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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA _____ VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
/GO

 

 

 

 

 

 

 

ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES, brasileira,

casada, atendente, portadora da CTPS nº 2846744 série 0050 GO, PIS 125.39253.34-4, RG 3468230

STCII GO, inscrita no CPF de nº 659.524.561-20, residente e domiciliada na Rua Cláudio Costa, nº 269,

Setor Morada Nova, Cidade Jardim, Goiânia/GO, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, por

intermédio de seus procuradores adiante assinado (procuração em anexo), propor a ulterior

 

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de COCO & MIX LTDA - ME empresa  jurídica  de  direito       

privado,  devidamente  inscrito  no CPNJ  sob nº 23.033.332/0001-78, sediada na Av. Nero Macedo, nº       

400, Loja 115, Cidade Jardim, Goiânia/GO, CEP: 74.423-250, pelas razões de fato e de direito a seguir

expostas.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Declara a Reclamante ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo,

não estando em condições de demandar sem sacrifício do sustento próprio e de sua família, motivo pelo

qual requer os benefícios da justiça gratuita, nos termos das Leis nº 5.584/70 e 1.060/50, com a redação

que lhe deu a Lei nº 7.510/86, conforme declaração que segue anexa.

 

ADMISSÃO - ANOTAÇÃO DA CTPS - REMUNERAÇÃO

A Reclamante foi admitida pela Reclamada no dia 05/07/2017, tendo

sua CTPS anotada somente no dia 01/09/2017, para laborar na função de "atendente", percebendo

remuneração inicial de R$ 937,00 sendo esta sua última remuneração. Documentos anexos.
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A Reclamante foi avisada da sua demissão no dia 23/11/2017, no

entanto o TRCT consta como data de afastamento o dia 15/11/2017.

Por tal razão, requer a Reclamante que sua CTPS seja retificada para

constar a data de admissão em 05/07/2017 e a baixa no dia 23/11/2017.

Desta feita, estando a Reclamante fora do período de experiência de

90 dias, a mesma faz jus às verbas do contrato por prazo indeterminado, como aviso-prévio indenizado

(30 dias); 13º proporcional (5/12 avos); férias proporcionais (5/12 avos) + 1/3; e multa de 40%

sobre o FGTS, sob pena de indenização substitutiva a lhe ser paga diretamente, bem como seja

.compelida a emitir o TRCT sob o código SJ2 e emissão de Chave de Conectividade Social

Admite-se a compensação dos valores fundiários efetivamente pagos

e depositados pela Reclamada a favor da Reclamante, desde que comprovados.

JORNADA DE TRABALHO - HORAS EXTRAS

A jornada de trabalho da Reclamante era de segunda-feira a sexta-

feira das 16:00 horas às 22:00 horas, sábado das 08:00 horas às 16:00 horas e domingos e feriados das 10:

00 horas às 22:00 horas (verificar se está correto o horário de trabalho), com intervalo de 15 minutos para

repouso e alimentação.

Conquanto, a Reclamante usufruía apenas 5 minutos diários de pausa

para alimentação, descanso e higienização.

Assim, requer o pagamento integral das horas extras laboradas com

acréscimo de 50% da hora normal durante todo o contrato de trabalho.

DEMISSÃO ARBITRÁRIA E SEM JUSTA CAUSA -

ESTABILIDADE DECORRENTE DA GRAVIDEZ

APLICAÇÃO DO ARTIGO 10, II, "b", DO ADCT

APLICAÇÃO DA SÚMULA 244 I E II DO TST APLICAÇÃO

DA OJ 399 DA SDI-1 DO TST APLICAÇÃO DO ARTIGO 471

DA CLT

Ao que pese o TRCT constar como data de aviso prévio o dia 15/11

/2017, a Reclamante foi devidamente notificada de sua demissão somente no dia 23/11/2017, sendo este

seu último dia de trabalho.
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A demissão da Reclamante ocorreu de forma arbitrária haja vista que

no ato de sua demissão a mesma estava grávida, e já havia comunicado seu estado gravídico para a

Reclamada.

No entanto, a Reclamada mesmo ciente da gravidez da Reclamante

ignorou seu estado gravídico, e demitiu a Reclamante, o que se pode comprovar pelos documentos e

exames médicos ora juntados.

A Reclamante comunicou a Reclamada sobre seu estado antes da

efetivação de sua demissão, pois sua gravidez ainda estava no início, estando com oito semanas de

gestação.

O artigo 10, inciso II, alínea "b" do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias e a Súmula 244 do TST estabelecem que é vedada a dispensa  arbitrária  ou     

sem  justa  causa  da  empregada  gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.         

Desta forma, deve ser declarada nula a dispensa da Reclamante,

fazendo jus a estabilidade de até 5  meses  após  o  parto, devendo  a  Reclamada  reintegrá-la               

liminarmente  no  emprego  com  o pagamento  de  todas  as  verbas  salariais  e  seus  reflexos,  do                           

período desde a injusta demissão até a data da reintegração.

No entanto, caso não seja possível a reintegração da Obreira, pleiteia-

se pela indenização de todo o período da estabilidade, desde a sua demissão até cinco meses após o parto,

(Súmula 244, II, do TST e OJ nº 399 da SDI-1 do TST).

Para colaborar com o que entende ser direito da Reclamante, veja-se o

entendimento de alguns Tribunais pátrios.

GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. I - O

desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta

o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade

(art. 10, II, "b" do ADCT). II - A garantia de emprego à gestante

só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de

estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e

demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.  III - 

A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória

prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão
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mediante contrato por tempo determinado. (Súmula 244 do c. TST)

(TRT18, RO - 0010553-41.2014.5.18.0018, Rel. GABINETE DA OAB - LEI Nº

7.873/1989, 3ª TURMA, 26/11/2014).

 

RECURSO ORDINÁRIO.  ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 

EMPREGADA GESTANTE.  REINTEGRAÇÃO 

ASSEGURADA. Demonstrando a prova documental, que a

Empregada ainda encontra-se Dentro do período de estabilidade,

autoriza-se a sua reintegração, nos termos da Súmula nº 244, do

TST.(TRT-6 - RO: 1186200712106005 PE 2007.121.06.00.5, Relator: Eneida

Melo Correia de Araújo Data de Publicação: 12/06/2008)

Neste ínterim, requer a reintegração da Reclamante, e não sendo

possível a reintegração, requer o pagamento de indenização pela sua injusta demissão em 23/11/2017 até

o fim do período de estabilidade.

Registre-se, que durante todo o período do afastamento a Reclamante

fará jus a todas as vantagens pertencentes à categoria, como por exemplo, os reajustes salariais

decorrentes da data-base da categoria, férias, 13º salário, FGTS, vale-alimentação, convênio médico, etc.

(aplicação do artigo 471 da CLT).

ATO DISCRIMINATÓRIO PRATICADO PELA EMPRESA -

DEMISSÃO DE EMPREGADA GRÁVIDA - VIOLAÇÃO DA

PROTEÇÃO À MATERNIDADE VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE

HUMANA DO TRABALHADOR - INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS

Um dos casos típicos de Dano Moral no âmbito trabalhista é a

dispensa de empregada grávida como ato discriminatório justamente para impedir o direito da

estabilidade (Lei 9029/95 e artigo 373 - A, da CLT).

Dentre os fatos ensejadores à reparação por danos morais, temos entre

outros, a demissão de uma empregada grávida para violar a proteção à maternidade e o princípio da

dignidade humana, previstos em nossa Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela União

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
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constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como

fundamentos:

...

III - a dignidade da pessoa humana;

...

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na

forma da Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de

outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou

sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá

indenização compensatória, dentre outros direitos;

...

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante

incentivos específicos, nos termos da lei;

...

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções

e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado

civil;

Os incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal estabelecem

que:

"Art. 5º Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes:

...

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,

além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
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...

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a

imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano

material ou moral decorrente de sua violação.

A reparação do dano moral encontra fundamento na teoria da

responsabilidade civil, que alberga um princípio geral de direito, segundo o qual quem causa prejuízo a

outrem, tem o dever de repará-lo.

Tal princípio encontra-se inserto nos arts  186 e 927, do Código Civil,.

que dispõem:

"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 ilícito".

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Parágrafo único. "Haverá obrigação de reparar o dano,

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

Para fins de responsabilidade civil, ocorrerá o dano quando houver 

"lesão nos interesses de outrem, tutelados pela ordem jurídica, quer sejam de ordem patrimonial,

.quer sejam de caráter não patrimonial"   (Ari ossidonio Beltran. O Novo Código e a responsabilidade civil do empregador,

Revista LTr, v. 67, nº 1, p. 56).

A Reclamada tomando a atitude de demitir a Reclamante durante a

gravidez causou-lhe lesão de ordem material, que foi o não pagamento das verbas decorrentes do período

estabilitário.

Em detrimento a lesão de ordem moral, a Reclamada ao violar a

proteção à maternidade e o princípio da dignidade humana atingiu a sua honra subjetiva e a sua honra

objetiva, já que a Reclamante ficou completamente desamparada por estar desempregada, fato este

ensejado pelo ato desumano da empresa.

Percebe-se que a empresa não levou em consideração o estado frágil

que a Obreira se encontrava, pois tinha acabado de receber a notícia de sua gravidez e sabia que daquele
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momento em diante a sua vida seria voltada para o bem estar da criança, o que de fato não ocorreu, por

culpa da Reclamada que a demitiu imotivadamente e de forma discriminatória e arbitrária.

Vale observar que a Reclamante está desempregada e terá seu filho

sem nenhum apoio financeiro além do seu marido, apesar da Reclamante ter sido boa empregada, sem

faltas e penalidades durante todo o contrato de trabalho com a Reclamada.

Assim, diante do exposto, requer o pagamento de indenização pelos

danos morais causados à Reclamante, sendo o valor da indenização arbitrado por Vossa Excelência, o

que se sugere o importe R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

DESVIO OU ACÚMULO DE FUNÇÃO

Ao que pese a Reclamante ser contratada para a função de

"atendente", a mesma realizava serviços alheios ao contrato de trabalho laborando habitualmente como

operadora de caixa e limpeza geral da loja.

O acúmulo de funções caracteriza-se pelo desempenho de função

/atribuição que extrapola o objeto contratado, ou seja, quando o trabalhador, além de exercer as suas

funções ordinárias, passa a acumular funções que lhe exigem maior responsabilidade ou acarretem maior

desgaste físico ou psicológico.

Haverá acúmulo de funções quando o empregado, originalmente

contratado para o exercício de uma determinada função, passa a exercer, conjuntamente com esta,

atribuições que não são compatíveis com a função contratada.

Dessa forma, observa-se que as diferenças salariais decorrentes de

acúmulo de funções são cabíveis em se tratando de novação objetiva do contrato, quando o empregado

.passa a desempenhar juntamente à função original, outra totalmente diversa

A jurisprudência tem se posicionado da seguinte forma:

PLUS SALARIAL POR ACÚMULO DE FUNÇÕES. O pedido

de   salarial por acúmulo de funções pressupõe alteraçãoplus

contratual com acréscimo indevido de tarefas no decorrer do

contrato, de forma a exigir maior responsabilidade ou desgaste do

empregado, o que restou demonstrado nos autos. Percentual que

se fixa em 30% do salário do reclamante, dada a diversidade e
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complexidade das tarefas desempenhadas. (TRT 4ª Região - Processo

0000689-54.2014.5.04.0701 - Redator Maria Cristina Schaan Ferreira - Data

Publicação 04/05/2016).

DIFERENÇAS SALARIAIS. ACÚMULO DE FUNÇÃO.

MOTORISTA E FISCAL DE CONTRATOS. Se o trabalhador,

no decorrer do contrato de trabalho, passa a acumular funções

para as quais não foi contratado, resultando em aumento da

responsabilidade e da complexidade das atribuições, faz jus ao

pagamento de um acréscimo salarial pelo acúmulo. (TRT 4ª Região -

Processo 0000915-10.2013.5.04.0761 - Redator Cláudio Cassou Barbosa - Data

Publicação 08/03/2016).

Destarte, o acúmulo de função é claramente visível, uma vez que a

Reclamante passou a exercer atividade de operadora de caixa, atribuição que lhe exige maior

responsabilidade e desgaste psicológico.

Pelo exposto, requer V.Exa. se digne a condenar a Reclamada, no

pagamento à Reclamante, do adicional de no mínimo 30% por desvio ou acúmulo de função por todo o

contrato, com incidência em horas extras, DSRs, feriados, 13º salário, férias + 1/3, aviso prévio, INSS,

complementação salarial e FGTS + 40%.

 

APLICAÇÃO DO ART. 467 DA CLT

Ante a existência de verbas salariais incontroversas, requer o

pagamento das mesmas na data do 1º comparecimento das partes perante esse Juízo, sob pena de

pagamento em dobro, conforme previsão expressa no art. 467 da CLT.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Requer-se a inversão do ônus da prova, com base nos princípios

protecionistas ao trabalhador bem como da aptidão da prova, que insignificância que o ônus  éprobandi

de quem tem condições de cumpri-lo, o que no caso em questão, é da Reclamada.

ÔNUS DA PROVA.  PRINCÍPIO DA APTIDÃO DA PROVA.   

INVERSÃO DO ONUS PROBANDI.  Para melhor proteger o 

trabalhador, vige hoje no direito do trabalho o princípio da

aptidão da prova, a significar que o ônus probandi é de quem
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possui condições de cumpri-lo, em oposição à já conhecida regra

geral inserida no art. 333, I, do CPC e no art. 818 da CLT. No

presente caso, embora fossem os únicos a possuírem a aptidão da

prova, os reclamados não juntaram aos autos o demonstrativo dos

cálculos atuariais hábeis a demonstrar que o reclamante recebeu

todo o valor que lhe era efetivamente devido.  Assim, por não ter 

o reclamado se desincumbido do ônus , nega-seprobandi

provimento ao recurso ordinário. (TRT 16º R. ROS 186600-

79.2008.5.16.0002; Rel. Des. James Magno Araújo Farias; DEJTMA 29/04/2011;

pág. 6).

 

Assim requer que a Reclamada seja compelida a fazer a juntada na

primeira audiência, sob pena de confissão, dos documentos que se encontram em seu  poder,  de  acordo       

com  os  artigos  355  e  seguintes  do CPC, quais sejam;  contrato de trabalho,  contracheques,  cartões                   

de  ponto  e demais documentos pertinentes à Obreira.   

DAS VERBAS RESCISÓRIAS E DA INDENIZAÇÃO PELO

PERÍODO DE ESTABILIDADE

Conforme já demonstrado, a Reclamante foi demitida em 23/11/2017,

no entanto a Reclamante já estava grávida, e goza de estabilidade provisória.

Destarte, devido a todo abalo emocional que a Reclamante sofreu por

se ver sem emprego e grávida a mesma não tem condições psicológicas para ser reintegrada, assim requer

o pagamento das verbas descritas  abaixo,  já  contabilizando  o  período  de  estabilidade  da Obreira,                 

bem  como  das  verbas  rescisórias  devidas:         

Considerando a data provável do parto em 30/06/2018, temos:

 

REMUNERAÇÃO R$ 937,00

Estabilidade (da demissão ao parto)7 meses.. R$ 6.559,00;

Estabilidade (após o parto) 5 meses........ R$ 4.685,00; 

Aviso Prévio Indenizado 30.................... R$ 937,00;

FGTS 5m + 7M + 5 m ......................... R$ 1.274,32;

Multa do FGTS 40%%............................ R$ 509,72;
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13º salário integral ......................... R$ 937,00;

13º salário profissional 5/12 avos ........... R$ 390,41;

FGTS sobre 13º salário ....................... R$ 106,19;

Multa do FGTS 40%% sobre 13º salário........... R$ 42,47;

Multa do artigo 467..(15.441,11 x 50%)...... R$ 7.720,55;

Danos morais................................ R$28.000,00;

TOTAL ..................................... R$ 51.161,66.

 

Tendo a Reclamante sido demitida em 23/11/2017, mesmo estando

grávida, gozando, portanto de estabilidade provisória, caso não seja possível a bem como as Guias do

Seguro Desemprego, para o levantamento do benefício equivalente a 03 parcelas, sob pena de

indenização substitutiva, de valor igual a sua última remuneração.

PEDIDOS

Pelo exposto, pleiteia a Reclamante pela procedência de todos os

pedidos a seguir delineados;

a) O deferimento do benefício da gratuidade da justiça, pois a

Reclamante não possui condições de arcar com as custas processuais,  preenchendo, assim, os requisitos 

da Lei nº 1.060/50.

b) A notificação das partes contrárias, para que caso queiram,

apresente defesa bem como compareçam às audiências designadas, sob pena de aplicação dos efeitos da

revelia e confissão ficta.

c) O pagamento de indenização por todo o período de estabilidade

provisória da Reclamante, desde a injusta demissão da Obreira, em 23/11/2017, sendo que os valores

apurados devem ser atualizados com juros e correção monetária, além do pagamento das verbas

rescisórias (Aviso Prévio, FGTS, multa de 40%, 13º salário integral e parcial), aqui representando o valor

de R$ 15.441,11 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e onze centavos).

d) A condenação da Reclamada ao pagamento de danos morais,

decorrente da dispensa imotivada e discriminatória da Obreira que estava gestante, sendo o valor da

indenização arbitrado por Vossa Excelência, o que se sugere o importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil

reais).
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e) A retificação na CTPS da Reclamante devido a sua estabilidade

provisória.

f) A aplicação da multa do artigo 467 da CLT, caso as verbas

incontroversas não sejam pagas na primeira audiência no valor de R$ 7.720,55 (sete mil, setecentos e

vinte reais e cinquenta e cinco centavos).

g) Inversão do ônus da prova, para que a Reclamada apresente nos

autos os documentos pertinentes ao contrato de trabalho de Obreira, tais como, contrato, cartões de

ponto, contracheques, etc.

h) Apuração dos valores ora pleiteados, em regular liquidação de

sentença, acrescidos de juros moratórios e correção monetária

i) Por cautela que haja compensação/dedução de valores que tenham

sido pagos, desde que devidamente comprovado nos autos, a fim de afastar a má fé.

j) A produção de todos os meios de provas em direito admitidas, em

especial o depoimento das partes e oitiva de testemunhas.

Requer mais, que as intimações processuais sejam feitas

exclusivamente em nome dos advogados Lucimar Abrão da Silva OAB/GO 14.412 e Wanderson

.Ferreira OAB/GO 18.096

Requer e protesta provar o alegado por todos os meios de prova em

direito permitidos, especialmente o depoimento pessoal da Reclamada, sob pena de confissão, inquirição

de testemunhas, juntada de documentos, etc.

REQUER, por fim, a condenação da parte requerido no pagamento

dos honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 791-A da CLT no percentual máximo de

.15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

Atribui-se à causa, o valor de R$ 51.161,66 (cinquenta e um mil,

cento e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).

 

Nestes Termos,

Pede deferimento.

 

Goiânia, 27 de março de 2018.
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pp.

Lucimar Abrão da Silva

OAB/GO 14.412

Wanderson Ferreira

OAB/GO 18.096
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA

Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
tel: (62) 32225473  -  e.mail: vt7go@trt18.jus.br

PROCESSO: 0010379-26.2018.5.18.0007 
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

DECISÃO PJe-JT

 

Acolho a distribuição por prevenção, em razão do anterior ajuizamento do processo0010234-
 67.2018.5.18.0007, que foi extinto sem resolução do mérito, uma vez que a presente ação reitera pedido

formulado naquela demanda, nos termos do art. 286, II, do Código de Processo Civil.

 

          GOIANIA , 2 de Abril de 2018

 

CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho
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TENTATIVAS DE ENTREGA

1º _____/_____/_____  _____:_____h
2º _____/_____/_____  _____:_____h
3º _____/_____/_____  _____:_____h

ATENÇÃO: Após 3 tentativas de entrega, devolver o objeto.

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

[1] Mudou-se
[3] Não existe número
[5] Recusado
[7] Ausente
[9] Outros ___________

[2] Endereço Insuficiente
[4] Desconhecido
[6] Não procurado
[8] Falecido

Nº OBJETO: JT610665514BR

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

, instituído pela Portaria GP/SCJ nº CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS - CEJUSC
17/2013, situado no 2º andar do Fórum Trabalhista de Goiânia, Rua T-51 esquina com rua T-1, n.1403, Lotes 7 a 22, Quadra T 22, Setor 
Bueno, GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-901

 Telefone: (62) 32225473

RASTREAMENTO: http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento
/default.cfm

 

DESTINATÁRIO:

COCO & MIX LTDA - ME
74423-250 - AVENIDA NERO MACEDO , 400 - loja 115 - 
CIDADE JARDIM - GOIANIA - GOIÁS

................................................................................................................................................................................................................................................................

SEGUNDA DOBRA DO ENVELOPE

EM CASO DE DEVOLUÇÃO, INFORMAR OS MOTIVOS ABAIXO.

 

 

 

 

 

REMETENTE:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
Telefone: (62) 32225473

................................................................................................................................................................................................................................................................

PRIMEIRA DOBRA DO ENVELOPE
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

, instituído pela Portaria GP/SCJ nº CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS - CEJUSC
17/2013, situado no 2º andar do Fórum Trabalhista de Goiânia, Rua T-51 esquina com rua T-1, n.1403, Lotes 7 a 22, Quadra T 22, Setor Bueno, 

GOIANIA - GO - CEP: 74215-901

Telefone: (62) 32225473

PROCESSO Nº 0010379-26.2018.5.18.0007

AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

DESTINATÁRIO: COCO & MIX LTDA - ME
74423-250 - AVENIDA NERO MACEDO , 400 - loja 115 - CIDADE JARDIM - GOIANIA - GOIÁS

Data da AUDIÊNCIA: 08/05/2018 08:30

Fica o(A) reclamado(A) notificado(a) a comparecer perante o CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE
, instituído pela Portaria GP/SCJ nº 17/2013, situado no 2º andar do Fórum TrabalhistaSOLUÇÃO DE DISPUTAS - CEJUSC

de Goiânia, Rua T-51 esquina com rua T-1, n.1403, Lotes 7 a 22, Quadra T 22, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901,
no dia  horas para a , relativa à reclamação supramencionada.  08/05/2018 08:30 AUDIÊNCIA INICIAL

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 18040514425042100000025049052

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18040514425042100000025049052
Assinado eletronicamente por: ITAMAR GOMES DA ROCHA - 05/04/2018 14:47:33 - b3f4f20



Na audiência o(a) reclamado (a) deverá comparecer pessoalmente ou, tratando-se de pessoa jurídica, através de sócio ou diretor,
podendo fazer-se representar por preposto que tenha conhecimento dos fatos alegados pelo(a) Reclamante, cujas declarações o
obrigarão, munido de documento de identificação e com carta de preposto, preferencialmente acompanhado de advogado.

O não-comparecimento do(a) Reclamado(a) à audiência importará em julgamento   à sua revelia, com a presunção de sua
confissão quanto à matéria de fato, nos termos do artigo 844 da CLT.

Na audiência, não havendo acordo, será recebida a defesa e documentos.  Caso o(a) Reclamado(a) se enquadre disposto no art.
74, § 2º da CLT, deverá apresentar os cartões de ponto, sob pena de considerar-se verdadeira a jornada alegada pelo(a) autor(a),
conforme Súmula 338 do TST.

Deverá o(a) reclamado (a) apresentar nos autos a cópia dos atos constitutivos da pessoa jurídica,  bem como do cartão do CNPJ e
do CEI (Cadastro Específico do INSS), e, sendo pessoa física, o número do CPF, da carteira de identidade e do CEI.

Caso não alcançado o acordo e não se verificando os efeitos da revelia, será de imediato designada audiência de instrução
processual do feito, a qual deverão as partes comparecer para prestarem depoimentos pessoais, sob pena de confissão ( § 1º do art.
385 do CPC e art. 844 da CLT c/c Súmula 74 do TST), trazendo ou arrolando suas testemunhas.

O processo tramitará exclusivamente em forma eletrônica, logo, deverá o(a) Reclamado(a) apresentar a defesa
EXCLUSIVAMENTE por meio do processo judicial eletrônico (PJ-e), conforme a Resolução Nº 94/CSJT, DE 23 DE MARÇO
DE 2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cuja juntada aos autos ocorrerá no ato do envio dos documentos.

Os documentos deverão ser devidamente identificados de acordo com o seu teor, observando a ordem de juntada prevista no PGC
/TRT da 18ª Região (1. Procuração; 2. Cartão de CNPJ; 3.Carta de preposto; 4. Atos constitutivos/contrato social/estatutos
sociais; 5. Contrato de trabalho; 6. Ficha de empregado; 7. Recibo de Férias; 8. Recibo salarial com a identificação do mês
respectivo; 9. Folha de ponto com a identificação do mês respectivo;10.Outros documentos devidamente especificados; 11. CCT
/ACT, com a identificação do período de vigência de cada um dos documentos). O sistema PJE organiza os documentos de
acordo com a ordem alfa-numérica do nome conferido ao documento e de forma inversa, o que deverá ser observado na
denominação de cada documento para que a juntada ocorra de forma correta.

Os originais dos documentos utilizados como provas deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da
sentença ou, quando for o caso, até o final do prazo para ação rescisória, conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 11.419/2006.

OBS: A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site (http://pje.trt18.jus.br
/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam), devendo utilizar o navegador mozilla
Firefox a partir da versão 10.2 ou superior (http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/fx/), digitando A
(s) chave(s) abaixo:

Documentos associados ao processo

Título Tipo Chave de acesso**
Decisão de prevenção Decisão 18040215471974200000024968028
DECLAR. INAPTIDÃO 
FINANCEIRA

Documento Diverso 18032710361093000000024909292

CTPS TRTC EXAME 
GRAVIDEZ

Documento Diverso 18032710353348800000024909268

Carteira de Identidade/Registro 
Geral (RG)

Carteira de Identidade/Registro 
Geral (RG)

18032710324301700000024909157

Procuração Procuração 18032710313558600000024909083
Petição Inicial Petição Inicial 18032710250176900000024908814
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GOIANIA, 5 de Abril de 2018. 

ITAMAR GOMES DA ROCHA
Servidor(a)
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INTIMAÇÃO

Fica o(a) procurador(a) do(a) reclamante intimado de que a audiência inaugural relativa a este feito será
realizada no dia , 08/05/2018 08:30 no   CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

 deste Regional, localizado no 2º andar do FórumDE SOLUÇÃO DE DISPUTAS - CEJUSC
Trabalhista de Goiânia-GO (Rua T-51, esq. c/ Av. T-1, 2º andar, Setor Bueno, Goiânia-GO), mantidas as
cominações legais.

Goiânia-GO, 5 de Abril de 2018.

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

ITAMAR GOMES DA ROCHA

Servidor (a)
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 7ª VARA DO TRABALHO DA 
COMARCA DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS.

PROCESSO DE PROTOCOLO Nº. 0010379-26.2018.5.18.0007
 RECLAMANTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

 RECLAMADO: COCO & MIX LTDA - ME
 NATUREZA: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.

COCO & MIX LTDA - ME, sociedade empresária, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
23.033.332/0001-78, com sede
situada na Avenida Nero Macedo, Nº 400, Loja 115, Cidade Jardim, Município de Goiânia, Estado de 
Goiás, CEP 74.423-250, por seu advogado, vem, respeitosamente, à ínclita presença de Vossa 
Excelência, na reclamação trabalhista que lhe move Angelita Cardoso da Silva Gimenes, requerer o que 
se segue:

Requer a habilitação de seu causídica nos presentes autos para que tenha acesso a todo conteúdo nele 
constante, a fim de que possa defender os interesses de seus constituinte. Requer ainda a concessão de 
prazo para juntar procuração.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Senador Canedo, 08 de maio de 2018.

VICTOR GOMES PEREIRA SANTANA
ADVOGADO - OAB/GO 42.117
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DOC ANEXO.
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 7ª VARA DO 

TRABALHO DA COMARCA DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS. 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE PROTOCOLO Nº. 0010379-26.2018.5.18.0007 

RECLAMANTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 

RECLAMADO: COCO & MIX LTDA – ME 

NATUREZA: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 

 

 

 

 

 

COCO & MIX LTDA – ME, sociedade empresária, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 23.033.332/0001-78, com sede situada na Avenida 

Nero Macedo, Nº 400, Loja 115, Cidade Jardim, Município de Goiânia, 

Estado de Goiás, CEP 74.423-250, por seu advogado legalmente 

constituído conforme instrumento de mandato anexo, vem, 

respeitosamente, à ínclita presença de Vossa Excelência, na 

reclamação trabalhista que lhe move Angelita Cardoso da Silva 

Gimenes, apresentar sua CONTESTAÇÃO pelos motivos de fato e de 

direito a seguir expostos: 
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DA SÍNTESE DOS FATOS 

Versa a presente Ação sobre a pretensão do Autor 

em haver da Reclamada, os títulos elencados no libelo, atribuindo à 

causa valor que estimou em R$ 51.161,66 (cinquenta e um mil cento e 

sessenta e um reais e sessenta e seis centavos). 

Sob qualquer dos ângulos, entretanto, que se 

enfoque a Ação ajuizada, esbarra-se, indubitavelmente, em manifesta 

IMPROCEDÊNCIA, conforme procurará demonstrar a demandada no 

seguimento destas razões de contrariedade. 

Isto porque, não pode, de nenhuma forma, 

prosperar uma reclamação trabalhista explicável tão somente pelo 

inegável intuito da Reclamante de se locupletar indevidamente às 

custas da Reclamada.  

 

DO MÉRITO 

DA JORNADA DE TRABALHO 

A Reclamante ingressou aos serviços da Reclamada 

em 01/09/2017 para exercer a função de atendente, laborando de 

segunda à sábado, com jornada de trabalho das 16:00 às 22:00 horas 

com intervalo de 00:15 minutos para repouso e alimentação, sendo 

dispensado no dia 15/11/2017, percebendo com último salário o valor 

de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). 

 

DO DESVIO/ACÚMULO DE FUNÇÃO 

Alega a obreira que foi contratada para a função 

de “atendente”, porém realizava as funções de operadora de caixa e 

limpeza geral da loja, dessa forma, requer o pagamento de no mínimo 

30% de adicional ao salário face ao acúmulo de função.  

Indevido o pleito! 

Isto porque, conforme se depreende da imagem 

anexada aos autos o estabelecimento comercial da Reclamada é 

minúsculo. Sendo função de cada uma das atendentes anotar o 

pedido do cliente e receber o valor correspondente. E, também, é 

dever de todos funcionário manter seu local de trabalho limpo. 
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Portanto, não há que se falar em desvio de função, pois efetivamente 

não houve.  

Todas as funções desempenhadas pela Reclamante 

são inerentes ao cargo de atendente comercial. Portanto, indevido o 

pleito.  

 

DAS ANOTAÇÕES NA CTPS 

Alega a Reclamante que foi admitida no dia 

05/07/2017, porém sua carteira somente teria sido assinada no dia 

01/09/2017. Afirma também que teria sido avisa de sua dispensa no dia 

23/11/2017 e, que, no entanto, no TRCT consta a data de 15/11/2017 

como o dia do afastamento de suas atividades. Dessa forma, pleiteia a 

modificação das datas de admissão e afastamento, bem como o 

recebimento das verbas daí decorrentes.  

No entanto, tal pleito não merece prosperar. 

Isto porque, conforme se depreende da CTPS da 

Reclamante, a data de sua admissão foi no dia 01/09/17 e o seu 

afastamento se deu no dia 16/11/17, fato este confirmado através do 

TRCT anexado aos autos pela Reclamante.  

  

DAS HORAS EXTRAS  

Alega, ainda, a Reclamante que sua jornada de 

trabalho era de segunda a sexta-feira, das 16:00 às 22:00 horas, sábado 

das 08:00 às 16:00 horas e domingo das 10:00 às 22:00 horas, com 

intervalo de 5:00 minutos para alimentação e descanso. Dessa forma, 

requer o pagamento das horas extras trabalhadas.  

Indevido, o pleito! 

Isto porque, todas as vezes que a Reclamante fez 

horas extras estas foram devidamente pagas, conforme recibo 

preenchido e assinado pela própria Reclamante em anexo aos autos.  

Além disso, a alegação de que a Reclamante não 

gozava de seu horário de descanso e alimentação não merece 

prosperar, isto porque não há na loja nenhum supervisor e, dessa forma, 

não havia ninguém para impedir que a Reclamante gozasse de seu 
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intervalo. Dessa forma, verifica-se que no estabelecimento comercial da 

Reclamada ficavam apenas os funcionários, sendo eles mesmos, 

responsáveis pelo gozo do horário de repouso e alimentação.  

 

DA ESTABILIDADE DECORRENTE DA GRAVIDEZ 

Alega, também, que a demissão da Reclamante 

teria sido injusta, vez que a mesma havia comunicado a Reclamada de 

sua gravidez e, com isso, requer a reintegração do emprego ou 

pagamento de indenização pelo período correspondente à 

estabilidade.  

Também não merece ser acolhido o referido pleito. 

Isto porque, o artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT, 

estabelece a garantia de emprego à empregada gestante sendo 

vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa. Portanto é 

evidente que a estabilidade não abarca a demissão por justa causa. 

Pois bem, também alega a Reclamante que sofreu 

dispensa discriminatória em função de sua gravidez, no entanto, tal 

afirmação não merece prosperar, isto porque a Reclamante não 

informou à Reclamada sobre sua gravidez. Em verdade, sua dispensa foi 

por justa causa, nos termos do artigo 482, “e” da CLT, ou seja, desídia no 

desempenho das respectivas funções 

Conforme encontra-se no Termo de Rescisão do 

Contrato de Trabalho em anexo.  

Isto porque a obreira agia com negligência, desleixo 

e relaxamento. Apesar dos constantes avisos da Empregadora, a 

obreira continuou a agira da mesma forma até o momento em que 

ocorreu a quebra da confiança e ensejou a dispensa por justa causa.  

Portanto a Reclamante, foi desligada por justa 

causa, em razão da quebra da fidúcia depositada à Reclamante, 

tendo se tornado insustentável a manutenção do contrato de trabalho. 

Inexiste a referida estabilidade provisória da 

Reclamante face a demissão por justa causa e, ainda, veja-se que na 

data do afastamento (10/11/17) a Reclamante já estava ciente de sua 

gestação, conforme exame médico realizado no Laboratório 

Citocenter anexado aos autos pela própria autora (01/11/2017).  
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Porém a Reclamante nunca avisou à Reclamada de 

que estava grávida, vindo esta a tomar conhecimento de sua gravidez 

comente através da presente demanda.  

Ressaltamos ainda que a Reclamante não 

demonstrou que tem a intenção na manutenção do emprego, mas tão 

somente em buscar a indenização, sem a devida contrapartida de 

prestação do trabalho, de modo que, demonstra estar agindo com 

abuso de direito.  

Dessa forma, a atitude da Reclamante configura o 

abuso de direito. Ou seja, o direito à estabilidade existe, mas deve ser 

exercido dentro dos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes, consoante indica o artigo 187 do 

Código Civil brasileiro. 

Ora Excelência, não foi para casos dessa natureza 

que o legislador constituinte estatui essa importante norma de proteção 

à vida. Certamente, não estava em seu âmbito de cogitação que a 

disposição constitucional fosse utilizada para que uma empregada 

ludibriasse sua ex-empregadora, escondesse-se dele e posteriormente 

buscasse o Poder Judiciário a fim de receber salários de todo um 

período sem trabalhar - pois é precisamente isso o que pretende a 

reclamante 

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 

13.015/2014. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO - 

GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVA. MÁ-FÉ. Tendo em vista a conduta 

desleal da reclamante, que, sem dúvida, deixou de 

observar o princípio da boa-fé, uma vez que, apesar 

de ter tomado conhecimento do seu estado 

gravídico em momento posterior ao término do 

contrato de trabalho, quedou-se silente até o 

ajuizamento da presente reclamação em que se 

pleiteia somente a indenização substitutiva do 

período de estabilidade, com projeção do término 

na data provável do parto, ainda que plenamente 

possível a sua reintegração, não há como aplicar o 

entendimento jurisprudencial desta Corte 

consubstanciado na Súmula 244, I, do TST. Recurso 

de revista não conhecido. (RR - 957-

27.2014.5.08.0013, Relator Ministro: Márcio Eurico 
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Vitral Amaro, Data de Julgamento: 26/10/2016, 8ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 28/10/2016.) 

(Destacamos). 

Dessa forma, torna-se indevido o reconhecimento 

da estabilidade provisória e as verbas decorrentes, face à dispensa por 

justa causa, bem como a má-fé da Reclamante. 

 

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Outrossim, alega a Reclamante que sua dispensa 

teria sido discriminatória em função de sua gravidez e, requer, a 

indenização por danos morais no exorbitante valor de R$ 28.000,000 

(vinte e oito mil reais).  

Porém o presente pleito não merece amparo.  

Não assiste nenhuma razão ao Reclamante quanto 

ao malfadado pedido de reparação de danos morais, senão vejamos:  

A uma, deve o Reclamante provar que sofreu danos 

morais, para fazer jus a qualquer indenização sob esse título. 

Alega a Reclamante que teria sido vítima de 

dispensa discriminatória, face a sua gravidez, no entanto, tal argumento 

não merece prosperar, pois a Reclamante não deu ciência de tal fato à 

Reclamada, preferindo ocultar sua gestação, para, em seguida, ajuizar 

ação trabalhista com o cunho de obter uma indenização.  

Ademais, são pressupostos da responsabilidade civil 

por ato ilícito (danos morais e/ou materiais): a) ação ou omissão do 

agente; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de causalidade; d) 

dano experimentado pela vítima.  

Dano moral é o prejuízo que atinge não o patrimônio 

de uma pessoa, mas sua intimidade, sua integridade psíquica, sua 

honra, sua imagem, seu nome, em suma: seus valores morais.  

Não obstante, a exemplo do dano material, para 

que se justifique a indenização, há necessidade de ficar cabalmente 

caracterizado o fato típico, o dano à vítima, o nexo causal entre o fato 

e o dano, bem como a responsabilidade do agente.  
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Para surgir o dever de indenização, impõe-se a 

existência de dano e o nexo causal entre este o fato ocorrido, de modo 

que, na ausência de nexo causal, não há que se falar em reparação 

civil.  

In casu, o Reclamante deve comprovar que sofreu 

os danos alegados na inicial, ônus que lhe cabe, nos termos do art.373, 

I, do CPC, c/c art.818 da CLT.  

A ausência de nexo de causalidade entre o dano e 

a ação ou omissão afastam a responsabilidade da ré pelo evento, não 

havendo que se falar em indenização, quer material, quer moral, eis 

que ausente um dos requisitos para a incidência do instituto da 

reparação civil, como já declinado.  

No caso de restar devida alguma indenização à 

reclamante, o que se admite apenas por amor ao argumento, nesse 

sentido, a jurisprudência é uníssona ao entender que a penalidade 

deve ser fixada de forma moderada, para não gerar um 

enriquecimento sem causa por parte da vítima: 

EMENTA: DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DUPLA CAUSAÇÃO. A 

fixação do quantum reparatório de danos morais 

decorrentes de acidente de trabalho deve sopesar, 

segundo o consenso adotado na jurisprudência e na 

doutrina, o grau de culpa do agente causador do 

dano, a intensidade do ânimo de ofender, a 

extensão da lesão e a responsabilidade da vítima no 

evento. Deve, ainda, possuir caráter pedagógico, 

além de retributivo, não se admitindo, validamente, 

que o causador do dano seja obrigado a pagar 

indenização condizente tão-somente com a sua 

condição econômica. O julgador deve ser 

cauteloso, fixando valor suficiente para dar alívio ao 

indenizado, mas o bastante para inibir o agente à 

prática de atos semelhantes, evitando-se, ainda, 

que o ressarcimento transforme-se em fonte de 

enriquecimento injustificado. Havendo dupla 

causação, descurando-se o trabalhador de regras 

mínimas de segurança e agindo com imprudência, 

há de se reduzir o valor da indenização. Proc. 02390-
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2004-129-03-00-8 RO, TRT 3ª Reg., DJMG 12.04.2006) 

(Grifos nossos) 

Portanto, indevido o pleito em testilha. 

 

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS  

De outro lado, requer a Reclamante indenização por 

danos materiais face à dispensa durante o período de estabilidade sem 

o consequente pagamento das verbas rescisórias.  

Contudo, o referido pleito é indevido pelo simples 

fato de que não houve prejuízo material para a Requerida. Além disso, 

a dispensa por justa causa, afasta a estabilidade provisória da gestante 

e, portanto, todas as verbas daí decorrentes.  

 

DA MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT 

Indevido o pleito. 

Não há que falar-se em aplicação do artigo 467 da 

CLT, eis que as verbas rescisórias foram devidamente pagas na 

rescisão. Razão pela qual o pleito deverá ser julgado improcedente, o 

que desde já se requer.  

 

DA LIBERAÇÃO DAS GUIAS TRCT  

Pedido indevido, face a dispensa por justa causa. 

Por cautela, caso o d. Juiz entenda pela reversão da justa causa, a 

reclamada seria responsável pela obrigação de fazer, ou seja, entrega 

das guias. A indenização substitutiva pleiteada somente  

seria possível se a ré fosse intimada para entregar os 

referidos formulários e se negasse a cumprir a obrigação de fazer. 

   

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Impugna a Reclamada veementemente a 

pretensão. 
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Primeiro, porque a Reclamante não preenche 

todos os requisitos exigidos concomitantemente pela Lei 5.584/70 e 

porque não está assistido por sua entidade sindical, ao contrário, está 

sendo patrocinado por advogado particular, o que afasta o pleito em 

questão, segundo melhor doutrina e jurisprudência a respeito. 

Segundo, porque a declaração acostado ao libelo não se encontra 

nos termos legais. 

Por último, porque ineficaz declaração de pobreza 

inserida em exordial, vez que não formulada nos termos legais, além 

do que por procurador sem poderes para assumir responsabilidade 

criminal decorrente de eventual declaração falsa, sendo certo que, a 

procuração outorgada ao ilustre patrono da Reclamante não contém 

poderes especiais para este fim, condição sine qua non, já que a 

cláusula ad judicia não autoriza o exercício desse poder. Inteligência 

dos artigos 1º a 3º da Lei 7.115/83. 

Ademais, fere o bom senso admitir os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a quem despreza a assistência legal 

e devida do sindicato de classe, para promover processo judicial, por 

meio de causídico particular. A corroborar o entendimento retro 

enposado, veja-se a jurisprudência pátria infra: 

“Custas. Gratuidade. A assistência gratuita 

(L. 1060/50) deve ser prestada pelo 

Sindicato (L. 5584/70, art. 14), não por 

advogado particular. Quem ganha acima do 

dobro do mínimo precisa provar a incapacidade 

financeira (L. 5584/70, art. 14, parágrafo 1º).” 

(Ac. 02990316145, T. 06, Data Julg. 22.06.1999 – 

Proc. 02909004822, Rel. Rafael E. Pugliese 

Ribeiro) 

“Assistência Judiciária. Na Justiça do 

Trabalho, a assistência judiciária a que se 

refere a Lei nº 1060/50 será prestada pelo 

Sindicado da categoria profissional que 

pertence o trabalhador. Estando este 

assistido por advogado particular, não faz jus 

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 18050807384386200000025635087

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18050807384386200000025635087
Assinado eletronicamente por: VICTOR GOMES PEREIRA SANTANA - 08/05/2018 07:41:28 - 1d0369e



ao benefício em tela.” (Ac. 09080469658, T. 09, 

Data Julg. 31.08.1998, Proc. 02980140257, Rel. 

Ildeu Lara de Albuquerque) – grifamos. 

Portanto, há que se indeferir o pleito.  

 

INCIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIÁRIA E FISCAIS 

Na remota e implausível hipótese de algum título 

ser deferido, o que se admite apenas por argumento, requer-se seja 

autorizada a dedução fiscal e a dedução de sua cota previdenciária, a 

teor do disposto no Provimento 01/96, da Corregedoria Geral da 

Justiça do Trabalho, mesmo porque não pleiteado responsabilidade 

exclusiva da reclamada sobre tais verbas, até porque o seria 

contrariamente ao que dispõe a legislação em vigência.  

 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

Impugnam-se os valores constantes do libelo, em 

especial o valor atribuído na causa, por aleatórios, calculados sobre 

verbas indevidas, além de estarem desacompanhados de seus 

demonstrativos analíticos, devendo, eventual condenação, ser objeto 

de regular execução de sentença, o que desde já se requer, 

reiterando-se, por oportuno, todos os limites e parâmetros postulados 

ao longo da presente peça defensiva. 

 

CONSIDERAÇÕES DERRADEIRAS  

Diante de todo o exposto, a Reclamada protesta 

por todo gênero de provas em direito permitidas, sem qualquer 

limitação e, em especial, pelo depoimento pessoal da Reclamante, 
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sob pena de confesso (En. 74 do E. TST), oitiva de testemunhas, 

juntada de documentos, exames periciais, vistorias, arbitramento e 

tudo o mais que possa convir ao interesse da Justiça. 

Requer e aguarda a Reclamada confiante que essa 

MM. Vara dando guarida ao presente contraditório, o faço para 

reconhecer e proclamar a total e absoluta IMPROCEDÊNCIA desta 

Ação, condenando a autora nas custas processuais e honorários 

advocatícios, caso essa MMª Vara entenda aplicável, ao caso, o 

princípio da sucumbência.  

Finalmente requer que as publicações e 

notificações relativas ao presente feito, sejam efetivadas em nome de 

Victor Gomes Pereira Santana, OAB/GO 42.117. 

 

Nestes termos, 

Pede Deferimento.  

Goiânia, 07 de maio de 2018. 

 

VICTOR GOMES PEREIRA SANTANA 

Advogado – OAB/GO 42.117 
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PROCESSO: 0010379-26.2018.5.18.0007
RECLAMANTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RECLAMADO
(S):

COCO & MIX LTDA- ME

 

Aos 08 dias do mês de maio do ano de 2018, na sala de sessões da Egrégia 7ª VARA DO
  TRABALHO DE GOIÂNIA/GO, no CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE

  SOLUÇÃO DE DISPUTAS - CEJUSC, doTribunal Regional do Trabalhoda18ª Região,sob a direção
 da Exmo(a). Juíza SARA LUCIADAVI SOUSA, realizou-se audiência relativa ao processo identificado

em epígrafe.

 

Às 08h27min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho,
apregoadas as partes.

 

Presente o(a) reclamante, Sr(a). ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES,
acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). WANDERSON FERREIRA, OAB nº 18096/GO.

 

Presente o(a) preposto do(a) reclamado(a) COCO & MIX    LTDA - ME, Sr(a). CLEIDIMAR
CRISTIANE RIBEIRO PIRES, desacompanhado(a) de advogado(a).

 

CONCILIAÇÃO INICIAL RECUSADA.

Esclarece(m) a(s) reclamada(s) que enviou(aram) a(s) defesa(s) por meio do peticionamento
eletrônico, sendo que neste ato ratifica(m) todos os seus termos.

Informa(m) ainda que enviou(aram) todos os documentos de representação, bem como os
documentos probatórios.

Vista ao(à) reclamante por 15 dias (NCPC, art. 350), a contar de 09/05/2018, inclusive.

 

Para prosseguimento, designa-se a audiência de instrução para o  dia 09/05/2019 às 13h30min,a
 ser realizada na sala de audiências da 7ª Vara do Trabalho, no 5ª andar do Fórum Trabalhista,

devendo as partes comparecer para depor, sob pena de confissão, trazendo as testemunhas que pretendem
que sejam ouvidas por este Juízo independente de intimação, nos termos do art. 825 da CLT.

