sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008". (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013)



Nessa toada, vários Tribunais Regionais do Trabalho têm afastado a aplicação da TR:

"ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. Em que pese o reconhecimento de que os créditos
trabalhistas devem ser atualizados conforme o IPCA-E, como forma de garantir a real recomposição do
poder aquisitivo do valor exeqüendo, já que a TR não reflete a exata variação dos índices inflacionários, o
certo é que, na matéria, o Colendo TST modulou os efeitos da decisão proferida nos autos da ArgInc
479.60.2011.504.0231 para que as situações jurídicas já consolidadas pela quitação nos processos judiciais,
integral ou parcialmente, sejam preservadas, já que constituem ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF).
Na hipótese, adimplida a obrigação em data anterior à decisão proferida na citada Arguição de
Inconstitucionalidade, cujo julgamento foi em 04/08/2015, não procede o pleito de recebimento de
diferenças com base na aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária na hipótese". (TRT-3 - AP:
00879200901103003 0087900-67.2009.5.03.0011, Relator: Marcio Ribeiro do Valle, Oitava Turma, Data de
Publicação: 13/10/2015)

"CRÉDITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. IPCA -E A atualização de créditos
trabalhistas deve ser com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)". (TRT-12 - AP: 00041369720125120054 SC
0004136-97.2012.5.12.0054, Relator: JORGE LUIZ VOLPATO, SECRETARIA DA 1A TURMA, Data de
Publicação: 11/09/2015)

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. A partir de 14 de março de 2013, o índice
a ser utilizado para atualização monetária dos débitos trabalhistas deve ser o INPC, em razão da declaração
de inconstitiucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, da TR como fator de atualização
monetária". (TRT-4, Relator: JOÃO GHISLENI FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2014, 1ª Vara do
Trabalho de Gravataí)

Ressalto, ainda, que a liminar proferida pelo Min. Dias Toffoli, na Rcl n. 22.012/RS, suspendendo a eficácia
da decisão do TST, não mais subsiste, tendo em vista que, em julgamento realizado em 05/12/2017, a
Segunda Turma, por maioria, julgou improcedente a Reclamação, entendendo que a decisão do TST não
possui aderência com as ADIs 4357 e 4425.

Nessa esteira, segue recente julgado do próprio Supremo pela aplicação do IPCA-E aos créditos trabalhistas:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR
TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS
TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À
PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO
ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. (...) 6. Diante do exposto, manifesto-me pela
existência de repercussão geral da questão suscitada e pela reafirmação da jurisprudência sobre a matéria,
dando parcial provimento ao recurso extraordinário para julgar parcialmente procedentes os pedidos e
condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes a todo o período
laborado, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde o vencimento das obrigações, com incidência de
juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da MP 2.180- 35/2001, até 29/6/2009, e
na redação da Lei 11.960/2009, a partir de então. Tendo em vista a sucumbência recíproca, os ônus
sucumbenciais deverão ser arcados de forma proporcional pelas partes (art. 21 do CPC/1973). (STF, RE
765.320, Plenário, Relator Ministro Teori Zavascki, Julgamento em 26 de agosto de 2016, Publicação em 05
de setembro de 2016)

No Informativo n. 878, a Excelsa Corte reforçou a inadequação da TR para fins de correção monetária:



"A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. Esse estreito nexo entre correção monetária e inflação
exige, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam
capazes de capturar a segunda. Índices de correção monetária devem ser, ao menos em tese, aptos a refletir
a variação de preços que caracteriza o fenômeno inflacionário, o que somente é possível se
consubstanciarem autênticos índices de preços. Os índices criados especialmente para captar o fenômeno
inflacionário são sempre obtidos em momentos posteriores ao período de referência e guardam, por
definição, estreito vínculo com a variação de preços na economia.