As partes ficam cientes que compete às mesmas consultar os autos por meio do sítio eletrônico
deste Regional (www. trt18.jus.br).

Certifica-se que todos os atos foram realizados na forma e na presença das pessoas supracitadas,
ficando as mesmas dispensadas de apor assinatura, por questão de impossibilidade técnica do sistema
processual eletrônico adotado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com lastro nos
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art. 209,  caput, § 1º c/c art. 460, § 1º do CPC, aplicados subsidiariamente ao Processo do Trabalho por
força do art. 769 da CLT.

Nada mais.

Suspendeu-se às 08h33min.

 

 

 

 

Nada mais.
 

assinado eletronicamente
SARA  LUCIA DAVI SOUSA

Juíza do Trabalho
 

 

Ata redigida por LAURO LUSTOSA DE ALENCAR NETO, Secretário(a) de Audiência.
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 7ª VARA DO TRABALHO DA 
COMARCA DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS.

 

 

 

PROCESSO DE PROTOCOLO Nº. 0010379-26.2018.5.18.0007

RECLAMANTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

RECLAMADO: COCO & MIX LTDA - ME

NATUREZA: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.

 

 

 

COCO & MIX LTDA - ME, sociedade empresária, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
23.033.332/0001-78, com sede situada na Avenida Nero Macedo, Nº 400, Loja 115, Cidade Jardim, 
Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.423-250, por seu advogado, vem, respeitosamente, à 
ínclita presença de Vossa Excelência, na reclamação trabalhista que lhe move Angelita Cardoso da Silva 
Gimenes, requerer o que se segue:

 

Requer  ajuntada da procuração anexa.

 

Nestes termos,

Pede deferimento.

 

Senador Canedo, 08 de maio de 2018.

 

VICTOR GOMES PEREIRA SANTANA

ADVOGADO - OAB/GO 42.117
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
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MM. Juiz,

 

 

A parte RECLAMANTE se vale da presente peça para apresentar sua

 

R É P L I C A 

a CONTESTAÇÃO apresentada pela parte Reclamada nos seguines termos:.

 

DA SÍNTESE DA CONTESTAÇÃO

 

DAS ALEGAÇÕES INFIRMADAS PELA PARTE

RECLAMADA

 

Ressai da contestação que a parte reclamada, em linhas gerais, argumenta
que a Reclamante fora contratada somente em 01/09/2017 e não em 05/07/2017 conforme declinado na peça
vestibular, que fora demitida por justa causa com fundamento no art. 482, "e" da CLT, ou seja, desídia no
desempenho das respectivas funções conforme encontra-se no TRCT, isto porque a obreira agia com negligência,
desleixo e relaxamento apesar dos constantes aviso da empregadora, a obreira continuou a agir da mesma fora até
o momento em que ocorreu a quebra da confiança e ensejou a dispensa por justa causa, que a obreira não avisou
que se encontrava grávida sendo que a empregadora somente teria descoberto a gestação por ocasião do patrocínio
da presente demanda, que a parte reclamante não demonstra ter intenção na manutenção do emprego, mas tão
somente em buscar a indenização sem a devida contrapartida de prestação do trabalho, de modo que, demonstra
estar agindo com abuso de direito, que quanto ao dano moral afirma que a parte reclamante não o comprova até
mesmo porque, segundo consta, a reclamante fora demitida por justa causa e não por discriminação de estar a
mesma gravida, sendo indevido a liberação das guias de FGTS em razão da dispensa sem justa causa.

 

É o relatório.

 

 

DA RÉPLICA EM SI
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DA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA/RETIFICAÇÃO DA

CTPS DA PARTE RECLAMANTE/DA DEMISSÃO

DECORRENTE DA GRAVIDEZ DA RECLAMANTE/DA

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA RECLAMADA EM

REINTEGRAR A RECLAMANTE

A parte reclamada aduz que a parte reclamante não fora dispensa por estar
gravida, mais sim que fora demitida por JUSTA CAUSA ao argumento chulo de que "que fora demitida por justa
causa com fundamento no art. 482, 'e' da CLT, ou seja, desídia no desempenho das respectivas funções conforme
encontra-se no TRCT, isto porque a obreira agia com negligência, desleixo e relaxamento apesar dos constantes
aviso da empregadora, a obreira continuou a agir da mesma fora até o momento em que ocorreu a quebra da
confiança e ensejou a dispensa por justa causa", sendo que a parte reclamada faz uso da apresentação de supostas
conversas de whatsapp entre às mesmas, contudo, não consta a outra parte seria a reclamada, e ainda que constasse
não se faz constar as datas das conversas, e ainda assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela parte
reclamada não são suficientes para a demissão por justa causa da parte reclamante.

 

Em verdade, o que ocorrera foi o fato de que tão logo a parte reclamada teve
ciência da gravidez da parte reclamante, esta passou a perseguir a referida funcionária na tentativa de criar uma
situação que ensejasse sua demissão por justa causa, justamente por prever o ajuizamento de demanda trabalhista e
por saber que a parte autora teria direito a estabilidade no emprego, fato este que será oportunamente provado por
meio das testemunhas que compareceram independentemente de intimação.

 

Quanto a alegação de que a parte reclamante não comunicou a gravide à
parte reclamada, melhor sorte não lhe assiste, eis que deu-se sim tal comunicação, ainda que verbal, contudo, a
parte reclamada disse que não teria condições e não queria manter o contrato de trabalho com a mesma em razão
de sua gravidez, eis que a reclamante ficaria um considerável tempo afastada de suas atividades, quanto então a
parte reclamada haveria de contratar outra pessoa.

 

Saliente-se que a reclamante provém de outro Estado, do Maranhão, não
possuía experiência na respectiva área, e estava a pouco tempo contratada (05.07.2017), sendo que a reclamante
sempre se sentia humilhada pela parte reclamante em razão de sua origem, do fato de que não possui instrução
alguma e tão pouco qualificação.

 

Quanto a alegação de que a parte reclamante está interessada tão somente no
recebimento da indenização, e não na sua reintegração às suas atividades, verificamos que também não lhe assiste
razão, eis que é a própria reclamada que em sua defesa argumenta que "houve a quebra de confiança", de onde se
pode perceber que a parte reclamante não teria chances alguma de se ver reintegrada em suas atividades junto à
reclamada, até mesmo porque trazemos ao conhecimento deste douto juízo que a parte reclamante tentou
permanecer no emprego, pediu, chegou a implorar, contudo, não fora atendida pela parte reclamada. Cabe rechaçar
a este douto ainda que se a parte reclamada tivesse interesse em reintegrar a autora em suas ocupações, ou seja, no
emprego, teria efetuado tal proposta por ocasião da audiência inicial realizada no último dia 08.05.2018, contudo,
não apresentou proposta alguma.
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Voltando quanto a demissão sem justa causa, entendemos que a mesma há
de ser retificada, eis que a parte reclamante, ao contrário do que afirma a parte reclamada em sua defesa, não dera
causa, motivos suficientes para sua demissão, ainda mais por justa causa, ou seja, razão não lhe assiste.

 

Como visto, por ter a demandada arguido a justa causa, atraiu para si o ônus
da prova sobre este fato jurídico, porquanto constitui fato impeditivo da pretensão autoral, a teor do artigo 373,
inciso II, da Lei Instrumental Civil.

 

Por outro norte, impende lembrar que, para a configuração da justa causa
obreira, necessária se faz a reunião dos seguintes requisitos: a tipificação legal da falta, a autoria obreira da
infração e sua ação dolosa/culposa, bem ainda que não tenha havido perdão tácito, bis in idem, e que haja
imediaticidade, proporcionalidade, adequação e nexo causal na aplicação da penalidade.

 

Verifica-se  que a parte reclamada não comprova nos autos que tenhain casu
advertido por escrito a reclamante em nenhum momento pelos fatos levianamente alegados, que a reclamante
trabalhava com desleixo, negligência ou relaxamento.

 

Ante o exposto, verifica-se que demissão da parte reclamante por justa
causa fora injusta, motivo pelo qual deverá deve ser retificada o TRTC e a CTPS da reclamante para que
passe a constar como sendo a demissão SEM JUSTA CAUSA, bem como deve-se declarar por sentença que
a parte reclamante faz jus às férias e gratificação natalina proporcionais, aviso prévio indenizado, multa
fundiária, bem como à entrega das guias que lhe permitam a movimentação da conta fundiária e habilitação

.ao benefício do seguro-desemprego

 

 

ADMISSÃO - ANOTAÇÃO DA CTPS - REMUNERAÇÃO

A Reclamante foi admitida pela Reclamada no dia 05/07/2017, tendo sua
CTPS anotada somente no dia 01/09/2017, para laborar na função de "atendente", percebendo remuneração inicial
de R$ 937,00 sendo esta sua última remuneração. Documentos anexos.

 

A Reclamante foi avisada da sua demissão no dia 23/11/2017, no entanto o
TRCT consta como data de afastamento o dia 15/11/2017.

Por tal razão, requer a Reclamante que sua CTPS seja retificada para
constar a data de admissão em 05/07/2017 e a baixa no dia 23/11/2017, devendo ser computado a projeção

.do AVISO PRÉVIO

 

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 18052317344626100000025968314

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18052317344626100000025968314
Assinado eletronicamente por: WANDERSON FERREIRA - 23/05/2018 17:34:46 - bcbc20a



Desta feita, estando a Reclamante fora do período de experiência de 90 dias,
a mesma faz jus às verbas do contrato por prazo indeterminado, como aviso-prévio indenizado (30 dias); 13º
proporcional (5/12 avos); férias proporcionais (5/12 avos) + 1/3; e multa de 40% sobre o FGTS, sob pena de
indenização substitutiva a lhe ser paga diretamente, bem como seja compelida a emitir o TRCT sob o código
SJ2 e emissão de Chave de Conectividade Social, devendo, deste modo, ser retificada o TRTC e a CTPS da
reclamante para que passe a constar como sendo a demissão SEM JUSTA CAUSA, bem como deve-se
declarar por sentença que a parte reclamante faz jus às férias e gratificação natalina proporcionais, aviso
prévio indenizado, multa fundiária, bem como à entrega das guias que lhe permitam a movimentação da
conta fundiária e habilitação ao benefício do seguro-desemprego, devendo a retificação do TRCT e CTPS
fazer a data de admissão em 05/07/2017 e a baixa no dia 23/11/2017, devendo ser computado a projeção do
AVISO PRÉVIO.

 

Admite-se a compensação dos valores fundiários efetivamente pagos e
depositados pela Reclamada a favor da Reclamante, desde que comprovados.

 

 

JORNADA DE TRABALHO - HORAS EXTRAS

 

A jornada de trabalho da Reclamante era de segunda-feira a sexta-feira das
16:00 horas às 22:00 horas, sábado das 08:00 horas às 16:00 horas e domingos e feriados das 10:00 horas às 22:00
horas (verificar se está correto o horário de trabalho), com intervalo de 15 minutos para repouso e alimentação.

 

Conquanto, a Reclamante usufruía apenas 5 minutos diários de pausa para
alimentação, descanso e higienização.

 

Assim, requer o pagamento integral das horas extras laboradas com
acréscimo de 50% da hora normal durante todo o contrato de trabalho.

 

 

DEMISSÃO ARBITRÁRIA E SEM JUSTA CAUSA -

ESTABILIDADE DECORRENTE DA GRAVIDEZ

APLICAÇÃO DO ARTIGO 10, II, "b", DO ADCT

APLICAÇÃO DA SÚMULA 244 I E II DO TST APLICAÇÃO

DA OJ 399 DA SDI-1 DO TST APLICAÇÃO DO ARTIGO 471

DA CLT

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 18052317344626100000025968314

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18052317344626100000025968314
Assinado eletronicamente por: WANDERSON FERREIRA - 23/05/2018 17:34:46 - bcbc20a



 

Ao que pese o TRCT constar como data de aviso prévio o dia 15/11/2017, a
Reclamante foi devidamente notificada de sua demissão somente no dia 23/11/2017, sendo este seu último dia de
trabalho.

 

A demissão da Reclamante ocorreu de forma arbitrária haja vista que no ato
de sua demissão a mesma estava grávida, e já havia comunicado seu estado gravídico para a Reclamada.

 

No entanto, a Reclamada mesmo ciente da gravidez da Reclamante ignorou
seu estado gravídico, e demitiu a Reclamante, o que se pode comprovar pelos documentos e exames médicos ora
juntados.

 

A Reclamante comunicou a Reclamada sobre seu estado antes da efetivação
de sua demissão, pois sua gravidez ainda estava no início, estando com oito semanas de gestação.

 

O artigo 10, inciso II, alínea "b" do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e a Súmula 244 do TST estabelecem que é vedada a dispensa  arbitrária  ou  sem  justa  causa  da             
empregada  gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto,   no entanto, verificamos que
a parte reclamada de forma ardilosa criou uma ficta situação, capenga diga-se de passagem, e a demitiu por
justa causa, certamente com o intuito de se safar da indenização correspondente ao período de estabilidade

.decorrente de sua gravidez, da qual a parte reclamada já tinha ciência

 

Desta forma, deve ser declarada nula a dispensa da Reclamante, fazendo jus
a estabilidade de até 5  meses  após  o  parto, devendo  a  Reclamada  reintegrá-la  liminarmente  no  emprego  com                       
o pagamento  de  todas  as  verbas  salariais  e  seus  reflexos,  do  período desde a injusta demissão até a data da                   
reintegração.

 

No entanto, caso não seja possível a reintegração da Obreira, pleiteia-se pela
indenização de todo o período da estabilidade, desde a sua demissão até cinco meses após o parto, (Súmula 244, II,
do TST e OJ nº 399 da SDI-1 do TST).

 

Para colaborar com o que entende ser direito da Reclamante, veja-se o
entendimento de alguns Tribunais pátrios.

 

GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. I - O desconhecimento
do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento
da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). II
- A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se
der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia
restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período
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de estabilidade.  III - A empregada gestante tem direito à estabilidade 
provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de
admissão mediante contrato por tempo determinado. (Súmula 244 do c.
TST) (TRT18, RO - 0010553-41.2014.5.18.0018, Rel. GABINETE DA
OAB - LEI Nº 7.873/1989, 3ª TURMA, 26/11/2014).
 
RECURSO ORDINÁRIO.  ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 
EMPREGADA GESTANTE.  REINTEGRAÇÃO ASSEGURADA. 
Demonstrando a prova documental, que a Empregada ainda encontra-
se Dentro do período de estabilidade, autoriza-se a sua reintegração,
nos termos da Súmula nº 244, do TST. (TRT-6 - RO: 1186200712106005
PE 2007.121.06.00.5, Relator: Eneida Melo Correia de Araújo Data de
Publicação: 12/06/2008)

 

Neste ínterim, requer a reintegração da Reclamante, e não sendo possível a
reintegração, requer o pagamento de indenização pela sua injusta demissão em 23/11/2017 até o fim do período de
estabilidade.

 

Registre-se, que durante todo o período do afastamento a Reclamante fará
jus a todas as vantagens pertencentes à categoria, como por exemplo, os reajustes salariais decorrentes da data-base
da categoria, férias, 13º salário, FGTS, vale-alimentação, convênio médico, etc. (aplicação do artigo 471 da CLT).

 

 

ATO DISCRIMINATÓRIO PRATICADO PELA EMPRESA -

DEMISSÃO DE EMPREGADA GRÁVIDA - VIOLAÇÃO DA

PROTEÇÃO À MATERNIDADE VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE

HUMANA DO TRABALHADOR - INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS

 

Um dos casos típicos de Dano Moral no âmbito trabalhista é a dispensa de
empregada grávida como ato discriminatório justamente para impedir o direito da estabilidade (Lei 9029/95 e
artigo 373 - A, da CLT).

 

Dentre os fatos ensejadores à reparação por danos morais, temos entre
outros, a demissão de uma empregada grávida para violar a proteção à maternidade e o princípio da dignidade
humana, previstos em nossa Constituição Federal, senão vejamos:
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela União
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
...
III - a dignidade da pessoa humana;
...
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos;
...
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos
específicos, nos termos da lei;
...
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

 

Os incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal estabelecem que:

 

"Art. 5º Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
...
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
...
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.

 

A reparação do dano moral encontra fundamento na teoria da
responsabilidade civil, que alberga um princípio geral de direito, segundo o qual quem causa prejuízo a outrem,
tem o dever de repará-lo.

 

Tal princípio encontra-se inserto nos arts. 186 e 927, do Código Civil, que
dispõem:

 

"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 ilícito".
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"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo."
Parágrafo único. "Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem".

 

Para fins de responsabilidade civil, ocorrerá o dano quando houver "lesão
nos interesses de outrem, tutelados pela ordem jurídica, quer sejam de ordem patrimonial, quer sejam de

.  (Ari ossidonio Beltran. O Novo Código e a responsabilidade civil do empregador,caráter não patrimonial"  
Revista LTr, v. 67, nº 1, p. 56).

 

A Reclamada tomando a atitude de demitir a Reclamante durante a gravidez
causou-lhe lesão de ordem material, que foi o não pagamento das verbas decorrentes do período estabilitário.

Em detrimento a lesão de ordem moral, a Reclamada ao violar a proteção à
maternidade e o princípio da dignidade humana atingiu a sua honra subjetiva e a sua honra objetiva, já que a
Reclamante ficou completamente desamparada por estar desempregada, fato este ensejado pelo ato desumano da
empresa.

 

Percebe-se que a empresa não levou em consideração o estado frágil que a
Obreira se encontrava, pois tinha acabado de receber a notícia de sua gravidez e sabia que daquele momento em
diante a sua vida seria voltada para o bem estar da criança, o que de fato não ocorreu, por culpa da Reclamada que
a demitiu imotivadamente e de forma discriminatória e arbitrária.

 

Ressalte-se ainda que o dano moral no presente caso encontra
fundamento ainda no fato de que a parte reclamada ter demitido a parte reclamante por justa causa, justa
causa esta que, contudo, jamais ocorreu. O que verifica, em verdade, é que a parte reclamada tenta simular
um fato que jamais existiu, e ainda que existisse, verifica-se que a parte reclamada não trouxe aos autos as
advertências à obreira a fim de se comprovar a pratica de tais atos de negligência, relaxamento ou desleixo.

 

Vale observar que a Reclamante está desempregada e terá seu filho sem
nenhum apoio financeiro além do seu marido, apesar da Reclamante ter sido boa empregada, sem faltas e
penalidades durante todo o contrato de trabalho com a Reclamada.

 

Assim, diante do exposto, requer o pagamento de indenização pelos danos
morais causados à Reclamante, sendo o valor da indenização arbitrado por Vossa Excelência, o que se sugere o
importe R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

 

 

DO DESVIO OU ACÚMULO DE FUNÇÃO 
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Ao que pese a Reclamante ser contratada para a função de "atendente", a
mesma realizava serviços alheios ao contrato de trabalho laborando habitualmente como operadora de caixa e
limpeza geral da loja.

 

O acúmulo de funções caracteriza-se pelo desempenho de função/atribuição
que extrapola o objeto contratado, ou seja, quando o trabalhador, além de exercer as suas funções ordinárias, passa
a acumular funções que lhe exigem maior responsabilidade ou acarretem maior desgaste físico ou psicológico.

Haverá acúmulo de funções quando o empregado, originalmente contratado
para o exercício de uma determinada função, passa a exercer, conjuntamente com esta, atribuições que não são
compatíveis com a função contratada.

Dessa forma, observa-se que as diferenças salariais decorrentes de acúmulo
de funções são cabíveis em se tratando de novação objetiva do contrato, quando o empregado passa a

.desempenhar juntamente à função original, outra totalmente diversa

 

A jurisprudência tem se posicionado da seguinte forma:

 

PLUS SALARIAL POR ACÚMULO DE FUNÇÕES. O pedido de plus
salarial por acúmulo de funções pressupõe alteração contratual com
acréscimo indevido de tarefas no decorrer do contrato, de forma a
exigir maior responsabilidade ou desgaste do empregado, o que restou
demonstrado nos autos. Percentual que se fixa em 30% do salário do
reclamante, dada a diversidade e complexidade das tarefas
desempenhadas. (TRT 4ª Região - Processo 0000689-54.2014.5.04.0701 -
Redator Maria Cristina Schaan Ferreira - Data Publicação 04/05/2016).
 
DIFERENÇAS SALARIAIS. ACÚMULO DE FUNÇÃO.
MOTORISTA E FISCAL DE CONTRATOS. Se o trabalhador, no
decorrer do contrato de trabalho, passa a acumular funções para as
quais não foi contratado, resultando em aumento da responsabilidade e
da complexidade das atribuições, faz jus ao pagamento de um
acréscimo salarial pelo acúmulo. (TRT 4ª Região - Processo 0000915-
10.2013.5.04.0761 - Redator Cláudio Cassou Barbosa - Data Publicação 08
/03/2016).

 

Destarte, o acúmulo de função é claramente visível, uma vez que a
Reclamante passou a exercer atividade de operadora de caixa, atribuição que lhe exige maior responsabilidade e
desgaste psicológico.

 

Pelo exposto, requer V.Exa. se digne a condenar a Reclamada, no
pagamento à Reclamante, do adicional de no mínimo 30% por desvio ou acúmulo de função por todo o contrato,
com incidência em horas extras, DSRs, feriados, 13º salário, férias + 1/3, aviso prévio, INSS, complementação
salarial e FGTS + 40%.
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DA APLICAÇÃO DO ART. 467 DA CLT

Ante a existência de verbas salariais incontroversas, requer o pagamento das
mesmas na data do 1º comparecimento das partes perante esse Juízo, sob pena de pagamento em dobro, conforme
previsão expressa no art. 467 da CLT.

 

 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Requer-se a inversão do ônus da prova, com base nos princípios
protecionistas ao trabalhador bem como da aptidão da prova, que insignificância que o ônus  é de quemprobandi
tem condições de cumpri-lo, o que no caso em questão, é da Reclamada.

 

ÔNUS DA PROVA.  PRINCÍPIO DA APTIDÃO DA PROVA.   
INVERSÃO DO ONUS PROBANDI.  Para melhor proteger o 
trabalhador, vige hoje no direito do trabalho o princípio da aptidão da
prova, a significar que o ônus probandi é de quem possui condições de
cumpri-lo, em oposição à já conhecida regra geral inserida no art. 333,
I, do CPC e no art. 818 da CLT. No presente caso, embora fossem os
únicos a possuírem a aptidão da prova, os reclamados não juntaram aos
autos o demonstrativo dos cálculos atuariais hábeis a demonstrar que o
reclamante recebeu todo o valor que lhe era efetivamente devido. 
Assim, por não ter o reclamado se desincumbido do ônus ,probandi
nega-se provimento ao recurso ordinário. (TRT 16º R. ROS 186600-
79.2008.5.16.0002; Rel. Des. James Magno Araújo Farias; DEJTMA 29/04
/2011; pág. 6).

 

Assim requer que a Reclamada seja compelida a fazer a juntada na primeira
audiência, sob pena de confissão, dos documentos que se encontram em seu poder, de  acordo com os artigos 396 e 
seguintes do CPC, quais sejam;  contrato de trabalho,  contracheques,  cartões  de  ponto  e demais documentos           
pertinentes à Obreira.

 

 

DAS VERBAS RESCISÓRIAS E DA INDENIZAÇÃO PELO

PERÍODO DE ESTABILIDADE

Conforme já demonstrado, a Reclamante foi demitida em 23/11/2017, no
entanto a Reclamante já estava grávida, e goza de estabilidade provisória.
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Destarte, devido a todo abalo emocional que a Reclamante sofreu por se ver
sem emprego e grávida a mesma não tem condições psicológicas para ser reintegrada, assim requer o pagamento
das verbas descritas  abaixo,  já  contabilizando  o  período  de  estabilidade  da Obreira,  bem  como  das  verbas                         
rescisórias  devidas: 

 

Considerando a data provável do parto em 30/06/2018, temos:

 

 

REMUNERAÇÃO R$ 937,00

Estabilidade (da demissão ao parto)7 meses.. R$ 6.559,00;

Estabilidade (após o parto) 5 meses........ R$ 4.685,00; 

Aviso Prévio Indenizado 30.................... R$ 937,00;

FGTS 5m + 7M + 5 m ......................... R$ 1.274,32;

Multa do FGTS 40%%............................ R$ 509,72;

13º salário integral ......................... R$ 937,00;

13º salário profissional 5/12 avos ........... R$ 390,41;

FGTS sobre 13º salário ....................... R$ 106,19;

Multa do FGTS 40%% sobre 13º salário........... R$ 42,47;

Multa do artigo 467..(15.441,11 x 50%)...... R$ 7.720,55;

Danos morais................................ R$28.000,00;

TOTAL ..................................... R$ 51.161,66.

 

Tendo a Reclamante sido demitida em 23/11/2017, mesmo estando grávida,
gozando, portanto de estabilidade provisória, caso não seja possível a bem como as Guias do Seguro Desemprego,
para o levantamento do benefício equivalente a 03 parcelas, sob pena de indenização substitutiva, de valor igual a
sua última remuneração.

 

 

PEDIDOS

Pelo exposto, pleiteia a Reclamante pela procedência de todos os pedidos a
seguir delineados;
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a) O deferimento do benefício da gratuidade da justiça, pois a Reclamante
não possui condições de arcar com as custas processuais,  preenchendo, assim, os requisitos da Lei nº 1.060/50. 

 

b) A retificada o TRTC e a CTPS da reclamante para que passe a
constar como sendo a demissão SEM JUSTA CAUSA, bem como deve-se declarar por sentença que a parte
reclamante faz jus às férias e gratificação natalina proporcionais, aviso prévio indenizado, multa fundiária,
bem como à entrega das guias que lhe permitam a movimentação da conta fundiária e habilitação ao
benefício do seguro-desemprego, devendo a retificação do TRCT e CTPS fazer a data de admissão em 05/07

./2017 e a baixa no dia 23/11/2017, devendo ser computado a projeção do AVISO PRÉVIO

 

c) O pagamento de indenização por todo o período de estabilidade
provisória da Reclamante, desde a injusta demissão da Obreira, em 23/11/2017, sendo que os valores apurados
devem ser atualizados com juros e correção monetária, além do pagamento das verbas rescisórias (Aviso Prévio,
FGTS, multa de 40%, 13º salário integral e parcial), aqui representando o valor de R$ 15.441,11 (quinze mil,
quatrocentos e quarenta e um reais e onze centavos).

 

d) A condenação da Reclamada ao pagamento de danos morais, decorrente
da dispensa imotivada e discriminatória da Obreira que estava gestante, sendo o valor da indenização arbitrado por
Vossa Excelência, o que se sugere o importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

 

e) A retificação na CTPS da Reclamante devido a sua estabilidade
provisória.

 

f) A aplicação da multa do artigo 467 da CLT, caso as verbas incontroversas
não sejam pagas na primeira audiência no valor de R$ 7.720,55 (sete mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e
cinco centavos).

 

g) Inversão do ônus da prova, para que a Reclamada apresente nos autos os
documentos pertinentes ao contrato de trabalho de Obreira, tais como, contrato, cartões de ponto, contracheques,
etc.

 

h) Apuração dos valores ora pleiteados, em regular liquidação de sentença,
acrescidos de juros moratórios e correção monetária

 

i) Por cautela que haja compensação/dedução de valores que tenham sido
pagos, desde que devidamente comprovado nos autos, a fim de afastar a má fé.
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j) A produção de todos os meios de provas em direito admitidas, em
especial o depoimento das partes e oitiva de testemunhas.

 

Requer e protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
permitidos, especialmente o depoimento pessoal da Reclamada, sob pena de confissão, inquirição de testemunhas,
juntada de documentos, etc.

 

REQUER, por fim, a condenação da parte requerido no pagamento dos
honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 791-A da CLT no percentual máximo de 15% (quinze

.por cento) sobre o valor da condenação

 

Nestes Termos,

Pede deferimento.

 

Goiânia, 23 de maio de 2018.

 

pp.

 

Lucimar Abrão da Silva

OAB/GO 14.412

 

Wanderson Ferreira

OAB/GO 18.096
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

 

 

MM. Juiz,

 

 

RESSAI dos autos que fora a audiência conciliatória fora realizada no
último dia 08.05.2018, contudo, na referida data verificamos que a audiência de instrução e julgamento fora
designada/agendada tão somente para a data de 09.05.2019 às 13:30 horas, ou seja, 01 (um) ano e 01 (dia)

.após a realização da audiência conciliatória

 

TRAZEMOS ao conhecimento deste douto juízo que a parte autora é pessoa
simples, não possui família em Goiás e nem esposo, estando atualmente vivendo de favor, eis que por se encontrar
gestante, não encontra trabalho, sendo que seu parto ocorrerá no máximo até o mês de junho de 2018 início de
julho, razão pela qual solicita a este douto juízo que se digne a REDESIGNAR a referida AUDIÊNCIA DE
INSTRUMENTO E JULGAMENTO para data mais próxima o possível, intimando-se às partes

.pessoalmente, inclusive por seus procuradores também pessoalmente

 

Nestes Termos,pede deferimento.

 

Goiânia, 23 de maio de 2018.

 

pp.
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Lucimar Abrão da Silva

OAB/GO 14.412

 

Wanderson Ferreira

OAB/GO 18.096
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

 

DESPACHO

 

 

Vistos etc.

A presente ação aguarda em pauta para realização da instrução processual.

Esta magistrada assumiu a titularidade desta Vara, em 08 de junho pp e,

desde então, vem envidando esforços para uma melhor adequação da pauta de audiências de instruções.

Analisando a pauta de audiências de instruções, com designações até 29/05

/2019 (pauta do juiz auxiliar) e até 25/03/2019 (pauta do juiz titular), observou-se que há necessidade de

adequações a fim de equalizar o trabalho dos juízes que aqui atuam pois a com divisão dos processos em

pares (titular) e ímpares (auxiliar) verificou-se que há necessidade de adequações nas pautas vindouras

para excluir processos que independem de provas de audiências, bem como equalizar o prazo das

audiências da Vara.

Para tanto e, contando com a anuência do Juiz Auxiliar que atua na

unidade, determina-se a retirada de todos os processos, atualmente incluídos em pauta, para que sejam

realizadas audiências de conciliação e saneamento, em cooperação com as partes, conforme previsto no

artigo 357, § 3º, do CPC. O saneamento dialogado, além de permitir mais um contato com as partes e

favorecer a conciliação, permite a organização dos processos e da pauta de audiência, com pleno respeito

ao contraditório, devido processo legal e ampla defesa das posições de cada sujeito do conflito.

Nessa pauta especial, nos termos do artigo 357, do CPC, será buscada,

além da conciliação: a solução das questões processuais pendentes, se houver (art. 357, I), em especial, a

delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de

provas admitidos (art. 357, II, c/c art. 370, ambos do CPC), em especial a produção de prova emprestada
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(art. 372, do CPC); definição ou inversão do ônus da prova (art. 357, III, do CPC, c/c o art. 818 da CLT);

delimitar, se necessário, audiência de instrução e julgamento (art. 357, V, CPC); apresentação do rol de

testemunhas, sob pena de preclusão, se for o caso (observado o disposto no art. 825 da CLT).

Com tais audiências, a Justiça do Trabalho reforça o seu papel de

pacificação social, promovendo a solução consensual dos conflitos (art. 3º, § 2º, do CPC, e art. 764 da

CLT), o que torna mais ainda oportuno o comparecimento das partes. Destaco, porém, que, como as

audiências envolvem saneamento do processo, e não apenas tentativa de conciliação, serão realizadas na

sala de audiência desta Vara do Trabalho (5º andar), e não no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução

Consensual de Conflito

Registro que este procedimento foi adotado pelo Juízo da 4ª Vara do

Trabalho de Goiânia, com grande ganho para as partes e para a Vara, pelo que será adotado por este

juízo, prestigiando as boas práticas, tão fomentadas por nosso Tribunal.

Por todo o exposto, este despacho será juntado a todos os processos

pendentes de solução no âmbito do primeiro grau, vinculados à 7ª Vara do Trabalho, com exceção dos

processos pautados no CEJUSC ou aguardando pauta para a audiência inicial.

Para racionalizar os trabalhos, os processos envolvendo um mesmo

reclamado, sempre que possível, serão agendados para a mesma pauta e, em sequência, independente da

ordem cronológica de ajuizamento da demanda.

Assim, determino, se for o caso, a retirada do presente feito da pauta de

instrução, e a imediata inserção em pauta de audiências para tentativa de conciliação, saneamento e

melhor organização da pauta, devendo ser observado, como critério de inclusão em pauta, a data de

distribuição de cada reclamação, ficando as mais antigas em datas mais próximas para realização da

audiência, como forma de priorizar a ordem cronológica mencionada no art. 12 do CPC.

Reitero que o comparecimento das partes é necessário, e sua ausência será

interpretada como falta de interesse em produção de provas, podendo o Magistrado julgar

antecipadamente o feito, nos moldes do Art. 355, I, do CPC.

Como medida de transparência, e para estimular a cooperação entre os

atores do processo, esta magistrada já adverte, desde já, que, não havendo conciliação ou encerramento

da instrução na audiência designada para conciliação e saneamento, os processos serão incluídos na pauta

de instrução, seguindo os seguintes critérios de prioridade:
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a) ações coletivas, em especial ações civis públicas ajuizadas pelo

Ministério Público do Trabalho ou ações tendo o sindicato como substituto processual da categoria;

b) processos nos quais o reclamado não tiver comparecido na audiência de

conciliação e saneamento;

c) processos com preferência legal, envolvendo dirigente sindical,

acidentado de trabalho, idoso, pessoa com deficiência;

d) processos submetidos aos ritos sumário e sumaríssimo;

e) processos cujo reclamante compareceu à audiência de conciliação e

saneamento;

f) demais processos.

A prioridade ora fixada não impedirá a organização da pauta, seguindo a

complexidade dos processos, de modo a evitar que as futuras pautas de instrução favoreçam atraso na

realização das instruções.

Fica, desde já, designada a audiência para Tentativa de Conciliação e

, para o dia , a ser realizada na sala de audiências 2, da 7ªSaneamento do Processo 17/12/2018 09:16hs

Vara do Trabalho de Goiânia.

À secretaria para a intimação das partes, via diário, por seus procuradores,

  com exceção das partes no exercício do jus postulandi (observado o disposto no CPC, art. 274, parágrafo

único) e dos entes de direito público.

Cumpra-se.

 

 

 als

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018
EUNICE FERNANDES DE CASTRO

Juiz Titular de Vara do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

 

DESPACHO

 

 

Vistos etc.

A presente ação aguarda em pauta para realização da instrução processual.

Esta magistrada assumiu a titularidade desta Vara, em 08 de junho pp e,

desde então, vem envidando esforços para uma melhor adequação da pauta de audiências de instruções.

Analisando a pauta de audiências de instruções, com designações até 29/05

/2019 (pauta do juiz auxiliar) e até 25/03/2019 (pauta do juiz titular), observou-se que há necessidade de

adequações a fim de equalizar o trabalho dos juízes que aqui atuam pois a com divisão dos processos em

pares (titular) e ímpares (auxiliar) verificou-se que há necessidade de adequações nas pautas vindouras

para excluir processos que independem de provas de audiências, bem como equalizar o prazo das

audiências da Vara.

Para tanto e, contando com a anuência do Juiz Auxiliar que atua na

unidade, determina-se a retirada de todos os processos, atualmente incluídos em pauta, para que sejam

realizadas audiências de conciliação e saneamento, em cooperação com as partes, conforme previsto no

artigo 357, § 3º, do CPC. O saneamento dialogado, além de permitir mais um contato com as partes e

favorecer a conciliação, permite a organização dos processos e da pauta de audiência, com pleno respeito

ao contraditório, devido processo legal e ampla defesa das posições de cada sujeito do conflito.

Nessa pauta especial, nos termos do artigo 357, do CPC, será buscada,

além da conciliação: a solução das questões processuais pendentes, se houver (art. 357, I), em especial, a

delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de

provas admitidos (art. 357, II, c/c art. 370, ambos do CPC), em especial a produção de prova emprestada
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(art. 372, do CPC); definição ou inversão do ônus da prova (art. 357, III, do CPC, c/c o art. 818 da CLT);

delimitar, se necessário, audiência de instrução e julgamento (art. 357, V, CPC); apresentação do rol de

testemunhas, sob pena de preclusão, se for o caso (observado o disposto no art. 825 da CLT).

Com tais audiências, a Justiça do Trabalho reforça o seu papel de

pacificação social, promovendo a solução consensual dos conflitos (art. 3º, § 2º, do CPC, e art. 764 da

CLT), o que torna mais ainda oportuno o comparecimento das partes. Destaco, porém, que, como as

audiências envolvem saneamento do processo, e não apenas tentativa de conciliação, serão realizadas na

sala de audiência desta Vara do Trabalho (5º andar), e não no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução

Consensual de Conflito

Registro que este procedimento foi adotado pelo Juízo da 4ª Vara do

Trabalho de Goiânia, com grande ganho para as partes e para a Vara, pelo que será adotado por este

juízo, prestigiando as boas práticas, tão fomentadas por nosso Tribunal.

Por todo o exposto, este despacho será juntado a todos os processos

pendentes de solução no âmbito do primeiro grau, vinculados à 7ª Vara do Trabalho, com exceção dos

processos pautados no CEJUSC ou aguardando pauta para a audiência inicial.

Para racionalizar os trabalhos, os processos envolvendo um mesmo

reclamado, sempre que possível, serão agendados para a mesma pauta e, em sequência, independente da

ordem cronológica de ajuizamento da demanda.

Assim, determino, se for o caso, a retirada do presente feito da pauta de

instrução, e a imediata inserção em pauta de audiências para tentativa de conciliação, saneamento e

melhor organização da pauta, devendo ser observado, como critério de inclusão em pauta, a data de

distribuição de cada reclamação, ficando as mais antigas em datas mais próximas para realização da

audiência, como forma de priorizar a ordem cronológica mencionada no art. 12 do CPC.

Reitero que o comparecimento das partes é necessário, e sua ausência será

interpretada como falta de interesse em produção de provas, podendo o Magistrado julgar

antecipadamente o feito, nos moldes do Art. 355, I, do CPC.

Como medida de transparência, e para estimular a cooperação entre os

atores do processo, esta magistrada já adverte, desde já, que, não havendo conciliação ou encerramento

da instrução na audiência designada para conciliação e saneamento, os processos serão incluídos na pauta

de instrução, seguindo os seguintes critérios de prioridade:
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a) ações coletivas, em especial ações civis públicas ajuizadas pelo

Ministério Público do Trabalho ou ações tendo o sindicato como substituto processual da categoria;

b) processos nos quais o reclamado não tiver comparecido na audiência de

conciliação e saneamento;

c) processos com preferência legal, envolvendo dirigente sindical,

acidentado de trabalho, idoso, pessoa com deficiência;

d) processos submetidos aos ritos sumário e sumaríssimo;

e) processos cujo reclamante compareceu à audiência de conciliação e

saneamento;

f) demais processos.

A prioridade ora fixada não impedirá a organização da pauta, seguindo a

complexidade dos processos, de modo a evitar que as futuras pautas de instrução favoreçam atraso na

realização das instruções.

Fica, desde já, designada a audiência para Tentativa de Conciliação e

, para o dia , a ser realizada na sala de audiências 2, da 7ªSaneamento do Processo 17/12/2018 09:16hs

Vara do Trabalho de Goiânia.

À secretaria para a intimação das partes, via diário, por seus procuradores,

  com exceção das partes no exercício do jus postulandi (observado o disposto no CPC, art. 274, parágrafo

único) e dos entes de direito público.

Cumpra-se.

 

 

 als

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018
EUNICE FERNANDES DE CASTRO

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 18113023343711800000029509248

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18113023343711800000029509248
Assinado eletronicamente por: EUNICE FERNANDES DE CASTRO - 30/11/2018 23:34:37 - ec160c4



 

ATA DE AUDIÊNCIA

 

PROCESSO: 0010379-26.2018.5.18.0007
RECLAMANTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RECLAMADO(A): COCO & MIX LTDA - ME

 

Em 17 de dezembro de 2018, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE GOIANIA
/GO, sob a direção da Exmo(a). Juíza EUNICE FERNANDES DE CASTRO, realizou-se audiência
relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0010379-26.2018.5.18.0007 ajuizada
por ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES, em face de COCO & MIX LTDA - ME.

Às 09h31min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho,
apregoadas as partes.

 

Os documentos de representação eventualmente pendentes de juntada (procuração,
substabelecimento, carta de preposição e atos constitutivos) deverão ser juntados pela parte interessada 

.no prazo de 5 dias

 

Ficam as partes e seus procuradores cientes de que a nova sistemática implementada pelo
Processo Judicial Eletrônico possibilita ao próprio advogado promover sua habilitação para atuar no
processo, sem participação da Secretaria. Sendo assim, caso haja interesse de que as publicações sejam
realizadas em nome de determinado advogado (Súmula nº 427 do TST), ficará sob responsabilidade do
próprio advogado requerente o cadastramento no sistema para tal fim, permanecendo as publicações
apenas em nome dos advogados originariamente cadastrados até que o patrono interessado providencie
essa alteração.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LUCIMAR ABRÃO DA
SILVA FERREIRA, OAB nº 14412/GO.

Ausente o reclamado e seu advogado.

 

Conciliação prejudicada.

 

A parte reclamante concorda que há matéria fática a ser dirimida em instrução, delimitando-a
em estabilidade da gestante, período sem registro, horas extras, desvio e acúmulo de função.

 

Para audiência de instrução designo o dia ,a ser realizada na sala de28/01/2019, às 10h30min
audiências da 7ª Vara, devendo as partes comparecer para prestar depoimento pessoal, na forma da
Súmula 74, do Colendo TST, trazendo as testemunhas que pretendam sejam ouvidas, independentemente
de intimação, sob pena de preclusão.
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Requer a parte autora a faculdade de intimar as testemunhas na forma do art. 455 do CPC, o
que se .defere

 

 

Ciente a reclamante e sua procuradora.

 

Intimem-se a reclamada diretamente (Súmula 74 do Col. TST) e seu procurador via DJE. 
.Providencie a Secretaria da Vara

 

Certifica-se que todos os atos foram realizados na forma e na presença das pessoas
supracitadas, ficando as mesmas dispensadas de apor assinatura, por questão de impossibilidade técnica
do sistema processual eletrônico adotado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região,
com lastro nos art. 209, caput, § 1º c/c art. 460, § 1º do CPC, aplicados subsidiariamente ao Processo do
Trabalho por força do art. 769 da CLT.

Nada mais.

Suspensa às 09h44min.

 

assinado eletronicamente

EUNICE FERNANDES DE CASTRO

Juíza do Trabalho

 

 

Ata redigida por Alan Junior Candido da Silva, Secretário(a) de Audiência.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 32225473

Processo nº 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

 

DESTINATÁRIO:    COCO & MIX LTDA - ME
74423-250 - AVENIDA NERO MACEDO , 400 - loja 115 - CIDADE JARDIM - GOIANIA -
GOIÁS

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 

Data da audiência (INSTRUÇÃO): 28/01/2019 às 10:30

Tomar ciência de que a foi designada  a ser realizada nesta 7ªAUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO,
VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA- GO, no dia e horário acima indicados, cujo
comparecimento é obrigatório, conforme despacho abaixo transcrito:

 " Para audiência de instrução designo o dia 28/01/2019, às 10h30min,a ser realizada na sala de
audiências da 7ª Vara, devendo as partes comparecer para prestar depoimento pessoal, na forma da
Súmula 74, do Colendo TST, trazendo as testemunhas que pretendam sejam ouvidas,
independentemente de intimação, sob pena de preclusão."

    OBS: Inteiro teor do processo poderá    ser acessado pelo site (https://pje.trt18.jus.br
 /consultaprocessual/pages/consultas/ConsultaProcessual.seam  ), devendoutilizaro

navegadormozillaFirefoxapartirdaversão10.2ousuperior(http://www.mozilla.org/pt-BR
 /firefox/fx/), digitando usuário e senha a ser obtidos  na Secretaria da Varapessoalmente

.do Trabalho

 GOIANIA, 17 de Dezembro de 2018.

ALAN JUNIOR CANDIDO DA SILVA
Servidor(a)
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ATA DE AUDIÊNCIA

 

 

PROCESSO: 0010379-26.2018.5.18.0007
RECLAMANTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RECLAMADO(A): COCO & MIX LTDA - ME

 

Em 17 de dezembro de 2018, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE GOIANIA
/GO, sob a direção da Exmo(a). Juíza EUNICE FERNANDES DE CASTRO, realizou-se audiência
relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0010379-26.2018.5.18.0007 ajuizada
por ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES, em face de COCO & MIX LTDA - ME.

Às 09h31min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho,
apregoadas as partes.

 

 

Os documentos de representação eventualmente pendentes de juntada (procuração,
substabelecimento, carta de preposição e atos constitutivos) deverão ser juntados pela parte interessada 

.no prazo de 5 dias

 

 

Ficam as partes e seus procuradores cientes de que a nova sistemática implementada pelo
Processo Judicial Eletrônico possibilita ao próprio advogado promover sua habilitação para atuar no
processo, sem participação da Secretaria. Sendo assim, caso haja interesse de que as publicações sejam
realizadas em nome de determinado advogado (Súmula nº 427 do TST), ficará sob responsabilidade do
próprio advogado requerente o cadastramento no sistema para tal fim, permanecendo as publicações
apenas em nome dos advogados originariamente cadastrados até que o patrono interessado providencie
essa alteração.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LUCIMAR ABRÃO DA
SILVA FERREIRA, OAB nº 14412/GO.

Ausente o reclamado e seu advogado.

 

Conciliação prejudicada.

 

A parte reclamante concorda que há matéria fática a ser dirimida em instrução, delimitando-a
em estabilidade da gestante, período sem registro, horas extras, desvio e acúmulo de função.
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Para audiência de instrução designo o dia ,a ser realizada na sala de28/01/2019, às 10h30min
audiências da 7ª Vara, devendo as partes comparecer para prestar depoimento pessoal, na forma da
Súmula 74, do Colendo TST, trazendo as testemunhas que pretendam sejam ouvidas, independentemente
de intimação, sob pena de preclusão.

 

 

Requer a parte autora a faculdade de intimar as testemunhas na forma do art. 455 do CPC, o
que se .defere

 

 

 

 

Ciente a reclamante e sua procuradora.

 

 

Intimem-se a reclamada diretamente (Súmula 74 do Col. TST) e seu procurador via DJE. 
.Providencie a Secretaria da Vara

 

 

Certifica-se que todos os atos foram realizados na forma e na presença das pessoas
supracitadas, ficando as mesmas dispensadas de apor assinatura, por questão de impossibilidade técnica
do sistema processual eletrônico adotado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região,
com lastro nos art. 209, caput, § 1º c/c art. 460, § 1º do CPC, aplicados subsidiariamente ao Processo do
Trabalho por força do art. 769 da CLT.

Nada mais.

Suspensa às 09h44min.

 

 

assinado eletronicamente

EUNICE FERNANDES DE CASTRO

Juíza do Trabalho

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 18121713284105300000029826895

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18121713284105300000029826895
Assinado eletronicamente por: ALAN JUNIOR CANDIDO DA SILVA - 17/12/2018 13:29:01 - f81c277



 

 

 

Ata redigida por Alan Junior Candido da Silva, Secretário(a) de Audiência.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGIÃO

7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA

Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 32225473

 Processo: 0010379-26.2018.5.18.0007

Reclamante:ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamado(a): COCO & MIX LTDA - ME

CERTIDÃO

Certifico que a Intimação (ID fdc804e), de 17/12/2018 13:12:01h, para COCO   MIX LTDA - ME 
recebeu o código de rastreamento MH062557139BR.

A consulta pelo código de rastreamento pode ser realizada no  abaixo:link

http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/default.cfm

 

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2018.

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

VANDERLEI ALVES DE MENDONCA

Servidor
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Número do documento: 18121810510092700000029847838
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - (62) 32225473                 

 

 

 

 

 

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO

PROCESSO:   0010379-26.2018.5.18.0007    RTOrd 
AUTOR: AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

RÉU: RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

 

 

DESTINATÁRIO: COCO & MIX LTDA - ME
74423-250 - AVENIDA NERO MACEDO , 400 - loja 115 - CIDADE JARDIM - GOIANIA -
GOIÁS

Audiência Instrução redesignada para: 28/01/2019 10:30 

A Juiza EUNICE FERNANDES DE CASTRO, Titular da 7ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei

 

 o Oficial de Justiça  ao qual couber por distribuição que, no cumprimento do presenteMANDA
mandado, dirija-se ao endereço abaixo transcrito, onde é encontrada a parte acima

 mencionada e, sendo aí, INTIME-A para tomar ciência a audiência de Instrução foi
REDESIGNADA para o dia e horário: , relativa à reclamação28/01/2019 10:30
supramencionada, à qual as partes deverão comparecer para depoimentos pessoais, sob pena
de confissão, trazendo as suas testemunhas independentemente de intimação ou arrolando-as
em tempo hábil.

 

Caso seja criado qualquer obstáculo ao cumprimento desta ordem judicial, fica o oficial de
justiça autorizado a solicitar auxílio de força policial, servindo este mandado como ofício
requisitório do Juízo, bem como proceder ao arrombamento, neste caso acompanhado de
outro oficial de justiça e do advogado do exequente, correndo por conta deste as despesas
necessárias. Autoriza-se de logo a realização de diligências em qualquer dia ou hora (artigos
770 e parágrafo único, da CLT, e 212, §§ 1º e 2º, do CPC).   Este mandado tem caráter
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itinerante, podendo o oficial de justiça diligenciar em qualquer endereço da competência deste
Juízo ou da circunscrição da Central de Mandados a que está vinculado, ou mesmo redistribuí-
lo no âmbito da 18ª Região da Justiça do Trabalho.

Este mandado deverá permanecer com o oficial de justiça pelo tempo suficiente para seu
integral cumprimento, cujas diligências  deverão ocorrer no prazo fixado no artigo 311 einiciais
seus parágrafos, do PGC/TRT18, cabendo ao oficial de justiça circunstanciar sua certidão de
cumprimento, que servirá inclusive como justificativa para eventual inobservância do aludido
prazo.

 

Eu, , conferi e subscrevi.ARETHA LEMES SANTANA

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2019.

 

EUNICE FERNANDES DE CASTRO

Juiz (íza) do Trabalho

DESTINATÁRIO: COCO & MIX LTDA - ME
74423-250 - AVENIDA NERO MACEDO , 400 - loja 115 - CIDADE JARDIM - GOIANIA -
GOIÁS
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

PROCESSO: RTOrd 0010379-26.2018.5.18.0007 
 AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

 RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

 ID do mandado: 7526a9c
 Destinatário: COCO & MIX LTDA - ME.

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, no dia 17/01/2019, às 11:25
horas, compareci à Avenida Nero Macedo, nº 400, loja 115, Cidade Jardim, Goiânia - GO
(Shopping Cidade Jardim), onde procedi à INTIMAÇÃO DA RECLAMADA, COCO  MIX LTDA  -
ME, na pessoa de sua proprietária, Claidemar Cristiane Ribeiro Pires, RG. 3103075 SSP/GO,
que ciente do inteiro teor do mandado, recebeu a contrafé, dispensada a nota de ciente nos
termos do art. 333-A, do Provimento Geral Consolidado.

Ante o exposto, devolvo o presente mandado à Vara do Trabalho, ficando no aguardo de
novas determinações.

 

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2019
CLAUDIA ALVES GARCIA DA SILVA
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
Telefone: (62) 32225473

 Processo: 0010379-26.2018.5.18.0007

Reclamante: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamado(a): COCO & MIX LTDA - ME

JUNTADA DE DOCUMENTO(S)

Certifico que será inserido, neste ato, o(s) documento(s) anexo(s) aos autos.

 

, 22 de Janeiro de 2019.GOIANIA 

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

VANDERLEI ALVES DE MENDONCA
Servidor(a)
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PROCESSO: 0010379-26.2018.5.18.0007
RECLAMANTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RECLAMADO: COCO & MIX LTDA - ME

 

 

Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2019, na sala de sessões da Egrégia 7ª VARA DO
TRABALHO DE GOIÂNIA/GO, sob a direção da Exmo(a). Juiz CELISMAR COELHO DE
FIGUEIREDO, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

Às 11h05min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas
as partes.

Os documentos de representação eventualmente pendentes de juntada (procuração,
substabelecimento, carta de preposição e atos constitutivos) deverão ser juntados pela parte interessada
no prazo de 5 dias.

Ficam as partes e seus procuradores cientes de que a nova sistemática implementada pelo
Processo Judicial Eletrônico possibilita ao próprio advogado promover sua habilitação para atuar no
processo, sem participação da Secretaria. Sendo assim, caso haja interesse de que as publicações sejam
realizadas em nome de determinado advogado (Súmula nº 427 do TST), ficará sob responsabilidade do
próprio advogado requerente o cadastramento no sistema para tal fim, permanecendo as publicações
apenas em nome dos advogados originariamente cadastrados até que o patrono interessado providencie
essa alteração.

Presente o(a) reclamante, Sr(a). ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES,
acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). WANDERSON FERREIRA, OAB nº 18096/GO.

Presente o(a) preposto do(a) reclamado(a) COCO & MIX LTDA - ME, Sr(a). CLEIDIMAR
CRISTIANE RIBEIRO PIRES, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). DANIEL PIRES NUNES,
OAB nº 33585/GO.

Conciliação rejeitada.

Dispensam as partes, reciprocamente, os depoimentos pessoais.

Interrogatório da reclamante: " que trabalhou na reclamada de julho de 2017 a novembro
de 2017; que a anotação do contrato de trabalho ocorreu bem depois do início da prestação de serviços da
depoente; que não há cartão de ponto na reclamada; que a jornada de trabalho da depoente de segunda a
sexta-feira era das 8h às 16h; que aos sábados, domingos e feriados era das 16h às 22h; que o intervalo
era de 5/10 minutos ; que trabalhavam na reclamada três pessoas; que a depoente fazia "de tudo" na
reclamada (atendimento, preparação de alimentos e limpeza) desde o início do contrato de trabalho; que
não chegou a receber advertências ou suspensões, sejam ela verbais ou escritas; que as vezes que lhe foi
chamada atenção são da conversa de whatsapp juntada aos autos; que quando foi dispensada estava
grávida de dois meses; que a depoente chegou a informa a representante da reclamada que estava
grávida, apresentando o exame próprio, mas lhe foi dito que era advogado e que podia dispensá-la; que o
bebê nasceu dia 22/05/2018, prematuramente (de sete meses); que não chegaram a colocar o emprego a
disposição da depoente. Nada mais".

Interrogatório da preposta da reclamada: " que a reclamante trabalhou na reclamada do
início de setembro a novembro de 2017; que a reclamante não trabalhou antes de setembro de 2017; que
função da reclamante era de atendente, mas na loja todos fazer "de tudo", já que a loja é bem pequena;
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que o horário de trabalho era das 10h às 16h ou das 16h às 22h; que como havia apenas três empregadas,
estas revezavam os horários entre si; que não foi informado à depoente que a reclamante estava grávida;
que a reclamante foi dispensada por justa causa por insubordinação; que a reclamante foi advertida pelo
celular e também verbalmente. Nada mais".

Primeira testemunha do  reclamante: IVANI SERGIO DA CRUZ, identidade nº 20257124
SSP/SP, casado(a), nascido em 26/09/1968, dona de casa, residente e domiciliado(a) na Rua Santa

  Helena, qd 19, lt 23, Cidade Jardim, Goiânia -GO. Testemunha contraditada sob a alegação de que a
indicada é empregada de estabelecimento, cujo proprietário é inimigo do proprietário da reclamada.

Perguntada, respondeu: "que não é inimiga dos proprietários da reclamada; que não tem
interesse no resultado do processo e veio contar o que presenciou" .

Contradita  indeferida, tendo em conta que o motivo alegado não está inserido entre aqueles
regrados legalmente como impedidos ou suspeitos. Além disso, sequer houve provas dos fatos alegados.

Advertida e compromissada, inclusive quanto a possibilidade de aplicação da multa prevista
no art. 793-d, da CLT   . Depoimento: "que não trabalhou na reclamada e sim em um quiosque de café ao
lado da reclamada, chamado "Que delícia Pão de queijo"; que trabalhou em referido quiosque de
fevereiro de 2016 a maio de 2018; que a reclamante trabalhou na loja Coco Mix; que na reclamada havia
duas empregadas, de manhã a reclamante e à tarde outra pessoa; que a depoente trabalhava das 7h às
14h30; que a reclamante chegava por volta de 8h; que quando a depoente saia a depoente ainda
continuava trabalhando; Perguntas do(a) procurador(a) do(a) reclamante: que a reclamante começou a
trabalhar na reclamada em 2017, no meio do ano; Perguntas do(a) procurador(a) da reclamada: que
conhece as sras. Marcela e Ana Cláudia e elas trabalhavam na Coco Mix; que não sabe informar se outra
empregada foi contratada pela reclamada na mesma época que a reclamante; que a reclamante chegava
sempre após a depoente. Nada mais".

Segunda testemunha do  reclamante: NAYARA LANE DIAS FERREIRA, solteiro(a),
nascido em 03/08/1987, estudante, residente e domiciliado(a) na Praça T-23, qd 95, apto 603, edf.

  varandas da Praça, Setor Bueno, Goiânia -GO. Testemunha contraditada sob a alegação de inimizade
com sócia da reclamada.

Perguntada, respondeu: "que não é inimiga da sra Cleide; que o ex-esposo da Sr(a). Cleide
chegou a se queixar do pão de queijo que a depoente comercializava" .

Contradita   inclusiveindeferida, por ausência de provas. Advertida e compromissada,
quanto a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 793-d, da CLT   . Depoimento: "que não
trabalhou na reclamada; que era proprietária de uma empresa que funcionava ao lado da reclamada,
chamada Q-Delícia Café, que funcionou por 5 anos dentro do Shopping Cidade Jardim; que a empresa
iniciou em 2013 e encerrou as atividades em agosto de 2018; que a reclamante trabalhava na reclamada e
fazia de tudo; que a reclamante trabalhou na reclamada em 2017, no segundo semestre, iniciando por
volta do meio do ano; que iniciava o trabalho às 7h, saía por volta das 12h para buscar o filho, depois
voltava, trabalhando até cerca de 19h/20h; que o horário a tarde era bem variável; que a reclamante
chegava ao trabalho antes da depoente; o procurador da reclamante não tem perguntas; Perguntas do(a)
procurador(a) da reclamada: que conhece as sras. Marcela e Ana Cláudia; que sem ser perguntada
afirmou que referidas pessoas viviam reclamando no quiosque da depoente que a reclamada não as
pagava; que referidas pessoas iniciaram na reclamada no ano de 2017; que a Ana Cláudia começou
primeiro e depois a sra Marcela, mas não se recorda da data com precisão; que já ocorreu de chegar e na
reclamada apenas estarem presentes a sra Marcela ou a sra Ana Cláudia. Nada mais".

O reclamante não apresentou outra testemunha.

Primeira testemunha do : MARCELA MENDES DA SILVA,, solteiro(a),reclamado(s)
nascido em 11/11/1989, desempregada, residente e domiciliado(a) na Rua Independência, qd 11, Lt 22,
Colinas do Sul, Goiás. Advertida e compromissada.  " que já trabalhou na reclamada deDepoimento:
2017 a 2018, por um ano, saindo em setembro; que a reclamante trabalhou na reclamada; que a depoente
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começou a trabalhar poucos dias depois da depoente; que o contrato de trabalho da depoente foi assinado
cerca de 15 dias após o início do trabalho; que a data de admissão foi a que a depoente iniciou o trabalho
na reclamada; que a jornada de trabalho da depoente era das 8h às 16h ou das 16h às 22h e havia outro
horário que iniciava às 12h e terminava às 22h; que não existe cartão de ponto na reclamada; que no
período que a depoente trabalhou na reclamada trabalharam no máximo três empregados ao mesmo
tempo; que não foi superiora hierárquica da reclamante; Perguntas do(a) procurador(a) da reclamada:
trabalhavam na reclamada à época a reclamante, a depoente e a Sr(a). Ana Cláudia; que todos os
empregados realizavam o trabalho de limpeza do ambiente de trabalho; que havia reclamações de clientes
quanto ao trabalho da reclamante, cerca de três a cinco vezes; que as reclamações era quanto a pedidos
errados; que chegou a estragar saladas e sucos por serviço incorreto da reclamante; que já presenciou a
reclamante ser advertida pela sra Cleide, por conta as reclamações anteriormente informadas. Sem
perguntas do procurador da reclamante. Nada mais".

Segunda testemunha do reclamado(s): ANA CLAUDIA DE SOUZA FRANCISCO, não
portava documentos, informações registradas a partir de declarações da indicada: casado(a), nascido em

 04/06/1987, atendente, residente e domiciliado(a) na Rua 8, Qd 8, Lt 4, Setor Alfaville II, Goiânia -GO.
 Testemunha contraditada sob a alegação de que é inimiga da autora, conforme art. 829 da CLT.A

  reclamada deverá juntar aos autos,até 23h59 de 30/01/2019, cópia de documento pessoal que
identifique a indicada, sob pena de não o fazendo o depoimento ser desconsiderado.

Perguntada, respondeu: "que não chegou a discutir/brigar com a reclamante; que não trabalha
mais na reclamada; que não tem inimizade com a reclamante; que está torcendo para o "lado certo", que
na suas percepção é "o da minha ex-patroa"; que não foi gerente na reclamada" .

Contradita  deferida, tendo em conta que a indicada externou expressamente juízo de valor e
manifestação de que a demandada fosse vitoriosa no feito, razão pela qual dispensa-se a oitiva da
testemunha, registrando-se os protestos da reclamada.

A indicada será inquirida da condição de informante: "que trabalhou na reclamada por nove
meses; que foi dispensada em novembro de 2017; que a reclamante trabalhou na reclamada; que a
reclamante iniciou em setembro do mesmo ano, mas não se recorda o dia; Perguntas do(a) procurador(a)
da reclamada: que a sra Marcela iniciou na reclamada depois da reclamante e da depoente; que vários
clientes reclamaram do trabalho da reclamante; que a reclamante não chegou a ser advertida por tais
razões; que uma vez uma cliente reclamo de brincadeiras da reclamante, pois ela brincava muito; Sem
perguntas do procurador da reclamante.Nada mais".

A reclamada não apresentou outra testemunha.

Não tendo as partes outras provas a produzir, encerra-se a instrução.

Razões finais remissivas.

Conciliação final rejeitada.

Para publicação da sentença, adia-se sine die.

Audiência encerrada às 12h03min.

Nada mais.
 

assinado eletronicamente
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho
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Ata redigida por Aretha Lemes Santana, Secretário(a) de Audiência.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA 7ª VARA DO TRABALHO 
DE GOIÂNIA.

RT 10379-26.2018.5.18.0007

 

 

 

 , empresa jurídica já qualificada nos autos da Reclamação                                              COCO & MIX LTDA
Trabalhista, via de sua representação judicial , vem , respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer
a juntada de substabelecimento e também cópia de identidade da testemunha.

 Nessa oportunidade ainda, considerando o risco da demanda e a atuação situação                             
financeira da Reclamada, requer-se que Vossa Excelência transforme o julgamento em diligência e
remeta aos autos ao setor de conciliação para mais uma tentativa de resolver o litígio.

 

  Nestes termos em que pede deferimento.                             

                            

 

 Goiânia, 19 de fevereiro de 2019                             

 

 

                              DANIEL PIRES NUNES

 OAB/GO 33585                                 
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2019, às 13h05min, na sede da 7ª Vara do Trabalho de
 o  realizou-se sessão,Goiânia-GO, MM Juiz do Trabalho Substituto Celismar Coêlho de Figueiredo

sem a presença das partes, exclusivamente para publicação do julgamento da ação trabalhista proposta
por  em face de  ocasião em que foi proferida aAngelita Cardoso da Silva Coco & Mix Ltda - ME,
seguinte SENTENÇA:

I. - Relatório.

A Reclamante, , qualificada nos autos, moveu esta demanda em face daAngelita Cardoso da Silva
Reclamada, também devidamente qualificada nos autos, pleiteandoCoco & Mix Ltda - ME,
reconhecimento do vínculo de emprego no período de 05.07.2017 a 15.11.2017, horas extras,
reintegração em virtude do seu estado gravídico ou indenização substitutiva, indenização por dispensa
discriminatória e desvio/acúmulo de funções, tendo sido a petição inicial acompanhada de documentos.

A Reclamada foi regularmente notificada.

À audiência inicial, compareceram as partes regularmente, restando rejeitada a primeira oportunidade
para conciliação.

A Reclamada apresentou contestação, acompanhada de documentos.

A Demandante manifestou-se regularmente sobre a defesa apresentada.

As partes compareceram à audiência de instrução, quando foram colhidos os seus interrogatórios, além
dos depoimentos de três testemunhas, sendo as duas primeiras apresentadas pela Demandante e a terceira
apresentada pela Reclamada, além de uma informante também apresentada pela Reclamada.

Encerrada a instrução processual.

Razões finais remissivas pelas partes.

Rejeitada a última proposta conciliatória.

O relatório, no essencial.

II - Fundamentação:

2.1. - Questões Prévias.

2.1.1. - Das Regras de Direito Intertemporal.

A relação jurídica mantida entre as partes, na tese da parte Autora, perdurou de 05.07.2017 a 23.11.2017
e na tese da parte Demandada, de 01.09.2017 a 15.11.2017. Durante este período, várias foram as
alterações legislativas que passaram a viger; Lei 13.467/2017 e MP 808/2017, afetas ao Direito do
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Trabalho, tornando, assim, imperioso determinar quais serão as regras legais em matéria processual e
material que regularão referida relação jurídica.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece a irretroatividade na norma legal ao
prevê, em seu art. 5º, XXXVI, que lei nova "não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada".

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no  do seu artigo art. 6º, estabelece, a um sócaput
tempo, a irretroatividade das normas legais previstas no disposto constitucional acima e o efeito imediato
na norma legal ao dispor:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada.

Estas disposições visam garantir a segurança jurídica e evitar surpresas prejudiciais às partes ou mesmo
proteger as situações jurídicas já encetadas sob o pálio da lei "velha", lei revogada.

Assim, no que se refere às regras de direito processual, a tarefa de definir qual norma será aplicada ao ato
processual não consiste em tarefa tão árdua, pois predomina no direito brasileiro a teoria do isolamento
dos atos processuais (art. 14, do CPC, aplicável supletivamente ao processo do trabalho, por força do que
dispõe o artigo 15, daquele diploma e o artigo 769, da CLT).

Segundo essa teoria, em respeito à irretroatividade da norma legal, um ato processual praticado sob uma
regra processual vigente à época não será afetado pela vigência de uma nova regra de direito processual.
Dessa forma, a nova lei respeitará os atos processuais praticados sob a vigência da norma revogada,
passando aquela, a nova lei, a reger os atos processuais doravante praticados.

Sobre a irretroatividade das normas, leciona Tércio Ferraz no sentido de que a doutrina da
irretroatividade serve ao valor segurança jurídica, "o que sucedeu já sucedeu e não deve, a todo

". Essamomento, ser juridicamente questionado, sob pena de se instaurarem intermináveis conflitos
doutrina, prossegue Ferraz, "cumpre a função de possibilitar a solução de conflitos com o mínimo de

" (FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica,perturbação social
decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 1991, p. 229).

Para Gomes Canotilho, a segurança jurídica se desenvolve em torno dos conceitos de estabilidade e
previsibilidade.

O primeiro alude às decisões dos poderes públicos: "uma vez realizadas não devem poder ser
arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando ocorram

".pressupostos materiais particularmente relevantes

No que se refere à previsibilidade, Canotilho alude à "exigência de certeza e calculabilidade, por parte
" (CANOTILHO, José Joaquimdos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos actos normativos

Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 264).

Diante do registrado, a conclusão deste julgador é no sentido de que os atos processuais praticados após a
vigência da Lei 13.467/2017, denominada "Reforma Trabalhista", 11.11.2017, serão regidos pelas
disposições trazidas por esta nova lei. Aqueles já praticados não serão atingidos pelas previsões contidas
nesta "nova" lei.

Em consonância com esse entendimento, foi publicada, em 21.06.2018, pelo Colendo Tribunal Superior
do Trabalho, a Instrução Normativa 41, a qual dispõe sobre a aplicação das normas processuais da
Consolidação das Leis do Trabalho alteradas pela Lei nº 13.467/2017.

No que diz respeito às regras de direito material, em especial, aquelas de trato sucessivo, como o contrato
de trabalho, a solução não é aparentemente simples, como é para as regras em matéria processual.
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Sobre este tema, recorro-me ao especial magistério dos Excelentíssimos Magistrados Antônio Umberto
de Souza Júnior, Fabiano Coelho de Souza, Ney Maranhão e Platon Teixeira de Azevedo Neto:

"Com relação aos contratos de trabalho em curso, as normas cogentes, em princípio, devem vigorar
imediatamente, especialmente quando acarretem alterações benéficas ou indiferentes para o
trabalhador, alvo subjetivo de tutela do Direito do Trabalho, resultante da incidência do princípio da
proteção, invocável como norma jurídica que supre a ausência de norma de direito intertemporal no
âmbito da Reforma Trabalhista. (...) Tal posição se compatibiliza com o estabelecido no art. 6º, da
LINDB que, em seu caput, preconiza: "a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". Todavia, a regra geral consubstanciada na
LINDB deve ser adequada às peculiaridades do contrato de trabalho. Sabe-se que este, por natureza,
possui, entre outras características, a de ser sinalagmático e de possuir trato sucessivo. Portanto, a
análise merece ser feita com vistas às particularidades deste tipo contratual.

Fazendo um estudo comparativo de dispositivos acrescidos à CLT, introdutórios de alterações
potencialmente lesivas ao trabalhador, constata-se que o legislador, quando pretendeu a interferência
da nova norma sobre os contratos em curso à data de sua vigência, tramou explicitamente procedimento
de transição para possibilitar o fenômeno da eficácia imediata plena da lei nova sobre as relações
jurídicas preestabelecidas. É o que ocorreu nos contratos a tempo parcial (CLT, art. 58-A, § 2º), quando
da regulamentação original do instituto pela MP nº 2.164-41/2001. Também foi este o caminho trilhado
pela recente Lei nº 13.429/2017, que trouxe profundas mudanças nos contratos de prestação e serviços
(terceirização) e de trabalho temporário, oportunidade em que foi editada norma expressa no sentido de
que "os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser adequados aos termos desta
Lei" (art. 19-C). Ou seja, quando o legislador vislumbrou a aplicabilidade da norma legal nova,
mesmo potencialmente prejudicial (redução do tempo de trabalho e redução proporcional do salário),
nas relações de emprego velhas, teve o cuidado de engendrar um mecanismo de adaptação contratual

 (Realces do original)para assimilação a novidade.

Assim, o silêncio legislativo eloquente em matéria de direito intertemporal autoriza a ilação de que,
como regra, os dispositivos de direito material que criem novas figuras, eliminem direitos ou criem
restrições  aos trabalhadores somente valham para as relações de emprego inauguradasdesfavoráveis

 (Destaques do original)no ambiente normativo da Lei nº 13.467/2017.

Mas há mais a respeito dessas regras desfavoráveis aos trabalhadores, implicadoras de retrocesso
social. Com efeito, a par da possível discussão em torno da harmonia constitucional de normas com tal
conteúdo, também à luz dos valores sociais do trabalho, dos objetivos republicanos de construção de
uma "sociedade livre, justa e solidária" e de promoção do "bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação", da função social da propriedade e,
em especial, do caráter promocional da legislação ordinária trabalhista (CF, art. 1º, III e IV, 3º, I e IV,
5º, XXIII, 7º, caput, e 170, caput, III e VIII), chegamos à mesmíssima conclusão de que essas condições
laborais pioradas somente devem valer para as relações novas de emprego, isto é, iniciadas já no

 Foi essa linha de raciocínio que permeou a redação atual da Súm. nº 191 do TST,ambiente da nova lei.
que manteve intacta a base de cálculo do adicional de periculosidade definida pela Lei nº 7.369/1985
para os empregados já admitidos quando veio a sua revogação e que insinua uma pista sobre o

 (DE SOUZA JÚNIOR, Antôniotratamento que aquela Corte poderá conferir à importante questão.
Umberto [et al], Reforma Trabalhista análise comparativa e crítica da Lei nº 13.467/2017, São Paulo-SP,
RIDEEL, 2017, págs. 519-521)  (Realces do original).

Referidos autores citam Plá Rodriguez. Discorrendo sobre o tema o problema da eficácia temporal das
novas leis trabalhistas. Sustenta o saudoso mestre uruguaio a aplicabilidade do princípio da condição
mais benéfica no cotejo da lei nova com o contrato de trabalho em curso: "Isso ocorreria naqueles casos
nos quais a nova norma diminui os benefícios que o trabalhador reportava a lei anterior e sempre que

"não conste a vontade expressa do legislador de que se aplique obrigatoriamente esse nível de proteção
(RODRIGUEZ, Américo Plá. . Montevidéu: Idea, 200. T. I, vol. 1, p. 175).Curso de derecho laboral
Destaques de agora.
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Diante do primoroso magistério ora exposto, este julgador resta convencido de que as alterações
legislativas relativas a direito material implantadas pela Lei 13.467/2017 só poderiam atingir os contratos
de trabalho em curso caso o legislador ordinário assim estabelecesse, como o fez com relação ao contrato
de trabalho parcial (art. 58-A, § 2º, da CLT, instituído pela MP nº 2.144-41/2001) ou se as novas regras
fossem mais favoráveis ou se indiferentes ao empregado, destinatário da tutela do direito do trabalho.

Desse modo, as regras de direito material, trazidas pela Lei 13.467/2017, que eventualmente prejudiquem
os direitos dos trabalhadores, não serão aplicáveis aos contratos de trabalho em curso, pois esta lei assim
não dispôs, sendo, no entanto, aplicáveis naquilo que for mais favorável ao empregado ou que a ele for
indiferente.

Aparentemente solucionada a problemática de qual norma de direito material seria aplicável aos
contratos de trabalho em curso quando do surgimento de novas regras que eventualmente possam reduzir
ou retirar direitos dos trabalhadores, como é o caso de algumas disposições previstas na Lei 13.467/2017,
o Presidente da República, Michel Temer, editou a Medida Provisória 808/2017, publicada em
14.11.2017, com vigência imediata.

A medida provisória em menção, na tentativa de suprir o descuido do legislador ordinário em não
estabelecer expressamente se as novas regras atingiriam os contratos de trabalho em curso, trouxe, em
seu artigo segundo: "  Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017O disposto na , se aplica, na integralidade,

". Destaquei.aos contratos de trabalho vigentes

A Medida Provisória no direito brasileiro é inspirada no modelo italiano dos decretos-lei (decreti-legge),
art. 77, da Constituição Italiana. Consiste em um ato normativo, o qual é elaborado e editado pelo
Presidente da República, sob fundamento de relevância e urgência, possuindo força de lei, devendo ser
submetida imediatamente ao Congresso Nacional (CRFB/88, art. 62).

Verifica-se que a Medida Provisória, embora não seja lei, depois de editada e publicada, possui força de
lei, o que a caracteriza como um ato normativo excepcional.

Esse ato excepcional possui requisitos formais e materiais. Os requisitos formais, que nos interessa neste
particular, são: a relevância e a urgência. Os requisitos mencionados devem ser conjugados
cumulativamente e não alternativamente, haja vista a presença a conjunção aditiva "e" no  do artigocaput
62, da CRFB/88 e não alternativa "ou".

A inobservância da conjugação destes requisitos pode ensejar no reconhecimento da
inconstitucionalidade formal da medida provisória, medida que pode ser adotada pelo Parlamento ou pelo
Poder Judiciário.

Acerca do controle do Poder Judiciário sobre os requisitos formais das Medidas Provisórias, leciona
MORAES, Alexandre, 2016, p. 496:

"O Plenário do STF, em decisão unânime, deferiu o pedido de medida cautelar, para suspender medida
provisória, em face da inexistência de relevância e urgência, afirmando que:

"Medida provisória: excepcionalidade da censura jurisdicional da ausência dos pressupostos de
relevância e urgência à sua edição: raia, no entanto, pela irrisão a afirmação de urgência para as
alterações questionadas à disciplina legal da ação rescisória, quando, segundo a doutrina e a
jurisprudência, sua aplicação à rescisão de sentenças já transitadas em julgado, quanto a uma delas - a
criação de novo caso de rescindibilidade - é pacificamente inadmissível e quanto à outra - a ampliação

 STF - Adin nº 1.753 1/DF - medida liminar - Rel. Min.do prazo de decadência - é pelo menos duvidosa".
Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça  Seção I, 12 jun. 1998.,

Da mesma forma, o Pretório Excelso concedeu medida liminar entendendo que "a edição de medida
provisória faz-se no campo da excepcionalidade. Leitura equidistante do artigo 62 da Carta Política da
República revela a necessidade de concorrerem requisitos, a saber: a relevância e a urgência do trato
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da matéria de forma excepcional, ou seja, pelo próprio Presidente da República e em detrimento da
atuação dos representantes do povo e dos Estados, ou seja, das Câmaras Legislativas. Pois bem, na
espécie, não estão presentes estas condições, no que modificada a lei que já se encontrava em vigor

 STF - Pleno - Adin nº 1.849 0/DF - medida liminar - Rel. Min. Marco Aurélio, Diário dadesde 1992".
Justiça  Seção I, 4 ago. 1998.,

O vício formal na edição de uma Medida Provisória não é superado nem mesmo se o Congresso Nacional
vier a convertê-la em lei, conforme entendimento fixado no informativo n° 502, do Supremo Tribunal
Federal, resultante do julgamento da ADIN n° 4.048 MC/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
17.04.2008.

Analisando os requisitos formais da MP 808/2017, relevância no primeiro plano, não é possível verificar,
na Exposição dos seus Motivos, o preenchimento desse requisito ao dispor sobre os efeitos de direito
intertemporal.

No que se refere ao requisito urgência, a Exposição dos Motivos desta MP sinaliza que seria a "iminente
". Entretanto, ao ser editada e publicada a MP 808/2017, ementrada em eficácia da Lei 13.467/2017

14.11.2017, a Lei 13.467/2017 já estava em vigência desde o dia 11.11.2017, portanto, não há em se falar
em qualquer urgência para edição de referida espécie legislativa.

Sobre o prazo de validade das medidas provisórias os §§ 2º, 3º e 11, do art. 62, da CRFB/88, estabelecem:

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por
igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas

 delas decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados

 durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)

A Medida Provisória 808/2017 teve seu prazo de vigência encerrado em 23.04.2018, em mais uma
demonstração pelo Congresso Nacional de que os requisitos formais indispensáveis para a sua validade
não foram preenchidos.

Não houve sequer elaboração do Decreto Legislativo previsto no § 11, do art. 62, da CRFB/88, o que
obrigaria, em regra, a aplicação do teor da própria MP às relações jurídicas constituídas e decorrentes de
atos praticados durante sua vigência.

Logo, considerando que os requisitos formais exigidos pelo texto constitucional, em seu artigo 62,
relevância e urgência, não foram atendidos satisfatoriamente quando da edição da MP 808/2017,
argumento que é reforçado pela perda de sua vigência a partir de 23.04.2018, inclusive sem elaboração
do Decreto Legislativo correspondente pelo Congresso Nacional (art. 62, § 11, da CRFB/88), afasto a

 das regras contidas naquela MP aos contratos em curso ou àqueles que foram celebradosaplicação
durante a sua vigência ante a impossibilidade de declaração de sua inconstitucionalidade formal pela
perda de sua vigência, em 23.04.2018.

Ante o exposto, reputo que as normas de direito material aplicáveis à relação jurídica são aquelas em
vigência quando do início da relação empregatícia, observando a controvérsia instalada, com exceção das
alterações legislativas posteriores que vierem a beneficiá-la ou que lhe forem indiferentes, sendo
inaplicáveis, portanto, as novas regras contidas na Lei 13.467/2017, que vierem eventualmente a retirar
direitos da Reclamante ou minorá-los
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São também inaplicáveis ao contrato de trabalho da Reclamante todas as disposições previstas na MP 808
/2017, tendo em vista o afastamento de suas regras pelo não preenchimento satisfatório dos seus
requisitos formais, conforme exigência prevista no artigo 62, da CRFB/88, relevância e urgência,
indispensável para a validade de tal espécie normativa.

2.2. - Das Preliminares

2.2.1. - Da Inépcia da Petição Inicial de Ofício.

A Autora narra que sua jornada de trabalho "era de segunda-feira a sexta-feira das 16:00 horas às 22:00
horas, sábado das 08:00 horas às 16:00 horas e domingos e feriados das 10:00 horas às 22:00 horas

 [sic](verificar se está correto o horário de trabalho) , com intervalo de 15 minutos para repouso e
alimentação. Conquanto, a Reclamante usufruía apenas 5 minutos diários de pausa para alimentação,
descanso e higienização".

Diante do narrado formulou pedido de "pagamento integral das horas extras laboradas com acréscimo
.de 50% da hora normal durante todo o contrato de trabalho"

A Reclamante, embora indique a causa de pedir e pedido, não indica o valor correspondente deste.

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 840, alterado pela Lei 13.467/2017, estabelece:

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.

§ 1  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breveo
exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com

 , a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.indicação de seu valor (Redação dada
pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2  Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ouo
 secretário, observado, no que couber, o disposto no § 1  deste artigo.o (Redação dada pela Lei nº 13.467,

de 2017)

§ 3  Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1  deste artigo serão julgados extintos sem resoluçãoo o
  Destaquei.do mérito. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).

Assim, considerando que o pleito formulado não contém a indicação do valor correspondente, reconheço-
 como inepto, razão pela qual , indeferindo a petição inicial, nesteo extingo-o sem resolução do mérito

particular, com amparo no artigo 485, I, do CPC, aplicável ao processo do trabalho por força do que
dispõe o artigo 15, também do CPC e o artigo 769, da CLT.

2.2.2. - Da Impugnação do Valor da Causa

A Reclamada apresenta, no corpo de sua peça contestatória (ID. 1d0369e - Pág. 10), impugnação ao valor
à causa.

Examino.

A impugnação ao valor da causa é matéria de preliminar de contestação, conforme determina o artigo
337, III, do CPC, aplicável ao processo do trabalho por força do que dispõe o artigo 15, também do CPC
e o artigo 769, da CLT.

Além disso, a Demandada ao impugnar o valor da causa deve, por decorrência lógica, informar com
precisão o valor que entende deveria ser atribuído à causa.

Não há possibilidade de fazer impugnação genérica e 'aleatória', como afirma a própria impugnante.
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Considerando que a Reclamada não observou a regra prevista no artigo 337, III, do CPC, embora
assistida por profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, referidadeixo de conhecer
impugnação.

2.3. - Do Mérito.

2.3.1. - Do Início do Contrato de Trabalho e sua Terminação.

A Reclamante afirma que "foi admitida pela Reclamada no dia 05/07/2017, tendo sua CTPS anotada
somente no dia 01/09/2017, para laborar na função de "atendente", percebendo remuneração inicial de
R$ 937,00 sendo esta sua última remuneração".

Aduz ainda que "foi avisada da sua demissão no dia 23/11/2017, no entanto o TRCT consta como data
de afastamento o dia 15/11/2017".

Diante do narrado requereu que "sua CTPS seja retificada para

, tendo ainda formuladosconstar a data de admissão em 05/07/2017 e a baixa no dia 23/11/2017"
pedidos de parcelas pecuniárias que decorrem dessa retificação.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que "conforme se depreende da CTPS da Reclamante, a data de sua
admissão foi no dia 01/09/17 e o seu afastamento se deu no dia 16/11/17, fato este confirmado através
do TRCT anexado aos autos pela Reclamante".

Ao exame.

Diante da controvérsia instalada, o ônus de prova é da Reclamante (art. 818, I, da CLT), tendo em vista
que as anotações consignadas na CTPS da Autora ostentam presunção de veracidade relativa (juris

, conforme preconiza o entendimento do Colendo TST fixado na Súmula 12.tantum)

Da análise do depoimento das testemunhas apresentadas pela Autora, constata-se que ambas declaram
que a data provável de admissão da Reclamante ocorrera  nada sabendo informar"no meio do ano",
acerca da data do término do contrato de trabalho.

As declarações apresentadas pelas mencionadas testemunhas, que não trabalharam com a Reclamante em
benefício da Reclamada, no sentido de que o início do contrato de trabalho da Reclamante ocorrera "no

são imprecisas, sem indicação de qualquer marco específico que possa convencer essemeio do ano",
magistrado.

Diante destas constatações, entendo que a Reclamante não se desincumbiu de seu de comprovar o fato
constitutivo de sua pretensão (art. 818, I, da CLT), haja vista que os depoimentos das testemunhas que
apresentou não inspiram a segurança necessária e suficiente para afastar a presunção relativa de que
gozam as anotações consignadas na CTPS da Demandante (Súmula 12, do TST).

Dessa forma,  o pleito declaratório de reconhecimento do vínculo com início em 05julgo improcedente
/07/2017 e término em 23/11/2017 e, por conseguinte, seus consectários legais pleiteados.

2.3.2. - Da Ruptura do Contrato de Trabalho por Justa Causa. Reintegração. Indenização pela
Estabilidade Gestacional. Dispensa Discriminatória.

A Reclamante narra que sua dispensa ocorreu "de forma arbitrária haja vista que no ato de sua demissão
a mesma estava grávida, e já havia comunicado seu estado gravídico para a Reclamada".

Alega ainda a Autora que foi dispensada por estar grávida, caracterizando-se assim em uma dispensa
discriminatória, tendo invocando como amparo protetivo as disposições previstas na Lei 9.029/95.
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Diante do narrado, formulou pedido no sentido de que "deve ser declarada nula a dispensa da
Reclamante, fazendo jus a estabilidade de até 5 meses após o parto, devendo a Reclamada reintegrá-la
liminarmente no emprego com o pagamento de todas as verbas salariais e seus reflexos, do período
desde a injusta demissão até a data da reintegração. No entanto, caso não seja possível a reintegração
da Obreira, pleiteia-se pela indenização de todo o período da estabilidade, desde a sua demissão até

 tendo formuladocinco meses após o parto, (Súmula 244, II, do TST e OJ nº 399 da SDI-1 do TST)",
também, em virtude da dispensa discriminatória, pedido de "pagamento de indenização pelos danos
morais causados à Reclamante"

A Reclamada, por sua vez, sustenta que "não merece ser acolhido o referido pleito. Isto porque, o artigo
10, inciso II, alínea "b", do ADCT, estabelece a garantia de emprego à empregada gestante sendo

 vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa. Portanto é evidente que a estabilidade não abarca
 a demissão por justa causa. Pois bem, também alega a Reclamante que sofreu dispensa discriminatória

em função de sua gravidez, no entanto, tal afirmação não merece prosperar, isto porque a Reclamante
não informou à Reclamada sobre sua gravidez. Em verdade, sua dispensa foi por justa causa, nos termos

 do artigo 482, "e" da CLT, ou seja, desídia no desempenho das respectivas funções".

Ao exame.

A dispensa por justa causa, como penalidade máxima a ser aplicada ao empregado, deve ser analisada
com cautela e exige prova robusta, uma vez que decorre da quebra da confiança imprescindível na
relação de emprego.

O rompimento dessa fidúcia deve ser analisado no caso concreto, fazendo-se um exame circunstancial e
detido da falta cometida, atentando-se sobremodo para a natureza, razão e explicação dessa falta, sem
nunca deixar de levar em conta a conduta do empregado na empresa.

Na caracterização da justa causa que autorize o rompimento do contrato de trabalho, a doutrina e a
legislação entendem indispensável a presença dos requisitos da correta capitulação legal do ato faltoso,

, com destaque para a , que nãoexpressa nas alíneas do art. 482 da CLT imediatidade da punição
afasta o decurso do prazo razoável para apuração dos fatos; a  imputável somente aogravidade da falta
empregado, de tal monta que impossibilite a continuidade do vínculo; a , observandogradação da pena
assim uma regra de que as condutas reiteradas, observe penalidades em ordem crescentes, ou seja,
passando pela advertência, suspensão até a ruptura do contrato por justa causa; a inexistência de perdão
- seja tácito ou expresso; a , onde o fato imputado seja determinante darelação de causa e efeito
rescisão; a  na vida da empresa e de que em razão do fato advenha prejuízo aorepercussão danosa
empregador; a  de punição, pois a mesma falta não poderá ser punida maisinexistência de duplicidade
de uma vez e, ainda, o exame das  do caso, da personalidade e do passado docondições objetivas
trabalhador.

No que se refere à desídia no desempenho das respectivas funções do empregado, conduta tipificada na
alínea e), do artigo 482, da CLT, Maurício Godinho Delgado (2018, págs. 1425), leciona:

(...) tipo jurídico que remete à ideia de . trabalhador negligente, relapso, culposamente improdutivo A
desídia é a desatenção reiterada, o desinteresse contínuo, o desleixo contumaz com as obrigações

. Para autorizar a resolução culposa do contrato, exige, assim, regra geral, a evidenciaçãocontratuais
de um comportamento repetido e habitual do trabalhador, uma vez que as manifestações da negligência

. Neste quadro, tendem a não ser tão graves, caso isoladamente consideradas a conduta desidiosa deve
merecer exercício pedagógico do poder disciplinar pelo empregador, com gradação de penalidades, em

. Mostrando-se busca da adequada ressocialização do obreiro ineficaz essa tentativa de recuperação, a
 .última falta implicará na resolução culposa do contrato de trabalho É claro que pode existir conduta

desidiosa que se concentre em um único ato, excepcionalmente grave.
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Ante os ensinamentos doutrinários e os entendimentos jurisprudenciais supracitados, é imprescindível,
para que ocorra a despedida por justa causa, a prova inequívoca do cometimento de falta grave pelo
empregado, apta a ensejar o rompimento do vínculo laboral, devendo a Reclamada produzir prova
robusta para caracterizar a medida extrema.

No caso, a Reclamada sustenta que a Reclamante foi dispensada por justa causa empregatícia em razão
de comportamento desidioso (art. 482, alínea "e", da CLT).

Diante dessa alegação, é ônus da Reclamada demonstrar que a Reclamante adotou conduta que se
enquadre no tipo legal que sustenta a justa causa aplicada à Autora (art. 818, II, da CLT).

Acerca do ônus da prova na hipótese de despedida por justa causa, vaticina o Professor NASCIMENTO,
A. M., Iniciação ao Processo do Trabalho, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 220:in

"O ônus da prova é atribuído a quem alega a existência de um fato: a prova das alegações incumbe à
parte que as faz (CLT, art. 818). Assim, compete ao empregador que despede por justa causa a prova

 Os pagamentos efetuados ao empregado têm de ser provados pelo empregador, o que abrangedesta.
". (sem destaque nosalários, remuneração das férias, do repouso semanal, verbas rescisórias etc.

original).

No mesmo sentido, a jurisprudencial desta Corte:

EMENTA: "DISPENSA POR JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO DE
 A dispensa por justa causa é a penaCONCORRÊNCIA DESLEAL. VALIDADE DA DISPENSA.

mais grave aplicável na esfera trabalhista, podendo trazer ao empregado consequências que transcendem
o ambiente profissional. Em razão disso, a falta ensejadora da dispensa motivada exige prova cabal e
inequívoca, ônus que incumbe ao empregador, por ser fato extintivo do direito postulado pelo obreiro

 Restando provada a falta grave praticada pelo empregado.(art. 818 da CLT c/c o art. 333, II, do CPC)
(ato de concorrência desleal), impõe-se a manutenção da sentença que reputou legítima a dispensa por
justa causa"(TRT RO-0001140-30.2011.5.18.0011, 3ª Turma, Rel.: Des. do Trabalho Elvécio Moura dos
Santos, 15.03.2012). Destaquei.

A Reclamada, objetivando desvencilhar-se do ônus de prova que detinha, carreou aos autos  deprints
conversas via aplicativo whatsapp (Ids. 0a038b0 e eae4af9), além de ter apresentando, na audiência de
instrução uma testemunha, Sra Marcela Mendes da Silva, e uma informante Sra Ana Cláudia de Souza
Francisco.

Da análise das provas constantes nos autos, constato que a Reclamada não se desvencilhou de forma
satisfatória do ônus que detinha, haja vista que os juntados aos autos são imprestáveis à solução daprints
questão em voga, pois não se pode assegurar de que as mensagens ali contidas foram enviadas à Autora.

Além do mais, as mensagens mencionadas não são capazes de convencer este julgador de que a
Reclamante tenha adotado comportamento que possa ser reputado como desidioso.

Quanto ao depoimento da testemunha Sra Marcela Mendes da Silva, este julgador verifica que os erros
de pedidos e reclamações dos clientes por ela mencionados (ID 5ca7738 - Pags. 2-3), também não podem
ser considerados como comportamento desidioso por parte da Autora. Vejamos:

"(...) que havia reclamações de clientes quanto ao trabalho da reclamante, cerca de três a cinco vezes;
que as reclamações era quanto a pedidos errados; que chegou a estragar saladas e sucos por serviço
incorreto da reclamante; que já presenciou a reclamante ser advertida pela sra Cleide, por conta as
reclamações anteriormente informadas(...)".

No que concerne ao depoimento da informante Sra Ana Cláudia de Souza Francisco, desconsidero-o por
completo, haja vista que a parte Ré não observou o prazo judicial fixado na ata de ID 5ca7738, para
juntada aos autos de cópia de documento oficial de identificação da referida informante.
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Ressalto que ainda que a Reclamada tivesse sido exitosa em provar que a Reclamante se comportou de
forma desidiosa, não carreou aos autos nenhuma comprovação de que a Reclamante fora advertida e/ou
suspensa, o que importa em inobservância ao requisito da gradação da pena.

Dessa forma, considerando que a Reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar que a
Reclamante adotou comportamento desidioso (art. 818, II) e tendo em vista que não há nos autos
comprovação de que a Reclamada observou o requisito da gradação da pena,  como nula areconheço
resolução do contrato de trabalho por justa causa obreira.

Diante da nulidade da dispensa da Autora ora reconhecida, passo a analisar o pleito de indenização em
virtude da estabilidade gestacional.

Prevê o art. 10, II, alínea "b", do ADCT, da Constituição Federal, que a estabilidade provisória visa
amparar o nascituro, sendo vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde
a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto.

Logo, para que haja aplicação do preceito constitucional, basta a confirmação da gravidez, sendo
desnecessário que o empregador ou a empregada tenham conhecimento do fato, nesse mesmo sentido é o
teor da Súmula 244, I, do TST, que consagra a teoria objetiva para a estabilidade gestacional.

É importante destacar que também por meio da Súmula 244, III, do TST, é assegurada a estabilidade
provisória às empregadas que tenham sido admitidas em contrato por prazo determinado.