Assim, no caso, está em discussão o direito fundamental de propriedade do cidadão (CF, art. 5º, XXII) e a
restrição que lhe foi imposta pelo legislador ordinário ao fixar critério específico para a correção judicial
das condenações da Fazenda Pública (Lei 9.494/1997, art. 1º-F). Essa restrição é real na medida em que a
remuneração da caderneta de poupança não guarda pertinência com a variação de preços na economia,
sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. Nenhum
dos componentes da remuneração da caderneta de poupança guarda relação com a variação de preços de
determinado período de tempo, como disciplinado pelo art. 12 da Lei 8.177/1991.

Desse modo, a remuneração da caderneta de poupança prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na
redação dada pela Lei 11.960/2009, não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública".

Pelo exposto, determino que, em caso de conversão da tutela específica em obrigação pecuniária, se aplique
o IPCA-E para fins de correção monetária a partir de 25/03/2015 (TST-ED-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231,
Tribunal Pleno, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 20.3.2017 - Informativo n. 155 do TST).

A correção monetária incidirá a partir do 1º dia subsequente ao qual se originou a parcela, nos termos do art.
459 da CLT e Súmula 381 do Colendo TST, porquanto ultrapassado o prazo estabelecido no § 1º daquele
artigo.

Os juros de mora, simples, de 1% ao mês serão computados a partir do ajuizamento da ação até o efetivo
pagamento, nos termos dos arts. 883 e 39 da Lei no.8.177/91, e incidirão sobre a liquidação já corrigida
monetariamente, consoante Súmula 200 do Col. TST.

Contribuições previdenciárias e imposto de renda. Os recolhimentos devidos, das contribuições
previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, serão
comprovados pela reclamada, na forma das Leis nºs 8.541/92 e 8.620/93, do Decreto nº 3.000/99, e da
Súmula 368 do TST.

A OJ n. 363 da SDI-I do TST prevê o seguinte: "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".

As verbas remuneratórias não se convertem em indenizatórias, para fins fiscais e previdenciários, quando
não pagas no momento adequado pelo empregador, sendo certo que o empregado continua obrigado ao
respectivo pagamento, por ser sujeito passivo da obrigação tributária.

Pelo exposto, rejeito o pedido de responsabilização do empregador.

CONCLUSÃO



 

ANTE O EXPOSTO, decide este Juízo conceder a gratuidade de justiça requerida pela parte autora 
 e julgar  os pedidos deduzidos naVERONICA BERNARDO GARCIA PROCEDENTES EM PARTE

presente reclamação para condenar  a cumprir o disposto na fundamentaçãoAGP PRODUCOES EIRELI
supra,que integra o presente desfecho, na esteira do disposto no art. 489, §3º do CPC/2015.

Natureza das verbas contempladas nesta decisão, na forma do art. 28 da Lei nº 8.212/91.

Honorários sucumbenciais devidos, conforme fundamentação supra.

Sobre o débito incidem juros e correção monetária conforme a lei vigente às épocas próprias, observadas as
Súmulas 381 e 439/TST e as OJ's 300 e 302 da SDI-1/TST.

Juros sobre o valor da condenação corrigido (Súmula 200 do TST), na forma da lei.

Os recolhimentos fiscais e previdenciários obedecerão a legislação aplicável e os literais termos da Súmula
368/TST.

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes da condenação judicial.

Custas de R$1.900,00, pelo reclamado, calculadas sobre R$95.000,00, valor ora arbitrado para a condenação.

Partes cientes na forma da Súmula n. 197 do TST.

Expeça-se ofício para habilitação da parte autora no seguro-desemprego.

Rio de Janeiro, RJ, 03 de agosto de 2018.

PEDRO FIGUEIREDO WAIB

JUIZ DO TRABALHO

 

.
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RIO DE JANEIRO, 6 de Agosto de 2018

PEDRO FIGUEIREDO WAIB
Juiz do Trabalho Substituto
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DECISÃO PJe

 

CERTIFICO que em atendimento ao artigo 22, parágrafo único, do Provimento 1/2014 da Corregedoria

deste Egrégio, o recurso ordinário interposto por  VERONICA BERNARDO GARCIA em 22.08.2018 id

a803141, preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.