No caso dos autos, a dispensa da Autora ocorreu em . A Reclamante acostou aos autos exame15.11.2017
de ULTRASSOM ENDOVAGINAL, realizado no dia 18.12.2017 (ID. d018c6b - Pág. 1), no qual foi
constatado o estado gravídico da Autora de 12 semanas aproximadamente.

Além disso, afirmou a Autora, em instrução processual, que o nascimento do seu filho ocorrera de forma
prematura, em 22.05.2018 (ID. 5ca7738 - Pág. 1).

Assim, não paira qualquer dúvida de que, no ato da dispensa, a Autora estava grávida, estando amparada
pela estabilidade provisória, assegurada no art. 10, II, alínea "b", do ADCT, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerando que o fim do período estabilitário se deu no dia , agregando os22.10.2018
efeitos da prorrogação do aviso-prévio indenizado de 30 dias (art. 487, § 1º, da CLT e OJ 82/SDI-I/TST e
Lei nº 12.506/2011), fixo a terminação do pacto laboral em  (em observância aos limites dos21.11.2018
pedidos - princípio da congruência, art. 492, do CPC).

Por decorrência lógica, por ser norma de ordem pública,  a Reclamada na obrigação de fazercondeno
consistente em retificar a data de término do contrato na CTPS da Reclamante, para fazer constar, 

 (art. 487, § 1º, da CLT e OJ 82/SDI-I/TST e Lei nº 12.506/2011), sem qualquer menção na21.11.2018,
CTPS que a anotação decorreu de determinação judicial para evitar prejuízos à Autora na busca de nova
colocação (CLT, art. 29, § 4º).

A Autora deverá ser intimada, após o trânsito em julgado desta decisão, para entregar sua CTPS na
Secretaria da Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, para as devidas anotações.

Após, a Reclamada será intimada, para proceder à anotação na CTPS da Autora, também no prazo de 05
dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) a ser revertida em favor da Reclamante, até o
limite de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ultrapassados tal prazo, sem a respectiva anotação de baixa na CTPS, a Secretaria da Vara deverá fazê-
la, nos termos do art. 39 da CLT, sem qualquer menção na CTPS que a retificação decorreu de
determinação judicial para evitar prejuízos à Autora na busca de nova colocação (CLT, art. 29, § 4º) e,
sem prejuízo da cobrança da multa ora cominada e comunicação à Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego que atende a esta localidade para a aplicação da multa pertinente.
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Para comprovação que a alteração decorre de determinação judicial, a Secretaria do Juízo deverá fornecer
certidão circunstanciada da ação à Reclamante e à Reclamada, caso requerida.

 ainda, a Reclamada, por consequência lógica do reconhecimento de nulidade da resolução doCondeno,
contrato de trabalho por justa causa obreira, na obrigação de fazer consistente em fornecer a esta o
TRCT, no código próprio de dispensa sem justa causa, chave de conectividade social para movimentação
da conta fundiária, além das guias para habilitação do benefício do seguro-desemprego, regularmente
preenchidos, além de comunicar aos Órgãos Competentes o término do contrato de trabalho, tudo no
prazo de 10 (dez) dias do trânsito em julgado desta sentença, a contar da intimação para tanto, sob pena,
também, de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (um mil reais), reversíveis
à Reclamante, nos termos do art. 537, do CPC/2015, sem prejuízo do pagamento de indenização

, na hipótese de a Autora ficar impossibilitada desubstitutiva equivalente ao Seguro Desemprego
receber o benefício por culpa da Reclamada (arts. 129, 187 e 927, do CC), a ser apurado em regular
liquidação de sentença, observada a legislação especial, inclusive quanto ao número de parcelas que a
Autora seja beneficiária.

Neste contexto,  a Reclamada a pagar à Autora as seguintes verbas rescisórias, devendo sercondeno
utilizado para fins rescisórios o salário mensal da Reclamante, conforme contracheque juntado aos autos
sob o ID d018c6b - Pág. 1:

Salários de novembro de 2017 a setembro de 2018;

Saldo de salário de 22 dias, relativos a outubro de 2018;

Aviso prévio indenizado de 30 dias;

4/12 avos de 13º salário proporcional de 2017;

10/12 avos de 13º salário proporcional de 2018;

Férias integrais, acrescidas de 1/3 (período aquisitivo de 01.09.2017 a 31.08.2018);

3/12 avos de Férias proporcionais, acrescidas de 1/3 (período aquisitivo de 01.09.2018 a 21.11.2018);

Depósitos de FGTS, incidentes sobre todos os valores pagos e devidos à Autora, no curso do pacto
laboral, inclusive sobre as verbas rescisórias, apurados na forma do art. 15, , da Lei nº 8.036/90;caput

Indenização de 40% do FGTS, incidente sobre todos os valores relativos ao FGTS, observadas todas as
verbas pagas e devidas no curso do pacto laboral da Autora, acrescidos daqueles incidentes sobre as
verbas rescisórias, apuradas na forma do art. 18, § 1º da Lei nº 8.036/90, com exceção do aviso prévio
indenizado (OJ 42, da SDI-I, do TST).

Superado o pedido de indenização por estabilidade gestacional, passo ao exame do pleito de indenização
por dispensa discriminatória.

Estabelece o art. 4º, da Lei nº 9.0929/95 que "o rompimento da relação de trabalho por ato
discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao
empregado optar entre: I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento,
mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais;
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e
acrescida dos juros legais."

O empregador, por sua função de comando, pode agir em diversas situações de forma discriminatória,
onde coloca o empregado em situação de humilhação e inferioridade. Por vezes, a discriminação é clara.
Em outras, vem travestida de legalidade.
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A discriminação direta é a de mais fácil percepção, e ocorre por um ato ativo do empregador, que se
coloca de forma clara e funda-se em critérios não permitidos em nossa legislação. Ocorre quando o
empregador adota medidas ou políticas de gerenciamento em cuja finalidade se pode identificar atitudes
discriminatórias contra uma pessoa em particular ou mesmo a um grupo de pessoas. Na forma direta, o
ato discriminatório é explícito, pois plenamente verificado a partir da análise de seu conteúdo.

No exemplo de discriminação direta estão o estabelecimento de condições desnecessárias para a
contratação, promoção ou exercício de determinadas atividades, tais como exigência de sexo, de estado
civil, ou de idade.

Ocorre, portanto, de forma aberta, clara, com o empregador ofendendo o direito de igualdade do
empregado. Ou seja, a discriminação ocorre abertamente, com o sujeito ativo agredindo claramente o
direito à igualdade e todas as normas que o sustentam.

Por outro lado, a discriminação indireta também advém de um ato positivo do empregador,
aparentemente neutro, mas que, por via obliqua, tem efeitos proibidos, discriminatórios e prejudiciais ao
trabalhador ou a um determinado grupo de trabalhadores.

Nesta, diferentemente da discriminação direta, pouco importa a alegação de boa-fé do empregador. Isto
porque, se na discriminação direta as discussões de nexo causal são determinantes, na indireta,
contrariamente, o que importa são os efeitos do ato positivo aparentemente neutro.

Nesta espécie de discriminação, o ato ilícito acoberta-se pelo manto da legalidade mas, na realidade,
descumpre os direitos fundamentais do empregado. Dessa forma, torna mais difícil sua identificação e
punição. Tem assim uma aparência de igualdade, mas na realidade consubstancia-se em uma situação de
desigualdade.

Nas discriminações ocultas, o ato discriminatório reveste-se de má-fé, porém este se dá de forma velada,
não declarada, e de difícil identificação, sendo disfarçado pelo emprego de instrumentos aparentemente
neutros, ocultando a real intenção efetivamente discriminatória. Ou, como explica Pinho Pedreira, "nas
discriminações ocultas o motivo proibido e não confessado é realmente o determinante, embora

."disfarçado sob a capa de uma outra causa

A Constituição Federal de 1988 traz, em seu artigo 3º, IV, a intenção de proteção a qualquer tipo de
discriminação, almejando o bem de todos.

Constata-se que referido inciso refuta o preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Porém, vai mais
longe, quando afirma que deve ser coibida " ".quaisquer outras formas de discriminação

O rol, portanto, não é taxativo. Qualquer situação que comprometa o indivíduo, denotando preconceito,
há que ser rejeitada.

Portanto, nosso ordenamento jurídico, ao ratificar a Convenção 111 da OIT, firmou o compromisso
internacional de erradicar das relações de trabalho todo e qualquer tipo de discriminação, tendo em vista
que referido diploma aponta para a necessidade de se tolher essas práticas ilícitas.

Nesse sentido, a Lei 9.029 de 13 de abril de 1995 trouxe, em termos de proteção, uma verdadeira
inovação, na medida em que proíbe e define o que são práticas de natureza discriminatória, assim
definindo o ato discriminatório, em seu artigo 1º: "É proibida a adoção de qualquer prática
discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional,
idade,  ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescenteentre outros,

 previstas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal."

Não se trata, pois, de faculdade, mas sim de uma proibição. O empregador não pode, ainda que queira,
adotar práticas que possuam natureza discriminatória, quaisquer que sejam.
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Referido artigo trata também da relação pré-contratual, uma vez que proíbe a prática discriminatória
tanto no acesso a relação de emprego quanto em sua manutenção. Dessa forma, não pode o empregador,
sob nenhum pretexto, adotar atitudes que se constituam em atos discriminatórios.

Ainda, deve-se considerar que as situações descritas na Lei são exemplificativas, podendo-se aplicar as
penalidades, por analogia, a qualquer situação discriminatória que cause prejuízo ao indivíduo, nos do
artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.

Assim, qualquer prática discriminatória da empresa cuja finalidade seja estabelecer restrições ao acesso
de determinada pessoa ao emprego ou à manutenção desse, ou que venha a ser determinante de seu
desligamento, mesmo quando relacionada a discriminação por sexo, origem, raça, cor, estado civil,
situação familiar ou idade, ressalvado o caso do menor art. 7º, XXXIII, CF) encontra-se terminantemente
proibida.

Portanto, a proteção do art. 4º, da Lei nº 9.029/95, consistente uma delas a reintegração se dá em razão da
declaração de nulidade da dispensa fundada em ato discriminatório. Vale dizer que se o ato é nulo de
pleno direito, também o são suas consequências, devendo ser recomposta a situação havida antes do ato
nulo.

Destaque-se que é faculdade exclusiva do empregado o tipo de penalização pecuniária a ser imposta a
empresa. Como visto, a Lei dá ao lesado o direito de escolher, dentre as opções determinadas, qual delas
melhor satisfaz suas intenções de reparação.

A Reclamante, no caso destes autos, formulou pedido de indenização.

A apreciação do pleito formulado tem como necessidade imprescindível que a Reclamada tivesse ciência
de que a Reclamante estava grávida a fim de apurar a existência ou não de conduta discriminatória
adotada por aquela.

O ônus de provar que a Reclamada tinha ciência de tal fato, gravidez da Reclamante, é desta, conforme
preconiza o art. 818, I, da CLT.

Da análise do acervo probatório contido nestes autos, tenho que a Reclamante não se desincumbiu
processualmente do ônus de prova que detinha, já que não demonstrou que a Reclamada tinha ciência de
sua gravidez.

Diante da não desincumbência do ônus de prova de que tinha a Reclamante,  o pleitojulgo improcedente
de indenização em virtude de dispensa discriminatória.

2.3.3. - Do Acúmulo de Funções. Do Desvio de Funções.

A Reclamante narra que foi "contratada para a função de

"atendente", a mesma realizava serviços alheios ao contrato de trabalho laborando habitualmente como
operadora de caixa e limpeza geral da loja".

Diante disso, formulou pedido de condenação da Reclamada em um salarial de 30% de seu salário,plus
além de reflexos.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que "Todas as funções desempenhadas pela Reclamante são
inerentes ao cargo de atendente comercial".

Examino.

Da análise dos autos resta incontroverso que a Reclamante foi contratada para exercer a função de
atendente.
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Em avanço, é preciso esclarecer que não é qualquer acúmulo de tarefas que gera direito a uma
contraprestação adicional à remuneração pactuada entre as partes, mas apenas aquela que, efetivamente,
extrapole as funções para as quais foi contratado, acarretando, assim, um desequilíbrio no contrato de
trabalho.

Este é, aliás, o raciocínio contido no parágrafo único do art. 456 da CLT:

"à falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se
". Grifei. com a sua condição pessoalobrigou a todo e qualquer serviço compatível

É importante esclarecer o exercício regular do  confere ao empregador o direito de organizarjus variandi
o seu empreendimento, distribuindo as funções a serem desempenhadas pelos seus trabalhadores, dentro
da jornada contratada.

Além disso, pode o empregador atribuir outras funções distintas daquelas inicialmente pactuadas, sem
que isso implique em eventual desvio ou acúmulo de função, o que não enseja o direito a qualquer
pagamento de incremento salarial.

Importa destacar como vem se comportando a jurisprudência trabalhista quanto à acumulação de funções
neste Egrégio Regional: TRT RO 0011686-06.2013.5.18.0002, 1ª Turma, Rel. Des. Gentil Pio de
Oliveira, DEJT 25.08.2014; TRT RO 0011000-84.2013.5.18.0011, 2ª Turma, Rel. Des. Platon Teixeira
de Azevedo Filho, DEJT 09.06.2014; e TRT RO 0010003-61.2014.5.18.0013, 3ª Turma, Rel. Des. Mário
Sérgio Bottazzo, DEJT 11.08.2014.

Pertinente, ainda, o seguinte julgado do colendo TST:

" . 1 - RECURSO DE REVISTA. (...) ACÚMULO DE FUNÇÃO Nos termos do art. 456, parágrafo
único, da CLT, diante da falta de prova ou de cláusula expressa a respeito, o recorrente se obriga a
todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Além disso, a CLT não exige a
contratação de um salário específico para remunerar cada uma das tarefas desenvolvidas pelo
empregado, assim como não obsta que um único salário seja fixado para remunerar todas as
atividades executadas durante a jornada laboral. 2- O exercício de atividades diversas, compatíveis
com a condição pessoal do trabalhador, não enseja o pagamento de um plus salarial por acúmulo de
funções, porque remuneradas pelo salário todas as tarefas desempenhadas dentro da jornada de

. 3 - O empregador, no exercício do  (art. 2°, caput, da CLT), pode alterar as funçõestrabalho jus variandi
de seus empregados, desde que as novas atividades sejam compatíveis com aquelas já exercidas e que
não implique em majoração de carga horária, situação em que não há alteração contratual lesiva. Recurso
de revista a que se nega provimento. (...)" (TST RR 961500-16.2006.5.09.0015, Rel. Ministra Kátia
Magalhães Arruda, DEJT 16.02.2011).

Dessa forma, do exame do arcabouço probatório contido nestes autos, em especial das atividades
desempenhadas pela Demandante, como operadora de caixa, limpeza geral da loja e a função de
atendente, é possível constatar que tais atividades eram desempenhadas em regime de
complementaridade, ou seja, durante a jornada de trabalho da Autora, o que não configura qualquer
ilícito perpetrado pela Demandada que justifique reparação via  salarial.plus

Diante do registrado, não há se falar em pagamento de  salarial pelas atribuições desempenhadas pelaplus
Reclamante, razão pela qual  a pretensão formulada, bem como o pleito de reflexos.julgo improcedente

 2.3.4. - Da Multa do Artigo 467, da CLT.

Considerando que a defesa apresenta não elevou qualquer parcela a  de incontroverso, julgostatus
improcedente o pleito formulado.

 2.3.5. - Da Dedução.
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, visando evitar enriquecimento sem justo motivo da Autora, a dedução das parcelas contidas noAutorizo
TRCT de ID d018c6b, Pags. 4-5, .e os depósitos fundiários havidos durante o contrato de trabalho

2.3.6. - Da Justiça Gratuita

Considerando que não há nos autos indícios de que a Reclamante se encontre empregada, percebendo
salário superior a 40% do teto do Regime Geral da Previdência Social - RGPS (R$ 5.839,45), ônus
probatório da Reclamada (art. 818, II, da CLT), entendo que sua renda não é superior a 40% do limite
máximo dos benefícios do RGPS (R$ 2.335,78), razão pela qual  o requerimento por eladefiro
formulado, com amparo no artigo 790, § 3º, do texto celetista, alterado pela Lei 13.467/17.

2.3.7. - Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais.

Condeno a parte Reclamada a pagar ao advogado da parte Reclamante honorários de sucumbência
arbitrados em 10% sobre o valor da liquidação (sem cômputo de custas e contribuição previdenciária),
considerando: o grau de zelo do profissional evidenciado; que a prestação de serviços se deu
exclusivamente nessa capital; o valor atribuído à causa; que o grau de complexidade das questões
discutidas não exigem nenhum estudo específico ou pesquisa mais aprofundada e que o profissional não
criou incidentes infundados.

No que se refere aos honorários advocatícios do advogado da parte Reclamada, ressalto que a CLT,
alterada pela Lei nº 13.467/17, em seu art. 791-A, que:

"Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos os honorários de sucumbência, fixados
entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que
resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,

."sobre o valor atualizado da causa

O dispositivo legal supramencionado é claro, dispensando maiores questionamentos ou indagações
hermenêuticas, não se podendo dizer o mesmo, dos § § 3º e 4º, do mesmo artigo supramencionado, sendo
que este último, inclusive, é discutido nos autos da ADIn 5766, ajuizada pela Procuradoria Geral da
República, pendente de julgamento no Excelso Pretório, e que dispõem expressamente:

§ 3º "Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca,
."vedada a compensação entre honorários

§ 4º "Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que, desde que não tenha obtido em juízo, ainda
que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,

."extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário

O § 4º, supramencionado, é alvo de muitas críticas e polêmico no meio jurídico e acadêmico, sendo,
conforme já mencionado, objeto da ADIn 5766, e, mesmo na análise desta questão, pelo Supremo
Tribunal Federal, os mais brilhantes juristas e magistrados não interpretam de forma pacífica a
constitucionalidade do referido dispositivo e do seu alcance ou aplicabilidade, tendo o Eminente Ministro
Fux, pedido vista dos autos para análise mais acurada, após votos proferidos em sentidos diferentes pelos
Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin.

Na ADIn, pela análise dos dois primeiros votos proferidos, já é possível verificar que existe uma
preocupação com o alcance da restrição ao acesso à Justiça, perpetrado pela lei da Reforma Trabalhista.

Em sua análise, o Relator do processo, Ministro Luis Roberto Barroso, manifestou-se pela
constitucionalidade do texto da reforma, no aspecto atacado pela ADIn 5766.
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Entendeu, todavia, o Eminente magistrado relator, que o valor destinado ao pagamento de honorários de
sucumbência e periciais, não poderá exceder a 30% do valor líquido dos créditos recebidos pelo
trabalhador, e que os referidos créditos somente poderão ser utilizados quando excederem o teto de
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, a cargo do INSS, que atualmente é de R$ 5.645,89,
atenuando, assim, as restrições impostas pelos comandos do § 4º do art. 791-A da CLT.

Por outro lado, o Ministro Edson Fachin, antecipou seu voto, onde faz uma análise hermenêutica
profunda e contundente, votando no seguinte sentido:

"Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Consolidação das Leis
Trabalhistas, inseridos pela Lei 13.467/2017, que mitigaram, em situações específicas que enumera, o
direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, da CRFB) e,
consequentemente, o direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB).

Nas razões da presente ação, subscrita pela Procuradoria-Geral da República, argumenta-se que os
dispositivos impugnados (art. 790-B, caput e § 4º; 791-A, § 4º, e 844, § 2º, da CLT), todos inseridos pela
Lei 13.467/2017, no âmbito da reforma trabalhista, padecem de inconstitucionalidade material, pois
impõem restrições inconstitucionais às garantias fundamentais de assistência jurídica integral e gratuita
(art.5º, LXXIV) e do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), afrontando também os princípios fundamentais da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e dos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV), os objetivos
fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I) e de erradicação da
pobreza e da marginalização, bem como de redução das desigualdades sociais (art. 3º, III), além de
afronta ao direito fundamental à isonomia (art. 5º, caput).

A ação submetida à análise desta Suprema Corte aduz a inconstitucionalidade de restrições impostas ao
direito fundamental à gratuidade e, por consequência, ao acesso à Justiça, perante a jurisdição
trabalhista. As situações em que as restrições foram impostas são as seguintes:

a) pagamento pela parte sucumbente no objeto da perícia de honorários periciais, no caso em que,
mesmo sendo beneficiário da gratuidade, tenha obtido em juízo, em qualquer processo, créditos capazes
de suportar a referida despesa;

b) pagamento pela parte sucumbente no feito de honorários de sucumbência, no caso em que, mesmo
sendo beneficiário da gratuidade, tenha obtido em juízo, em qualquer processo, créditos capazes de
suportar a referida despesa; e

c) pagamento de custas processuais, no caso em que, mesmo sendo beneficiário da gratuidade, não
compareça à audiência sem motivo legalmente justificável.

Verifica-se, portanto, que o legislador ordinário, avaliando o âmbito de proteção do direito fundamental
à gratuidade da Justiça, confrontou-o com outros bens jurídicos que reputou relevantes (notadamente a
economia para os cofres da União e a eficiência da prestação jurisdicional) e impôs condições
específicas para o seu exercício por parte dos litigantes perante a Justiça do Trabalho.

Para avaliar se as restrições impostas afrontam, ou não, as normas constitucionais indigitadas, bem
como se constituem restrições inconstitucionais aos próprios direitos fundamentais à gratuidade e ao
acesso à Justiça, torna-se necessário partir da literalidade das garantias fundamentais em discussão:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

(...)

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19012812264843500000030203787

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19012812264843500000030203787
Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - 24/03/2019 18:27:29 - 855fcb1



LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.

A proteção constitucional ao acesso à Justiça e à gratuidade dos serviços judiciários também encontra
guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente da Segunda Turma, que associa
tais garantias ao direito de ter direitos, reafirmando que restrições indevidas a estas garantias
institucionais podem converter as liberdades e demais direitos fundamentais por elas protegidos em
proclamações inúteis e promessas vãs.

"  EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO DAS PESSOAS NECESSITADAS AO
ATENDIMENTO INTEGRAL NA COMARCA EM QUE RESIDEM, PELA DEFENSORIA
PÚBLICA - PRERROGATIVA FUNDAMENTAL COMPROMETIDA POR RAZÕES
ADMINISTRATIVAS QUE IMPÕEM, ÀS PESSOAS CARENTES, NO CASO, A
NECESSIDADE DE CUSTOSO DESLOCAMENTO PARA COMARCA PRÓXIMA ONDE A
DEFENSORIA PÚBLICA SE ACHA MAIS BEM ESTRUTURADA - ÔNUS FINANCEIRO,
RESULTANTE DESSE DESLOCAMENTO, QUE NÃO PODE, NEM DEVE, SER SUPORTADO
PELA POPULAÇÃO DESASSISTIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DE O ESTADO PROVER A
DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL COM MELHOR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA -
MEDIDA QUE SE IMPÕE PARA CONFERIR EFETIVIDADE À CLÁUSULA
CONSTITUCIONAL INSCRITA NO ART. 5º, INCISO LXXIV, DA LEI FUNDAMENTAL DA
REPÚBLICA - OMISSÃO ESTATAL QUE COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS
FUNDAMENTAIS DE PESSOAS NECESSITADAS -SITUAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE

- O RECONHECIMENTO, EM FAVOR DE POPULAÇÕES CARENTES EINTOLERÁVEL
DESASSISTIDAS, POSTAS À MARGEM DO SISTEMA JURÍDICO, DO "DIREITO A TER
DIREITOS" COMO PRESSUPOSTO DE ACESSO AOS DEMAIS DIREITOS, LIBERDADES E
GARANTIAS - INTERVENÇÃO JURISDICIONAL CONCRETIZADORA DE PROGRAMA
CONSTITUCIONAL DESTINADO A VIABILIZAR O ACESSO DOS NECESSITADOS À
ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRAL E À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITAS (CF, ART.
5º, INCISO LXXIV, E ART. 134) - LEGITIMIDADE DESSA ATUAÇÃO DOS JUÍZES E
TRIBUNAIS - O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO
- A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS
DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO
INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE
IMPOSTOS AO ESTADO - A TEORIA DA "RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES"(OU DA
"LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES") - CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE SOBRE
A OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA
PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS
(PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO
DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) - DOUTRINA - PRECEDENTES -
A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA
INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 763.667/CE; Relator
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.12.2013). Destaquei.

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO RECURSO DE AGRAVO - DEFENSORIA PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO - OMISSÃO
ESTATAL QUE COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PESSOAS

 - ONECESSITADAS - SITUAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE INTOLERÁVEL
RECONHECIMENTO, EM FAVOR DE POPULAÇÕES CARENTES E DESASSISTIDAS, POSTAS
À MARGEM DO SISTEMA JURÍDICO, DO "DIREITO A TER DIREITOS" COMO PRESSUPOSTO
DE ACESSO AOS DEMAIS DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS - INTERVENÇÃO
JURISDICIONAL CONCRETIZADORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL DESTINADO A
VIABILIZAR O ACESSO DOS NECESSITADOS À ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRAL E À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITAS (CF, ART. 5º, INCISO LXXIV, E ART. 134) -
LEGITIMIDADE DESSA ATUAÇÃO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS - O PAPEL DO PODER
JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA
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CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO - A FÓRMULA DA RESERVA
DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS:
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO
DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO
- A TEORIA DA "RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES" (OU DA "LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES") -
CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE
FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUESE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE
CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL,
PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E
PROIBIÇÃO DE EXCESSO) - DOUTRINA - PRECEDENTES -A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA
DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
"THEMA DECIDENDUM" QUE SE RESTRINGE AO PLEITO DEDUZIDO NA INICIAL, CUJO
OBJETO CONSISTE, UNICAMENTE, na "criação, implantação e estruturação da Defensoria Pública

" -RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE. (AI598.212/PR,da Comarca de Apucarana
Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,DJe 24.04.2014)

Em artigo doutrinário sobre o direito fundamental à gratuidade da Justiça no Brasil, Peter Messitte,
jurista norte-americano, narra a história da assistência jurídica gratuita no Brasil, especialmente
evidenciando a legislação e os programas relacionados a esse direito de inegável importância para o
ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. (MESSITTE, Peter. Assistência Judiciária no Brasil:

 Destaques acrescidos.In Revista da Faculdade de Direito da UFMG, p. 126-150.).uma pequena história.

Desde a Constituição de 1934, o direito à gratuidade da justiça é reconhecido como um direito de
âmbito constitucional, fazendo parte do regime de garantias e direitos essenciais para a vida política e
social brasileira.

Com exceção da Constituição de 1937, todos os textos constitucionais posteriores reconheceram a
importância de tal prerrogativa aos hipossuficientes econômicos com a finalidade de garantir-lhes o

 (MESSITTE, Peter. Assistência Judiciária no Brasil: uma pequena históriapleno acesso à Justiça. . In
)Revista da Faculdade de Direito da UFMG, p. 135-138.

A Lei 1.060/1950 regulamentou o direito à gratuidade da Justiça no plano infraconstitucional,
consolidando as diversas normas sobre assistência jurídica gratuita, em seu sentido mais amplo.

Esta referida lei que foi parcialmente substituída por disposições semelhantes do Código de Processo
Civil de 2015, estabelece os requisitos essenciais para o pleno exercício do direito fundamental por ela
regulamentado, tendo sido recepcionada pelas Constituições que lhe sucederam.

Não se pode deixar de ressaltar que a gratuidade da Justiça apresenta-se como um pressuposto para o
exercício do direito fundamental ao acesso à Justiça. Nas clássicas lições de Mauro Cappelletti:

O movimento para acesso à Justiça é um movimento para a efetividade dos direitos sociais, ou seja, para
a efetividade da igualdade. Nesta análise comparativa do movimento de acesso à Justiça, a investigação
nos mostra três formas principais, três ramos principais que invadem número crescente de Estados

(...) (CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Trad. Tupinambá Pinto de Azevedo. Incontemporâneos.
Revista do Ministério Público Nova Fase, Porto Alegre, v. 1, n. 18, p. 8-26, 1985, p. 9)

Dos obstáculos, que comumente são indicados ao acesso à Justiça, os de ordem econômica costumam
ser os primeiros e mais evidentes.

Considerando que os custos da litigação perante o Poder Judiciário são muito altos, e que a jurisdição
cível é bastante onerosa para os cidadãos em geral, verifica-se que há um afastamento significativo das
classes economicamente mais frágeis do acesso à Justiça institucionalizada.

Ainda as lições de Mauro Cappelletti merecem ser aqui reproduzidas:

(...)
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O obstáculo causado pela pobreza, sobretudo. Pobreza econômica do indivíduo e ainda do grupo, e da
população, com todas as trágicas consequências da pobreza econômica, a qual termina por ser, também,
pobreza cultural,social e jurídica. Obstáculos, igualmente, resultantes da complexidade do sistema
jurídico, da distância do governante em relação ao governado, dos abusos que exigem remédio
jurisdicional, abusos individuais mas sempre mais abusos dos centros de poder econômico e político, no
confronto de sujeitos que, amiúde, não dispõem de instrumentos válidos de proteção.

Daí o fenômeno central dos estudos de sociologia e psicologia social, o fenômeno do sentimento de
. (CAPPELLETTI,Mauro. Acesso àalienação do cidadão frente aos obstáculos institucionais e legais

Justiça. Trad. Tupinambá Pinto de Azevedo.  Revista do Ministério Público Nova Fase, Porto Alegre,In
v. 1, n.18, p. 8-26, 1985, p. 15)

Além da Constituição da República, o direito fundamental de acesso à Justiça também é protegido por
normas internacionais, notadamente pelo artigo 8º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos,
também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que assim dispõe:

Art. 8º Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as garantias e dentro de um prazo razoável, por um
juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração
de qualquer acusação penal contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza.

 em normas internacionais indica suaTrata-se, indubitavelmente, de garantia fundamental cuja previsão
dúplice eficácia em nosso ordenamento jurídico-constitucional, a reforçar, de forma contundente, a
proteção ao direito fundamental à gratuidade da Justiça.

É preciso reconhecer, também, a relação da gratuidade da Justiça e, consequentemente, do acesso à
Justiça, com a isonomia. A desigualdade social gerada pelas dificuldades de acesso isonômico à
educação, mercado de trabalho, saúde, dentre outros direitos de cunho econômico, social e cultural,
impõe que seja reforçado o âmbito de proteção do direito que garante outros direitos, especialmente a
isonomia. A restrição, no âmbito trabalhista, das situações em que o trabalhador terá acesso aos
benefícios da gratuidade da justiça, pode conter em si a aniquilação do único caminho de que dispõem
esses cidadãos para verem garantidos seus direitos sociais trabalhistas.

A defesa em juízo de direitos fundamentais que não foram espontaneamente cumpridos ao longo da
vigência dos respectivos contratos de trabalho, em muitas situações, depende da dispensa inicial e
definitiva das custas do processo e despesas daí decorrentes, sob pena de não ser viável a defesa dos
interesses legítimos dos trabalhadores.

E, nesse contexto, a Lei 13.467/2017 atualizou, no âmbito da chamada reforma trabalhista, o modelo de
gratuidade da Justiça Laboral, impondo condições restritivas ao exercício desse direito por parte dos
litigantes trabalhadores.

Ainda que sejam consideradas adequadas, necessárias e razoáveis as restrições impostas ao âmbito de
proteção dos direitos fundamentais à gratuidade e acesso à Justiça pelo legislador ordinário, duvidosa
apresenta-se a sua constitucionalidade em concreto, ou seja, aquela aferida diante das diversas e
possíveis situações da realidade, em que se vislumbra a consequência de esvaziamento do interesse dos
trabalhadores, que na condição de hipossuficientes econômicos, não terão como demandar na Justiça
Trabalhista, em virtude do receio de que suas demandas, ainda que vencedoras, retornem-lhes muito
pouco do valor econômico efetivamente perseguido e, eventualmente, devido.

É preciso restabelecer a integralidade do direito fundamental de acesso gratuito à Justiça Trabalhista,
especialmente pelo fato de que, sem a possibilidade do seu pleno exercício por parte dos trabalhadores,
é muito provável que estes cidadãos não reúnam as condições mínimas necessárias para reivindicar seus
direitos perante esta Justiça Especializada.
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Assim sendo, impõe-se, nesse contexto, uma interpretação que garanta a máxima efetividade desse
direito fundamental, sob pena de esvaziar-se, por meio de sucessivas restrições, ele próprio e todos os
demais direitos por ele assegurados.

Quando se está a tratar de restrições legislativas impostas a garantias fundamentais, como é o caso do
benefício da gratuidade da Justiça e, como consequência, do próprio acesso à Justiça, o risco de
violação em cascata de direitos fundamentais é iminente e real, pois não se está a resguardar apenas o
âmbito de proteção desses direitos fundamentais em si, mas de todo um sistema jurídico-constitucional
de direitos fundamentais deles dependente.

Mesmo que os interesses contrapostos a justificar as restrições impostas pela legislação ora impugnada
sejam assegurar uma maior responsabilidade e um maior compromisso com a litigância para a defesa
dos direitos sociais trabalhistas, verifica-se, a partir de tais restrições, uma possibilidade real de negar-
se direitos fundamentais dos trabalhadores pela imposição de barreiras que tornam inacessíveis os
meios de reivindicação judicial de direitos, o que não se pode admitir no contexto de um Estado
Democrático de Direito.

O desrespeito das relações contratuais, no ambiente laboral, exige por parte do legislador ordinário que
sejam facilitados, e, não, dificultados, os meios legalmente reconhecidos para que os trabalhadores
possam ver garantidos os seus direitos fundamentais de origem trabalhista.

O benefício da gratuidade da Justiça é uma dessas garantias fundamentais, cuja finalidade precípua foi,
na linha das constituições brasileiras anteriores, dar máxima efetividade ao direito fundamental de
acesso à Justiça por parte dos titulares de direitos fundamentais que não estejam em condições de arcar
com os custos financeiros de uma demanda judicial.

O conteúdo mesmo do direito à gratuidade da Justiça, cujos requisitos essenciais para o seu exercício
são aferidos, há décadas, na forma da legislação de regência (Lei 1.060/1950 e, atualmente, c/c Lei
13.105/2015), impõe-se, inclusive perante o legislador infraconstitucional, como um direito fundamental
da parte que não tem recursos para custear uma demanda judicial.

Nas lições de Nelson Nery Júnior:

"(...) Se a lei, atendendo ao preceito constitucional, permite o acesso do pobre à Justiça, como poderia
fazer com que, na eventualidade de perder a ação, tivesse que arcar com os honorários advocatícios da
parte contrária? Seria, a nosso juízo, vedar o acesso ao Judiciário por via transversa porque, pendente
essa espada de Dâmocles sobre a cabeça do litigante pobre, jamais iria ele querer promover qualquer

(NERY JÚNIOR, Nelson. Princípiosação judicial para a garantia de um direito ameaçado ou violado.
do processo na Constituição Federal. São Paulo : RT, 2013, p.127)

Importante ressaltar que não há inconstitucionalidade no caput do artigo 790-B da CLT, com a redação
da Lei 13.467/2017, quando admite a possibilidade de imputação de responsabilidade ao trabalhador
sucumbente, pois admitir a imputação é ato distinto de tornar imediatamente exigível tal obrigação do
beneficiário da justiça gratuita. Se cessadas as condições que deu ao trabalhador o direito ao beneficio
da gratuidade da justiça, admite-se a cobrança das custas e despesas processuais.

Não se apresentam consentâneas com os princípios fundamentais da Constituição de 1988 as normas
que autorizam a utilização de créditos, trabalhistas ou de outra natureza, obtidos em virtude do
ajuizamento de um processo perante o Poder Judiciário, uma vez que este fato - sucesso em ação
ajuizada perante o Poder Judiciário - não tem o condão de modificar, por si só, a condição de
miserabilidade jurídica do trabalhador.

É importante consignar que a mera existência de créditos judiciais, obtidos em processos trabalhistas,
ou de outra natureza, não é suficiente para afastar a situação de pobreza em que se encontrava a parte
autora,no momento em que foram reconhecidas as condições para o exercício do seu direito
fundamental à gratuidade da Justiça.
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Ora, as normas impugnadas que impõem o pagamento de despesas processuais, independentemente da
declaração oficial da perda da condição de hipossuficiência econômica, afrontam o próprio direito à
gratuidade da Justiça e, consequentemente, o próprio direito ao acesso à Justiça.

Da mesma forma, importante afirmar que o benefício da gratuidade da Justiça não constitui isenção
absoluta de custas e outras despesas processuais, mas, sim, desobrigação de pagá-las enquanto
perdurar o estado de hipossuficiência econômica propulsor do reconhecimento e concessão das
prerrogativas inerentes a este direito fundamental (art. 5º,LXXIV, da CRFB).

É certo que não se pode impedir o trabalhador, ainda que desidioso em outro processo trabalhista,
quando comprovada a sua hipossuficiência econômica, de ajuizar outra demanda sem o pagamento das
custas processuais.

O direito fundamental à gratuidade da Justiça, notadamente atrelado ao direito fundamental de acesso à
Justiça, não admite restrições relacionadas à conduta do trabalhador em outro processo trabalhista, sob
pena de esvaziamento de seu âmbito de proteção constitucional.

A conformação restritiva imposta pelas normas ora impugnadas afronta não apenas o próprio direito
fundamental à gratuidade, mas também, ainda que de forma mediata, os direitos que esta garantia
fundamental protege, o que se apresenta mais concreto com a invocação do direito fundamental ao
acesso à Justiça e dos direitos sociais trabalhistas, eventualmente, desrespeitados nas relações
contratuais respectivas.

O direito fundamental à gratuidade da Justiça encontra-se amparado em elementos fundamentais da
identidade da Constituição de 1988, dentre eles aqueles que visam a conformar e concretizar os
fundamentos da República relacionados à cidadania (art. 1º, III, da CRFB), da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CRFB), bem como os objetivos fundamentais de construção de uma sociedade
livre, justa e solidária (art. 3º, I , da CRFB) e de erradicação da pobreza e da marginalização, bem
como a redução das desigualdades sociais (art. 3º,III, da CRFB).

Apresenta-se relevante, nesse contexto, aqui dizer expressamente que a gratuidade da Justiça,
especialmente no âmbito da Justiça laboral, concretiza uma paridade de condições, propiciando às
partes em litígio as mesmas possibilidades e chances de atuarem e estarem sujeitas a uma igualdade de
situações processuais. É a conformação específica do princípio da isonomia no âmbito do devido
processo legal.

As limitações impostas pela Lei 13.467/2017 afrontam a consecução dos objetivos e desnaturam os
fundamentos da Constituição da República de 1988, pois esvaziam direitos fundamentais essenciais dos
trabalhadores, exatamente, no âmbito das garantias institucionais necessárias para que lhes seja
franqueado o acesso à Justiça, propulsor da busca de seus direitos fundamentais sociais, especialmente
os trabalhistas.

Assim sendo, o pedido da presente ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgado procedente.

É como voto."

Da transcrição do voto do Ministro Fachin, integralmente aqui trazido, verifica-se uma verdadeira aula de
hermenêutica, sendo que a constitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT, alterada pela Lei 13.467/17,
foi analisada sob vários critérios exegéticos e não sobreviveu a nenhum.

Tratando-se de norma nova, principalmente com o potencial ofensivo da norma ora analisada, não pode o
juiz, como intérprete, deixar de observar sua constitucionalidade, o que vem sendo feito pelo Excelso
Pretório, nos autos da ADIn 5766.

No entanto, por se tratar de matéria afeta a praticamente todas as ações que são submetidas a este juízo,
necessário, também que seja lançado aqui, em virtude da urgência que a matéria requer pelo que não
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comporta aguardar a decisão final da referida ADIn, que certamente lançará luzes mais fortes e brilhantes
sobre a matéria, mas não exime o nosso dever de hermeneuta no caso concreto.

A Hermenêutica, segundo Heidegger, citado por Herkenhoff1 é o estudo do compreender. Para o
filósofo, o mundo consiste numa rede de relações, e pode ser concebido matematicamente,
teologicamente ou por meio da linguagem, que é o que interessa ao hermeneuta.

De acordo com Carlos Maximiliano2, "Interpretar é aplicar, esclarecer; dar significado de vocábulo,
atitude ou gesto; reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado; mostrar o sentido

".verdadeiro de uma expressão; extrair de frase, sentença ou norma, tudo que na mesma se contém

Diz ainda, este que é um dos maiores doutrinadores do Direito: "Toda lei é uma obra humana e aplicada
por homens; portanto, imperfeita na forma e no fundo, e dará duvidosos resultados práticos, se não

".verificarem, com esmero, o sentido e o alcance de suas prescrições

Cito, por fim a lição de Maximiliano, que nos remete a uma grande responsabilidade na função
hermenêutica:

"Interpretar uma expressão do Direito não é simplesmente tornar claro o respectivo dizer, abstratamente
falando; é, sobretudo, revelar o sentido apropriado para a vida real, e conducente com uma decisão reta
".

Destarte, seguindo as lições do eminente hermeneuta Carlos Maximiliano, entendo que a melhor
interpretação dada à questão relativa à constitucionalidade do § 4º, do art. 791-A, com redação que lhe
conferiu a Lei 13.467/17, foi aquela que nos brindou o voto do Ministro Edson Fachin, supratranscrito,
tendo em vista que lançou luzes sobre a matéria, reparou erros do legislador ordinário que restringiriam o
acesso à Justiça aos hipossuficientes econômicos; e, sobretudo, esclareceu que uma decisão reta não
admite afugentar aqueles que tem fome e sede de justiça, sem que sejam saciados.

Assim sendo, reputo que o Ministro Fachin fez apropriada interpretação sociológica da lei, compreendida
esta, como a interpretação que se baseia na adaptação do sentido da lei às realidades e necessidades
sociais.

Esta interpretação está prevista no art. 5º da Lei 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Civil, 12.376/2010), que prescreve: "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se

", posto que o demandismo irresponsável deve ser coibido, todavia,dirige e às exigência do bem comum
não ao custo de negar o acesso à justiça ao trabalhador pobre.

Isto ainda, associado ao custo de fomentar ainda mais a delinquência patronal que se vale do já colapsado
sistema jurídico trabalhista brasileiro que possui número gigantesco de processos, não por que os
trabalhadores litigam muito, mas pelo elevado abuso do ilícito por parte de grandes empresas, que lucram
com o não pagamento das verbas trabalhistas previstas em lei.

E, neste aspecto, praticando atos de dumping social, o que se pode observar pelos números do CNJ, onde
se verifica que a maioria dos processos trabalhistas se reclama o não pagamento de verbas rescisórias e
contratuais, e que a maioria esmagadora das ações, são julgadas procedentes, ainda que apenas em parte.

No entanto, os arautos da reforma trabalhista, propugnam por uma interpretação literal da lei, e, não
obstante seja sabido que a interpretação gramatical ou literal é a mais pobre possível das interpretações,
lançarei meus singelos argumentos sobre a interpretação literal que a matéria requer.

Não é controverso e está indene de qualquer disputa hermenêutica que na legislação pátria, assim como
em todos os países democráticos e civilizados, todos, inclusive juízes e parlamentares devem observar a
Supremacia da Constituição.

Com relação ao acesso à Justiça, como bem expôs o Ministro Edson Fachin, no voto supratranscrito, a
Constituição Federal de 1988, estabelece:
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"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.

Nota-se claramente que a Lei 13.467/17, impôs ao litigante hipossuficiente trabalhista, restrições que não
foram imputadas a outros beneficiários da justiça gratuita de outros ramos do Poder Judiciário, havendo,
assim, afronta ao disposto no  do art. 5º da CF/88.caput

Além do mais, a referida Lei da Reforma Trabalhista, tenta excluir da apreciação do Poder Judiciário,
lesão ou ameaça ao direito, mediante imposição de pagamento de custas, despesas e honorários que o
trabalhador hipossuficiente não suporta, expondo-o ainda mais ao risco de exploração e desproteção,
malferindo, de forma maliciosa e sub-reptícia, o disposto na cláusula pétrea do art. 5º, XXXV.

E, finalmente, como querem interpretação literal passamos a fazê-la.

O § 4º do art. 791-A, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/17, vilipendia literalmente os
comandos estampados no art. 5º, LXXIV da CF/88, que estabelece que "o Estado prestará assistência

"integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos

Assim, literalmente, como querem, quando o artigo 5º, LXXIV estatui que o Estado prestará, não está
afirmando que pode, mas que deve prestar assistência aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Se a dúvida é quanto ao significado do vocábulo "integral", assim a definem os Dicionários AURÉLIO,
MICHAELIS e PRIBERAM, conforme demonstraremos a seguir.

Tal vocábulo, "integral", para Aurélio Buarque de Holanda é definido como: "Inteiro"; "total";
"Integrante". Por sua vez, extrai-se do dicionário Michaelis que "integral" significa o "que é ou está
completo"; "que não foi diminuído." No mesmo caminhar, extraí-se do dicionário PRIBERAM para o
qual "integral" é conceituado como "que não tem qualquer falta, diminuição ou redução.".

De igual modo, infere-se dos dicionários anteriormente mencionados o que vem a ser a definição de
"Gratuito".

Nessa quadra, para Aurélio Buarque de Holanda, "gratuito" significa "feito, dado de graça". Por seu
turno, para Michaeles, "gratuito" é aquilo "que dispensa pagamento, de graça, grátis;". E, na mesma
esteira, extraí-se do dicionário PRIBERAM que "gratuito" consiste no que é "feito, dado de graça."

Prosseguindo, definem os dicionários já mencionados o que vem a ser "insuficiência".

No particular, ao definir o vocábulo "insuficiência", Aurélio Buarque de Holanda o define como
"exiguidade, deficiência.". Por sua vez, Michaeles, assevera que o vocábulo "insuficiência" é "que não é
o suficiente, que não é o bastante.". No mesmo caminhar, infere-se a definição do dicionário PRIBERAM
para o vocábulo "insuficiência", como sendo "exiguidade, deficiência."

E finalmente trago a baila o significado do vocábulo "recursos", estabelecido pelos dicionaristas já
mencionados.
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O filólogo Aurélio Buarque de Holanda o define como "meio, o que serve para alcançar um fim.". Já
Michaeles, fixa que o vocábulo "recursos" é "meio de que se lança mão para vencer uma dificuldade ou
um embaraço, venábulo." E, o dicionário PRIBERAM define como "meio, o que serve para alcançar um
fim.".

Deste modo, embora sejam claros os termos utilizados no art. 5º, LXXIV, da CF/88, parece que alguns
ainda têm dúvidas sobre o significado do vocábulo "integral".

Todavia, dificuldade não há. Integral é o que é total, completo, que não tem qualquer falta.

Assim sendo, o benefício da Justiça Gratuita, deve ser "total", "completo", "não faltar nada", ou seja,
abranger custas, despesas, honorários e tudo que for necessário para o acesso à Justiça.

A única condição estabelecida para o benefício da justiça gratuita é a insuficiência de recursos.

Destarte, por todo exposto, enquanto o Excelso Pretório não apresentar uma melhor definição e jurídico
ou uma limitação quanto ao significado e alcance do vocábulo "integral", contido no art. 5º, LXXIV da
CF/88, reputo como corretas as definições dadas pelos dicionaristas supramencionados.

Registro, que doutrinadores respeitáveis afirmam que a imposição de honorários advocatícios e
pagamento de custas aos trabalhadores se trata de um novo princípio do Direito do Trabalho, que
denominam " " ou denominações equivalentes, o que, data máximaprincípio do demandismo responsável
vênia, não deve prosperar, tendo em vista que o ordenamento jurídico sempre foi restritivo ao
demandismo irresponsável, tanto que os arts. 14, 16, 17, 18, 31, 129, 339, 340, 341, 574, 600, 601,811,
do CPC de 1973, já estabeleciam sanções para aqueles que alterassem a verdade dos fatos; litigassem de
má-fé; ou praticassem atos atentatórios à dignidade da Justiça; ou ao exercício da Jurisdição; ou
contrários à lealdade processual; o que praticamente não foi alterado pelo Novo CPC.

Da mesma forma, o Código Civil dispõe em seu art. 187, que comete ato ilícito, o titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa
fé e pelos bons costumes, sendo que o art. 186 do mesmo código, assim como a Constituição Federal, no
art. 5º, V e X, impõe aqueles que praticarem atos ilícitos que importarem danos a outrem, ainda que
exclusivamente morais, tem o dever de indenizar.

Além disso, o art. 18 do CPC de 1973, era claro ao estabelecer que "o juiz ou tribunal, de ofício ou a
requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a 1% (um por cento) sobre o
valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários

". Ou seja, o abuso de direito, que é ato ilícito, na forma doadvocatícios e todas as despesas que efetuou
art. 187 do Código Civil, configura litigância de má-fé e esta, por sua vez, não só autoriza, como
determina, na forma do art. 18 supramencionado, o fim dos benefícios da justiça gratuita, com a
condenação da parte no pagamento de todas as despesas originadas pela conduta desleal e de má-fé e
abusiva dos direitos.

O Novo CPC manteve a mesma disposição do artigo 18 anterior, no seu art. 81, aumentando, inclusive a
multa para até 10%.

Assim sendo, o Judiciário não era parque de diversões, e, se havia excesso nos pedidos ou nas defesas, já
existiam mecanismos legais para reprimi-los, sendo desnecessária e exagerada a providência adotada pela
Reforma Trabalhista.

Somo a isso, que, pelo menos nos casos dos trabalhadores, grande maioria não é especializada em Direito
e, se havia abuso, que nunca vi nos casos de  este abuso seria perpetrado com ajus postulandi,
participação ou até mesmo, infelizmente, por iniciativa de advogados, e, se o intuito da Lei 13.467/17
fosse estabelecer o " " e coibir abuso dos litigantes estenderia as consequênciasdemandismo responsável
solidariamente ao advogado da parte que agisse de má-fé ou com abuso de direito, o não ocorreu.
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Então, não faltava lei. O que existia, em excesso, era doçura na aplicação da lei existente, por juízes e
tribunais excessivamente tolerantes às condutas abusivas, desleais e de má-fé perpetradas por partes e
advogados.

Assim, ressalvo que o entendimento de que o art. 5º, LXXIV estabelece o direito de assistência jurídica
integral e gratuita, não eximirá o trabalhador, mesmo hipossuficiente, do pagamento de custas,
honorários e despesas, caso proceda com abuso de direito ou pratique atos tipificados no art. 81 do CPC,
perdendo assim o benefício da Justiça Gratuita.

Por todo exposto, valendo-me do controle difuso de constitucionalidade, declaro, incidentalmente, de
 a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 791-A da CLT, com redação que lhe conferiu a Lei nºofício,

13.467/17, e, por decorrência lógica,  os honorários advocatícios sucumbenciais aosjulgo improcedente
patronos da Reclamada, por ter a parte Autora sido agraciada com os benefícios da Justiça Gratuita
"integral".

2.3.8. - Da Correção Monetária - Índice de Atualização.

A correção monetária de créditos trabalhistas tem sido realizada com a utilização do índice da TR, que 
 equivale a índice de atualização monetária, mas sim a índice de juros.não

O Art. 39 da Lei 8.177/91, estabelece que:

"Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas
próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual
sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de

.vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento

§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos
acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou
constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput juros de um
por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados , ainda que nãopro rata die
explicitados na sentença ou no termo de conciliação."

De igual modo, o art. 879, § 7º, da CLT, com redação que lhe conferiu a Lei 13.467/2017, estabelece que
as obrigações trabalhistas sejam atualizadas pela TR, na forma do art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91.

Referidos dispositivos legais, a rigor, não tratam da atualização monetária, incidentes sobre os débitos
trabalhistas, substituindo aqueles que anteriormente se faziam devidos em 1% ao mês,
CAPITALIZADOS, a partir do ajuizamento da ação.

A partir da vigência da Lei 8.177/91, os juros moratórios se fizeram exigíveis a partir da exigibilidade
dos créditos, contando-se pelo índice da TRD até o ajuizamento da ação e, a partir daí, pela TRD somado
a 1% ao mês, agora, sem capitalização.

A Lei 8.660, de 28 de maio de 1993, estabeleceu novos critérios para a fixação da TR e  a TRDextinguiu
- TAXA REFERENCIAL DIÁRIA a partir de 01 de maio de 1993.

Dispõe referido dispositivo legal:

"Art. 2º Fica extinta, a partir de 1º de maio de 1993, a Taxa Referencial Diária - TRD de que trata o art.
2º da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991."

A Lei 9.069/95, por sua vez, dispôs que aos débitos trabalhistas continuaria aplicável o disposto no Art.
39 da Lei 8.177/91 que, lembro, não tratou da correção monetária, estritamente.
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A partir da vigência da Lei 8.660/93 aos débitos trabalhistas tem sido aplicada a TR, eis que não há
aplicabilidade da Legislação Federal que instituiu o índice da TRD, este atualmente inexistente.

A TR tem sido o índice utilizado nas tabelas divulgadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho
que, por intermédio da Resolução nº 008/2005, estabeleceu a Tabela Única para Atualização e Conversão
de Débitos Trabalhistas - FACDT (artigo 1°) e, integrado a esta, o Sistema Único de Cálculos da Justiça
do Trabalho - SUCJT (artigo 2°).

De acordo com o artigo 3° da Resolução CSJT nº 008/2005, a Tabela Única para Atualização e
Conversão de Débitos Trabalhistas vigerá a partir de 1° de novembro de 2005 e sucederá a todas as
demais tabelas editadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho.

A Resolução esclarece no inciso I do § 2º do art. 1º que se utiliza da TR para atualização:

"Art. 1º ...

§ 2º. Caberá à Assessoria Econômica do Tribunal Superior do Trabalho:

I. promover a atualização da Tabela Única, até o terceiro dia útil de cada mês,de acordo com a variação
, ou mediante outro índice por que venha a ser substituída;"."da TR do dia 1º ao último dia de cada mês

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, de longa data, bem como em recentes julgamentos, vem
declarando a impossibilidade do uso da TR como fator de atualização monetária.

Nesse sentido, afirmam Antonio Escosteguy Castro, Fábio Ferronato Mattei e Luiz Gustavo Capitani
Silva Reimann (A Inconstitucionalidade da correção monetária dos débitos trabalhistas pela TR e a

. Justiça do Trabalho. Porto Alegre, HS Editora, ano 30, n. 358, out. 2013, p.imediata adoção do INPC
102):

"A fórmula de atualização adotada, sempre foi alvo de irresignações, uma vez que a TR não é índice de
. correção monetária A taxa adotada não recompõe o valor originário da moeda, a fim de manter o seu

. Dessa forma, poder aquisitivo eventualmente corroído pelo processo inflacionário como o valor
nominal do débito judicialmente apurado diminui, por força do aludido processo inflacionário, a
aplicação da TR produz prejuízo ao credor (trabalhador), que recebe menos do que o devido no

.". Destaquei.momento da liquidação da dívida

Não por outra razão, mas por compartilhar deste entendimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 493-DF, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 18, caput
e parágrafos 1º e 4º, artigos 20, 21 e parágrafo único, artigo 23 e parágrafos, e art. 24 e parágrafos, todos
da Lei 8.177/91, já pronunciava que a TR não constitui em índice de atualização monetária, na ementa do
acórdão, publicado 04.09.1992 constou que:

" , refletindo as variações do custoA taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois
primário da captação dos depósitos a prazo fixo,não constitui índice que reflita a variação do poder

". Realces acrescidos.aquisitivo da moeda

Na mesma linha da Lei 8.177/91 sob enfoque, a Lei nº 12.703/2012 modificou a remuneração da
poupança, tornando-a menos atrativa de forma a evitar que a modalidade de aplicação financeira servisse
como instrumento de evasão fiscal pelos grandes investidores, "[...] e passando o Banco Central, a partir
de setembro de 2012, a fixar a TR em zero. Na prática, assistiu-se à extinção da TR sem atentar-se (ou se

." (GHISLENI FILHO;importar) com os efeitos da medida sobre a correção dos créditos trabalhistas
João; VARGAS, Luiz Alberto. A atualização monetária dos créditos trabalhistas após a extinção da

. Justiça do Trabalho. Porto Alegre, HS Editora, ano 30, n. 357, set. 2013, p. 42).TR
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Atualmente a TR não constitui em índice algum, eis que fixada, quase sempre ou, na maioria das vezes
em 0 (zero), não refletindo qualquer índice de recomposição monetária de quaisquer créditos.

No julgamento da ADPF 4.425/DF, o Supremo Tribunal Federal voltou a decidir que a TR não constitui
em índice de atualização monetária.

Neste sentido, a ementa do acórdão, publicado na ADF 4.425/DF

(...)

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS,
QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE
PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF,
ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO
POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA
E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO
ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE EM PARTE.

(...)

5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII)
na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o
cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da
caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).

6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF,
art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da
parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, § 1º, CTN).Declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão "independentemente de sua natureza",
contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e

. Destaquei.qualquer crédito tributário

7.O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da
 EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em

precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela
. Realcei.qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra

(...) ADF 4.425/DF, Relator Ministro Ayres Britto, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 19/12/2013 - ATA
Nº 198/2013. DJE nº 251, divulgado em 18/12/2013.

No voto, o Ilustre Relator Ministro Ayres Brito, analisou de forma pormenorizada a matéria, nos
seguintes termos:
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"17. Insurgência, a meu ver, que é de ser acolhida quanto à utilização do "índice oficial de remuneração
 para a atualização monetária dos débitos inscritos em precatório. Ébásica da caderneta de poupança"

que a correção monetária, consoante já defendi em artigo doutrinário,é instituto jurídico-constitucional,
porque tema específico ou a própria matéria de algumas normas figurantes do nosso Magno Texto,

. Instituto que tem o pagamento em dinheiro comotracejadoras de um peculiar regime jurídico para ela
fato-condição de sua incidência e, como objeto, a agravação  desse mesmo pagamento.quantitativa
Agravação, porém, que não corresponde a uma sobrepaga, no sentido de constituir obrigação nova que se
adiciona à primeira, com o fito de favorecer uma das partes da relação jurídica e desfavorecer a outra.
Não é isso. Ao menos no plano dos fins a que visa a Constituição, na matéria, ninguém enriquece e
ninguém empobrece por efeito de correção monetária, porque a dívida que tem o seu valor nominal
atualizado ainda é a mesma dívida.

Sendo assim, impõe-se a compreensão de que, com a correção monetária, a Constituição manda que
as coisas mudem..., para que nada mude; quero dizer: o objetivo constitucional é mudar o valor
nominal de uma dada obrigação de pagamento em dinheiro, para que essa mesma obrigação de

.pagamento em dinheiro não mude quanto ao seu valor real

É ainda inferir:a correção monetária é instrumento de preservação do valor real de um determinado
 bem, constitucionalmente protegido e redutível a pecúnia. Valor real a preservar que é sinônimo de

poder de compra ou "poder aquisitivo", tal como se vê na redação do inciso IV do art. 7º da C.F.,
atinente ao instituto do salário mínimo. E se se coloca assim na aplainada tela da Constituição a
imagem de um poder aquisitivo a resguardar, é porque a expressão financeira do bem juridicamente
protegido passa a experimentar, com o tempo, uma deterioração ou perda de substância, por efeito,

.obviamente, do fato econômico genérico a que se dá o nome de "inflação" Daí porque deixar de
assegurar a continuidade desse valor real é, no fim das contas, desequilibrar a equação econômico-

.financeira entre devedor e credor de uma dada obrigação de pagamento, em desfavor do último
Realcei.

18. Com efeito, neste ponto de intelecção das coisas, nota-se que a correção monetária se caracteriza,
operacionalmente, pela citada aptidão para manter um equilíbrio econômico-financeiro entre sujeitos
jurídicos.

E falar de equilíbrio econômico-financeiro entre partes jurídicas é, simplesmente, manter as
respectivas pretensões ou os respectivos interesses no estado em que primitivamente se encontravam.
Pois não se trata de favorecer ou beneficiar ninguém. O de que se cuida é impedir que a perda do
poder aquisitivo da moeda redunde no empobrecimento do credor e no correlato enriquecimento do

. Pelo que já se pode compreender melhordevedor de uma dada obrigação de pagamento em dinheiro
que a agravação no "quantum" devido pelo sujeito passivo da relação jurídica não é propriamente
qualitativa, mas tão somente quantitativa.A finalidade da correção monetária, enquanto instituto de
Direito Constitucional, não é deixar mais rico o beneficiário, nem mais pobre o sujeito passivo de uma
dada obrigação de pagamento. É deixá-los tal como qualitativamente se encontravam, no momento em
que se formou a relação obrigacional. Daí me parecer correto ajuizar que a correção monetária
constitui verdadeiro direito subjetivo do credor, seja ele público, ou, então, privado. Não, porém, uma
nova categoria de direito subjetivo, superposta àquele de receber uma prestação obrigacional em

.dinheiro O direito mesmo à percepção da originária paga é que só existe em plenitude, se
.  monetariamente corrigido Donde a correção monetária constituir-se em elemento do direito subjetivo

à percepção de uma determinada paga (integral) em dinheiro. Não há dois direitos, portanto, mas um
único direito de receber, corrigidamente, um valor em dinheiro. Pois que, sem a correção, o titular do
direito só o recebe mutilada ou parcialmente. Enquanto o sujeito passivo da obrigação,

.correlatamente, dessa obrigação apenas se desincumbe de modo reduzido

19. Convém insistir no raciocínio. Se há um direito subjetivo à correção monetária de determinado
crédito, direito que, como visto, não difere do crédito originário,fica evidente que o reajuste há de
corresponder ao preciso índice de desvalorização da moeda, ao cabo de um certo período; quer dizer,
conhecido que seja o índice de depreciação do valor real da moeda - a cada período legalmente
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estabelecido para a respectiva medição - , é ele que por inteiro vai recair sobre a expressão financeira
. É o mesmo quedo instituto jurídico protegido com a cláusula de permanente atualização monetária

dizer: medido que seja o tamanho da inflação num dado período, tem-se, naturalmente, o percentual de
defasagem ou de efetiva perda de poder aquisitivo da moeda que vai servir de critério matemático para a
necessária preservação do valor real do bem ou direito constitucionalmente protegido. Grifos e realces
acrescidos.

20. O que determinou, no entanto, a Emenda Constitucional nº 62/2009? Que a atualização monetária dos
valores inscritos em precatório, após sua expedição e até o efetivo pagamento, se dará pelo "índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança".Índice que, segundo já assentou este Supremo

. Cito passagem doTribunal Federal na ADI 493, não reflete a perda de poder aquisitivo da moeda
minucioso voto do Ministro Moreira Alves:

"Como se vê, a TR é a taxa que resulta, com a utilização das complexas e sucessivas fórmulas contidas
na Resolução nº 1085 do Conselho Monetário Nacional, do cálculo da taxa média ponderada da
remuneração dos CDB/RDB das vinte instituições selecionadas, expurgada esta de dois por cento que
representam genericamente o valor da tributação e da 'taxa real histórica de juros da economia'

.embutidos nessa remuneração

Seria a TR índice de correção monetária, e, portanto, índice de desvalorização da moeda, se
inequivocamente essa taxa média ponderada da remuneração dos CDB/RDB com o expurgo de 2% fosse
constituída apenas do valor correspondente à desvalorização esperada da moeda em virtude da inflação.
Em se tratando, porém, de taxa de remuneração de títulos para efeito de captação de recursos por parte de
entidades financeiras, isso não ocorre por causa dos diversos fatores que influem na fixação do custo do
dinheiro a ser captado.

(...)

A variação dos valores das taxas desse custo prefixados por essas entidades decorre de fatores
econômicos vários, inclusive peculiares a cada uma delas (assim, suas necessidades de liquidez) ou
comuns a todas (como, por exemplo, a concorrência com outras fontes de captação de dinheiro, a política
de juros adotada pelo Banco Central, a maior ou menor oferta de moeda), e fatores esses que nada têm
que ver com o valor de troca da moeda, mas, sim - o que é diverso -, com o custo da captação desta."

21. O que se conclui, portanto, é que o § 12 do art. 100 da Constituição acabou por artificializar o
conceito de atualização monetária.Conceito que está ontologicamente associado à manutenção do valor
real da moeda. Valor real que só se mantém pela aplicação de índice que reflita a desvalorização dessa
moeda em determinado período. Ora, se a correção monetária dos valores inscritos em precatório
deixa de corresponder à perda do poder aquisitivo da moeda, o direito reconhecido por sentença
judicial transitada em julgado será satisfeito de forma excessiva ou, de revés, deficitária. Em ambas as
hipóteses, com enriquecimento ilícito de uma das partes da relação jurídica. E não é difícil constatar
que a parte prejudicada, no caso, será, quase que invariavelmente, o credor da Fazenda Pública. Basta
ver que, nos últimos quinze anos (1996 a 2010), enquanto a TR (taxa de remuneração da poupança)

.foi de 55,77%, a inflação foi de 97,85%, de acordo com o IPCA

22.Não há como, portanto, deixar de reconhecer a inconstitucionalidade da norma atacada, na medida
 em que a fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como índice de correção

monetária dos valores inscritos em precatório implica indevida e intolerável constrição à eficácia da
. Uma afronta à garantia da coisa julgada e, por reverberação, ao protoprincípio daatividade jurisdicional

separação dos Poderes.

(...)

24. Com estes fundamentos, tenho por inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança", constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e
do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.13 (...)."
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O voto do Ministro Luiz Fux, no mesmo sentido, dispõe que:

"Quanto à disciplina da correção monetária dos créditos inscritos em precatórios, a EC nº 62/09 fixou
como critério o " . Ocorre que o referencialíndice oficial de remuneração da caderneta de poupança"
adotado não é idôneo a mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. Isso Quanto à disciplina da
correção monetária dos créditos inscritos em precatórios, a EC nº 62/09 fixou como critério o "índice

. Ocorre que o referencial adotado não é idôneo aoficial de remuneração da caderneta de poupança"
mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. Isso porque a remuneração da caderneta de poupança,
regida pelo art. 12 da Lei nº 8.177/91, com atual redação dada pela Lei nº 12.703/2012, é fixada ,ex ante
a partir de critérios técnicos em nada relacionados com a inflação empiricamente considerada. Já se sabe,
na data de hoje, quanto irá render a caderneta de poupança. E é natural que seja assim, afinal a poupança
é uma alternativa de investimento de baixo risco, no qual o investidor consegue prever com segurança a
margem de retorno do seu capital.

A inflação, por outro lado, é fenômeno econômico insuscetível de captação apriorística. O máximo
que se consegue é estimá-la para certo período, mas jamais fixá-la de antemão. Daí por que os índices
criados especialmente para captar o fenômeno inflacionário são sempre definidos em momentos
posteriores ao período analisado, como ocorre com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),

 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A razão disso é clara: a inflação
é sempre constatada em apuração , de sorte que todo índice definido ex ante é incapaz deex post
refletir a efetiva variação de preços que caracteriza a inflação. É o que ocorre na hipótese dos autos. A
prevalecer o critério adotado pela EC nº 62/09, os créditos inscritos em precatórios seriam atualizados

.por índices pré-fixados e independentes da real flutuação de preços apurada no período de referência
Assim, o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança não é critério adequado para refletir o
fenômeno inflacionário.

Destaco que nesse juízo não levo em conta qualquer consideração técnico-econômica que implique
usurpação pelo Supremo Tribunal Federal de competência própria de órgãos especializados. Não se trata
de definição judicial de índice de correção. Essa circunstância, já rechaçada pela jurisprudência da Casa,
evidentemente transcenderia as capacidades institucionais do Poder Judiciário. Não obstante, a hipótese
aqui é outra.

Diz respeito à idoneidade lógica do índice fixado pelo constituinte reformador para capturar a
.inflação, e não do valor específico que deve assumir o índice para determinado período Reitero: não se

pode quantificar, em definitivo, um fenômeno essencialmente empírico antes mesmo da sua
.ocorrência. A inadequação do índice aqui é autoevidente

Corrobora essa conclusão reportagem esclarecedora veiculada em 21 de janeiro de 2013 pelo jornal
especializado . Na matéria intitulada " , o periódico aponta queValor Econômico Cuidado com a inflação"
"o rendimento da poupança perdeu para a inflação oficial, medida pelo IPCA, mês a mês desde

 de 2012. E ilustra: "  [de 2012]setembro" Quem investiu R$1mil na caderneta em 31 de junho , fechou o
ano com poder de compra equivalente a R$996,40. Ganham da inflação apenas os depósitos feitos na
caderneta antes de 4 de maio, com retorno de 6%. Para os outros, vale a nova regra, definida no ano

. Em suma:passado, de rendimento equivalente a 70% da meta para a Selic, ou seja, de 5,075%" há
 manifesta discrepância entre o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança e o fenômeno

O meio escolhido peloinflacionário, de modo que o primeiro não se presta a capturar o segundo.
legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é, portanto, inidôneo a promover o fim a
que se destina (traduzir a inflação do período).

Não bastasse essa constatação, é de se ver que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a
Taxa Referencial não reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. Ao julgar a ADIn 493, rel. Min.
Moreira Alves, o plenário desta Corte entendeu que o aludido índice não foi criado para captar a

.variação de preços na economia, daí ser insuscetível de operar como critério de atualização monetária
Eis trecho esclarecedor da respectiva ementa:
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"A taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo
primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder
aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão de saber se as normas que
alteram índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, pois, as prestações
futuras de contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto no artigo 5, XXXVI, da Carta
Magna. - Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram o critério
de reajuste das prestações nos contratos já celebrados pelo sistema do Plano de Equivalência Salarial
por Categoria Profissional (PES/CP). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para
declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, "caput" e parágrafos 1 e 4; 20; 21 e parágrafo único;

". (ADI 493, Relator(a):23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da Lei n. 8.177, de 1 de maio de 1991
Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1992, DJ 04-09-1992). Destaques de Agora.

Assentada a premissa quanto à inadequação do aludido índice, mister enfrentar a natureza do direito à
correção monetária. Na linha já exposta pelo i. Min. relator, "a finalidade da correção monetária,
enquanto instituto de Direito Constitucional, não é deixar mais rico o beneficiário, nem mais pobre o

 sujeito passivo de uma dada obrigação de pagamento. É deixá-los tal como qualitativamente se
". Daí que a correção monetária deencontravam, no momento em que se formou a relação obrigacional

valores no tempo é circunstância que decorre diretamente do núcleo essencial do direito de propriedade
(CF, art. 5º, XXII). Corrigem-se valores nominais para que permaneçam com o mesmo valor econômico
ao longo do tempo, diante da inflação. A ideia é simplesmente preservar o direito original em sua
genuína extensão. Nesse sentido, o direito à correção monetária é reflexo imediato da proteção da
propriedade. Deixar de atualizar valores pecuniários ou atualizá-los segundo critérios evidentemente
incapazes de capturar o fenômeno inflacionário representa aniquilar o direito propriedade em seu núcleo
essencial.

Tal constatação implica a pronúncia de inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/09 de modo a afastar a
expressão " introduzida no §12 do art. 100 daíndice oficial de remuneração da caderneta de poupança"
Lei Maior como critério de correção monetária dos créditos inscritos em precatório, por violação ao
direito fundamental de propriedade (art. 5º, XII, CF/88), inegável limite material ao poder de reforma da
Constituição (art. 60, §4º, IV, CF/88)."

Desta forma, pelos mesmos fundamentos utilizados pelos Excelentíssimos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI 493 e ADPF 4425/DF, tenho que a TR não se traduz em índice
de atualização monetária para preservação do valor dos créditos trabalhistas, sendo impossível a sua
aplicabilidade para tal finalidade, razões pelas quais , adeclaro, incidentalmente, de ofício
inconstitucionalidade do art. 39 e § 1º, da Lei nº 8.177/91, bem como do art. 879, § 7º, da CLT, no que
concerne ao estabelecimento da TR - Taxa Referencial como indexador de atualização dos débitos
trabalhista.

E, por conseguinte, declaro, por arrastamento (ou por Atração, Consequência, Decorrente, Reverberação
Normativa), pelos mesmos fundamentos, a inconstitucionalidade do art. 1º, § 2º, inciso I, da Resolução
008/2005, do CSJT, de 27.10.2005, publicada no DJU de 03.11.2005.

Por decorrência lógica, determino que a atualização dos valores devidos, a partir da exigibilidade de cada
um dos créditos deferidos nesta sentença, seja realizada pelo IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial, publicado pela Fundação Instituto de Geografia e Estatística - IBGE, sem prejuízo da
incidência dos juros de mora sobre os valores já atualizados, em um por cento ao mês, porém, sem
capitalização.

III. - Dispositivo

Pelos motivos expostos na fundamentação, que integram a presente decisum, e por tudo o mais que dos
autos constam, na ação movida por  em face de Angelita Cardoso da Silva Coco & Mix Ltda - ME,
resolvo  os pedidos descritos na inicial, nos termos daJULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
fundamentação.
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As parcelas ora deferidas serão apuradas em regular liquidação de sentença, por cálculos.

 à Autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 790, § 3º da CLT.Deferir

Declaro,  a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 791-A da CLT, com redaçãoincidentalmente, de ofício,
que lhe conferiu a Lei nº 13.467/17, e, por decorrência lógica,  os honoráriosjulgo improcedente
advocatícios sucumbenciais aos patronos da Reclamada, por ter a parte Autora sido agraciada com os
benefícios da Justiça Gratuita "integral".

, a inconstitucionalidade do art. 39 e § 1º, da Lei nº 8.177/91, bemDeclarar, incidentalmente, de ofício
como do § 7º, do art. 879, da CLT, no que concerne ao estabelecimento da TR - Taxa Referencial como
indexador de atualização dos débitos trabalhista.

E, por conseguinte, declarar, por arrastamento (ou por Atração, Consequência, Decorrente, Reverberação
Normativa), pelos mesmos fundamentos, a inconstitucionalidade do art. 1º, § 2º, inciso I, da Resolução
008/2005, do CSJT, de 27.10.2005, publicada no DJU de 03.11.2005.

Por decorrência lógica, determinar que a atualização dos valores devidos, a partir da exigibilidade de
cada um dos créditos deferidos nesta sentença, seja realizada pelo IPCA-E - Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial, publicado pela Fundação Instituto de Geografia e Estatística - IBGE.

Atualizados os valores, incidirão juros moratórios (Súmula nº 200 do C. TST), os quais deverão ser
calculados a contar da data da propositura da presente ação (artigo 883, CLT), à taxa de 1% ao mês, pro
rata die(Lei nº 8.177/91), de forma simples.

Imposto de Renda incide sobre o valor da condenação, referente às parcelas tributáveis, nos termos do
artigo 46 da Lei nº 8.541/92, e observando-se o artigo 39 do Decreto nº 3.000/1999, cabendo à
Reclamada a responsabilidade pela retenção e recolhimento no momento em que o crédito se tornar
disponível (Súmula 368 do C. TST), observando-se, ainda a OJ 400, da SDI-I (art. 404 CC/2002), bem
como as regras do art. 12-A, da Lei nº 7.713/88, regulamentadas pelas Instruções Normativas RFB 1127
e 1145, de 08.02.2011 e 06.04.2011, respectivamente.

E, quanto às contribuições previdenciárias observar o art. 276, § 4º, do Decreto n º 3.048/1999 que
regulamentou a Lei nº 8.212/1991 e determina que a contribuição do empregado, no caso de ações
trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite
máximo do salário de contribuição.

Os recolhimentos previdenciários devidos deverão observar o entendimento assentado na Súmula 368, do
C. TST, ou seja, cada parte suportará o ônus de sua cota parte, competindo, todavia, à Reclamada a
obrigação pela retenção da contribuição previdenciária da Autora e recolhimento à previdência social, no
caso, da cota-parte desta e da sua cota-parte. Deverá ser observando, ainda, os arts. 81 e 177 do
Provimento Geral Consolidado deste egrégio 18º Regional, comprovando nos autos o empregador o
recolhimento previdenciário (GPS/GFIP).

Contribuições previdenciárias e fiscais sobre as parcelas objeto desta condenação, a serem recolhidas
pela Reclamada, devendo comprovar os recolhimentos nos autos, no prazo legal, sob pena de ofício à
Receita Federal, em se tratando do Imposto de Renda, e execução de ofício das contribuições
previdenciárias (artigo 114, inciso VIII, da CR/88).

Para os fins do art. 832, § 3º da CLT, declaro que todos os pedidos acolhidos possuem natureza
indenizatória.

 as partes para a previsão contida nos arts. 793-A e 793-B todos da CLT, não cabendoATENTEM
embargos de declaração para rever fatos, provas e a própria decisão ou, simplesmente, contestar o que já
foi decidido.

 a União, nos termos do art. 832, § 5º, da CLT após a liquidação dos cálculos.Intime-se
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Custas processuais, pela Reclamada, no importe de , calculadas sobre o valor provisoriamenteR$ 320,00
arbitrado para a condenação, (CLT, art. 789, I), que deverão ser recolhidas no prazo legal,R$ 16.000,00
sob pena de execução.

 as partes por intermédio de seus procuradores, via DJE.Intimem-se

A íntegra da decisão encontra-se disponível no sítio deste Tribunal Regional do Trabalho na internet
(www.trt18.jus.br).

Nada mais.

Encerrada a audiência.

 

Assinado Eletronicamente

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Celismar Coêlho de Figueiredo

Juiz do Trabalho Substituto

GOIANIA, 24 de Março de 2019
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2019, às 13h05min, na sede da 7ª Vara do Trabalho de
 o  realizou-se sessão,Goiânia-GO, MM Juiz do Trabalho Substituto Celismar Coêlho de Figueiredo

sem a presença das partes, exclusivamente para publicação do julgamento da ação trabalhista proposta
por  em face de  ocasião em que foi proferida aAngelita Cardoso da Silva Coco & Mix Ltda - ME,
seguinte SENTENÇA:

I. - Relatório.

A Reclamante, , qualificada nos autos, moveu esta demanda em face daAngelita Cardoso da Silva
Reclamada, também devidamente qualificada nos autos, pleiteandoCoco & Mix Ltda - ME,
reconhecimento do vínculo de emprego no período de 05.07.2017 a 15.11.2017, horas extras,
reintegração em virtude do seu estado gravídico ou indenização substitutiva, indenização por dispensa
discriminatória e desvio/acúmulo de funções, tendo sido a petição inicial acompanhada de documentos.

A Reclamada foi regularmente notificada.

À audiência inicial, compareceram as partes regularmente, restando rejeitada a primeira oportunidade
para conciliação.

A Reclamada apresentou contestação, acompanhada de documentos.

A Demandante manifestou-se regularmente sobre a defesa apresentada.

As partes compareceram à audiência de instrução, quando foram colhidos os seus interrogatórios, além
dos depoimentos de três testemunhas, sendo as duas primeiras apresentadas pela Demandante e a terceira
apresentada pela Reclamada, além de uma informante também apresentada pela Reclamada.

Encerrada a instrução processual.

Razões finais remissivas pelas partes.

Rejeitada a última proposta conciliatória.

O relatório, no essencial.

II - Fundamentação:

2.1. - Questões Prévias.

2.1.1. - Das Regras de Direito Intertemporal.

A relação jurídica mantida entre as partes, na tese da parte Autora, perdurou de 05.07.2017 a 23.11.2017
e na tese da parte Demandada, de 01.09.2017 a 15.11.2017. Durante este período, várias foram as
alterações legislativas que passaram a viger; Lei 13.467/2017 e MP 808/2017, afetas ao Direito do
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Trabalho, tornando, assim, imperioso determinar quais serão as regras legais em matéria processual e
material que regularão referida relação jurídica.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece a irretroatividade na norma legal ao
prevê, em seu art. 5º, XXXVI, que lei nova "não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada".

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no  do seu artigo art. 6º, estabelece, a um sócaput
tempo, a irretroatividade das normas legais previstas no disposto constitucional acima e o efeito imediato
na norma legal ao dispor:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada.

Estas disposições visam garantir a segurança jurídica e evitar surpresas prejudiciais às partes ou mesmo
proteger as situações jurídicas já encetadas sob o pálio da lei "velha", lei revogada.

Assim, no que se refere às regras de direito processual, a tarefa de definir qual norma será aplicada ao ato
processual não consiste em tarefa tão árdua, pois predomina no direito brasileiro a teoria do isolamento
dos atos processuais (art. 14, do CPC, aplicável supletivamente ao processo do trabalho, por força do que
dispõe o artigo 15, daquele diploma e o artigo 769, da CLT).

Segundo essa teoria, em respeito à irretroatividade da norma legal, um ato processual praticado sob uma
regra processual vigente à época não será afetado pela vigência de uma nova regra de direito processual.
Dessa forma, a nova lei respeitará os atos processuais praticados sob a vigência da norma revogada,
passando aquela, a nova lei, a reger os atos processuais doravante praticados.

Sobre a irretroatividade das normas, leciona Tércio Ferraz no sentido de que a doutrina da
irretroatividade serve ao valor segurança jurídica, "o que sucedeu já sucedeu e não deve, a todo

". Essamomento, ser juridicamente questionado, sob pena de se instaurarem intermináveis conflitos
doutrina, prossegue Ferraz, "cumpre a função de possibilitar a solução de conflitos com o mínimo de

" (FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica,perturbação social
decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 1991, p. 229).

Para Gomes Canotilho, a segurança jurídica se desenvolve em torno dos conceitos de estabilidade e
previsibilidade.

O primeiro alude às decisões dos poderes públicos: "uma vez realizadas não devem poder ser
arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando ocorram

".pressupostos materiais particularmente relevantes

No que se refere à previsibilidade, Canotilho alude à "exigência de certeza e calculabilidade, por parte
" (CANOTILHO, José Joaquimdos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos actos normativos

Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 264).

Diante do registrado, a conclusão deste julgador é no sentido de que os atos processuais praticados após a
vigência da Lei 13.467/2017, denominada "Reforma Trabalhista", 11.11.2017, serão regidos pelas
disposições trazidas por esta nova lei. Aqueles já praticados não serão atingidos pelas previsões contidas
nesta "nova" lei.

Em consonância com esse entendimento, foi publicada, em 21.06.2018, pelo Colendo Tribunal Superior
do Trabalho, a Instrução Normativa 41, a qual dispõe sobre a aplicação das normas processuais da
Consolidação das Leis do Trabalho alteradas pela Lei nº 13.467/2017.

No que diz respeito às regras de direito material, em especial, aquelas de trato sucessivo, como o contrato
de trabalho, a solução não é aparentemente simples, como é para as regras em matéria processual.
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Sobre este tema, recorro-me ao especial magistério dos Excelentíssimos Magistrados Antônio Umberto
de Souza Júnior, Fabiano Coelho de Souza, Ney Maranhão e Platon Teixeira de Azevedo Neto:

"Com relação aos contratos de trabalho em curso, as normas cogentes, em princípio, devem vigorar
imediatamente, especialmente quando acarretem alterações benéficas ou indiferentes para o
trabalhador, alvo subjetivo de tutela do Direito do Trabalho, resultante da incidência do princípio da
proteção, invocável como norma jurídica que supre a ausência de norma de direito intertemporal no
âmbito da Reforma Trabalhista. (...) Tal posição se compatibiliza com o estabelecido no art. 6º, da
LINDB que, em seu caput, preconiza: "a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". Todavia, a regra geral consubstanciada na
LINDB deve ser adequada às peculiaridades do contrato de trabalho. Sabe-se que este, por natureza,
possui, entre outras características, a de ser sinalagmático e de possuir trato sucessivo. Portanto, a
análise merece ser feita com vistas às particularidades deste tipo contratual.

Fazendo um estudo comparativo de dispositivos acrescidos à CLT, introdutórios de alterações
potencialmente lesivas ao trabalhador, constata-se que o legislador, quando pretendeu a interferência
da nova norma sobre os contratos em curso à data de sua vigência, tramou explicitamente procedimento
de transição para possibilitar o fenômeno da eficácia imediata plena da lei nova sobre as relações
jurídicas preestabelecidas. É o que ocorreu nos contratos a tempo parcial (CLT, art. 58-A, § 2º), quando
da regulamentação original do instituto pela MP nº 2.164-41/2001. Também foi este o caminho trilhado
pela recente Lei nº 13.429/2017, que trouxe profundas mudanças nos contratos de prestação e serviços
(terceirização) e de trabalho temporário, oportunidade em que foi editada norma expressa no sentido de
que "os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser adequados aos termos desta
Lei" (art. 19-C). Ou seja, quando o legislador vislumbrou a aplicabilidade da norma legal nova,
mesmo potencialmente prejudicial (redução do tempo de trabalho e redução proporcional do salário),
nas relações de emprego velhas, teve o cuidado de engendrar um mecanismo de adaptação contratual

 (Realces do original)para assimilação a novidade.

Assim, o silêncio legislativo eloquente em matéria de direito intertemporal autoriza a ilação de que,
como regra, os dispositivos de direito material que criem novas figuras, eliminem direitos ou criem
restrições  aos trabalhadores somente valham para as relações de emprego inauguradasdesfavoráveis

 (Destaques do original)no ambiente normativo da Lei nº 13.467/2017.

Mas há mais a respeito dessas regras desfavoráveis aos trabalhadores, implicadoras de retrocesso
social. Com efeito, a par da possível discussão em torno da harmonia constitucional de normas com tal
conteúdo, também à luz dos valores sociais do trabalho, dos objetivos republicanos de construção de
uma "sociedade livre, justa e solidária" e de promoção do "bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação", da função social da propriedade e,
em especial, do caráter promocional da legislação ordinária trabalhista (CF, art. 1º, III e IV, 3º, I e IV,
5º, XXIII, 7º, caput, e 170, caput, III e VIII), chegamos à mesmíssima conclusão de que essas condições
laborais pioradas somente devem valer para as relações novas de emprego, isto é, iniciadas já no

 Foi essa linha de raciocínio que permeou a redação atual da Súm. nº 191 do TST,ambiente da nova lei.
que manteve intacta a base de cálculo do adicional de periculosidade definida pela Lei nº 7.369/1985
para os empregados já admitidos quando veio a sua revogação e que insinua uma pista sobre o

 (DE SOUZA JÚNIOR, Antôniotratamento que aquela Corte poderá conferir à importante questão.
Umberto [et al], Reforma Trabalhista análise comparativa e crítica da Lei nº 13.467/2017, São Paulo-SP,
RIDEEL, 2017, págs. 519-521)  (Realces do original).

Referidos autores citam Plá Rodriguez. Discorrendo sobre o tema o problema da eficácia temporal das
novas leis trabalhistas. Sustenta o saudoso mestre uruguaio a aplicabilidade do princípio da condição
mais benéfica no cotejo da lei nova com o contrato de trabalho em curso: "Isso ocorreria naqueles casos
nos quais a nova norma diminui os benefícios que o trabalhador reportava a lei anterior e sempre que

"não conste a vontade expressa do legislador de que se aplique obrigatoriamente esse nível de proteção
(RODRIGUEZ, Américo Plá. . Montevidéu: Idea, 200. T. I, vol. 1, p. 175).Curso de derecho laboral
Destaques de agora.
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Diante do primoroso magistério ora exposto, este julgador resta convencido de que as alterações
legislativas relativas a direito material implantadas pela Lei 13.467/2017 só poderiam atingir os contratos
de trabalho em curso caso o legislador ordinário assim estabelecesse, como o fez com relação ao contrato
de trabalho parcial (art. 58-A, § 2º, da CLT, instituído pela MP nº 2.144-41/2001) ou se as novas regras
fossem mais favoráveis ou se indiferentes ao empregado, destinatário da tutela do direito do trabalho.

Desse modo, as regras de direito material, trazidas pela Lei 13.467/2017, que eventualmente prejudiquem
os direitos dos trabalhadores, não serão aplicáveis aos contratos de trabalho em curso, pois esta lei assim
não dispôs, sendo, no entanto, aplicáveis naquilo que for mais favorável ao empregado ou que a ele for
indiferente.

Aparentemente solucionada a problemática de qual norma de direito material seria aplicável aos
contratos de trabalho em curso quando do surgimento de novas regras que eventualmente possam reduzir
ou retirar direitos dos trabalhadores, como é o caso de algumas disposições previstas na Lei 13.467/2017,
o Presidente da República, Michel Temer, editou a Medida Provisória 808/2017, publicada em
14.11.2017, com vigência imediata.

A medida provisória em menção, na tentativa de suprir o descuido do legislador ordinário em não
estabelecer expressamente se as novas regras atingiriam os contratos de trabalho em curso, trouxe, em
seu artigo segundo: "  Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017O disposto na , se aplica, na integralidade,

". Destaquei.aos contratos de trabalho vigentes

A Medida Provisória no direito brasileiro é inspirada no modelo italiano dos decretos-lei (decreti-legge),
art. 77, da Constituição Italiana. Consiste em um ato normativo, o qual é elaborado e editado pelo
Presidente da República, sob fundamento de relevância e urgência, possuindo força de lei, devendo ser
submetida imediatamente ao Congresso Nacional (CRFB/88, art. 62).

Verifica-se que a Medida Provisória, embora não seja lei, depois de editada e publicada, possui força de
lei, o que a caracteriza como um ato normativo excepcional.

Esse ato excepcional possui requisitos formais e materiais. Os requisitos formais, que nos interessa neste
particular, são: a relevância e a urgência. Os requisitos mencionados devem ser conjugados
cumulativamente e não alternativamente, haja vista a presença a conjunção aditiva "e" no  do artigocaput
62, da CRFB/88 e não alternativa "ou".

A inobservância da conjugação destes requisitos pode ensejar no reconhecimento da
inconstitucionalidade formal da medida provisória, medida que pode ser adotada pelo Parlamento ou pelo
Poder Judiciário.

Acerca do controle do Poder Judiciário sobre os requisitos formais das Medidas Provisórias, leciona
MORAES, Alexandre, 2016, p. 496:

"O Plenário do STF, em decisão unânime, deferiu o pedido de medida cautelar, para suspender medida
provisória, em face da inexistência de relevância e urgência, afirmando que:

"Medida provisória: excepcionalidade da censura jurisdicional da ausência dos pressupostos de
relevância e urgência à sua edição: raia, no entanto, pela irrisão a afirmação de urgência para as
alterações questionadas à disciplina legal da ação rescisória, quando, segundo a doutrina e a
jurisprudência, sua aplicação à rescisão de sentenças já transitadas em julgado, quanto a uma delas - a
criação de novo caso de rescindibilidade - é pacificamente inadmissível e quanto à outra - a ampliação

 STF - Adin nº 1.753 1/DF - medida liminar - Rel. Min.do prazo de decadência - é pelo menos duvidosa".
Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça  Seção I, 12 jun. 1998.,

Da mesma forma, o Pretório Excelso concedeu medida liminar entendendo que "a edição de medida
provisória faz-se no campo da excepcionalidade. Leitura equidistante do artigo 62 da Carta Política da
República revela a necessidade de concorrerem requisitos, a saber: a relevância e a urgência do trato
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da matéria de forma excepcional, ou seja, pelo próprio Presidente da República e em detrimento da
atuação dos representantes do povo e dos Estados, ou seja, das Câmaras Legislativas. Pois bem, na
espécie, não estão presentes estas condições, no que modificada a lei que já se encontrava em vigor

 STF - Pleno - Adin nº 1.849 0/DF - medida liminar - Rel. Min. Marco Aurélio, Diário dadesde 1992".
Justiça  Seção I, 4 ago. 1998.,

O vício formal na edição de uma Medida Provisória não é superado nem mesmo se o Congresso Nacional
vier a convertê-la em lei, conforme entendimento fixado no informativo n° 502, do Supremo Tribunal
Federal, resultante do julgamento da ADIN n° 4.048 MC/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
17.04.2008.

Analisando os requisitos formais da MP 808/2017, relevância no primeiro plano, não é possível verificar,
na Exposição dos seus Motivos, o preenchimento desse requisito ao dispor sobre os efeitos de direito
intertemporal.

No que se refere ao requisito urgência, a Exposição dos Motivos desta MP sinaliza que seria a "iminente
". Entretanto, ao ser editada e publicada a MP 808/2017, ementrada em eficácia da Lei 13.467/2017

14.11.2017, a Lei 13.467/2017 já estava em vigência desde o dia 11.11.2017, portanto, não há em se falar
em qualquer urgência para edição de referida espécie legislativa.

Sobre o prazo de validade das medidas provisórias os §§ 2º, 3º e 11, do art. 62, da CRFB/88, estabelecem:

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por
igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas

 delas decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados

 durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)

A Medida Provisória 808/2017 teve seu prazo de vigência encerrado em 23.04.2018, em mais uma
demonstração pelo Congresso Nacional de que os requisitos formais indispensáveis para a sua validade
não foram preenchidos.

Não houve sequer elaboração do Decreto Legislativo previsto no § 11, do art. 62, da CRFB/88, o que
obrigaria, em regra, a aplicação do teor da própria MP às relações jurídicas constituídas e decorrentes de
atos praticados durante sua vigência.

Logo, considerando que os requisitos formais exigidos pelo texto constitucional, em seu artigo 62,
relevância e urgência, não foram atendidos satisfatoriamente quando da edição da MP 808/2017,
argumento que é reforçado pela perda de sua vigência a partir de 23.04.2018, inclusive sem elaboração
do Decreto Legislativo correspondente pelo Congresso Nacional (art. 62, § 11, da CRFB/88), afasto a

 das regras contidas naquela MP aos contratos em curso ou àqueles que foram celebradosaplicação
durante a sua vigência ante a impossibilidade de declaração de sua inconstitucionalidade formal pela
perda de sua vigência, em 23.04.2018.

Ante o exposto, reputo que as normas de direito material aplicáveis à relação jurídica são aquelas em
vigência quando do início da relação empregatícia, observando a controvérsia instalada, com exceção das
alterações legislativas posteriores que vierem a beneficiá-la ou que lhe forem indiferentes, sendo
inaplicáveis, portanto, as novas regras contidas na Lei 13.467/2017, que vierem eventualmente a retirar
direitos da Reclamante ou minorá-los
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São também inaplicáveis ao contrato de trabalho da Reclamante todas as disposições previstas na MP 808
/2017, tendo em vista o afastamento de suas regras pelo não preenchimento satisfatório dos seus
requisitos formais, conforme exigência prevista no artigo 62, da CRFB/88, relevância e urgência,
indispensável para a validade de tal espécie normativa.

2.2. - Das Preliminares

2.2.1. - Da Inépcia da Petição Inicial de Ofício.

A Autora narra que sua jornada de trabalho "era de segunda-feira a sexta-feira das 16:00 horas às 22:00
horas, sábado das 08:00 horas às 16:00 horas e domingos e feriados das 10:00 horas às 22:00 horas

 [sic](verificar se está correto o horário de trabalho) , com intervalo de 15 minutos para repouso e
alimentação. Conquanto, a Reclamante usufruía apenas 5 minutos diários de pausa para alimentação,
descanso e higienização".