Data ciência decisão: 10.08.2018 Id d119f67

Procuração: Id e84cf2a

 

Rio, 28.08.2018

 

 

 

LUDMILLA MUSSI RODRIGUES

Assistente de Juiz



 

 

Por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, ao recorrido.

Após, ao Eg. TRT.

 

RIO DE JANEIRO , 28 de Agosto de 2018

ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHAES

Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

PROCESSO nº 0101839-67.2017.5.01.0051 (RO) 

RECORRENTE: VERÔNICA BERNARDO GARCIA

RECORRIDA:    AGP PRODUÇÕES EIRELI

RELATOR:         DES, JORGE FERNANDO GONÇALVES DA FONTE

EMENTA

Honorários advocatícios sucumbenciais pela parte demandante. Não pode
ser adotada a este caso a nova regra inserida na CLT (art. 791-A e seus
parágrafos), no que tange à concessão de honorários advocatícios para os
profissionais do direito que prestam assistência às partes, pois a lei
processual nova trouxe aspectos também com natureza material
(circunstância híbrida), interferindo diretamente no patrimônio dos
litigantes. A demanda foi proposta antes de entrar em vigor essa profunda
alteração trabalhista (Lei nº 13.467/2017) e contavam os litigantes com
outra realidade processual que só impunha o pagamento da verba honorária
na hipótese versada na Lei n° 5.584/70. Recurso da reclamante provido,
nesse aspecto.

RELATÓRIO

Recurso ordinário interposto pela reclamante, às fls. 263/276, contra a r.

sentença de fls. 246/262, proferida pelo MM. Juiz Pedro Figueiredo Waib, da 51ª Vara do Trabalho do Rio

de Janeiro, que julgou procedente em parte o pedido.

A recorrente postula o pagamento de horas extras, argumenta que a ré estava

obrigada a manter o controle de jornada na forma do artigo 74, §2º, da CLT. Aduz que deve ser aplicado o

entendimento consubstanciado na Súmula 338, I, do C. TST. Requer o pagamento da multa do art. 467, da

CLT e da indenização por danos morais. Pede a exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais da

condenação. Por fim, insurge-se contra a expedição de ofícios.

A recorrida não apresentou contrarrazões.



Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho (art. 85 do

Regimento Interno deste Tribunal), sendo que na sessão de julgamento o  não vislumbrouParquet

necessidade de intervenção no feito.

CONHECIMENTO

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. O apelo é

tempestivo e a parte está bem representada (fl. 20).

Conheço.

MÉRITO

Horas extras.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido de

horas extras, sob a seguinte fundamentação:

"O reclamado refutou a jornada apontada na inicial sem, contudo, apresentar os cartões de
ponto da obreira, tampouco fazer prova da jornada praticada.

Assim sendo, cumpre presumir verdadeira a jornada narrada na exordial (Súmula n. 338 do
TST).

Entrementes, conforme transcrito alhures, a autora confessou que se ativava nos feriados
apenas para o candidato Antony Garotinho, em não para a empresa reclamada.

Portanto, rejeito o pedido de pagamento do labor aos feriados.

Reitero que o labor prestado ao candidato não se confunde com aquele praticado em favor
da empresa ré, de modo que as horas trabalhadas em campanhas eleitorais, apenas em favor
de Antony Garotinho, não podem ser consideradas nesta demanda.

No mais, a obreira confessou que se ativava apenas em cinco dias na semana: dois deles,
de 08h às 18h, com 30min de intervalo intrajornada e nos três restantes, de 08h às 19h,
com 01h de intervalo para descanso.