Diante do narrado formulou pedido de "pagamento integral das horas extras laboradas com acréscimo
.de 50% da hora normal durante todo o contrato de trabalho"

A Reclamante, embora indique a causa de pedir e pedido, não indica o valor correspondente deste.

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 840, alterado pela Lei 13.467/2017, estabelece:

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.

§ 1  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breveo
exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com

 , a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.indicação de seu valor (Redação dada
pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2  Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ouo
 secretário, observado, no que couber, o disposto no § 1  deste artigo.o (Redação dada pela Lei nº 13.467,

de 2017)

§ 3  Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1  deste artigo serão julgados extintos sem resoluçãoo o
  Destaquei.do mérito. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).

Assim, considerando que o pleito formulado não contém a indicação do valor correspondente, reconheço-
 como inepto, razão pela qual , indeferindo a petição inicial, nesteo extingo-o sem resolução do mérito

particular, com amparo no artigo 485, I, do CPC, aplicável ao processo do trabalho por força do que
dispõe o artigo 15, também do CPC e o artigo 769, da CLT.

2.2.2. - Da Impugnação do Valor da Causa

A Reclamada apresenta, no corpo de sua peça contestatória (ID. 1d0369e - Pág. 10), impugnação ao valor
à causa.

Examino.

A impugnação ao valor da causa é matéria de preliminar de contestação, conforme determina o artigo
337, III, do CPC, aplicável ao processo do trabalho por força do que dispõe o artigo 15, também do CPC
e o artigo 769, da CLT.

Além disso, a Demandada ao impugnar o valor da causa deve, por decorrência lógica, informar com
precisão o valor que entende deveria ser atribuído à causa.

Não há possibilidade de fazer impugnação genérica e 'aleatória', como afirma a própria impugnante.
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Considerando que a Reclamada não observou a regra prevista no artigo 337, III, do CPC, embora
assistida por profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, referidadeixo de conhecer
impugnação.

2.3. - Do Mérito.

2.3.1. - Do Início do Contrato de Trabalho e sua Terminação.

A Reclamante afirma que "foi admitida pela Reclamada no dia 05/07/2017, tendo sua CTPS anotada
somente no dia 01/09/2017, para laborar na função de "atendente", percebendo remuneração inicial de
R$ 937,00 sendo esta sua última remuneração".

Aduz ainda que "foi avisada da sua demissão no dia 23/11/2017, no entanto o TRCT consta como data
de afastamento o dia 15/11/2017".

Diante do narrado requereu que "sua CTPS seja retificada para

, tendo ainda formuladosconstar a data de admissão em 05/07/2017 e a baixa no dia 23/11/2017"
pedidos de parcelas pecuniárias que decorrem dessa retificação.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que "conforme se depreende da CTPS da Reclamante, a data de sua
admissão foi no dia 01/09/17 e o seu afastamento se deu no dia 16/11/17, fato este confirmado através
do TRCT anexado aos autos pela Reclamante".

Ao exame.

Diante da controvérsia instalada, o ônus de prova é da Reclamante (art. 818, I, da CLT), tendo em vista
que as anotações consignadas na CTPS da Autora ostentam presunção de veracidade relativa (juris

, conforme preconiza o entendimento do Colendo TST fixado na Súmula 12.tantum)

Da análise do depoimento das testemunhas apresentadas pela Autora, constata-se que ambas declaram
que a data provável de admissão da Reclamante ocorrera  nada sabendo informar"no meio do ano",
acerca da data do término do contrato de trabalho.

As declarações apresentadas pelas mencionadas testemunhas, que não trabalharam com a Reclamante em
benefício da Reclamada, no sentido de que o início do contrato de trabalho da Reclamante ocorrera "no

são imprecisas, sem indicação de qualquer marco específico que possa convencer essemeio do ano",
magistrado.

Diante destas constatações, entendo que a Reclamante não se desincumbiu de seu de comprovar o fato
constitutivo de sua pretensão (art. 818, I, da CLT), haja vista que os depoimentos das testemunhas que
apresentou não inspiram a segurança necessária e suficiente para afastar a presunção relativa de que
gozam as anotações consignadas na CTPS da Demandante (Súmula 12, do TST).

Dessa forma,  o pleito declaratório de reconhecimento do vínculo com início em 05julgo improcedente
/07/2017 e término em 23/11/2017 e, por conseguinte, seus consectários legais pleiteados.

2.3.2. - Da Ruptura do Contrato de Trabalho por Justa Causa. Reintegração. Indenização pela
Estabilidade Gestacional. Dispensa Discriminatória.

A Reclamante narra que sua dispensa ocorreu "de forma arbitrária haja vista que no ato de sua demissão
a mesma estava grávida, e já havia comunicado seu estado gravídico para a Reclamada".

Alega ainda a Autora que foi dispensada por estar grávida, caracterizando-se assim em uma dispensa
discriminatória, tendo invocando como amparo protetivo as disposições previstas na Lei 9.029/95.
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Diante do narrado, formulou pedido no sentido de que "deve ser declarada nula a dispensa da
Reclamante, fazendo jus a estabilidade de até 5 meses após o parto, devendo a Reclamada reintegrá-la
liminarmente no emprego com o pagamento de todas as verbas salariais e seus reflexos, do período
desde a injusta demissão até a data da reintegração. No entanto, caso não seja possível a reintegração
da Obreira, pleiteia-se pela indenização de todo o período da estabilidade, desde a sua demissão até

 tendo formuladocinco meses após o parto, (Súmula 244, II, do TST e OJ nº 399 da SDI-1 do TST)",
também, em virtude da dispensa discriminatória, pedido de "pagamento de indenização pelos danos
morais causados à Reclamante"

A Reclamada, por sua vez, sustenta que "não merece ser acolhido o referido pleito. Isto porque, o artigo
10, inciso II, alínea "b", do ADCT, estabelece a garantia de emprego à empregada gestante sendo

 vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa. Portanto é evidente que a estabilidade não abarca
 a demissão por justa causa. Pois bem, também alega a Reclamante que sofreu dispensa discriminatória

em função de sua gravidez, no entanto, tal afirmação não merece prosperar, isto porque a Reclamante
não informou à Reclamada sobre sua gravidez. Em verdade, sua dispensa foi por justa causa, nos termos

 do artigo 482, "e" da CLT, ou seja, desídia no desempenho das respectivas funções".

Ao exame.

A dispensa por justa causa, como penalidade máxima a ser aplicada ao empregado, deve ser analisada
com cautela e exige prova robusta, uma vez que decorre da quebra da confiança imprescindível na
relação de emprego.

O rompimento dessa fidúcia deve ser analisado no caso concreto, fazendo-se um exame circunstancial e
detido da falta cometida, atentando-se sobremodo para a natureza, razão e explicação dessa falta, sem
nunca deixar de levar em conta a conduta do empregado na empresa.

Na caracterização da justa causa que autorize o rompimento do contrato de trabalho, a doutrina e a
legislação entendem indispensável a presença dos requisitos da correta capitulação legal do ato faltoso,

, com destaque para a , que nãoexpressa nas alíneas do art. 482 da CLT imediatidade da punição
afasta o decurso do prazo razoável para apuração dos fatos; a  imputável somente aogravidade da falta
empregado, de tal monta que impossibilite a continuidade do vínculo; a , observandogradação da pena
assim uma regra de que as condutas reiteradas, observe penalidades em ordem crescentes, ou seja,
passando pela advertência, suspensão até a ruptura do contrato por justa causa; a inexistência de perdão
- seja tácito ou expresso; a , onde o fato imputado seja determinante darelação de causa e efeito
rescisão; a  na vida da empresa e de que em razão do fato advenha prejuízo aorepercussão danosa
empregador; a  de punição, pois a mesma falta não poderá ser punida maisinexistência de duplicidade
de uma vez e, ainda, o exame das  do caso, da personalidade e do passado docondições objetivas
trabalhador.

No que se refere à desídia no desempenho das respectivas funções do empregado, conduta tipificada na
alínea e), do artigo 482, da CLT, Maurício Godinho Delgado (2018, págs. 1425), leciona:

(...) tipo jurídico que remete à ideia de . trabalhador negligente, relapso, culposamente improdutivo A
desídia é a desatenção reiterada, o desinteresse contínuo, o desleixo contumaz com as obrigações

. Para autorizar a resolução culposa do contrato, exige, assim, regra geral, a evidenciaçãocontratuais
de um comportamento repetido e habitual do trabalhador, uma vez que as manifestações da negligência

. Neste quadro, tendem a não ser tão graves, caso isoladamente consideradas a conduta desidiosa deve
merecer exercício pedagógico do poder disciplinar pelo empregador, com gradação de penalidades, em

. Mostrando-se busca da adequada ressocialização do obreiro ineficaz essa tentativa de recuperação, a
 .última falta implicará na resolução culposa do contrato de trabalho É claro que pode existir conduta

desidiosa que se concentre em um único ato, excepcionalmente grave.
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Ante os ensinamentos doutrinários e os entendimentos jurisprudenciais supracitados, é imprescindível,
para que ocorra a despedida por justa causa, a prova inequívoca do cometimento de falta grave pelo
empregado, apta a ensejar o rompimento do vínculo laboral, devendo a Reclamada produzir prova
robusta para caracterizar a medida extrema.

No caso, a Reclamada sustenta que a Reclamante foi dispensada por justa causa empregatícia em razão
de comportamento desidioso (art. 482, alínea "e", da CLT).

Diante dessa alegação, é ônus da Reclamada demonstrar que a Reclamante adotou conduta que se
enquadre no tipo legal que sustenta a justa causa aplicada à Autora (art. 818, II, da CLT).

Acerca do ônus da prova na hipótese de despedida por justa causa, vaticina o Professor NASCIMENTO,
A. M., Iniciação ao Processo do Trabalho, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 220:in

"O ônus da prova é atribuído a quem alega a existência de um fato: a prova das alegações incumbe à
parte que as faz (CLT, art. 818). Assim, compete ao empregador que despede por justa causa a prova

 Os pagamentos efetuados ao empregado têm de ser provados pelo empregador, o que abrangedesta.
". (sem destaque nosalários, remuneração das férias, do repouso semanal, verbas rescisórias etc.

original).

No mesmo sentido, a jurisprudencial desta Corte:

EMENTA: "DISPENSA POR JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO DE
 A dispensa por justa causa é a penaCONCORRÊNCIA DESLEAL. VALIDADE DA DISPENSA.

mais grave aplicável na esfera trabalhista, podendo trazer ao empregado consequências que transcendem
o ambiente profissional. Em razão disso, a falta ensejadora da dispensa motivada exige prova cabal e
inequívoca, ônus que incumbe ao empregador, por ser fato extintivo do direito postulado pelo obreiro

 Restando provada a falta grave praticada pelo empregado.(art. 818 da CLT c/c o art. 333, II, do CPC)
(ato de concorrência desleal), impõe-se a manutenção da sentença que reputou legítima a dispensa por
justa causa"(TRT RO-0001140-30.2011.5.18.0011, 3ª Turma, Rel.: Des. do Trabalho Elvécio Moura dos
Santos, 15.03.2012). Destaquei.

A Reclamada, objetivando desvencilhar-se do ônus de prova que detinha, carreou aos autos  deprints
conversas via aplicativo whatsapp (Ids. 0a038b0 e eae4af9), além de ter apresentando, na audiência de
instrução uma testemunha, Sra Marcela Mendes da Silva, e uma informante Sra Ana Cláudia de Souza
Francisco.

Da análise das provas constantes nos autos, constato que a Reclamada não se desvencilhou de forma
satisfatória do ônus que detinha, haja vista que os juntados aos autos são imprestáveis à solução daprints
questão em voga, pois não se pode assegurar de que as mensagens ali contidas foram enviadas à Autora.

Além do mais, as mensagens mencionadas não são capazes de convencer este julgador de que a
Reclamante tenha adotado comportamento que possa ser reputado como desidioso.

Quanto ao depoimento da testemunha Sra Marcela Mendes da Silva, este julgador verifica que os erros
de pedidos e reclamações dos clientes por ela mencionados (ID 5ca7738 - Pags. 2-3), também não podem
ser considerados como comportamento desidioso por parte da Autora. Vejamos:

"(...) que havia reclamações de clientes quanto ao trabalho da reclamante, cerca de três a cinco vezes;
que as reclamações era quanto a pedidos errados; que chegou a estragar saladas e sucos por serviço
incorreto da reclamante; que já presenciou a reclamante ser advertida pela sra Cleide, por conta as
reclamações anteriormente informadas(...)".

No que concerne ao depoimento da informante Sra Ana Cláudia de Souza Francisco, desconsidero-o por
completo, haja vista que a parte Ré não observou o prazo judicial fixado na ata de ID 5ca7738, para
juntada aos autos de cópia de documento oficial de identificação da referida informante.
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Ressalto que ainda que a Reclamada tivesse sido exitosa em provar que a Reclamante se comportou de
forma desidiosa, não carreou aos autos nenhuma comprovação de que a Reclamante fora advertida e/ou
suspensa, o que importa em inobservância ao requisito da gradação da pena.

Dessa forma, considerando que a Reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar que a
Reclamante adotou comportamento desidioso (art. 818, II) e tendo em vista que não há nos autos
comprovação de que a Reclamada observou o requisito da gradação da pena,  como nula areconheço
resolução do contrato de trabalho por justa causa obreira.

Diante da nulidade da dispensa da Autora ora reconhecida, passo a analisar o pleito de indenização em
virtude da estabilidade gestacional.

Prevê o art. 10, II, alínea "b", do ADCT, da Constituição Federal, que a estabilidade provisória visa
amparar o nascituro, sendo vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde
a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto.

Logo, para que haja aplicação do preceito constitucional, basta a confirmação da gravidez, sendo
desnecessário que o empregador ou a empregada tenham conhecimento do fato, nesse mesmo sentido é o
teor da Súmula 244, I, do TST, que consagra a teoria objetiva para a estabilidade gestacional.

É importante destacar que também por meio da Súmula 244, III, do TST, é assegurada a estabilidade
provisória às empregadas que tenham sido admitidas em contrato por prazo determinado.

No caso dos autos, a dispensa da Autora ocorreu em . A Reclamante acostou aos autos exame15.11.2017
de ULTRASSOM ENDOVAGINAL, realizado no dia 18.12.2017 (ID. d018c6b - Pág. 1), no qual foi
constatado o estado gravídico da Autora de 12 semanas aproximadamente.

Além disso, afirmou a Autora, em instrução processual, que o nascimento do seu filho ocorrera de forma
prematura, em 22.05.2018 (ID. 5ca7738 - Pág. 1).

Assim, não paira qualquer dúvida de que, no ato da dispensa, a Autora estava grávida, estando amparada
pela estabilidade provisória, assegurada no art. 10, II, alínea "b", do ADCT, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerando que o fim do período estabilitário se deu no dia , agregando os22.10.2018
efeitos da prorrogação do aviso-prévio indenizado de 30 dias (art. 487, § 1º, da CLT e OJ 82/SDI-I/TST e
Lei nº 12.506/2011), fixo a terminação do pacto laboral em  (em observância aos limites dos21.11.2018
pedidos - princípio da congruência, art. 492, do CPC).

Por decorrência lógica, por ser norma de ordem pública,  a Reclamada na obrigação de fazercondeno
consistente em retificar a data de término do contrato na CTPS da Reclamante, para fazer constar, 

 (art. 487, § 1º, da CLT e OJ 82/SDI-I/TST e Lei nº 12.506/2011), sem qualquer menção na21.11.2018,
CTPS que a anotação decorreu de determinação judicial para evitar prejuízos à Autora na busca de nova
colocação (CLT, art. 29, § 4º).

A Autora deverá ser intimada, após o trânsito em julgado desta decisão, para entregar sua CTPS na
Secretaria da Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, para as devidas anotações.

Após, a Reclamada será intimada, para proceder à anotação na CTPS da Autora, também no prazo de 05
dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) a ser revertida em favor da Reclamante, até o
limite de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ultrapassados tal prazo, sem a respectiva anotação de baixa na CTPS, a Secretaria da Vara deverá fazê-
la, nos termos do art. 39 da CLT, sem qualquer menção na CTPS que a retificação decorreu de
determinação judicial para evitar prejuízos à Autora na busca de nova colocação (CLT, art. 29, § 4º) e,
sem prejuízo da cobrança da multa ora cominada e comunicação à Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego que atende a esta localidade para a aplicação da multa pertinente.
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Para comprovação que a alteração decorre de determinação judicial, a Secretaria do Juízo deverá fornecer
certidão circunstanciada da ação à Reclamante e à Reclamada, caso requerida.

 ainda, a Reclamada, por consequência lógica do reconhecimento de nulidade da resolução doCondeno,
contrato de trabalho por justa causa obreira, na obrigação de fazer consistente em fornecer a esta o
TRCT, no código próprio de dispensa sem justa causa, chave de conectividade social para movimentação
da conta fundiária, além das guias para habilitação do benefício do seguro-desemprego, regularmente
preenchidos, além de comunicar aos Órgãos Competentes o término do contrato de trabalho, tudo no
prazo de 10 (dez) dias do trânsito em julgado desta sentença, a contar da intimação para tanto, sob pena,
também, de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (um mil reais), reversíveis
à Reclamante, nos termos do art. 537, do CPC/2015, sem prejuízo do pagamento de indenização

, na hipótese de a Autora ficar impossibilitada desubstitutiva equivalente ao Seguro Desemprego
receber o benefício por culpa da Reclamada (arts. 129, 187 e 927, do CC), a ser apurado em regular
liquidação de sentença, observada a legislação especial, inclusive quanto ao número de parcelas que a
Autora seja beneficiária.

Neste contexto,  a Reclamada a pagar à Autora as seguintes verbas rescisórias, devendo sercondeno
utilizado para fins rescisórios o salário mensal da Reclamante, conforme contracheque juntado aos autos
sob o ID d018c6b - Pág. 1:

Salários de novembro de 2017 a setembro de 2018;

Saldo de salário de 22 dias, relativos a outubro de 2018;

Aviso prévio indenizado de 30 dias;

4/12 avos de 13º salário proporcional de 2017;

10/12 avos de 13º salário proporcional de 2018;

Férias integrais, acrescidas de 1/3 (período aquisitivo de 01.09.2017 a 31.08.2018);

3/12 avos de Férias proporcionais, acrescidas de 1/3 (período aquisitivo de 01.09.2018 a 21.11.2018);

Depósitos de FGTS, incidentes sobre todos os valores pagos e devidos à Autora, no curso do pacto
laboral, inclusive sobre as verbas rescisórias, apurados na forma do art. 15, , da Lei nº 8.036/90;caput

Indenização de 40% do FGTS, incidente sobre todos os valores relativos ao FGTS, observadas todas as
verbas pagas e devidas no curso do pacto laboral da Autora, acrescidos daqueles incidentes sobre as
verbas rescisórias, apuradas na forma do art. 18, § 1º da Lei nº 8.036/90, com exceção do aviso prévio
indenizado (OJ 42, da SDI-I, do TST).

Superado o pedido de indenização por estabilidade gestacional, passo ao exame do pleito de indenização
por dispensa discriminatória.

Estabelece o art. 4º, da Lei nº 9.0929/95 que "o rompimento da relação de trabalho por ato
discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao
empregado optar entre: I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento,
mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais;
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e
acrescida dos juros legais."

O empregador, por sua função de comando, pode agir em diversas situações de forma discriminatória,
onde coloca o empregado em situação de humilhação e inferioridade. Por vezes, a discriminação é clara.
Em outras, vem travestida de legalidade.
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A discriminação direta é a de mais fácil percepção, e ocorre por um ato ativo do empregador, que se
coloca de forma clara e funda-se em critérios não permitidos em nossa legislação. Ocorre quando o
empregador adota medidas ou políticas de gerenciamento em cuja finalidade se pode identificar atitudes
discriminatórias contra uma pessoa em particular ou mesmo a um grupo de pessoas. Na forma direta, o
ato discriminatório é explícito, pois plenamente verificado a partir da análise de seu conteúdo.

No exemplo de discriminação direta estão o estabelecimento de condições desnecessárias para a
contratação, promoção ou exercício de determinadas atividades, tais como exigência de sexo, de estado
civil, ou de idade.

Ocorre, portanto, de forma aberta, clara, com o empregador ofendendo o direito de igualdade do
empregado. Ou seja, a discriminação ocorre abertamente, com o sujeito ativo agredindo claramente o
direito à igualdade e todas as normas que o sustentam.

Por outro lado, a discriminação indireta também advém de um ato positivo do empregador,
aparentemente neutro, mas que, por via obliqua, tem efeitos proibidos, discriminatórios e prejudiciais ao
trabalhador ou a um determinado grupo de trabalhadores.

Nesta, diferentemente da discriminação direta, pouco importa a alegação de boa-fé do empregador. Isto
porque, se na discriminação direta as discussões de nexo causal são determinantes, na indireta,
contrariamente, o que importa são os efeitos do ato positivo aparentemente neutro.

Nesta espécie de discriminação, o ato ilícito acoberta-se pelo manto da legalidade mas, na realidade,
descumpre os direitos fundamentais do empregado. Dessa forma, torna mais difícil sua identificação e
punição. Tem assim uma aparência de igualdade, mas na realidade consubstancia-se em uma situação de
desigualdade.

Nas discriminações ocultas, o ato discriminatório reveste-se de má-fé, porém este se dá de forma velada,
não declarada, e de difícil identificação, sendo disfarçado pelo emprego de instrumentos aparentemente
neutros, ocultando a real intenção efetivamente discriminatória. Ou, como explica Pinho Pedreira, "nas
discriminações ocultas o motivo proibido e não confessado é realmente o determinante, embora

."disfarçado sob a capa de uma outra causa

A Constituição Federal de 1988 traz, em seu artigo 3º, IV, a intenção de proteção a qualquer tipo de
discriminação, almejando o bem de todos.

Constata-se que referido inciso refuta o preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Porém, vai mais
longe, quando afirma que deve ser coibida " ".quaisquer outras formas de discriminação

O rol, portanto, não é taxativo. Qualquer situação que comprometa o indivíduo, denotando preconceito,
há que ser rejeitada.

Portanto, nosso ordenamento jurídico, ao ratificar a Convenção 111 da OIT, firmou o compromisso
internacional de erradicar das relações de trabalho todo e qualquer tipo de discriminação, tendo em vista
que referido diploma aponta para a necessidade de se tolher essas práticas ilícitas.

Nesse sentido, a Lei 9.029 de 13 de abril de 1995 trouxe, em termos de proteção, uma verdadeira
inovação, na medida em que proíbe e define o que são práticas de natureza discriminatória, assim
definindo o ato discriminatório, em seu artigo 1º: "É proibida a adoção de qualquer prática
discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional,
idade,  ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescenteentre outros,

 previstas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal."

Não se trata, pois, de faculdade, mas sim de uma proibição. O empregador não pode, ainda que queira,
adotar práticas que possuam natureza discriminatória, quaisquer que sejam.
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Referido artigo trata também da relação pré-contratual, uma vez que proíbe a prática discriminatória
tanto no acesso a relação de emprego quanto em sua manutenção. Dessa forma, não pode o empregador,
sob nenhum pretexto, adotar atitudes que se constituam em atos discriminatórios.

Ainda, deve-se considerar que as situações descritas na Lei são exemplificativas, podendo-se aplicar as
penalidades, por analogia, a qualquer situação discriminatória que cause prejuízo ao indivíduo, nos do
artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.

Assim, qualquer prática discriminatória da empresa cuja finalidade seja estabelecer restrições ao acesso
de determinada pessoa ao emprego ou à manutenção desse, ou que venha a ser determinante de seu
desligamento, mesmo quando relacionada a discriminação por sexo, origem, raça, cor, estado civil,
situação familiar ou idade, ressalvado o caso do menor art. 7º, XXXIII, CF) encontra-se terminantemente
proibida.

Portanto, a proteção do art. 4º, da Lei nº 9.029/95, consistente uma delas a reintegração se dá em razão da
declaração de nulidade da dispensa fundada em ato discriminatório. Vale dizer que se o ato é nulo de
pleno direito, também o são suas consequências, devendo ser recomposta a situação havida antes do ato
nulo.

Destaque-se que é faculdade exclusiva do empregado o tipo de penalização pecuniária a ser imposta a
empresa. Como visto, a Lei dá ao lesado o direito de escolher, dentre as opções determinadas, qual delas
melhor satisfaz suas intenções de reparação.

A Reclamante, no caso destes autos, formulou pedido de indenização.

A apreciação do pleito formulado tem como necessidade imprescindível que a Reclamada tivesse ciência
de que a Reclamante estava grávida a fim de apurar a existência ou não de conduta discriminatória
adotada por aquela.

O ônus de provar que a Reclamada tinha ciência de tal fato, gravidez da Reclamante, é desta, conforme
preconiza o art. 818, I, da CLT.

Da análise do acervo probatório contido nestes autos, tenho que a Reclamante não se desincumbiu
processualmente do ônus de prova que detinha, já que não demonstrou que a Reclamada tinha ciência de
sua gravidez.

Diante da não desincumbência do ônus de prova de que tinha a Reclamante,  o pleitojulgo improcedente
de indenização em virtude de dispensa discriminatória.

2.3.3. - Do Acúmulo de Funções. Do Desvio de Funções.

A Reclamante narra que foi "contratada para a função de

"atendente", a mesma realizava serviços alheios ao contrato de trabalho laborando habitualmente como
operadora de caixa e limpeza geral da loja".

Diante disso, formulou pedido de condenação da Reclamada em um salarial de 30% de seu salário,plus
além de reflexos.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que "Todas as funções desempenhadas pela Reclamante são
inerentes ao cargo de atendente comercial".

Examino.

Da análise dos autos resta incontroverso que a Reclamante foi contratada para exercer a função de
atendente.
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Em avanço, é preciso esclarecer que não é qualquer acúmulo de tarefas que gera direito a uma
contraprestação adicional à remuneração pactuada entre as partes, mas apenas aquela que, efetivamente,
extrapole as funções para as quais foi contratado, acarretando, assim, um desequilíbrio no contrato de
trabalho.

Este é, aliás, o raciocínio contido no parágrafo único do art. 456 da CLT:

"à falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se
". Grifei. com a sua condição pessoalobrigou a todo e qualquer serviço compatível

É importante esclarecer o exercício regular do  confere ao empregador o direito de organizarjus variandi
o seu empreendimento, distribuindo as funções a serem desempenhadas pelos seus trabalhadores, dentro
da jornada contratada.

Além disso, pode o empregador atribuir outras funções distintas daquelas inicialmente pactuadas, sem
que isso implique em eventual desvio ou acúmulo de função, o que não enseja o direito a qualquer
pagamento de incremento salarial.

Importa destacar como vem se comportando a jurisprudência trabalhista quanto à acumulação de funções
neste Egrégio Regional: TRT RO 0011686-06.2013.5.18.0002, 1ª Turma, Rel. Des. Gentil Pio de
Oliveira, DEJT 25.08.2014; TRT RO 0011000-84.2013.5.18.0011, 2ª Turma, Rel. Des. Platon Teixeira
de Azevedo Filho, DEJT 09.06.2014; e TRT RO 0010003-61.2014.5.18.0013, 3ª Turma, Rel. Des. Mário
Sérgio Bottazzo, DEJT 11.08.2014.

Pertinente, ainda, o seguinte julgado do colendo TST:

" . 1 - RECURSO DE REVISTA. (...) ACÚMULO DE FUNÇÃO Nos termos do art. 456, parágrafo
único, da CLT, diante da falta de prova ou de cláusula expressa a respeito, o recorrente se obriga a
todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Além disso, a CLT não exige a
contratação de um salário específico para remunerar cada uma das tarefas desenvolvidas pelo
empregado, assim como não obsta que um único salário seja fixado para remunerar todas as
atividades executadas durante a jornada laboral. 2- O exercício de atividades diversas, compatíveis
com a condição pessoal do trabalhador, não enseja o pagamento de um plus salarial por acúmulo de
funções, porque remuneradas pelo salário todas as tarefas desempenhadas dentro da jornada de

. 3 - O empregador, no exercício do  (art. 2°, caput, da CLT), pode alterar as funçõestrabalho jus variandi
de seus empregados, desde que as novas atividades sejam compatíveis com aquelas já exercidas e que
não implique em majoração de carga horária, situação em que não há alteração contratual lesiva. Recurso
de revista a que se nega provimento. (...)" (TST RR 961500-16.2006.5.09.0015, Rel. Ministra Kátia
Magalhães Arruda, DEJT 16.02.2011).

Dessa forma, do exame do arcabouço probatório contido nestes autos, em especial das atividades
desempenhadas pela Demandante, como operadora de caixa, limpeza geral da loja e a função de
atendente, é possível constatar que tais atividades eram desempenhadas em regime de
complementaridade, ou seja, durante a jornada de trabalho da Autora, o que não configura qualquer
ilícito perpetrado pela Demandada que justifique reparação via  salarial.plus

Diante do registrado, não há se falar em pagamento de  salarial pelas atribuições desempenhadas pelaplus
Reclamante, razão pela qual  a pretensão formulada, bem como o pleito de reflexos.julgo improcedente

 2.3.4. - Da Multa do Artigo 467, da CLT.

Considerando que a defesa apresenta não elevou qualquer parcela a  de incontroverso, julgostatus
improcedente o pleito formulado.

 2.3.5. - Da Dedução.
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, visando evitar enriquecimento sem justo motivo da Autora, a dedução das parcelas contidas noAutorizo
TRCT de ID d018c6b, Pags. 4-5, .e os depósitos fundiários havidos durante o contrato de trabalho

2.3.6. - Da Justiça Gratuita

Considerando que não há nos autos indícios de que a Reclamante se encontre empregada, percebendo
salário superior a 40% do teto do Regime Geral da Previdência Social - RGPS (R$ 5.839,45), ônus
probatório da Reclamada (art. 818, II, da CLT), entendo que sua renda não é superior a 40% do limite
máximo dos benefícios do RGPS (R$ 2.335,78), razão pela qual  o requerimento por eladefiro
formulado, com amparo no artigo 790, § 3º, do texto celetista, alterado pela Lei 13.467/17.

2.3.7. - Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais.

Condeno a parte Reclamada a pagar ao advogado da parte Reclamante honorários de sucumbência
arbitrados em 10% sobre o valor da liquidação (sem cômputo de custas e contribuição previdenciária),
considerando: o grau de zelo do profissional evidenciado; que a prestação de serviços se deu
exclusivamente nessa capital; o valor atribuído à causa; que o grau de complexidade das questões
discutidas não exigem nenhum estudo específico ou pesquisa mais aprofundada e que o profissional não
criou incidentes infundados.

No que se refere aos honorários advocatícios do advogado da parte Reclamada, ressalto que a CLT,
alterada pela Lei nº 13.467/17, em seu art. 791-A, que:

"Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos os honorários de sucumbência, fixados
entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que
resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,

."sobre o valor atualizado da causa

O dispositivo legal supramencionado é claro, dispensando maiores questionamentos ou indagações
hermenêuticas, não se podendo dizer o mesmo, dos § § 3º e 4º, do mesmo artigo supramencionado, sendo
que este último, inclusive, é discutido nos autos da ADIn 5766, ajuizada pela Procuradoria Geral da
República, pendente de julgamento no Excelso Pretório, e que dispõem expressamente:

§ 3º "Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca,
."vedada a compensação entre honorários

§ 4º "Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que, desde que não tenha obtido em juízo, ainda
que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,

."extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário

O § 4º, supramencionado, é alvo de muitas críticas e polêmico no meio jurídico e acadêmico, sendo,
conforme já mencionado, objeto da ADIn 5766, e, mesmo na análise desta questão, pelo Supremo
Tribunal Federal, os mais brilhantes juristas e magistrados não interpretam de forma pacífica a
constitucionalidade do referido dispositivo e do seu alcance ou aplicabilidade, tendo o Eminente Ministro
Fux, pedido vista dos autos para análise mais acurada, após votos proferidos em sentidos diferentes pelos
Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin.

Na ADIn, pela análise dos dois primeiros votos proferidos, já é possível verificar que existe uma
preocupação com o alcance da restrição ao acesso à Justiça, perpetrado pela lei da Reforma Trabalhista.

Em sua análise, o Relator do processo, Ministro Luis Roberto Barroso, manifestou-se pela
constitucionalidade do texto da reforma, no aspecto atacado pela ADIn 5766.
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Entendeu, todavia, o Eminente magistrado relator, que o valor destinado ao pagamento de honorários de
sucumbência e periciais, não poderá exceder a 30% do valor líquido dos créditos recebidos pelo
trabalhador, e que os referidos créditos somente poderão ser utilizados quando excederem o teto de
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, a cargo do INSS, que atualmente é de R$ 5.645,89,
atenuando, assim, as restrições impostas pelos comandos do § 4º do art. 791-A da CLT.

Por outro lado, o Ministro Edson Fachin, antecipou seu voto, onde faz uma análise hermenêutica
profunda e contundente, votando no seguinte sentido:

"Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Consolidação das Leis
Trabalhistas, inseridos pela Lei 13.467/2017, que mitigaram, em situações específicas que enumera, o
direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, da CRFB) e,
consequentemente, o direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB).

Nas razões da presente ação, subscrita pela Procuradoria-Geral da República, argumenta-se que os
dispositivos impugnados (art. 790-B, caput e § 4º; 791-A, § 4º, e 844, § 2º, da CLT), todos inseridos pela
Lei 13.467/2017, no âmbito da reforma trabalhista, padecem de inconstitucionalidade material, pois
impõem restrições inconstitucionais às garantias fundamentais de assistência jurídica integral e gratuita
(art.5º, LXXIV) e do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), afrontando também os princípios fundamentais da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e dos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV), os objetivos
fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I) e de erradicação da
pobreza e da marginalização, bem como de redução das desigualdades sociais (art. 3º, III), além de
afronta ao direito fundamental à isonomia (art. 5º, caput).

A ação submetida à análise desta Suprema Corte aduz a inconstitucionalidade de restrições impostas ao
direito fundamental à gratuidade e, por consequência, ao acesso à Justiça, perante a jurisdição
trabalhista. As situações em que as restrições foram impostas são as seguintes:

a) pagamento pela parte sucumbente no objeto da perícia de honorários periciais, no caso em que,
mesmo sendo beneficiário da gratuidade, tenha obtido em juízo, em qualquer processo, créditos capazes
de suportar a referida despesa;

b) pagamento pela parte sucumbente no feito de honorários de sucumbência, no caso em que, mesmo
sendo beneficiário da gratuidade, tenha obtido em juízo, em qualquer processo, créditos capazes de
suportar a referida despesa; e

c) pagamento de custas processuais, no caso em que, mesmo sendo beneficiário da gratuidade, não
compareça à audiência sem motivo legalmente justificável.

Verifica-se, portanto, que o legislador ordinário, avaliando o âmbito de proteção do direito fundamental
à gratuidade da Justiça, confrontou-o com outros bens jurídicos que reputou relevantes (notadamente a
economia para os cofres da União e a eficiência da prestação jurisdicional) e impôs condições
específicas para o seu exercício por parte dos litigantes perante a Justiça do Trabalho.

Para avaliar se as restrições impostas afrontam, ou não, as normas constitucionais indigitadas, bem
como se constituem restrições inconstitucionais aos próprios direitos fundamentais à gratuidade e ao
acesso à Justiça, torna-se necessário partir da literalidade das garantias fundamentais em discussão:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

(...)
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LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.

A proteção constitucional ao acesso à Justiça e à gratuidade dos serviços judiciários também encontra
guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente da Segunda Turma, que associa
tais garantias ao direito de ter direitos, reafirmando que restrições indevidas a estas garantias
institucionais podem converter as liberdades e demais direitos fundamentais por elas protegidos em
proclamações inúteis e promessas vãs.

"  EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO DAS PESSOAS NECESSITADAS AO
ATENDIMENTO INTEGRAL NA COMARCA EM QUE RESIDEM, PELA DEFENSORIA
PÚBLICA - PRERROGATIVA FUNDAMENTAL COMPROMETIDA POR RAZÕES
ADMINISTRATIVAS QUE IMPÕEM, ÀS PESSOAS CARENTES, NO CASO, A
NECESSIDADE DE CUSTOSO DESLOCAMENTO PARA COMARCA PRÓXIMA ONDE A
DEFENSORIA PÚBLICA SE ACHA MAIS BEM ESTRUTURADA - ÔNUS FINANCEIRO,
RESULTANTE DESSE DESLOCAMENTO, QUE NÃO PODE, NEM DEVE, SER SUPORTADO
PELA POPULAÇÃO DESASSISTIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DE O ESTADO PROVER A
DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL COM MELHOR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA -
MEDIDA QUE SE IMPÕE PARA CONFERIR EFETIVIDADE À CLÁUSULA
CONSTITUCIONAL INSCRITA NO ART. 5º, INCISO LXXIV, DA LEI FUNDAMENTAL DA
REPÚBLICA - OMISSÃO ESTATAL QUE COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS
FUNDAMENTAIS DE PESSOAS NECESSITADAS -SITUAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE

- O RECONHECIMENTO, EM FAVOR DE POPULAÇÕES CARENTES EINTOLERÁVEL
DESASSISTIDAS, POSTAS À MARGEM DO SISTEMA JURÍDICO, DO "DIREITO A TER
DIREITOS" COMO PRESSUPOSTO DE ACESSO AOS DEMAIS DIREITOS, LIBERDADES E
GARANTIAS - INTERVENÇÃO JURISDICIONAL CONCRETIZADORA DE PROGRAMA
CONSTITUCIONAL DESTINADO A VIABILIZAR O ACESSO DOS NECESSITADOS À
ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRAL E À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITAS (CF, ART.
5º, INCISO LXXIV, E ART. 134) - LEGITIMIDADE DESSA ATUAÇÃO DOS JUÍZES E
TRIBUNAIS - O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO
- A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS
DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO
INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE
IMPOSTOS AO ESTADO - A TEORIA DA "RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES"(OU DA
"LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES") - CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE SOBRE
A OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA
PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS
(PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO
DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) - DOUTRINA - PRECEDENTES -
A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA
INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 763.667/CE; Relator
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.12.2013). Destaquei.

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO RECURSO DE AGRAVO - DEFENSORIA PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO - OMISSÃO
ESTATAL QUE COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PESSOAS

 - ONECESSITADAS - SITUAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE INTOLERÁVEL
RECONHECIMENTO, EM FAVOR DE POPULAÇÕES CARENTES E DESASSISTIDAS, POSTAS
À MARGEM DO SISTEMA JURÍDICO, DO "DIREITO A TER DIREITOS" COMO PRESSUPOSTO
DE ACESSO AOS DEMAIS DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS - INTERVENÇÃO
JURISDICIONAL CONCRETIZADORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL DESTINADO A
VIABILIZAR O ACESSO DOS NECESSITADOS À ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRAL E À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITAS (CF, ART. 5º, INCISO LXXIV, E ART. 134) -
LEGITIMIDADE DESSA ATUAÇÃO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS - O PAPEL DO PODER
JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA
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CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO - A FÓRMULA DA RESERVA
DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS:
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO
DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO
- A TEORIA DA "RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES" (OU DA "LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES") -
CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE
FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUESE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE
CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL,
PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E
PROIBIÇÃO DE EXCESSO) - DOUTRINA - PRECEDENTES -A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA
DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
"THEMA DECIDENDUM" QUE SE RESTRINGE AO PLEITO DEDUZIDO NA INICIAL, CUJO
OBJETO CONSISTE, UNICAMENTE, na "criação, implantação e estruturação da Defensoria Pública

" -RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE. (AI598.212/PR,da Comarca de Apucarana
Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,DJe 24.04.2014)

Em artigo doutrinário sobre o direito fundamental à gratuidade da Justiça no Brasil, Peter Messitte,
jurista norte-americano, narra a história da assistência jurídica gratuita no Brasil, especialmente
evidenciando a legislação e os programas relacionados a esse direito de inegável importância para o
ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. (MESSITTE, Peter. Assistência Judiciária no Brasil:

 Destaques acrescidos.In Revista da Faculdade de Direito da UFMG, p. 126-150.).uma pequena história.

Desde a Constituição de 1934, o direito à gratuidade da justiça é reconhecido como um direito de
âmbito constitucional, fazendo parte do regime de garantias e direitos essenciais para a vida política e
social brasileira.

Com exceção da Constituição de 1937, todos os textos constitucionais posteriores reconheceram a
importância de tal prerrogativa aos hipossuficientes econômicos com a finalidade de garantir-lhes o

 (MESSITTE, Peter. Assistência Judiciária no Brasil: uma pequena históriapleno acesso à Justiça. . In
)Revista da Faculdade de Direito da UFMG, p. 135-138.

A Lei 1.060/1950 regulamentou o direito à gratuidade da Justiça no plano infraconstitucional,
consolidando as diversas normas sobre assistência jurídica gratuita, em seu sentido mais amplo.

Esta referida lei que foi parcialmente substituída por disposições semelhantes do Código de Processo
Civil de 2015, estabelece os requisitos essenciais para o pleno exercício do direito fundamental por ela
regulamentado, tendo sido recepcionada pelas Constituições que lhe sucederam.

Não se pode deixar de ressaltar que a gratuidade da Justiça apresenta-se como um pressuposto para o
exercício do direito fundamental ao acesso à Justiça. Nas clássicas lições de Mauro Cappelletti:

O movimento para acesso à Justiça é um movimento para a efetividade dos direitos sociais, ou seja, para
a efetividade da igualdade. Nesta análise comparativa do movimento de acesso à Justiça, a investigação
nos mostra três formas principais, três ramos principais que invadem número crescente de Estados

(...) (CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Trad. Tupinambá Pinto de Azevedo. Incontemporâneos.
Revista do Ministério Público Nova Fase, Porto Alegre, v. 1, n. 18, p. 8-26, 1985, p. 9)

Dos obstáculos, que comumente são indicados ao acesso à Justiça, os de ordem econômica costumam
ser os primeiros e mais evidentes.

Considerando que os custos da litigação perante o Poder Judiciário são muito altos, e que a jurisdição
cível é bastante onerosa para os cidadãos em geral, verifica-se que há um afastamento significativo das
classes economicamente mais frágeis do acesso à Justiça institucionalizada.

Ainda as lições de Mauro Cappelletti merecem ser aqui reproduzidas:

(...)
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O obstáculo causado pela pobreza, sobretudo. Pobreza econômica do indivíduo e ainda do grupo, e da
população, com todas as trágicas consequências da pobreza econômica, a qual termina por ser, também,
pobreza cultural,social e jurídica. Obstáculos, igualmente, resultantes da complexidade do sistema
jurídico, da distância do governante em relação ao governado, dos abusos que exigem remédio
jurisdicional, abusos individuais mas sempre mais abusos dos centros de poder econômico e político, no
confronto de sujeitos que, amiúde, não dispõem de instrumentos válidos de proteção.

Daí o fenômeno central dos estudos de sociologia e psicologia social, o fenômeno do sentimento de
. (CAPPELLETTI,Mauro. Acesso àalienação do cidadão frente aos obstáculos institucionais e legais

Justiça. Trad. Tupinambá Pinto de Azevedo.  Revista do Ministério Público Nova Fase, Porto Alegre,In
v. 1, n.18, p. 8-26, 1985, p. 15)

Além da Constituição da República, o direito fundamental de acesso à Justiça também é protegido por
normas internacionais, notadamente pelo artigo 8º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos,
também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que assim dispõe:

Art. 8º Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as garantias e dentro de um prazo razoável, por um
juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração
de qualquer acusação penal contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza.

 em normas internacionais indica suaTrata-se, indubitavelmente, de garantia fundamental cuja previsão
dúplice eficácia em nosso ordenamento jurídico-constitucional, a reforçar, de forma contundente, a
proteção ao direito fundamental à gratuidade da Justiça.

É preciso reconhecer, também, a relação da gratuidade da Justiça e, consequentemente, do acesso à
Justiça, com a isonomia. A desigualdade social gerada pelas dificuldades de acesso isonômico à
educação, mercado de trabalho, saúde, dentre outros direitos de cunho econômico, social e cultural,
impõe que seja reforçado o âmbito de proteção do direito que garante outros direitos, especialmente a
isonomia. A restrição, no âmbito trabalhista, das situações em que o trabalhador terá acesso aos
benefícios da gratuidade da justiça, pode conter em si a aniquilação do único caminho de que dispõem
esses cidadãos para verem garantidos seus direitos sociais trabalhistas.

A defesa em juízo de direitos fundamentais que não foram espontaneamente cumpridos ao longo da
vigência dos respectivos contratos de trabalho, em muitas situações, depende da dispensa inicial e
definitiva das custas do processo e despesas daí decorrentes, sob pena de não ser viável a defesa dos
interesses legítimos dos trabalhadores.

E, nesse contexto, a Lei 13.467/2017 atualizou, no âmbito da chamada reforma trabalhista, o modelo de
gratuidade da Justiça Laboral, impondo condições restritivas ao exercício desse direito por parte dos
litigantes trabalhadores.

Ainda que sejam consideradas adequadas, necessárias e razoáveis as restrições impostas ao âmbito de
proteção dos direitos fundamentais à gratuidade e acesso à Justiça pelo legislador ordinário, duvidosa
apresenta-se a sua constitucionalidade em concreto, ou seja, aquela aferida diante das diversas e
possíveis situações da realidade, em que se vislumbra a consequência de esvaziamento do interesse dos
trabalhadores, que na condição de hipossuficientes econômicos, não terão como demandar na Justiça
Trabalhista, em virtude do receio de que suas demandas, ainda que vencedoras, retornem-lhes muito
pouco do valor econômico efetivamente perseguido e, eventualmente, devido.

É preciso restabelecer a integralidade do direito fundamental de acesso gratuito à Justiça Trabalhista,
especialmente pelo fato de que, sem a possibilidade do seu pleno exercício por parte dos trabalhadores,
é muito provável que estes cidadãos não reúnam as condições mínimas necessárias para reivindicar seus
direitos perante esta Justiça Especializada.
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Assim sendo, impõe-se, nesse contexto, uma interpretação que garanta a máxima efetividade desse
direito fundamental, sob pena de esvaziar-se, por meio de sucessivas restrições, ele próprio e todos os
demais direitos por ele assegurados.

Quando se está a tratar de restrições legislativas impostas a garantias fundamentais, como é o caso do
benefício da gratuidade da Justiça e, como consequência, do próprio acesso à Justiça, o risco de
violação em cascata de direitos fundamentais é iminente e real, pois não se está a resguardar apenas o
âmbito de proteção desses direitos fundamentais em si, mas de todo um sistema jurídico-constitucional
de direitos fundamentais deles dependente.

Mesmo que os interesses contrapostos a justificar as restrições impostas pela legislação ora impugnada
sejam assegurar uma maior responsabilidade e um maior compromisso com a litigância para a defesa
dos direitos sociais trabalhistas, verifica-se, a partir de tais restrições, uma possibilidade real de negar-
se direitos fundamentais dos trabalhadores pela imposição de barreiras que tornam inacessíveis os
meios de reivindicação judicial de direitos, o que não se pode admitir no contexto de um Estado
Democrático de Direito.

O desrespeito das relações contratuais, no ambiente laboral, exige por parte do legislador ordinário que
sejam facilitados, e, não, dificultados, os meios legalmente reconhecidos para que os trabalhadores
possam ver garantidos os seus direitos fundamentais de origem trabalhista.

O benefício da gratuidade da Justiça é uma dessas garantias fundamentais, cuja finalidade precípua foi,
na linha das constituições brasileiras anteriores, dar máxima efetividade ao direito fundamental de
acesso à Justiça por parte dos titulares de direitos fundamentais que não estejam em condições de arcar
com os custos financeiros de uma demanda judicial.

O conteúdo mesmo do direito à gratuidade da Justiça, cujos requisitos essenciais para o seu exercício
são aferidos, há décadas, na forma da legislação de regência (Lei 1.060/1950 e, atualmente, c/c Lei
13.105/2015), impõe-se, inclusive perante o legislador infraconstitucional, como um direito fundamental
da parte que não tem recursos para custear uma demanda judicial.

Nas lições de Nelson Nery Júnior:

"(...) Se a lei, atendendo ao preceito constitucional, permite o acesso do pobre à Justiça, como poderia
fazer com que, na eventualidade de perder a ação, tivesse que arcar com os honorários advocatícios da
parte contrária? Seria, a nosso juízo, vedar o acesso ao Judiciário por via transversa porque, pendente
essa espada de Dâmocles sobre a cabeça do litigante pobre, jamais iria ele querer promover qualquer

(NERY JÚNIOR, Nelson. Princípiosação judicial para a garantia de um direito ameaçado ou violado.
do processo na Constituição Federal. São Paulo : RT, 2013, p.127)

Importante ressaltar que não há inconstitucionalidade no caput do artigo 790-B da CLT, com a redação
da Lei 13.467/2017, quando admite a possibilidade de imputação de responsabilidade ao trabalhador
sucumbente, pois admitir a imputação é ato distinto de tornar imediatamente exigível tal obrigação do
beneficiário da justiça gratuita. Se cessadas as condições que deu ao trabalhador o direito ao beneficio
da gratuidade da justiça, admite-se a cobrança das custas e despesas processuais.

Não se apresentam consentâneas com os princípios fundamentais da Constituição de 1988 as normas
que autorizam a utilização de créditos, trabalhistas ou de outra natureza, obtidos em virtude do
ajuizamento de um processo perante o Poder Judiciário, uma vez que este fato - sucesso em ação
ajuizada perante o Poder Judiciário - não tem o condão de modificar, por si só, a condição de
miserabilidade jurídica do trabalhador.

É importante consignar que a mera existência de créditos judiciais, obtidos em processos trabalhistas,
ou de outra natureza, não é suficiente para afastar a situação de pobreza em que se encontrava a parte
autora,no momento em que foram reconhecidas as condições para o exercício do seu direito
fundamental à gratuidade da Justiça.
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Ora, as normas impugnadas que impõem o pagamento de despesas processuais, independentemente da
declaração oficial da perda da condição de hipossuficiência econômica, afrontam o próprio direito à
gratuidade da Justiça e, consequentemente, o próprio direito ao acesso à Justiça.

Da mesma forma, importante afirmar que o benefício da gratuidade da Justiça não constitui isenção
absoluta de custas e outras despesas processuais, mas, sim, desobrigação de pagá-las enquanto
perdurar o estado de hipossuficiência econômica propulsor do reconhecimento e concessão das
prerrogativas inerentes a este direito fundamental (art. 5º,LXXIV, da CRFB).

É certo que não se pode impedir o trabalhador, ainda que desidioso em outro processo trabalhista,
quando comprovada a sua hipossuficiência econômica, de ajuizar outra demanda sem o pagamento das
custas processuais.

O direito fundamental à gratuidade da Justiça, notadamente atrelado ao direito fundamental de acesso à
Justiça, não admite restrições relacionadas à conduta do trabalhador em outro processo trabalhista, sob
pena de esvaziamento de seu âmbito de proteção constitucional.

A conformação restritiva imposta pelas normas ora impugnadas afronta não apenas o próprio direito
fundamental à gratuidade, mas também, ainda que de forma mediata, os direitos que esta garantia
fundamental protege, o que se apresenta mais concreto com a invocação do direito fundamental ao
acesso à Justiça e dos direitos sociais trabalhistas, eventualmente, desrespeitados nas relações
contratuais respectivas.

O direito fundamental à gratuidade da Justiça encontra-se amparado em elementos fundamentais da
identidade da Constituição de 1988, dentre eles aqueles que visam a conformar e concretizar os
fundamentos da República relacionados à cidadania (art. 1º, III, da CRFB), da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CRFB), bem como os objetivos fundamentais de construção de uma sociedade
livre, justa e solidária (art. 3º, I , da CRFB) e de erradicação da pobreza e da marginalização, bem
como a redução das desigualdades sociais (art. 3º,III, da CRFB).

Apresenta-se relevante, nesse contexto, aqui dizer expressamente que a gratuidade da Justiça,
especialmente no âmbito da Justiça laboral, concretiza uma paridade de condições, propiciando às
partes em litígio as mesmas possibilidades e chances de atuarem e estarem sujeitas a uma igualdade de
situações processuais. É a conformação específica do princípio da isonomia no âmbito do devido
processo legal.

As limitações impostas pela Lei 13.467/2017 afrontam a consecução dos objetivos e desnaturam os
fundamentos da Constituição da República de 1988, pois esvaziam direitos fundamentais essenciais dos
trabalhadores, exatamente, no âmbito das garantias institucionais necessárias para que lhes seja
franqueado o acesso à Justiça, propulsor da busca de seus direitos fundamentais sociais, especialmente
os trabalhistas.

Assim sendo, o pedido da presente ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgado procedente.

É como voto."

Da transcrição do voto do Ministro Fachin, integralmente aqui trazido, verifica-se uma verdadeira aula de
hermenêutica, sendo que a constitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT, alterada pela Lei 13.467/17,
foi analisada sob vários critérios exegéticos e não sobreviveu a nenhum.

Tratando-se de norma nova, principalmente com o potencial ofensivo da norma ora analisada, não pode o
juiz, como intérprete, deixar de observar sua constitucionalidade, o que vem sendo feito pelo Excelso
Pretório, nos autos da ADIn 5766.

No entanto, por se tratar de matéria afeta a praticamente todas as ações que são submetidas a este juízo,
necessário, também que seja lançado aqui, em virtude da urgência que a matéria requer pelo que não
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comporta aguardar a decisão final da referida ADIn, que certamente lançará luzes mais fortes e brilhantes
sobre a matéria, mas não exime o nosso dever de hermeneuta no caso concreto.

A Hermenêutica, segundo Heidegger, citado por Herkenhoff1 é o estudo do compreender. Para o
filósofo, o mundo consiste numa rede de relações, e pode ser concebido matematicamente,
teologicamente ou por meio da linguagem, que é o que interessa ao hermeneuta.

De acordo com Carlos Maximiliano2, "Interpretar é aplicar, esclarecer; dar significado de vocábulo,
atitude ou gesto; reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado; mostrar o sentido

".verdadeiro de uma expressão; extrair de frase, sentença ou norma, tudo que na mesma se contém

Diz ainda, este que é um dos maiores doutrinadores do Direito: "Toda lei é uma obra humana e aplicada
por homens; portanto, imperfeita na forma e no fundo, e dará duvidosos resultados práticos, se não

".verificarem, com esmero, o sentido e o alcance de suas prescrições

Cito, por fim a lição de Maximiliano, que nos remete a uma grande responsabilidade na função
hermenêutica:

"Interpretar uma expressão do Direito não é simplesmente tornar claro o respectivo dizer, abstratamente
falando; é, sobretudo, revelar o sentido apropriado para a vida real, e conducente com uma decisão reta
".

Destarte, seguindo as lições do eminente hermeneuta Carlos Maximiliano, entendo que a melhor
interpretação dada à questão relativa à constitucionalidade do § 4º, do art. 791-A, com redação que lhe
conferiu a Lei 13.467/17, foi aquela que nos brindou o voto do Ministro Edson Fachin, supratranscrito,
tendo em vista que lançou luzes sobre a matéria, reparou erros do legislador ordinário que restringiriam o
acesso à Justiça aos hipossuficientes econômicos; e, sobretudo, esclareceu que uma decisão reta não
admite afugentar aqueles que tem fome e sede de justiça, sem que sejam saciados.

Assim sendo, reputo que o Ministro Fachin fez apropriada interpretação sociológica da lei, compreendida
esta, como a interpretação que se baseia na adaptação do sentido da lei às realidades e necessidades
sociais.

Esta interpretação está prevista no art. 5º da Lei 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Civil, 12.376/2010), que prescreve: "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se

", posto que o demandismo irresponsável deve ser coibido, todavia,dirige e às exigência do bem comum
não ao custo de negar o acesso à justiça ao trabalhador pobre.

Isto ainda, associado ao custo de fomentar ainda mais a delinquência patronal que se vale do já colapsado
sistema jurídico trabalhista brasileiro que possui número gigantesco de processos, não por que os
trabalhadores litigam muito, mas pelo elevado abuso do ilícito por parte de grandes empresas, que lucram
com o não pagamento das verbas trabalhistas previstas em lei.

E, neste aspecto, praticando atos de dumping social, o que se pode observar pelos números do CNJ, onde
se verifica que a maioria dos processos trabalhistas se reclama o não pagamento de verbas rescisórias e
contratuais, e que a maioria esmagadora das ações, são julgadas procedentes, ainda que apenas em parte.

No entanto, os arautos da reforma trabalhista, propugnam por uma interpretação literal da lei, e, não
obstante seja sabido que a interpretação gramatical ou literal é a mais pobre possível das interpretações,
lançarei meus singelos argumentos sobre a interpretação literal que a matéria requer.

Não é controverso e está indene de qualquer disputa hermenêutica que na legislação pátria, assim como
em todos os países democráticos e civilizados, todos, inclusive juízes e parlamentares devem observar a
Supremacia da Constituição.

Com relação ao acesso à Justiça, como bem expôs o Ministro Edson Fachin, no voto supratranscrito, a
Constituição Federal de 1988, estabelece:
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"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.

Nota-se claramente que a Lei 13.467/17, impôs ao litigante hipossuficiente trabalhista, restrições que não
foram imputadas a outros beneficiários da justiça gratuita de outros ramos do Poder Judiciário, havendo,
assim, afronta ao disposto no  do art. 5º da CF/88.caput

Além do mais, a referida Lei da Reforma Trabalhista, tenta excluir da apreciação do Poder Judiciário,
lesão ou ameaça ao direito, mediante imposição de pagamento de custas, despesas e honorários que o
trabalhador hipossuficiente não suporta, expondo-o ainda mais ao risco de exploração e desproteção,
malferindo, de forma maliciosa e sub-reptícia, o disposto na cláusula pétrea do art. 5º, XXXV.

E, finalmente, como querem interpretação literal passamos a fazê-la.

O § 4º do art. 791-A, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/17, vilipendia literalmente os
comandos estampados no art. 5º, LXXIV da CF/88, que estabelece que "o Estado prestará assistência

"integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos

Assim, literalmente, como querem, quando o artigo 5º, LXXIV estatui que o Estado prestará, não está
afirmando que pode, mas que deve prestar assistência aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Se a dúvida é quanto ao significado do vocábulo "integral", assim a definem os Dicionários AURÉLIO,
MICHAELIS e PRIBERAM, conforme demonstraremos a seguir.

Tal vocábulo, "integral", para Aurélio Buarque de Holanda é definido como: "Inteiro"; "total";
"Integrante". Por sua vez, extrai-se do dicionário Michaelis que "integral" significa o "que é ou está
completo"; "que não foi diminuído." No mesmo caminhar, extraí-se do dicionário PRIBERAM para o
qual "integral" é conceituado como "que não tem qualquer falta, diminuição ou redução.".

De igual modo, infere-se dos dicionários anteriormente mencionados o que vem a ser a definição de
"Gratuito".

Nessa quadra, para Aurélio Buarque de Holanda, "gratuito" significa "feito, dado de graça". Por seu
turno, para Michaeles, "gratuito" é aquilo "que dispensa pagamento, de graça, grátis;". E, na mesma
esteira, extraí-se do dicionário PRIBERAM que "gratuito" consiste no que é "feito, dado de graça."

Prosseguindo, definem os dicionários já mencionados o que vem a ser "insuficiência".

No particular, ao definir o vocábulo "insuficiência", Aurélio Buarque de Holanda o define como
"exiguidade, deficiência.". Por sua vez, Michaeles, assevera que o vocábulo "insuficiência" é "que não é
o suficiente, que não é o bastante.". No mesmo caminhar, infere-se a definição do dicionário PRIBERAM
para o vocábulo "insuficiência", como sendo "exiguidade, deficiência."

E finalmente trago a baila o significado do vocábulo "recursos", estabelecido pelos dicionaristas já
mencionados.
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O filólogo Aurélio Buarque de Holanda o define como "meio, o que serve para alcançar um fim.". Já
Michaeles, fixa que o vocábulo "recursos" é "meio de que se lança mão para vencer uma dificuldade ou
um embaraço, venábulo." E, o dicionário PRIBERAM define como "meio, o que serve para alcançar um
fim.".

Deste modo, embora sejam claros os termos utilizados no art. 5º, LXXIV, da CF/88, parece que alguns
ainda têm dúvidas sobre o significado do vocábulo "integral".

Todavia, dificuldade não há. Integral é o que é total, completo, que não tem qualquer falta.

Assim sendo, o benefício da Justiça Gratuita, deve ser "total", "completo", "não faltar nada", ou seja,
abranger custas, despesas, honorários e tudo que for necessário para o acesso à Justiça.

A única condição estabelecida para o benefício da justiça gratuita é a insuficiência de recursos.

Destarte, por todo exposto, enquanto o Excelso Pretório não apresentar uma melhor definição e jurídico
ou uma limitação quanto ao significado e alcance do vocábulo "integral", contido no art. 5º, LXXIV da
CF/88, reputo como corretas as definições dadas pelos dicionaristas supramencionados.

Registro, que doutrinadores respeitáveis afirmam que a imposição de honorários advocatícios e
pagamento de custas aos trabalhadores se trata de um novo princípio do Direito do Trabalho, que
denominam " " ou denominações equivalentes, o que, data máximaprincípio do demandismo responsável
vênia, não deve prosperar, tendo em vista que o ordenamento jurídico sempre foi restritivo ao
demandismo irresponsável, tanto que os arts. 14, 16, 17, 18, 31, 129, 339, 340, 341, 574, 600, 601,811,
do CPC de 1973, já estabeleciam sanções para aqueles que alterassem a verdade dos fatos; litigassem de
má-fé; ou praticassem atos atentatórios à dignidade da Justiça; ou ao exercício da Jurisdição; ou
contrários à lealdade processual; o que praticamente não foi alterado pelo Novo CPC.

Da mesma forma, o Código Civil dispõe em seu art. 187, que comete ato ilícito, o titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa
fé e pelos bons costumes, sendo que o art. 186 do mesmo código, assim como a Constituição Federal, no
art. 5º, V e X, impõe aqueles que praticarem atos ilícitos que importarem danos a outrem, ainda que
exclusivamente morais, tem o dever de indenizar.

Além disso, o art. 18 do CPC de 1973, era claro ao estabelecer que "o juiz ou tribunal, de ofício ou a
requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a 1% (um por cento) sobre o
valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários

". Ou seja, o abuso de direito, que é ato ilícito, na forma doadvocatícios e todas as despesas que efetuou
art. 187 do Código Civil, configura litigância de má-fé e esta, por sua vez, não só autoriza, como
determina, na forma do art. 18 supramencionado, o fim dos benefícios da justiça gratuita, com a
condenação da parte no pagamento de todas as despesas originadas pela conduta desleal e de má-fé e
abusiva dos direitos.

O Novo CPC manteve a mesma disposição do artigo 18 anterior, no seu art. 81, aumentando, inclusive a
multa para até 10%.

Assim sendo, o Judiciário não era parque de diversões, e, se havia excesso nos pedidos ou nas defesas, já
existiam mecanismos legais para reprimi-los, sendo desnecessária e exagerada a providência adotada pela
Reforma Trabalhista.

Somo a isso, que, pelo menos nos casos dos trabalhadores, grande maioria não é especializada em Direito
e, se havia abuso, que nunca vi nos casos de  este abuso seria perpetrado com ajus postulandi,
participação ou até mesmo, infelizmente, por iniciativa de advogados, e, se o intuito da Lei 13.467/17
fosse estabelecer o " " e coibir abuso dos litigantes estenderia as consequênciasdemandismo responsável
solidariamente ao advogado da parte que agisse de má-fé ou com abuso de direito, o não ocorreu.
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Então, não faltava lei. O que existia, em excesso, era doçura na aplicação da lei existente, por juízes e
tribunais excessivamente tolerantes às condutas abusivas, desleais e de má-fé perpetradas por partes e
advogados.

Assim, ressalvo que o entendimento de que o art. 5º, LXXIV estabelece o direito de assistência jurídica
integral e gratuita, não eximirá o trabalhador, mesmo hipossuficiente, do pagamento de custas,
honorários e despesas, caso proceda com abuso de direito ou pratique atos tipificados no art. 81 do CPC,
perdendo assim o benefício da Justiça Gratuita.

Por todo exposto, valendo-me do controle difuso de constitucionalidade, declaro, incidentalmente, de
 a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 791-A da CLT, com redação que lhe conferiu a Lei nºofício,

13.467/17, e, por decorrência lógica,  os honorários advocatícios sucumbenciais aosjulgo improcedente
patronos da Reclamada, por ter a parte Autora sido agraciada com os benefícios da Justiça Gratuita
"integral".

2.3.8. - Da Correção Monetária - Índice de Atualização.

A correção monetária de créditos trabalhistas tem sido realizada com a utilização do índice da TR, que 
 equivale a índice de atualização monetária, mas sim a índice de juros.não

O Art. 39 da Lei 8.177/91, estabelece que:

"Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas
próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual
sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de

.vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento

§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos
acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou
constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput juros de um
por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados , ainda que nãopro rata die
explicitados na sentença ou no termo de conciliação."

De igual modo, o art. 879, § 7º, da CLT, com redação que lhe conferiu a Lei 13.467/2017, estabelece que
as obrigações trabalhistas sejam atualizadas pela TR, na forma do art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91.

Referidos dispositivos legais, a rigor, não tratam da atualização monetária, incidentes sobre os débitos
trabalhistas, substituindo aqueles que anteriormente se faziam devidos em 1% ao mês,
CAPITALIZADOS, a partir do ajuizamento da ação.

A partir da vigência da Lei 8.177/91, os juros moratórios se fizeram exigíveis a partir da exigibilidade
dos créditos, contando-se pelo índice da TRD até o ajuizamento da ação e, a partir daí, pela TRD somado
a 1% ao mês, agora, sem capitalização.

A Lei 8.660, de 28 de maio de 1993, estabeleceu novos critérios para a fixação da TR e  a TRDextinguiu
- TAXA REFERENCIAL DIÁRIA a partir de 01 de maio de 1993.

Dispõe referido dispositivo legal:

"Art. 2º Fica extinta, a partir de 1º de maio de 1993, a Taxa Referencial Diária - TRD de que trata o art.
2º da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991."

A Lei 9.069/95, por sua vez, dispôs que aos débitos trabalhistas continuaria aplicável o disposto no Art.
39 da Lei 8.177/91 que, lembro, não tratou da correção monetária, estritamente.
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A partir da vigência da Lei 8.660/93 aos débitos trabalhistas tem sido aplicada a TR, eis que não há
aplicabilidade da Legislação Federal que instituiu o índice da TRD, este atualmente inexistente.

A TR tem sido o índice utilizado nas tabelas divulgadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho
que, por intermédio da Resolução nº 008/2005, estabeleceu a Tabela Única para Atualização e Conversão
de Débitos Trabalhistas - FACDT (artigo 1°) e, integrado a esta, o Sistema Único de Cálculos da Justiça
do Trabalho - SUCJT (artigo 2°).

De acordo com o artigo 3° da Resolução CSJT nº 008/2005, a Tabela Única para Atualização e
Conversão de Débitos Trabalhistas vigerá a partir de 1° de novembro de 2005 e sucederá a todas as
demais tabelas editadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho.

A Resolução esclarece no inciso I do § 2º do art. 1º que se utiliza da TR para atualização:

"Art. 1º ...

§ 2º. Caberá à Assessoria Econômica do Tribunal Superior do Trabalho:

I. promover a atualização da Tabela Única, até o terceiro dia útil de cada mês,de acordo com a variação
, ou mediante outro índice por que venha a ser substituída;"."da TR do dia 1º ao último dia de cada mês

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, de longa data, bem como em recentes julgamentos, vem
declarando a impossibilidade do uso da TR como fator de atualização monetária.

Nesse sentido, afirmam Antonio Escosteguy Castro, Fábio Ferronato Mattei e Luiz Gustavo Capitani
Silva Reimann (A Inconstitucionalidade da correção monetária dos débitos trabalhistas pela TR e a

. Justiça do Trabalho. Porto Alegre, HS Editora, ano 30, n. 358, out. 2013, p.imediata adoção do INPC
102):

"A fórmula de atualização adotada, sempre foi alvo de irresignações, uma vez que a TR não é índice de
. correção monetária A taxa adotada não recompõe o valor originário da moeda, a fim de manter o seu

. Dessa forma, poder aquisitivo eventualmente corroído pelo processo inflacionário como o valor
nominal do débito judicialmente apurado diminui, por força do aludido processo inflacionário, a
aplicação da TR produz prejuízo ao credor (trabalhador), que recebe menos do que o devido no

.". Destaquei.momento da liquidação da dívida

Não por outra razão, mas por compartilhar deste entendimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 493-DF, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 18, caput
e parágrafos 1º e 4º, artigos 20, 21 e parágrafo único, artigo 23 e parágrafos, e art. 24 e parágrafos, todos
da Lei 8.177/91, já pronunciava que a TR não constitui em índice de atualização monetária, na ementa do
acórdão, publicado 04.09.1992 constou que:

" , refletindo as variações do custoA taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois
primário da captação dos depósitos a prazo fixo,não constitui índice que reflita a variação do poder

". Realces acrescidos.aquisitivo da moeda

Na mesma linha da Lei 8.177/91 sob enfoque, a Lei nº 12.703/2012 modificou a remuneração da
poupança, tornando-a menos atrativa de forma a evitar que a modalidade de aplicação financeira servisse
como instrumento de evasão fiscal pelos grandes investidores, "[...] e passando o Banco Central, a partir
de setembro de 2012, a fixar a TR em zero. Na prática, assistiu-se à extinção da TR sem atentar-se (ou se

." (GHISLENI FILHO;importar) com os efeitos da medida sobre a correção dos créditos trabalhistas
João; VARGAS, Luiz Alberto. A atualização monetária dos créditos trabalhistas após a extinção da

. Justiça do Trabalho. Porto Alegre, HS Editora, ano 30, n. 357, set. 2013, p. 42).TR
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Atualmente a TR não constitui em índice algum, eis que fixada, quase sempre ou, na maioria das vezes
em 0 (zero), não refletindo qualquer índice de recomposição monetária de quaisquer créditos.

No julgamento da ADPF 4.425/DF, o Supremo Tribunal Federal voltou a decidir que a TR não constitui
em índice de atualização monetária.

Neste sentido, a ementa do acórdão, publicado na ADF 4.425/DF

(...)

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS,
QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE
PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF,
ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO
POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA
E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO
ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE EM PARTE.

(...)

5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII)
na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o
cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da
caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).

6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF,
art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da
parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, § 1º, CTN).Declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão "independentemente de sua natureza",
contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e

. Destaquei.qualquer crédito tributário

7.O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da
 EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em

precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela
. Realcei.qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra

(...) ADF 4.425/DF, Relator Ministro Ayres Britto, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 19/12/2013 - ATA
Nº 198/2013. DJE nº 251, divulgado em 18/12/2013.

No voto, o Ilustre Relator Ministro Ayres Brito, analisou de forma pormenorizada a matéria, nos
seguintes termos:
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"17. Insurgência, a meu ver, que é de ser acolhida quanto à utilização do "índice oficial de remuneração
 para a atualização monetária dos débitos inscritos em precatório. Ébásica da caderneta de poupança"

que a correção monetária, consoante já defendi em artigo doutrinário,é instituto jurídico-constitucional,
porque tema específico ou a própria matéria de algumas normas figurantes do nosso Magno Texto,

. Instituto que tem o pagamento em dinheiro comotracejadoras de um peculiar regime jurídico para ela
fato-condição de sua incidência e, como objeto, a agravação  desse mesmo pagamento.quantitativa
Agravação, porém, que não corresponde a uma sobrepaga, no sentido de constituir obrigação nova que se
adiciona à primeira, com o fito de favorecer uma das partes da relação jurídica e desfavorecer a outra.
Não é isso. Ao menos no plano dos fins a que visa a Constituição, na matéria, ninguém enriquece e
ninguém empobrece por efeito de correção monetária, porque a dívida que tem o seu valor nominal
atualizado ainda é a mesma dívida.

Sendo assim, impõe-se a compreensão de que, com a correção monetária, a Constituição manda que
as coisas mudem..., para que nada mude; quero dizer: o objetivo constitucional é mudar o valor
nominal de uma dada obrigação de pagamento em dinheiro, para que essa mesma obrigação de

.pagamento em dinheiro não mude quanto ao seu valor real

É ainda inferir:a correção monetária é instrumento de preservação do valor real de um determinado
 bem, constitucionalmente protegido e redutível a pecúnia. Valor real a preservar que é sinônimo de

poder de compra ou "poder aquisitivo", tal como se vê na redação do inciso IV do art. 7º da C.F.,
atinente ao instituto do salário mínimo. E se se coloca assim na aplainada tela da Constituição a
imagem de um poder aquisitivo a resguardar, é porque a expressão financeira do bem juridicamente
protegido passa a experimentar, com o tempo, uma deterioração ou perda de substância, por efeito,

.obviamente, do fato econômico genérico a que se dá o nome de "inflação" Daí porque deixar de
assegurar a continuidade desse valor real é, no fim das contas, desequilibrar a equação econômico-

.financeira entre devedor e credor de uma dada obrigação de pagamento, em desfavor do último
Realcei.

18. Com efeito, neste ponto de intelecção das coisas, nota-se que a correção monetária se caracteriza,
operacionalmente, pela citada aptidão para manter um equilíbrio econômico-financeiro entre sujeitos
jurídicos.

E falar de equilíbrio econômico-financeiro entre partes jurídicas é, simplesmente, manter as
respectivas pretensões ou os respectivos interesses no estado em que primitivamente se encontravam.
Pois não se trata de favorecer ou beneficiar ninguém. O de que se cuida é impedir que a perda do
poder aquisitivo da moeda redunde no empobrecimento do credor e no correlato enriquecimento do

. Pelo que já se pode compreender melhordevedor de uma dada obrigação de pagamento em dinheiro
que a agravação no "quantum" devido pelo sujeito passivo da relação jurídica não é propriamente
qualitativa, mas tão somente quantitativa.A finalidade da correção monetária, enquanto instituto de
Direito Constitucional, não é deixar mais rico o beneficiário, nem mais pobre o sujeito passivo de uma
dada obrigação de pagamento. É deixá-los tal como qualitativamente se encontravam, no momento em
que se formou a relação obrigacional. Daí me parecer correto ajuizar que a correção monetária
constitui verdadeiro direito subjetivo do credor, seja ele público, ou, então, privado. Não, porém, uma
nova categoria de direito subjetivo, superposta àquele de receber uma prestação obrigacional em

.dinheiro O direito mesmo à percepção da originária paga é que só existe em plenitude, se
.  monetariamente corrigido Donde a correção monetária constituir-se em elemento do direito subjetivo

à percepção de uma determinada paga (integral) em dinheiro. Não há dois direitos, portanto, mas um
único direito de receber, corrigidamente, um valor em dinheiro. Pois que, sem a correção, o titular do
direito só o recebe mutilada ou parcialmente. Enquanto o sujeito passivo da obrigação,

.correlatamente, dessa obrigação apenas se desincumbe de modo reduzido

19. Convém insistir no raciocínio. Se há um direito subjetivo à correção monetária de determinado
crédito, direito que, como visto, não difere do crédito originário,fica evidente que o reajuste há de
corresponder ao preciso índice de desvalorização da moeda, ao cabo de um certo período; quer dizer,
conhecido que seja o índice de depreciação do valor real da moeda - a cada período legalmente
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estabelecido para a respectiva medição - , é ele que por inteiro vai recair sobre a expressão financeira
. É o mesmo quedo instituto jurídico protegido com a cláusula de permanente atualização monetária

dizer: medido que seja o tamanho da inflação num dado período, tem-se, naturalmente, o percentual de
defasagem ou de efetiva perda de poder aquisitivo da moeda que vai servir de critério matemático para a
necessária preservação do valor real do bem ou direito constitucionalmente protegido. Grifos e realces
acrescidos.

20. O que determinou, no entanto, a Emenda Constitucional nº 62/2009? Que a atualização monetária dos
valores inscritos em precatório, após sua expedição e até o efetivo pagamento, se dará pelo "índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança".Índice que, segundo já assentou este Supremo

. Cito passagem doTribunal Federal na ADI 493, não reflete a perda de poder aquisitivo da moeda
minucioso voto do Ministro Moreira Alves:

"Como se vê, a TR é a taxa que resulta, com a utilização das complexas e sucessivas fórmulas contidas
na Resolução nº 1085 do Conselho Monetário Nacional, do cálculo da taxa média ponderada da
remuneração dos CDB/RDB das vinte instituições selecionadas, expurgada esta de dois por cento que
representam genericamente o valor da tributação e da 'taxa real histórica de juros da economia'

.embutidos nessa remuneração

Seria a TR índice de correção monetária, e, portanto, índice de desvalorização da moeda, se
inequivocamente essa taxa média ponderada da remuneração dos CDB/RDB com o expurgo de 2% fosse
constituída apenas do valor correspondente à desvalorização esperada da moeda em virtude da inflação.
Em se tratando, porém, de taxa de remuneração de títulos para efeito de captação de recursos por parte de
entidades financeiras, isso não ocorre por causa dos diversos fatores que influem na fixação do custo do
dinheiro a ser captado.

(...)

A variação dos valores das taxas desse custo prefixados por essas entidades decorre de fatores
econômicos vários, inclusive peculiares a cada uma delas (assim, suas necessidades de liquidez) ou
comuns a todas (como, por exemplo, a concorrência com outras fontes de captação de dinheiro, a política
de juros adotada pelo Banco Central, a maior ou menor oferta de moeda), e fatores esses que nada têm
que ver com o valor de troca da moeda, mas, sim - o que é diverso -, com o custo da captação desta."

21. O que se conclui, portanto, é que o § 12 do art. 100 da Constituição acabou por artificializar o
conceito de atualização monetária.Conceito que está ontologicamente associado à manutenção do valor
real da moeda. Valor real que só se mantém pela aplicação de índice que reflita a desvalorização dessa
moeda em determinado período. Ora, se a correção monetária dos valores inscritos em precatório
deixa de corresponder à perda do poder aquisitivo da moeda, o direito reconhecido por sentença
judicial transitada em julgado será satisfeito de forma excessiva ou, de revés, deficitária. Em ambas as
hipóteses, com enriquecimento ilícito de uma das partes da relação jurídica. E não é difícil constatar
que a parte prejudicada, no caso, será, quase que invariavelmente, o credor da Fazenda Pública. Basta
ver que, nos últimos quinze anos (1996 a 2010), enquanto a TR (taxa de remuneração da poupança)

.foi de 55,77%, a inflação foi de 97,85%, de acordo com o IPCA

22.Não há como, portanto, deixar de reconhecer a inconstitucionalidade da norma atacada, na medida
 em que a fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como índice de correção

monetária dos valores inscritos em precatório implica indevida e intolerável constrição à eficácia da
. Uma afronta à garantia da coisa julgada e, por reverberação, ao protoprincípio daatividade jurisdicional

separação dos Poderes.

(...)

24. Com estes fundamentos, tenho por inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança", constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e
do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.13 (...)."
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O voto do Ministro Luiz Fux, no mesmo sentido, dispõe que:

"Quanto à disciplina da correção monetária dos créditos inscritos em precatórios, a EC nº 62/09 fixou
como critério o " . Ocorre que o referencialíndice oficial de remuneração da caderneta de poupança"
adotado não é idôneo a mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. Isso Quanto à disciplina da
correção monetária dos créditos inscritos em precatórios, a EC nº 62/09 fixou como critério o "índice

. Ocorre que o referencial adotado não é idôneo aoficial de remuneração da caderneta de poupança"
mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. Isso porque a remuneração da caderneta de poupança,
regida pelo art. 12 da Lei nº 8.177/91, com atual redação dada pela Lei nº 12.703/2012, é fixada ,ex ante
a partir de critérios técnicos em nada relacionados com a inflação empiricamente considerada. Já se sabe,
na data de hoje, quanto irá render a caderneta de poupança. E é natural que seja assim, afinal a poupança
é uma alternativa de investimento de baixo risco, no qual o investidor consegue prever com segurança a
margem de retorno do seu capital.

A inflação, por outro lado, é fenômeno econômico insuscetível de captação apriorística. O máximo
que se consegue é estimá-la para certo período, mas jamais fixá-la de antemão. Daí por que os índices
criados especialmente para captar o fenômeno inflacionário são sempre definidos em momentos
posteriores ao período analisado, como ocorre com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),

 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A razão disso é clara: a inflação
é sempre constatada em apuração , de sorte que todo índice definido ex ante é incapaz deex post
refletir a efetiva variação de preços que caracteriza a inflação. É o que ocorre na hipótese dos autos. A
prevalecer o critério adotado pela EC nº 62/09, os créditos inscritos em precatórios seriam atualizados

.por índices pré-fixados e independentes da real flutuação de preços apurada no período de referência
Assim, o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança não é critério adequado para refletir o
fenômeno inflacionário.

Destaco que nesse juízo não levo em conta qualquer consideração técnico-econômica que implique
usurpação pelo Supremo Tribunal Federal de competência própria de órgãos especializados. Não se trata
de definição judicial de índice de correção. Essa circunstância, já rechaçada pela jurisprudência da Casa,
evidentemente transcenderia as capacidades institucionais do Poder Judiciário. Não obstante, a hipótese
aqui é outra.

Diz respeito à idoneidade lógica do índice fixado pelo constituinte reformador para capturar a
.inflação, e não do valor específico que deve assumir o índice para determinado período Reitero: não se

pode quantificar, em definitivo, um fenômeno essencialmente empírico antes mesmo da sua
.ocorrência. A inadequação do índice aqui é autoevidente

Corrobora essa conclusão reportagem esclarecedora veiculada em 21 de janeiro de 2013 pelo jornal
especializado . Na matéria intitulada " , o periódico aponta queValor Econômico Cuidado com a inflação"
"o rendimento da poupança perdeu para a inflação oficial, medida pelo IPCA, mês a mês desde

 de 2012. E ilustra: "  [de 2012]setembro" Quem investiu R$1mil na caderneta em 31 de junho , fechou o
ano com poder de compra equivalente a R$996,40. Ganham da inflação apenas os depósitos feitos na
caderneta antes de 4 de maio, com retorno de 6%. Para os outros, vale a nova regra, definida no ano

. Em suma:passado, de rendimento equivalente a 70% da meta para a Selic, ou seja, de 5,075%" há
 manifesta discrepância entre o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança e o fenômeno

O meio escolhido peloinflacionário, de modo que o primeiro não se presta a capturar o segundo.
legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é, portanto, inidôneo a promover o fim a
que se destina (traduzir a inflação do período).

Não bastasse essa constatação, é de se ver que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a
Taxa Referencial não reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. Ao julgar a ADIn 493, rel. Min.
Moreira Alves, o plenário desta Corte entendeu que o aludido índice não foi criado para captar a

.variação de preços na economia, daí ser insuscetível de operar como critério de atualização monetária
Eis trecho esclarecedor da respectiva ementa:
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"A taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo
primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder
aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão de saber se as normas que
alteram índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, pois, as prestações
futuras de contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto no artigo 5, XXXVI, da Carta
Magna. - Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram o critério
de reajuste das prestações nos contratos já celebrados pelo sistema do Plano de Equivalência Salarial
por Categoria Profissional (PES/CP). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para
declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, "caput" e parágrafos 1 e 4; 20; 21 e parágrafo único;

". (ADI 493, Relator(a):23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da Lei n. 8.177, de 1 de maio de 1991
Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1992, DJ 04-09-1992). Destaques de Agora.

Assentada a premissa quanto à inadequação do aludido índice, mister enfrentar a natureza do direito à
correção monetária. Na linha já exposta pelo i. Min. relator, "a finalidade da correção monetária,
enquanto instituto de Direito Constitucional, não é deixar mais rico o beneficiário, nem mais pobre o

 sujeito passivo de uma dada obrigação de pagamento. É deixá-los tal como qualitativamente se
". Daí que a correção monetária deencontravam, no momento em que se formou a relação obrigacional

valores no tempo é circunstância que decorre diretamente do núcleo essencial do direito de propriedade
(CF, art. 5º, XXII). Corrigem-se valores nominais para que permaneçam com o mesmo valor econômico
ao longo do tempo, diante da inflação. A ideia é simplesmente preservar o direito original em sua
genuína extensão. Nesse sentido, o direito à correção monetária é reflexo imediato da proteção da
propriedade. Deixar de atualizar valores pecuniários ou atualizá-los segundo critérios evidentemente
incapazes de capturar o fenômeno inflacionário representa aniquilar o direito propriedade em seu núcleo
essencial.

Tal constatação implica a pronúncia de inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/09 de modo a afastar a
expressão " introduzida no §12 do art. 100 daíndice oficial de remuneração da caderneta de poupança"
Lei Maior como critério de correção monetária dos créditos inscritos em precatório, por violação ao
direito fundamental de propriedade (art. 5º, XII, CF/88), inegável limite material ao poder de reforma da
Constituição (art. 60, §4º, IV, CF/88)."

Desta forma, pelos mesmos fundamentos utilizados pelos Excelentíssimos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI 493 e ADPF 4425/DF, tenho que a TR não se traduz em índice
de atualização monetária para preservação do valor dos créditos trabalhistas, sendo impossível a sua
aplicabilidade para tal finalidade, razões pelas quais , adeclaro, incidentalmente, de ofício
inconstitucionalidade do art. 39 e § 1º, da Lei nº 8.177/91, bem como do art. 879, § 7º, da CLT, no que
concerne ao estabelecimento da TR - Taxa Referencial como indexador de atualização dos débitos
trabalhista.

E, por conseguinte, declaro, por arrastamento (ou por Atração, Consequência, Decorrente, Reverberação
Normativa), pelos mesmos fundamentos, a inconstitucionalidade do art. 1º, § 2º, inciso I, da Resolução
008/2005, do CSJT, de 27.10.2005, publicada no DJU de 03.11.2005.

Por decorrência lógica, determino que a atualização dos valores devidos, a partir da exigibilidade de cada
um dos créditos deferidos nesta sentença, seja realizada pelo IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial, publicado pela Fundação Instituto de Geografia e Estatística - IBGE, sem prejuízo da
incidência dos juros de mora sobre os valores já atualizados, em um por cento ao mês, porém, sem
capitalização.

III. - Dispositivo

Pelos motivos expostos na fundamentação, que integram a presente decisum, e por tudo o mais que dos
autos constam, na ação movida por  em face de Angelita Cardoso da Silva Coco & Mix Ltda - ME,
resolvo  os pedidos descritos na inicial, nos termos daJULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
fundamentação.

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19032418273131000000031255961

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19032418273131000000031255961
Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - 24/03/2019 18:27:31 - a4af110



As parcelas ora deferidas serão apuradas em regular liquidação de sentença, por cálculos.

 à Autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 790, § 3º da CLT.Deferir

Declaro,  a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 791-A da CLT, com redaçãoincidentalmente, de ofício,
que lhe conferiu a Lei nº 13.467/17, e, por decorrência lógica,  os honoráriosjulgo improcedente
advocatícios sucumbenciais aos patronos da Reclamada, por ter a parte Autora sido agraciada com os
benefícios da Justiça Gratuita "integral".

, a inconstitucionalidade do art. 39 e § 1º, da Lei nº 8.177/91, bemDeclarar, incidentalmente, de ofício
como do § 7º, do art. 879, da CLT, no que concerne ao estabelecimento da TR - Taxa Referencial como
indexador de atualização dos débitos trabalhista.

E, por conseguinte, declarar, por arrastamento (ou por Atração, Consequência, Decorrente, Reverberação
Normativa), pelos mesmos fundamentos, a inconstitucionalidade do art. 1º, § 2º, inciso I, da Resolução
008/2005, do CSJT, de 27.10.2005, publicada no DJU de 03.11.2005.

Por decorrência lógica, determinar que a atualização dos valores devidos, a partir da exigibilidade de
cada um dos créditos deferidos nesta sentença, seja realizada pelo IPCA-E - Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial, publicado pela Fundação Instituto de Geografia e Estatística - IBGE.

Atualizados os valores, incidirão juros moratórios (Súmula nº 200 do C. TST), os quais deverão ser
calculados a contar da data da propositura da presente ação (artigo 883, CLT), à taxa de 1% ao mês, pro
rata die(Lei nº 8.177/91), de forma simples.

Imposto de Renda incide sobre o valor da condenação, referente às parcelas tributáveis, nos termos do
artigo 46 da Lei nº 8.541/92, e observando-se o artigo 39 do Decreto nº 3.000/1999, cabendo à
Reclamada a responsabilidade pela retenção e recolhimento no momento em que o crédito se tornar
disponível (Súmula 368 do C. TST), observando-se, ainda a OJ 400, da SDI-I (art. 404 CC/2002), bem
como as regras do art. 12-A, da Lei nº 7.713/88, regulamentadas pelas Instruções Normativas RFB 1127
e 1145, de 08.02.2011 e 06.04.2011, respectivamente.

E, quanto às contribuições previdenciárias observar o art. 276, § 4º, do Decreto n º 3.048/1999 que
regulamentou a Lei nº 8.212/1991 e determina que a contribuição do empregado, no caso de ações
trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite
máximo do salário de contribuição.

Os recolhimentos previdenciários devidos deverão observar o entendimento assentado na Súmula 368, do
C. TST, ou seja, cada parte suportará o ônus de sua cota parte, competindo, todavia, à Reclamada a
obrigação pela retenção da contribuição previdenciária da Autora e recolhimento à previdência social, no
caso, da cota-parte desta e da sua cota-parte. Deverá ser observando, ainda, os arts. 81 e 177 do
Provimento Geral Consolidado deste egrégio 18º Regional, comprovando nos autos o empregador o
recolhimento previdenciário (GPS/GFIP).

Contribuições previdenciárias e fiscais sobre as parcelas objeto desta condenação, a serem recolhidas
pela Reclamada, devendo comprovar os recolhimentos nos autos, no prazo legal, sob pena de ofício à
Receita Federal, em se tratando do Imposto de Renda, e execução de ofício das contribuições
previdenciárias (artigo 114, inciso VIII, da CR/88).

Para os fins do art. 832, § 3º da CLT, declaro que todos os pedidos acolhidos possuem natureza
indenizatória.

 as partes para a previsão contida nos arts. 793-A e 793-B todos da CLT, não cabendoATENTEM
embargos de declaração para rever fatos, provas e a própria decisão ou, simplesmente, contestar o que já
foi decidido.

 a União, nos termos do art. 832, § 5º, da CLT após a liquidação dos cálculos.Intime-se
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Custas processuais, pela Reclamada, no importe de , calculadas sobre o valor provisoriamenteR$ 320,00
arbitrado para a condenação, (CLT, art. 789, I), que deverão ser recolhidas no prazo legal,R$ 16.000,00
sob pena de execução.

 as partes por intermédio de seus procuradores, via DJE.Intimem-se

A íntegra da decisão encontra-se disponível no sítio deste Tribunal Regional do Trabalho na internet
(www.trt18.jus.br).

Nada mais.

Encerrada a audiência.

 

Assinado Eletronicamente

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Celismar Coêlho de Figueiredo

Juiz do Trabalho Substituto

GOIANIA, 24 de Março de 2019
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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7  VARA DO TRABALHO DE GOI NIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 32225473

Processo n : 0010379-26.2018.5.18.0007
Reclamante: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
Reclamado(a): COCO & MIX LTDA - ME

JUNTADA

CERTIFICO que por ausência de compatibilidade do sistema PJe com o editor de texto
em que foi elaborada a sentença e, ainda, por deficiência do editor de texto do sistema PJe
que não permite seja baixada a sentença na forma em que elaborada, publico a sentença

.também em PDF para facilitar a compreensão desta pelas partes

Goiânia, data da assinatura eletrônica.

Assinado Eletronicamente

(Art. 1 ,  2 , III, "a" da Lei n  11.419,de 19 de dezembro de 2006)

   CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO
Juiz do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

7ª Vara do Trabalho de Goiânia
Processo Nº: 0010379
Reclamante: Angelita Cardoso da Silva
Reclamadas: Coco & Mix L

Aos 22 (vinte e dois)

13h05min, na sede da 

Trabalho Substituto Celismar Coêlho de Figueiredo
sem a presença das partes, exclusivamente p

julgamento da ação trabalhista proposta por 

em face de Coco & 
seguinte SENTENÇA: 

I. – Relatório.

A Reclamante,

autos, moveu esta demanda em face da Reclamada,

também devidamente qualificada nos autos, plei

vínculo de emprego no período de 05.07.2017 a 15.11.2017, horas 

extras, reintegração em virtude do seu estado gravídico ou indenização 

substitutiva, indenização por dispensa discriminatória e 

desvio/acúmulo de funções, tendo sido a

documentos. 

A Reclamada foi 

À audiência inicial, compareceram as partes regularmente, 

restando rejeitada a primeira oportunidade para conciliação.

A Reclamada apresentou contestação, acompanhada de do

A Demandante manifestou

apresentada. 

As partes compareceram à audiência de instrução, quando foram 

colhidos os seus interrogatórios, além dos depoimentos de três

testemunhas, sendo as duas primeiras apresentadas pela Demandante

terceira apresentada pela Reclamada, além de uma informante também 

apresentada pela Reclamada. 

Encerrada a instrução processual.

Razões finais remissivas pelas partes.

Rejeitada a última proposta conciliatória.

O relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO 

7ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO 

0010379-26.2018.5.18.0007 
Angelita Cardoso da Silva 

Coco & Mix Ltda - ME 

22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2019, às 

min, na sede da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia
Trabalho Substituto Celismar Coêlho de Figueiredo realizou
sem a presença das partes, exclusivamente para publicação do 

julgamento da ação trabalhista proposta por Angelita Cardoso da Silva 

 Mix Ltda - ME, ocasião em que foi proferida a 

Relatório. 

A Reclamante, Angelita Cardoso da Silva, qualificada nos 

sta demanda em face da Reclamada, Coco & Mix L
também devidamente qualificada nos autos, pleiteando reconhecimento do 

vínculo de emprego no período de 05.07.2017 a 15.11.2017, horas 

extras, reintegração em virtude do seu estado gravídico ou indenização 

substitutiva, indenização por dispensa discriminatória e 

desvio/acúmulo de funções, tendo sido a petição inicial acompanhada de 

A Reclamada foi regularmente notificada. 

À audiência inicial, compareceram as partes regularmente, 

restando rejeitada a primeira oportunidade para conciliação.

A Reclamada apresentou contestação, acompanhada de do

A Demandante manifestou-se regularmente sobre a defesa 

As partes compareceram à audiência de instrução, quando foram 

colhidos os seus interrogatórios, além dos depoimentos de três

, sendo as duas primeiras apresentadas pela Demandante

terceira apresentada pela Reclamada, além de uma informante também 

apresentada pela Reclamada.  

Encerrada a instrução processual. 