Nessa esteira, afasto a presunção relativa de veracidade e acolho que a autora se ativava
 sendo devido o pagamento das horas extras pelo labor além da 5ªna jornada supracitada,

hora diária (art. 303 da CLT), com adicional de 60% sobre a hora normal para as quatro
primeiras horas extraordinárias e de 100% para as demais (cláusula nona CCT), bem como
pelo intervalo intrajornada de 01h suprimido em dois dias da semana.(fls. 250/251 - grifei)

A r. sentença de primeiro grau não comporta reforma.



De plano, ressalto que, nos termos do art. 389, do NCPC, aplicável

subsidiariamente ao processo do trabalho, há confissão quando a parte admite a verdade de um fato contrário

ao seu interesse e favorável ao do oponente. O objetivo principal do depoimento pessoal das partes é a

obtenção da confissão real, considerada pela doutrina majoritária como a rainha das provas.

Em depoimento pessoal, a autora confessou que:

"....dos 05 dias de trabalho na semana, em dois dias da semana trabalhava no horário
comercial (08:00 às 18:00h) e nos três dias restantes trabalhava em média das 08:00 às 19:
00h; que de duas a três vezes na semana conseguia tirar 01 hora de intervalo e nas demais

; que trabalhou em várias eleições envolvendo o Sr.ocasiões tirava apenas 30 minutos
Anthony Garotinho, mas no período imprescrito trabalhou ativamente apenas na campanha
ao Governo do Estado em 2014, tendo atuado no escritório da campanha em Botafogo;
esclareceu a depoente que nas eleições pretéritas trabalhou conjuntamente nas campanhas e
na "Palavra de Paz", mas que na campanha de 2014 trabalhou apenas no escritório da
campanha; que a depoente tinha a chave do escritório e geralmente era ela quem o abria e o
fechava; que trabalhava nos feriados nas ocasiões em que havia programa de rádio do Sr.

; que pelo trabalho em feriados não tinha pagamento tampouco folgaGarotinho
compensatória." (fl. 244 - grifei)

A confissão real da reclamante torna desnecessária a análise de qualquer

outro meio de prova.

Portanto, correta a r. decisão  ao limitar as horas extraordinárias aoa quo

depoimento pessoal da autora, ficando, por conseguinte, superada a tese do recurso quanto à Súmula 338 do

C. TST (fl. 268 - item 3).

Nego provimento.

Indenização por danos morais.

O pedido de indenização por danos morais diz respeito à inexistência de

anotação da CTPS e ao inadimplemento de obrigações trabalhistas.

Dano moral decorre de fatos que denigrem e ofendem a intimidade e a honra

das pessoas, causando muitas vezes uma situação vexatória, não se confundindo com mero dissabor, sob

pena de banalizar-se o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de reparações por aborrecimentos

triviais.



O não cumprimento dos haveres trabalhistas, como pagamento das verbas

resilitórias, anotação na CTPS, diferenças nos depósitos do FGTS, não gera, por si só, necessidade de

indenizar por dano moral. Ainda que reprovável, o descumprimento das obrigações trabalhistas pela parte ré

encontra remédios outros de reparação apenas no campo patrimonial, o que ocorreu na hipótese.

Ademais, cumpre destacar ainda que a reclamante não comprovou a

existência de qualquer prejuízo ocasionado falta de registro em sua CTPS.

Destaco a tese jurídica prevalecente nº 1 desta Corte Regional que trata

exatamente sobre matéria ora apreciada:

"DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OU ATRASO NO
PAGAMENTO DAS VERBAS RESILITÓRIAS. DANO  E NECESSIDADEIN RE IPSA
DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO
TRABALHADOR. Ainda que o dano moral seja , não é toda a situação dein re ipsa
ilegalidade que é capaz de, automaticamente, causar um abalo moral indenizável. A situação
de ilegalidade que constitui suporte para a indenização moral é aquela que impõe ao homem
médio um abalo moral significativo. O dano moral não decorre, por si só, de mero
inadimplemento contratual ou da falta de pagamento das verbas resilitórias pelo empregador,
a não ser que se alegue e comprove (CLT, art. 818 c/c do CPC/15, art. 373, inciso I) de forma
inequívoca, o nexo de causalidade entre tal inadimplemento e a superveniência de transtornos
de ordem pessoal dele advindos."

Desse modo, nego provimento.

Multa do art. 467, da CLT.

Por controvertida a relação de trabalho mantida entre as partes, não havia

verbas rescisórias típicas que pudessem ser imediatamente quitadas em audiência para ensejar a aplicação da

multa prevista no artigo 467 da CLT.

Nego provimento.

Honorários advocatícios sucumbenciais.

Razão assiste à recorrente.

Não pode ser adotada a este caso a nova regra inserida na CLT (art. 791-A e

seus parágrafos), no que tange à concessão de honorários advocatícios para os profissionais do direito que

prestam assistência às partes, pois a lei processual nova trouxe aspectos também com natureza material



(circunstância híbrida), interferindo diretamente no patrimônio das partes. A demanda foi proposta em 07/11

/2017, portanto, antes de entrar em vigor essa profunda alteração trabalhista e contavam os litigantes com

outra realidade processual que só impunha o pagamento da verba honorária na hipótese versada na Lei n°

5.584/70 (assistência sindical). Portanto, as partes não poderiam ser surpreendidas com essa inovação.

Essa questão agora ficou pacificada com a edição da Instrução Normativa nº

41/2018, do C. Tribunal Superior do Trabalho, que em seu art. 6º assim dispõe:

"Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista
no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de
novembro de 2017 ( Lei nº 13.467/2017 ). Nas ações propostas anteriormente, subsistem as
diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nºs 219 e 329 do TST ."

Dou provimento ao recurso da reclamante, registrando que a parte ré não

recorreu da correspondente condenação.

Expedição de ofício.

Insurge-se a recorrente contra a determinação da sentença de expedição de

ofícios à Polícia Federal e à Receita Federal.

Não prospera o inconformismo.

A expedição de ofícios está inserida nos amplos poderes concedidos ao Juiz

para direção do processo (arts. 631 e 765 da CLT), cabendo-lhe avaliar a conveniência de comunicar aos

órgãos competentes acerca das eventuais irregularidades constatadas nos autos.

Nego provimento.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso ordinário da reclamante e, no mérito, dou-

lhe provimento apenas para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,

ficando mantida a sentença de primeiro grau em seus demais termos.



ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Turma do

Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, na sessão de julgamento do dia 28 de novembro de

2018, sob a Presidência do Exmo. Desembargador do Trabalho Antonio Cesar Coutinho Daiha, com a

presença do Ministério Público do Trabalho, na pessoa do Ilustre Procurador Marcelo de Oliveira Ramos,

dos Exmos. Desembargadores do Trabalho Jorge Fernando Gonçalves da Fonte, Relator, e Mônica Batista

Vieira Puglia, em proferir a seguinte decisão: por unanimidade, conhecer do recurso ordinário da reclamante

e, no mérito, dar-lhe provimento apenas para excluir da condenação o pagamento dos honorários

advocatícios sucumbenciais, ficando mantida a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

 

 

     JORGE FERNANDO GONÇALVES DA FONTE

                    Desembargador do Trabalho

                                    Relator

 

 

JCB/RSL/AA
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
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PROCESSO: 0101839-67.2017.5.01.0051
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
RECLAMANTE: VERONICA BERNARDO GARCIA
RECLAMADO: AGP PRODUCOES EIRELI

 

 DESPACHO

 

Vistos, etc.

Designe a Secretaria dia e hora para anotação na CTPS da autora com ciência aos interessados.

Fica a Secretaria, desde já, autorizada a proceder à devida anotação, em caso de não

comparecimento da ré (§ 1º do art.39 da CLT).

Após, à Contadoria para liquidação.

 

 

 

ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHÃES

Juíza Titular de Vara do Trabalho

apwa
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DESPACHO PJe

 

      Anote-se e observe-se, e aguarde-se o prazo em curso.

 

       RIO DE JANEIRO , 5 de Fevereiro de 2019

 

 

ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHAES

Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho
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DESPACHO PJe

 

Melhor analisando os autos, revejo o despacho retro para determinar seja designada nova data para 
cumprimento de Id 14bbc65, intimando-se as partes.

      RIO DE JANEIRO , 11 de Fevereiro de 2019.

 

 

ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHAES

Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho
apwa
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DESPACHO PJe

 

     Cumpra-se a parte final do despacho ID 14bbc65.

 

RIO DE JANEIRO , 11 de Março de 2019

 

 

ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHAES

Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho
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 DESPACHO

 

Vista às partes dos cálculos elaborados, no prazo comum de 8 dias nos termos do art. 879, §2º da
CLT, com a alteração trazida pela Lei 13.467/17.

 

 

ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHÃES

Juíza Titular de Vara do Trabalho
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DESPACHO PJe

 

Notifique-se a ré por edital.

      RIO DE JANEIRO , 11 de Setembro de 2019

 

 

ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHAES

Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho
apwa
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DESPACHO

 

Decorrido o prazo do art. 879 da CLT sem manifestação, à Contadoria para homologação.

 

THIAGO MAFRA DA SILVA

Juiz de Vara do Trabalho

cdgs

 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO 

51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 

ATOrd 0101839-67.2017.5.01.0051 

RECLAMANTE: VERONICA BERNARDO GARCIA 

RECLAMADO: AGP PRODUCOES EIRELI

DECISÃO

1) HOMOLOGO os cálculos de liquidação IDc85762a e FIXO o valor da

condenação nos valores abaixo especificados:

* Crédito líquido Reclamante: R$ 929.409,31, cujo depósito deverá ser

comprovado em guia de depósito judicial;

* Contribuição previdenciária: R$ 158.324,82, que deverá ser comprovada em

guia GPS;

* IRRF: R$ 126.067,74, que deverá ser comprovada em guia DARF;

* Custas: R$  1.919,05, que deverá ser comprovada em guia GRU e

Valor total da condenação: R$ 1.215.720,92.

2) Dê-se ciência às partes, por meio de seus patronos, devendo a ré depositar e

comprovar os valores no prazo de 15 dias.

3) Caso não haja advogado cadastrado no autos, expeça-se, desde já mandado

de citação;

4) No caso de impossibilidade da intimação da executada, cite-se-a por edital;

5) Caso a executada deseje efetuar o parcelamento da dívida, deverá depositar a

quantia correspondente a 30% do valor devido à parte autora e comprovar os valores devidos à

Previdência Social e Fazenda Nacional, caso existentes, necessariamente através das guias

próprias (GPS/GRU), ainda que de forma parcelada, nas mesmas datas de vencimentos das

parcelas devidas à parte exequente e sob as mesmas penas, sendo certo que as parcelas

deverão ser comprovadas a cada intervalo de 30 dias, devidamente corrigidas conforme previsão

contida no artigo 916 do CPC.

6) Tendo a executada efetuado o pagamento mediante depósito da quantia

devida e, ainda, não tendo havido qualquer manifestação no prazo legal, certifique a Secretaria o

decurso de prazo e expeçam-se alvarás ao reclamante, INSS e Fazenda Nacional, no que

Assinado eletronicamente por: ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHAES - Juntado em: 14/04/2020 16:45:40 - add7d99



couber, sendo que para os últimos com determinação ao Banco Depositário que efetue os

recolhimentos em guia correta, facultando-se à Secretaria a expedição de ofício nesse sentido;

7) Não havendo pagamento e não sendo oferecidos bens em obediência à

gradação legal prevista no art. 835, do CPC , voltem conclusos.

 

RIO DE JANEIRO/RJ, 14 de abril de 2020.

 

ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHAES

Juiz do Trabalho Titular
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