Razões finais remissivas pelas partes. 

Rejeitada a última proposta conciliatória. 

O relatório, no essencial. 

 

dias do mês de março de 2019, às 

7ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO, o MM Juiz do 
realizou-se sessão, 

ara publicação do 

Angelita Cardoso da Silva 

ocasião em que foi proferida a 

, qualificada nos 

Coco & Mix Ltda – ME, 
teando reconhecimento do 

vínculo de emprego no período de 05.07.2017 a 15.11.2017, horas 

extras, reintegração em virtude do seu estado gravídico ou indenização 

substitutiva, indenização por dispensa discriminatória e 

petição inicial acompanhada de 

À audiência inicial, compareceram as partes regularmente, 

restando rejeitada a primeira oportunidade para conciliação. 

A Reclamada apresentou contestação, acompanhada de documentos. 

se regularmente sobre a defesa 

As partes compareceram à audiência de instrução, quando foram 

colhidos os seus interrogatórios, além dos depoimentos de três 

, sendo as duas primeiras apresentadas pela Demandante e a 

terceira apresentada pela Reclamada, além de uma informante também 
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II – Fundamentação: 

2.1. - Questões Prévias. 

2.1.1. - Das Regras de Direito Intertemporal. 

A relação jurídica mantida entre as partes, na tese da parte 

Autora, perdurou de 05.07.2017 a 23.11.2017 e na tese da parte 

Demandada, de 01.09.2017 a 15.11.2017. Durante este período, várias 

foram as alterações legislativas que passaram a viger; Lei 13.467/2017 

e MP 808/2017, afetas ao Direito do Trabalho, tornando, assim, 

imperioso determinar quais serão as regras legais em matéria 

processual e material que regularão referida relação jurídica. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

estabelece a irretroatividade na norma legal ao prevê, em seu art. 5º, 

XXXVI, que lei nova “não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada”. 

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no caput 

do seu artigo art. 6º, estabelece, a um só tempo, a irretroatividade 

das normas legais previstas no disposto constitucional acima e o 

efeito imediato na norma legal ao dispor: 

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a 
coisa julgada. 

Estas disposições visam garantir a segurança jurídica e evitar 

surpresas prejudiciais às partes ou mesmo proteger as situações 

jurídicas já encetadas sob o pálio da lei “velha”, lei revogada. 

Assim, no que se refere às regras de direito processual, a 

tarefa de definir qual norma será aplicada ao ato processual não 

consiste em tarefa tão árdua, pois predomina no direito brasileiro a 

teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14, do CPC, aplicável 

supletivamente ao processo do trabalho, por força do que dispõe o 

artigo 15, daquele diploma e o artigo 769, da CLT). 

Segundo essa teoria, em respeito à irretroatividade da norma 

legal, um ato processual praticado sob uma regra processual vigente à 

época não será afetado pela vigência de uma nova regra de direito 

processual. Dessa forma, a nova lei respeitará os atos processuais 

praticados sob a vigência da norma revogada, passando aquela, a nova 

lei, a reger os atos processuais doravante praticados. 

Sobre a irretroatividade das normas, leciona Tércio Ferraz no 

sentido de que a doutrina da irretroatividade serve ao valor segurança 

jurídica, “o que sucedeu já sucedeu e não deve, a todo momento, ser 

juridicamente questionado, sob pena de se instaurarem intermináveis 

conflitos”. Essa doutrina, prossegue Ferraz, “cumpre a função de 

possibilitar a solução de conflitos com o mínimo de perturbação 
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social” (FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do 

direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 1991, p. 229). 

Para Gomes Canotilho, a segurança jurídica se desenvolve em 

torno dos conceitos de estabilidade e previsibilidade. 

O primeiro alude às decisões dos poderes públicos: “uma vez 

realizadas não devem poder ser arbitrariamente modificadas, sendo 

apenas razoável a alteração das mesmas quando ocorram pressupostos 

materiais particularmente relevantes”. 

No que se refere à previsibilidade, Canotilho alude à 

“exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos, em 

relação aos efeitos jurídicos dos actos normativos” (CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2000, p. 264). 

Diante do registrado, a conclusão deste julgador é no sentido 

de que os atos processuais praticados após a vigência da Lei 

13.467/2017, denominada “Reforma Trabalhista”, 11.11.2017, serão 

regidos pelas disposições trazidas por esta nova lei. Aqueles já 

praticados não serão atingidos pelas previsões contidas nesta “nova” 

lei. 

Em consonância com esse entendimento, foi publicada, em 

21.06.2018, pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, a Instrução 

Normativa 41, a qual dispõe sobre a aplicação das normas processuais 

da Consolidação das Leis do Trabalho alteradas pela Lei nº 

13.467/2017. 

No que diz respeito às regras de direito material, em 

especial, aquelas de trato sucessivo, como o contrato de trabalho, a 

solução não é aparentemente simples, como é para as regras em matéria 

processual. 

Sobre este tema, recorro-me ao especial magistério dos 

Excelentíssimos Magistrados Antônio Umberto de Souza Júnior, Fabiano 

Coelho de Souza, Ney Maranhão e Platon Teixeira de Azevedo Neto: 

“Com relação aos contratos de trabalho em curso, as normas 

cogentes, em princípio, devem vigorar imediatamente, 

especialmente quando acarretem alterações benéficas ou 

indiferentes para o trabalhador, alvo subjetivo de tutela do 

Direito do Trabalho, resultante da incidência do princípio da 

proteção, invocável como norma jurídica que supre a ausência 

de norma de direito intertemporal no âmbito da Reforma 

Trabalhista. (...) Tal posição se compatibiliza com o 

estabelecido no art. 6º, da LINDB que, em seu caput, 

preconiza: “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, 

respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a 

coisa julgada”. Todavia, a regra geral consubstanciada na 
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LINDB deve ser adequada às peculiaridades do contrato de 

trabalho. Sabe-se que este, por natureza, possui, entre outras 

características, a de ser sinalagmático e de possuir trato 

sucessivo. Portanto, a análise merece ser feita com vistas às 

particularidades deste tipo contratual. 

Fazendo um estudo comparativo de dispositivos acrescidos à 

CLT, introdutórios de alterações potencialmente lesivas ao 

trabalhador, constata-se que o legislador, quando pretendeu a 

interferência da nova norma sobre os contratos em curso à data 

de sua vigência, tramou explicitamente procedimento de 

transição para possibilitar o fenômeno da eficácia imediata 

plena da lei nova sobre as relações jurídicas 

preestabelecidas. É o que ocorreu nos contratos a tempo 

parcial (CLT, art. 58-A, § 2º), quando da regulamentação 

original do instituto pela MP nº 2.164-41/2001. Também foi 

este o caminho trilhado pela recente Lei nº 13.429/2017, que 

trouxe profundas mudanças nos contratos de prestação e 

serviços (terceirização) e de trabalho temporário, 

oportunidade em que foi editada norma expressa no sentido de 

que “os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, 

poderão ser adequados aos termos desta Lei” (art. 19-C). Ou 
seja, quando o legislador vislumbrou a aplicabilidade da norma 
legal nova, mesmo potencialmente prejudicial (redução do tempo 
de trabalho e redução proporcional do salário), nas relações 
de emprego velhas, teve o cuidado de engendrar um mecanismo de 
adaptação contratual para assimilação a novidade. (Realces do 

original) 

Assim, o silêncio legislativo eloquente em matéria de 

direito intertemporal autoriza a ilação de que, como regra, os 

dispositivos de direito material que criem novas figuras, 

eliminem direitos ou criem restrições desfavoráveis aos 
trabalhadores somente valham para as relações de emprego 

inauguradas no ambiente normativo da Lei nº 

13.467/2017. (Destaques do original) 

Mas há mais a respeito dessas regras desfavoráveis aos 

trabalhadores, implicadoras de retrocesso social. Com efeito, 

a par da possível discussão em torno da harmonia 

constitucional de normas com tal conteúdo, também à luz dos 

valores sociais do trabalho, dos objetivos republicanos de 

construção de uma “sociedade livre, justa e solidária” e de 

promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, 

da função social da propriedade e, em especial, do caráter 

promocional da legislação ordinária trabalhista (CF, art. 1º, 

III e IV, 3º, I e IV, 5º, XXIII, 7º, caput, e 170, caput, III 

e VIII), chegamos à mesmíssima conclusão de que essas 
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condições laborais pioradas somente devem valer para as 
relações novas de emprego, isto é, iniciadas já no ambiente da 
nova lei. Foi essa linha de raciocínio que permeou a redação 

atual da Súm. nº 191 do TST, que manteve intacta a base de 

cálculo do adicional de periculosidade definida pela Lei nº 

7.369/1985 para os empregados já admitidos quando veio a sua 

revogação e que insinua uma pista sobre o tratamento que 

aquela Corte poderá conferir à importante questão. (DE SOUZA 

JÚNIOR, Antônio Umberto [et al], Reforma Trabalhista análise 

comparativa e crítica da Lei nº 13.467/2017, São Paulo-SP, 

RIDEEL, 2017, págs. 519-521). (Realces do original) 

Referidos autores citam Plá Rodriguez. Discorrendo sobre o 

tema o problema da eficácia temporal das novas leis trabalhistas. 

Sustenta o saudoso mestre uruguaio a aplicabilidade do princípio da 

condição mais benéfica no cotejo da lei nova com o contrato de 

trabalho em curso: “Isso ocorreria naqueles casos nos quais a nova 
norma diminui os benefícios que o trabalhador reportava a lei anterior 
e sempre que não conste a vontade expressa do legislador de que se 
aplique obrigatoriamente esse nível de proteção” (RODRIGUEZ, Américo 

Pla. Curso de derecho laboral. Montevidéu: Idea, 200. T. I, vol. 1, p. 

175). Destaques de agora. 

Diante do primoroso magistério ora exposto, este julgador 

resta convencido de que as alterações legislativas relativas a direito 

material implantadas pela Lei 13.467/2017 só poderiam atingir os 

contratos de trabalho em curso caso o legislador ordinário assim 

estabelecesse, como o fez com relação ao contrato de trabalho parcial 

(art. 58-A, § 2º, da CLT, instituído pela MP nº 2.144-41/2001) ou se 

as novas regras fossem mais favoráveis ou se indiferentes ao 

empregado, destinatário da tutela do direito do trabalho. 

Desse modo, as regras de direito material, trazidas pela Lei 

13.467/2017, que eventualmente prejudiquem os direitos dos 

trabalhadores, não serão aplicáveis aos contratos de trabalho em 

curso, pois esta lei assim não dispôs, sendo, no entanto, aplicáveis 

naquilo que for mais favorável ao empregado ou que a ele for 

indiferente. 

Aparentemente solucionada a problemática de qual norma de 

direito material seria aplicável aos contratos de trabalho em curso 

quando do surgimento de novas regras que eventualmente possam reduzir 

ou retirar direitos dos trabalhadores, como é o caso de algumas 

disposições previstas na Lei 13.467/2017, o Presidente da República, 

Michel Temer, editou a Medida Provisória 808/2017, publicada em 

14.11.2017, com vigência imediata. 

A medida provisória em menção, na tentativa de suprir o 

descuido do legislador ordinário em não estabelecer expressamente se 

as novas regras atingiriam os contratos de trabalho em curso, trouxe, 
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em seu artigo segundo: “O disposto na Lei nº 13.467, de 13 de julho de 
2017, se aplica, na integralidade, aos contratos de trabalho 
vigentes”. Destaquei. 

A Medida Provisória no direito brasileiro é inspirada no 

modelo italiano dos decretos-lei (decreti-legge), art. 77, da 

Constituição Italiana. Consiste em um ato normativo, o qual é 

elaborado e editado pelo Presidente da República, sob fundamento de 

relevância e urgência, possuindo força de lei, devendo ser submetida 

imediatamente ao Congresso Nacional (CRFB/88, art. 62). 

Verifica-se que a Medida Provisória, embora não seja lei, 

depois de editada e publicada, possui força de lei, o que a 

caracteriza como um ato normativo excepcional. 

Esse ato excepcional possui requisitos formais e materiais. Os 

requisitos formais, que nos interessa neste particular, são: a 

relevância e a urgência. Os requisitos mencionados devem ser 

conjugados cumulativamente e não alternativamente, haja vista a 

presença a conjunção aditiva “e” no caput do artigo 62, da CRFB/88 e 

não alternativa “ou”. 

A inobservância da conjugação destes requisitos pode ensejar 

no reconhecimento da inconstitucionalidade formal da medida 

provisória, medida que pode ser adotada pelo Parlamento ou pelo Poder 

Judiciário. 

Acerca do controle do Poder Judiciário sobre os requisitos 

formais das Medidas Provisórias, leciona MORAES, Alexandre, 2016, p. 

496: 

“O Plenário do STF, em decisão unânime, deferiu o pedido 

de medida cautelar, para suspender medida provisória, em face 

da inexistência de relevância e urgência, afirmando que: 

“Medida provisória: excepcionalidade da censura 

jurisdicional da ausência dos pressupostos de relevância e 

urgência à sua edição: raia, no entanto, pela irrisão a 

afirmação de urgência para as alterações questionadas à 

disciplina legal da ação rescisória, quando, segundo a 

doutrina e a jurisprudência, sua aplicação à rescisão de 

sentenças já transitadas em julgado, quanto a uma delas – 

a criação de novo caso de rescindibilidade – é 

pacificamente inadmissível e quanto à outra – a ampliação 

do prazo de decadência – é pelo menos duvidosa”. STF – 

Adin nº 1.753 1/DF – medida liminar – Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, Diário da Justiça, Seção I, 12 jun. 1998. 

Da mesma forma, o Pretório Excelso concedeu medida liminar 

entendendo que “a edição de medida provisória faz-se no campo 

da excepcionalidade. Leitura equidistante do artigo 62 da 
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Carta Política da República revela a necessidade de 

concorrerem requisitos, a saber: a relevância e a urgência do 

trato da matéria de forma excepcional, ou seja, pelo próprio 

Presidente da República e em detrimento da atuação dos 

representantes do povo e dos Estados, ou seja, das Câmaras 

Legislativas. Pois bem, na espécie, não estão presentes estas 

condições, no que modificada a lei que já se encontrava em 

vigor desde 1992”. STF – Pleno – Adin nº 1.849 0/DF – medida 

liminar – Rel. Min. Marco Aurélio, Diário da Justiça, Seção I, 
4 ago. 1998. 

O vício formal na edição de uma Medida Provisória não é 

superado nem mesmo se o Congresso Nacional vier a convertê-la em lei, 

conforme entendimento fixado no informativo n° 502, do Supremo 

Tribunal Federal, resultante do julgamento da ADIN n° 4.048 MC/DF, de 

relatoria do Ministro Gilmar Mendes, 17.04.2008. 

Analisando os requisitos formais da MP 808/2017, relevância no 

primeiro plano, não é possível verificar, na Exposição dos seus 

Motivos, o preenchimento desse requisito ao dispor sobre os efeitos de 

direito intertemporal. 

No que se refere ao requisito urgência, a Exposição dos 

Motivos desta MP sinaliza que seria a “iminente entrada em eficácia da 

Lei 13.467/2017”. Entretanto, ao ser editada e publicada a MP 

808/2017, em 14.11.2017, a Lei 13.467/2017 já estava em vigência desde 

o dia 11.11.2017, portanto, não há em se falar em qualquer urgência 

para edição de referida espécie legislativa. 

Sobre o prazo de validade das medidas provisórias os §§ 2º, 3º 

e 11, do art. 62, da CRFB/88, estabelecem: 

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 

12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas 

em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 

7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional 

disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas 

delas decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, 

de 2001) 

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação 

da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de 

recesso do Congresso Nacional.(Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º 

até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de 

medida provisória, as relações jurídicas constituídas e 

decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-

se-ão por ela regidas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

32, de 2001) 
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A Medida Provisória 808/2017 teve seu prazo de vigência 

encerrado em 23.04.2018, em mais uma demonstração pelo Congresso 

Nacional de que os requisitos formais indispensáveis para a sua 

validade não foram preenchidos. 

Não houve sequer elaboração do Decreto Legislativo previsto no 

§ 11, do art. 62, da CRFB/88, o que obrigaria, em regra, a aplicação 

do teor da própria MP às relações jurídicas constituídas e decorrentes 

de atos praticados durante sua vigência. 

Logo, considerando que os requisitos formais exigidos pelo 

texto constitucional, em seu artigo 62, relevância e urgência, não 

foram atendidos satisfatoriamente quando da edição da MP 808/2017, 

argumento que é reforçado pela perda de sua vigência a partir de 

23.04.2018, inclusive sem elaboração do Decreto Legislativo 

correspondente pelo Congresso Nacional (art. 62, § 11, da CRFB/88), 

afasto a aplicação das regras contidas naquela MP aos contratos em 
curso ou àqueles que foram celebrados durante a sua vigência ante a 

impossibilidade de declaração de sua inconstitucionalidade formal pela 

perda de sua vigência, em 23.04.2018. 

Ante o exposto, reputo que as normas de direito material 

aplicáveis à relação jurídica são aquelas em vigência quando do início 

da relação empregatícia, observando a controvérsia instalada, com 

exceção das alterações legislativas posteriores que vierem a 

beneficiá-la ou que lhe forem indiferentes, sendo inaplicáveis, 

portanto, as novas regras contidas na Lei 13.467/2017, que vierem 

eventualmente a retirar direitos da Reclamante ou minorá-los 

São também inaplicáveis ao contrato de trabalho da Reclamante 

todas as disposições previstas na MP 808/2017, tendo em vista o 

afastamento de suas regras pelo não preenchimento satisfatório dos 

seus requisitos formais, conforme exigência prevista no artigo 62, da 

CRFB/88, relevância e urgência, indispensável para a validade de tal 

espécie normativa. 

2.2. – Das Preliminares 

2.2.1. – Da Inépcia da Petição Inicial de Ofício. 

A Autora narra que sua jornada de trabalho “era de segunda-

feira a sexta-feira das 16:00 horas às 22:00 horas, sábado das 08:00 

horas às 16:00 horas e domingos e feriados das 10:00 horas às 22:00 

horas (verificar se está correto o horário de trabalho) [sic], com 

intervalo de 15 minutos para repouso e alimentação. Conquanto, a 

Reclamante usufruía apenas 5 minutos diários de pausa para 

alimentação, descanso e higienização”. 

Diante do narrado formulou pedido de “pagamento integral das 

horas extras laboradas com acréscimo de 50% da hora normal durante 

todo o contrato de trabalho”. 
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A Reclamante, embora indique a causa de pedir e pedido, não 

indica o valor correspondente deste. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 840, 

alterado pela Lei 13.467/2017, estabelece:  

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 

§ 1o  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação 

do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos 

fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser 
certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a 

assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação 

dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 2o  Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas 

vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, 

observado, no que couber, o disposto no § 1o deste artigo. 

(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 3o  Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1o deste 

artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. 

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). Destaquei. 

Assim, considerando que o pleito formulado não contém a 

indicação do valor correspondente, reconheço-o como inepto, razão pela 
qual extingo-o sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, 
neste particular, com amparo no artigo 485, I, do CPC, aplicável ao 

processo do trabalho por força do que dispõe o artigo 15, também do 

CPC e o artigo 769, da CLT. 

2.2.2. – Da Impugnação do Valor da Causa 

A Reclamada apresenta, no corpo de sua peça contestatória (ID. 

1d0369e – Pág. 10), impugnação ao valor à causa. 

Examino. 

A impugnação ao valor da causa é matéria de preliminar de 

contestação, conforme determina o artigo 337, III, do CPC, aplicável 

ao processo do trabalho por força do que dispõe o artigo 15, também do 

CPC e o artigo 769, da CLT. 

Além disso, a Demandada ao impugnar o valor da causa deve, por 

decorrência lógica, informar com precisão o valor que entende deveria 

ser atribuído à causa. 

Não há possibilidade de fazer impugnação genérica e 

‘aleatória’, como afirma a própria impugnante. 

Considerando que a Reclamada não observou a regra prevista no 

artigo 337, III, do CPC, embora assistida por profissional inscrito na 

Ordem dos Advogados do Brasil, deixo de conhecer referida impugnação. 
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2.3. - Do Mérito. 

2.3.1. – Do Início do Contrato de Trabalho e sua Terminação. 

A Reclamante afirma que “foi admitida pela Reclamada no dia 

05/07/2017, tendo sua CTPS anotada somente no dia 01/09/2017, para 

laborar na função de "atendente", percebendo remuneração inicial de R$ 

937,00 sendo esta sua última remuneração”. 

Aduz ainda que “foi avisada da sua demissão no dia 23/11/2017, 

no entanto o TRCT consta como data de afastamento o dia 15/11/2017”. 

Diante do narrado requereu que “sua CTPS seja retificada para 

constar a data de admissão em 05/07/2017 e a baixa no dia 23/11/2017”, 

tendo ainda formulados pedidos de parcelas pecuniárias que decorrem 

dessa retificação. 

A Reclamada, por sua vez, sustenta que “conforme se depreende 

da CTPS da Reclamante, a data de sua admissão foi no dia 01/09/17 e o 

seu afastamento se deu no dia 16/11/17, fato este confirmado através 

do TRCT anexado aos autos pela Reclamante”. 

Ao exame. 

Diante da controvérsia instalada, o ônus de prova é da 

Reclamante (art. 818, I, da CLT), tendo em vista que as anotações 

consignadas na CTPS da Autora ostentam presunção de veracidade 

relativa (juris tantum), conforme preconiza o entendimento do Colendo 

TST fixado na Súmula 12. 

Da análise do depoimento das testemunhas apresentadas pela 

Autora, constata-se que ambas declaram que a data provável de admissão 

da Reclamante ocorrera “no meio do ano”, nada sabendo informar acerca 

da data do término do contrato de trabalho. 

As declarações apresentadas pelas mencionadas testemunhas, que 

não trabalharam com a Reclamante em benefício da Reclamada, no sentido 

de que o início do contrato de trabalho da Reclamante ocorrera “no 

meio do ano”, são imprecisas, sem indicação de qualquer marco 

específico que possa convencer esse magistrado. 

Diante destas constatações, entendo que a Reclamante não se 

desincumbiu de seu de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão 

(art. 818, I, da CLT), haja vista que os depoimentos das testemunhas 

que apresentou não inspiram a segurança necessária e suficiente para 

afastar a presunção relativa de que gozam as anotações consignadas na 

CTPS da Demandante (Súmula 12, do TST). 

Dessa forma, julgo improcedente o pleito declaratório de 

reconhecimento do vínculo com início em 05/07/2017 e término em 

23/11/2017 e, por conseguinte, seus consectários legais pleiteados. 
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2.3.2. – Da Ruptura do Contrato de Trabalho por Justa Causa. 
Reintegração. Indenização pela Estabilidade Gestacional. Dispensa 
Discriminatória. 

A Reclamante narra que sua dispensa ocorreu “de forma 

arbitrária haja vista que no ato de sua demissão a mesma estava 

grávida, e já havia comunicado seu estado gravídico para a Reclamada”. 

Alega ainda a Autora que foi dispensada por estar grávida, 

caracterizando-se assim em uma dispensa discriminatória, tendo 

invocando como amparo protetivo as disposições previstas na Lei 

9.029/95.  

Diante do narrado, formulou pedido no sentido de que “deve ser 

declarada nula a dispensa da Reclamante, fazendo jus a estabilidade de 

até 5 meses após o parto, devendo a Reclamada reintegrá-la 

liminarmente no emprego com o pagamento de todas as verbas salariais e 

seus reflexos, do período desde a injusta demissão até a data da 

reintegração. No entanto, caso não seja possível a reintegração da 

Obreira, pleiteia-se pela indenização de todo o período da 

estabilidade, desde a sua demissão até cinco meses após o parto, 

(Súmula 244, II, do TST e OJ nº 399 da SDI-1 do TST)”, tendo formulado 

também, em virtude da dispensa discriminatória, pedido de “pagamento 

de indenização pelos danos morais causados à Reclamante” 

A Reclamada, por sua vez, sustenta que “não merece ser 

acolhido o referido pleito. Isto porque, o artigo 10, inciso II, 

alínea "b", do ADCT, estabelece a garantia de emprego à empregada 

gestante sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa. 

Portanto é evidente que a estabilidade não abarca a demissão por justa 

causa. Pois bem, também alega a Reclamante que sofreu dispensa 

discriminatória em função de sua gravidez, no entanto, tal afirmação 

não merece prosperar, isto porque a Reclamante não informou à 

Reclamada sobre sua gravidez. Em verdade, sua dispensa foi por justa 

causa, nos termos do artigo 482, “e” da CLT, ou seja, desídia no 

desempenho das respectivas funções”. 

Ao exame. 

A dispensa por justa causa, como penalidade máxima a ser 

aplicada ao empregado, deve ser analisada com cautela e exige prova 

robusta, uma vez que decorre da quebra da confiança imprescindível na 

relação de emprego. 

O rompimento dessa fidúcia deve ser analisado no caso 

concreto, fazendo-se um exame circunstancial e detido da falta 

cometida, atentando-se sobremodo para a natureza, razão e explicação 

dessa falta, sem nunca deixar de levar em conta a conduta do empregado 

na empresa. 

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19032419515643400000031256233

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19032419515643400000031256233
Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - 24/03/2019 19:52:16 - cf3aea3



Na caracterização da justa causa que autorize o rompimento do 

contrato de trabalho, a doutrina e a legislação entendem indispensável 

a presença dos requisitos da correta capitulação legal do ato faltoso, 
expressa nas alíneas do art. 482 da CLT, com destaque para a 

imediatidade da punição, que não afasta o decurso do prazo razoável 
para apuração dos fatos; a gravidade da falta imputável somente ao 

empregado, de tal monta que impossibilite a continuidade do vínculo; a 

gradação da pena, observando assim uma regra de que as condutas 

reiteradas, observe penalidades em ordem crescentes, ou seja, passando 

pela advertência, suspensão até a ruptura do contrato por justa causa; 

a inexistência de perdão – seja tácito ou expresso; a relação de causa 
e efeito, onde o fato imputado seja determinante da rescisão; a 

repercussão danosa na vida da empresa e de que em razão do fato 

advenha prejuízo ao empregador; a inexistência de duplicidade de 

punição, pois a mesma falta não poderá ser punida mais de uma vez e, 

ainda, o exame das condições objetivas do caso, da personalidade e do 
passado do trabalhador. 

No que se refere à desídia no desempenho das respectivas 

funções do empregado, conduta tipificada na alínea e), do artigo 482, 

da CLT, Maurício Godinho Delgado (2018, págs. 1425), leciona: 

(...) tipo jurídico que remete à ideia de trabalhador 
negligente, relapso, culposamente improdutivo. A desídia é a 
desatenção reiterada, o desinteresse contínuo, o desleixo 
contumaz com as obrigações contratuais. Para autorizar a 

resolução culposa do contrato, exige, assim, regra geral, a 

evidenciação de um comportamento repetido e habitual do 

trabalhador, uma vez que as manifestações da negligência 
tendem a não ser tão graves, caso isoladamente consideradas. 
Neste quadro, a conduta desidiosa deve merecer exercício 
pedagógico do poder disciplinar pelo empregador, com gradação 
de penalidades, em busca da adequada ressocialização do 
obreiro. Mostrando-se ineficaz essa tentativa de recuperação, 
a última falta implicará na resolução culposa do contrato de 
trabalho. É claro que pode existir conduta desidiosa que se 

concentre em um único ato, excepcionalmente grave. 

Ante os ensinamentos doutrinários e os entendimentos 

jurisprudenciais supracitados, é imprescindível, para que ocorra a 

despedida por justa causa, a prova inequívoca do cometimento de falta 

grave pelo empregado, apta a ensejar o rompimento do vínculo laboral, 

devendo a Reclamada produzir prova robusta para caracterizar a medida 

extrema. 

No caso, a Reclamada sustenta que a Reclamante foi dispensada 

por justa causa empregatícia em razão de comportamento desidioso (art. 

482, alínea “e”, da CLT). 

Diante dessa alegação, é ônus da Reclamada demonstrar que a 

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19032419515643400000031256233

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19032419515643400000031256233
Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - 24/03/2019 19:52:16 - cf3aea3



Reclamante adotou conduta que se enquadre no tipo legal que sustenta a 

justa causa aplicada à Autora (art. 818, II, da CLT). 

Acerca do ônus da prova na hipótese de despedida por justa 

causa, vaticina o Professor NASCIMENTO, A. M., in Iniciação ao 

Processo do Trabalho, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 220: 

“O ônus da prova é atribuído a quem alega a existência de 

um fato: a prova das alegações incumbe à parte que as faz 

(CLT, art. 818). Assim, compete ao empregador que despede por 
justa causa a prova desta. Os pagamentos efetuados ao 

empregado têm de ser provados pelo empregador, o que abrange 

salários, remuneração das férias, do repouso semanal, verbas 

rescisórias etc.”. (sem destaque no original). 

No mesmo sentido, a jurisprudencial desta Corte: 

EMENTA: “DISPENSA POR JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO 
DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. VALIDADE DA DISPENSA. A dispensa por 
justa causa é a pena mais grave aplicável na esfera 

trabalhista, podendo trazer ao empregado consequências que 

transcendem o ambiente profissional. Em razão disso, a falta 
ensejadora da dispensa motivada exige prova cabal e 
inequívoca, ônus que incumbe ao empregador, por ser fato 
extintivo do direito postulado pelo obreiro (art. 818 da CLT 
c/c o art. 333, II, do CPC). Restando provada a falta grave 
praticada pelo empregado (ato de concorrência desleal), impõe-

se a manutenção da sentença que reputou legítima a dispensa 

por justa causa” (TRT RO-0001140-30.2011.5.18.0011, 3ª Turma, 
Rel.: Des. do Trabalho Elvécio Moura dos Santos, 15.03.2012). 

Destaquei. 

A Reclamada, objetivando desvencilhar-se do ônus de prova que 

detinha, carreou aos autos prints de conversas via aplicativo whatsapp 

(IDs. 0a038b0 e eae4af9), além de ter apresentando, na audiência de 

instrução uma testemunha, Sra Marcela Mendes da Silva, e uma 

informante Sra Ana Cláudia de Souza Francisco. 

Da análise das provas constantes nos autos, constato que a 

Reclamada não se desvencilhou de forma satisfatória do ônus que 

detinha, haja vista que os prints juntados aos autos são imprestáveis 

à solução da questão em voga, pois não se pode assegurar de que as 

mensagens ali contidas foram enviadas à Autora.  

Além do mais, as mensagens mencionadas não são capazes de 

convencer este julgador de que a Reclamante tenha adotado 

comportamento que possa ser reputado como desidioso. 

Quanto ao depoimento da testemunha Sra Marcela Mendes da 

Silva, este julgador verifica que os erros de pedidos e reclamações 

dos clientes por ela mencionados (ID 5ca7738 – Pags. 2-3), também não 
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podem ser considerados como comportamento desidioso por parte da 

Autora. Vejamos: 

“(...) que havia reclamações de clientes quanto ao trabalho da 

reclamante, cerca de três a cinco vezes; que as reclamações 

era quanto a pedidos errados; que chegou a estragar saladas e 

sucos por serviço incorreto da reclamante; que já presenciou a 

reclamante ser advertida pela sra Cleide, por conta as 

reclamações anteriormente informadas(...)”. 

No que concerne ao depoimento da informante Sra Ana Cláudia de 

Souza Francisco, desconsidero-o por completo, haja vista que a parte 

Ré não observou o prazo judicial fixado na ata de ID 5ca7738, para 

juntada aos autos de cópia de documento oficial de identificação da 

referida informante.  

Ressalto que ainda que a Reclamada tivesse sido exitosa em 

provar que a Reclamante se comportou de forma desidiosa, não carreou 

aos autos nenhuma comprovação de que a Reclamante fora advertida e/ou 

suspensa, o que importa em inobservância ao requisito da gradação da 

pena. 

Dessa forma, considerando que a Reclamada não se desincumbiu 

do seu ônus de provar que a Reclamante adotou comportamento desidioso 

(art. 818, II) e tendo em vista que não há nos autos comprovação de 

que a Reclamada observou o requisito da gradação da pena, reconheço 
como nula a resolução do contrato de trabalho por justa causa obreira. 

Diante da nulidade da dispensa da Autora ora reconhecida, 

passo a analisar o pleito de indenização em virtude da estabilidade 

gestacional. 

Prevê o art. 10, II, alínea “b”, do ADCT, da Constituição 

Federal, que a estabilidade provisória visa amparar o nascituro, sendo 

vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, 

desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto.  

Logo, para que haja aplicação do preceito constitucional, 

basta a confirmação da gravidez, sendo desnecessário que o empregador 

ou a empregada tenham conhecimento do fato, nesse mesmo sentido é o 

teor da Súmula 244, I, do TST, que consagra a teoria objetiva para a 

estabilidade gestacional. 

É importante destacar que também por meio da Súmula 244, III, 

do TST, é assegurada a estabilidade provisória às empregadas que tenham 

sido admitidas em contrato por prazo determinado. 

No caso dos autos, a dispensa da Autora ocorreu em 15.11.2017. 

A Reclamante acostou aos autos exame de ULTRASSOM ENDOVAGINAL, 

realizado no dia 18.12.2017 (ID. d018c6b - Pág. 1), no qual foi 

constatado o estado gravídico da Autora de 12 semanas aproximadamente.  
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Além disso, afirmou a Autora, em instrução processual, que o 

nascimento do seu filho ocorrera de forma prematura, em 22.05.2018 (ID. 

5ca7738 – Pág. 1). 

Assim, não paira qualquer dúvida de que, no ato da dispensa, a 

Autora estava grávida, estando amparada pela estabilidade provisória, 

assegurada no art. 10, II, alínea “b”, do ADCT, da Constituição 

Federal. 

Dessa forma, considerando que o fim do período estabilitário 

se deu no dia 22.10.2018, agregando os efeitos da prorrogação do 

aviso-prévio indenizado de 30 dias (art. 487, § 1º, da CLT e OJ 

82/SDI-I/TST e Lei nº 12.506/2011), fixo a terminação do pacto laboral 

em 21.11.2018 (em observância aos limites dos pedidos – princípio da 
congruência, art. 492, do CPC). 

Por decorrência lógica, por ser norma de ordem pública, 

condeno a Reclamada na obrigação de fazer consistente em retificar a 

data de término do contrato na CTPS da Reclamante, para fazer constar, 

21.11.2018, (art. 487, § 1º, da CLT e OJ 82/SDI-I/TST e Lei nº 

12.506/2011), sem qualquer menção na CTPS que a anotação decorreu de 

determinação judicial para evitar prejuízos à Autora na busca de nova 

colocação (CLT, art. 29, § 4º). 

A Autora deverá ser intimada, após o trânsito em julgado desta 

decisão, para entregar sua CTPS na Secretaria da Vara, no prazo de 05 

(cinco) dias, para as devidas anotações. 

Após, a Reclamada será intimada, para proceder à anotação na 

CTPS da Autora, também no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária 

de R$ 50,00 (cinquenta reais) a ser revertida em favor da Reclamante, 

até o limite de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Ultrapassados tal prazo, sem a respectiva anotação de baixa na 

CTPS, a Secretaria da Vara deverá fazê-la, nos termos do art. 39 da 

CLT, sem qualquer menção na CTPS que a retificação decorreu de 

determinação judicial para evitar prejuízos à Autora na busca de nova 

colocação (CLT, art. 29, § 4º) e, sem prejuízo da cobrança da multa 

ora cominada e comunicação à Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego que atende a esta localidade para a aplicação da multa 

pertinente. 

Para comprovação que a alteração decorre de determinação 

judicial, a Secretaria do Juízo deverá fornecer certidão 

circunstanciada da ação à Reclamante e à Reclamada, caso requerida. 

Condeno, ainda, a Reclamada, por consequência lógica do 

reconhecimento de nulidade da resolução do contrato de trabalho por 

justa causa obreira, na obrigação de fazer consistente em fornecer a 

esta o TRCT, no código próprio de dispensa sem justa causa, chave de 

conectividade social para movimentação da conta fundiária, além das 
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guias para habilitação do benefício do seguro-desemprego, regularmente 

preenchidos, além de comunicar aos Órgãos Competentes o término do 

contrato de trabalho, tudo no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em 

julgado desta sentença, a contar da intimação para tanto, sob pena, 

também, de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 

1.000,00 (um mil reais), reversíveis à Reclamante, nos termos do art. 

537, do CPC/2015, sem prejuízo do pagamento de indenização 
substitutiva equivalente ao Seguro Desemprego, na hipótese de a Autora 

ficar impossibilitada de receber o benefício por culpa da Reclamada 

(arts. 129, 187 e 927, do CC), a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, observada a legislação especial, inclusive quanto ao número 

de parcelas que a Autora seja beneficiária. 

Neste contexto, condeno a Reclamada a pagar à Autora as 

seguintes verbas rescisórias, devendo ser utilizado para fins 

rescisórios o salário mensal da Reclamante, conforme contracheque 

juntado aos autos sob o ID d018c6b – Pág. 1: 

• Salários de novembro de 2017 a setembro de 2018; 

• Saldo de salário de 22 dias, relativos a outubro de 2018; 

• Aviso prévio indenizado de 30 dias; 

• 4/12 avos de 13º salário proporcional de 2017; 

• 10/12 avos de 13º salário proporcional de 2018; 

• Férias integrais, acrescidas de 1/3 (período aquisitivo de 

01.09.2017 a 31.08.2018); 

• 3/12 avos de Férias proporcionais, acrescidas de 1/3 

(período aquisitivo de 01.09.2018 a 21.11.2018); 

• Depósitos de FGTS, incidentes sobre todos os valores pagos e 

devidos à Autora, no curso do pacto laboral, inclusive sobre 

as verbas rescisórias, apurados na forma do art. 15, caput, 

da Lei nº 8.036/90; 

• Indenização de 40% do FGTS, incidente sobre todos os valores 

relativos ao FGTS, observadas todas as verbas pagas e 

devidas no curso do pacto laboral da Autora, acrescidos 

daqueles incidentes sobre as verbas rescisórias, apuradas na 

forma do art. 18, § 1º da Lei nº 8.036/90, com exceção do 

aviso prévio indenizado (OJ 42, da SDI-I, do TST). 

Superado o pedido de indenização por estabilidade gestacional, 

passo ao exame do pleito de indenização por dispensa discriminatória. 

Estabelece o art. 4º, da Lei nº 9.0929/95 que "o rompimento da 

relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, 

além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado 

optar entre: I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o 
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período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, 

corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais; II - a 

percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, 

corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais." 

O empregador, por sua função de comando, pode agir em diversas 

situações de forma discriminatória, onde coloca o empregado em 

situação de humilhação e inferioridade. Por vezes, a discriminação é 

clara. Em outras, vem travestida de legalidade.  

A discriminação direta é a de mais fácil percepção, e ocorre 

por um ato ativo do empregador, que se coloca de forma clara e funda-

se em critérios não permitidos em nossa legislação. Ocorre quando o 

empregador adota medidas ou políticas de gerenciamento em cuja 

finalidade se pode identificar atitudes discriminatórias contra uma 

pessoa em particular ou mesmo a um grupo de pessoas. Na forma direta, 

o ato discriminatório é explícito, pois plenamente verificado a partir 

da análise de seu conteúdo. 

No exemplo de discriminação direta estão o estabelecimento de 

condições desnecessárias para a contratação, promoção ou exercício de 

determinadas atividades, tais como exigência de sexo, de estado civil, 

ou de idade.  

Ocorre, portanto, de forma aberta, clara, com o empregador 

ofendendo o direito de igualdade do empregado. Ou seja, a 

discriminação ocorre abertamente, com o sujeito ativo agredindo 

claramente o direito à igualdade e todas as normas que o sustentam. 

Por outro lado, a discriminação indireta também advém de um 

ato positivo do empregador, aparentemente neutro, mas que, por via 

obliqua, tem efeitos proibidos, discriminatórios e prejudiciais ao 

trabalhador ou a um determinado grupo de trabalhadores. 

Nesta, diferentemente da discriminação direta, pouco importa a 

alegação de boa-fé do empregador. Isto porque, se na discriminação 

direta as discussões de nexo causal são determinantes, na indireta, 

contrariamente, o que importa são os efeitos do ato positivo 

aparentemente neutro. 

Nesta espécie de discriminação, o ato ilícito acoberta-se pelo 

manto da legalidade mas, na realidade, descumpre os direitos 

fundamentais do empregado. Dessa forma, torna mais difícil sua 

identificação e punição. Tem assim uma aparência de igualdade, mas na 

realidade consubstancia-se em uma situação de desigualdade.  

Nas discriminações ocultas, o ato discriminatório reveste-se 

de má-fé, porém este se dá de forma velada, não declarada, e de 

difícil identificação, sendo disfarçado pelo emprego de instrumentos 

aparentemente neutros, ocultando a real intenção efetivamente 

discriminatória. Ou, como explica Pinho Pedreira, “nas discriminações 
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ocultas o motivo proibido e não confessado é realmente o determinante, 

embora disfarçado sob a capa de uma outra causa.”  

A Constituição Federal de 1988 traz, em seu artigo 3º, IV, a 

intenção de proteção a qualquer tipo de discriminação, almejando o bem 

de todos.  

Constata-se que referido inciso refuta o preconceito de 

origem, raça, sexo, cor, idade. Porém, vai mais longe, quando afirma 

que deve ser coibida “quaisquer outras formas de discriminação”.  

O rol, portanto, não é taxativo. Qualquer situação que 

comprometa o indivíduo, denotando preconceito, há que ser rejeitada.  

Portanto, nosso ordenamento jurídico, ao ratificar a Convenção 

111 da OIT, firmou o compromisso internacional de erradicar das 

relações de trabalho todo e qualquer tipo de discriminação, tendo em 

vista que referido diploma aponta para a necessidade de se tolher 

essas práticas ilícitas.  

Nesse sentido, a Lei 9.029 de 13 de abril de 1995 trouxe, em 

termos de proteção, uma verdadeira inovação, na medida em que proíbe e 

define o que são práticas de natureza discriminatória, assim definindo 

o ato discriminatório, em seu artigo 1º: "É proibida a adoção de 
qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à 
relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, 

raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação 

profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as 

hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso 

XXXIII do art. 7o da Constituição Federal." 

Não se trata, pois, de faculdade, mas sim de uma proibição. O 

empregador não pode, ainda que queira, adotar práticas que possuam 

natureza discriminatória, quaisquer que sejam. 

Referido artigo trata também da relação pré-contratual, uma 

vez que proíbe a prática discriminatória tanto no acesso a relação de 

emprego quanto em sua manutenção. Dessa forma, não pode o empregador, 

sob nenhum pretexto, adotar atitudes que se constituam em atos 

discriminatórios.  

Ainda, deve-se considerar que as situações descritas na Lei 

são exemplificativas, podendo-se aplicar as penalidades, por analogia, 

a qualquer situação discriminatória que cause prejuízo ao indivíduo, 

nos do artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.  

Assim, qualquer prática discriminatória da empresa cuja 

finalidade seja estabelecer restrições ao acesso de determinada pessoa 

ao emprego ou à manutenção desse, ou que venha a ser determinante de 

seu desligamento, mesmo quando relacionada a discriminação por sexo, 

origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, 
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ressalvado o caso do menor art. 7º, XXXIII, CF) encontra-se 

terminantemente proibida. 

Portanto, a proteção do art. 4º, da Lei nº 9.029/95, 

consistente uma delas a reintegração se dá em razão da declaração de 

nulidade da dispensa fundada em ato discriminatório. Vale dizer que se 

o ato é nulo de pleno direito, também o são suas consequências, 

devendo ser recomposta a situação havida antes do ato nulo.  

Destaque-se que é faculdade exclusiva do empregado o tipo de 

penalização pecuniária a ser imposta a empresa. Como visto, a Lei dá 

ao lesado o direito de escolher, dentre as opções determinadas, qual 

delas melhor satisfaz suas intenções de reparação. 

A Reclamante, no caso destes autos, formulou pedido de 

indenização.  

A apreciação do pleito formulado tem como necessidade 

imprescindível que a Reclamada tivesse ciência de que a Reclamante 

estava grávida a fim de apurar a existência ou não de conduta 

discriminatória adotada por aquela. 

O ônus de provar que a Reclamada tinha ciência de tal fato, 

gravidez da Reclamante, é desta, conforme preconiza o art. 818, I, da 

CLT.  

Da análise do acervo probatório contido nestes autos, tenho 

que a Reclamante não se desincumbiu processualmente do ônus de prova 

que detinha, já que não demonstrou que a Reclamada tinha ciência de 

sua gravidez. 

Diante da não desincumbência do ônus de prova de que tinha a 

Reclamante, julgo improcedente o pleito de indenização em virtude de 

dispensa discriminatória. 

2.3.3. – Do Acúmulo de Funções. Do Desvio de Funções. 

A Reclamante narra que foi “contratada para a função de 

"atendente", a mesma realizava serviços alheios ao contrato de 

trabalho laborando habitualmente como operadora de caixa e limpeza 

geral da loja”. 

Diante disso, formulou pedido de condenação da Reclamada em um 

plus salarial de 30% de seu salário, além de reflexos. 

A Reclamada, por sua vez, sustenta que “Todas as funções 

desempenhadas pela Reclamante são inerentes ao cargo de atendente 

comercial”. 

Examino. 

Da análise dos autos resta incontroverso que a Reclamante foi 
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contratada para exercer a função de atendente. 

Em avanço, é preciso esclarecer que não é qualquer acúmulo de 

tarefas que gera direito a uma contraprestação adicional à remuneração 

pactuada entre as partes, mas apenas aquela que, efetivamente, 

extrapole as funções para as quais foi contratado, acarretando, assim, 

um desequilíbrio no contrato de trabalho. 

Este é, aliás, o raciocínio contido no parágrafo único do art. 

456 da CLT: 

“à falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal 

respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e 
qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal”. 

Grifei. 

É importante esclarecer o exercício regular do jus variandi 

confere ao empregador o direito de organizar o seu empreendimento, 

distribuindo as funções a serem desempenhadas pelos seus 

trabalhadores, dentro da jornada contratada. 

Além disso, pode o empregador atribuir outras funções 

distintas daquelas inicialmente pactuadas, sem que isso implique em 

eventual desvio ou acúmulo de função, o que não enseja o direito a 

qualquer pagamento de incremento salarial. 

Importa destacar como vem se comportando a jurisprudência 

trabalhista quanto à acumulação de funções neste Egrégio Regional: TRT 

RO 0011686-06.2013.5.18.0002, 1ª Turma, Rel. Des. Gentil Pio de 

Oliveira, DEJT 25.08.2014; TRT RO 0011000-84.2013.5.18.0011, 2ª Turma, 

Rel. Des. Platon Teixeira de Azevedo Filho, DEJT 09.06.2014; e TRT RO 

0010003-61.2014.5.18.0013, 3ª Turma, Rel. Des. Mário Sérgio Bottazzo, 

DEJT 11.08.2014. 

Pertinente, ainda, o seguinte julgado do colendo TST: 

“RECURSO DE REVISTA. (...) ACÚMULO DE FUNÇÃO. 1 - Nos termos 
do art. 456, parágrafo único, da CLT, diante da falta de prova 
ou de cláusula expressa a respeito, o recorrente se obriga a 
todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. 
Além disso, a CLT não exige a contratação de um salário 
específico para remunerar cada uma das tarefas desenvolvidas 
pelo empregado, assim como não obsta que um único salário seja 
fixado para remunerar todas as atividades executadas durante a 
jornada laboral. 2- O exercício de atividades diversas, 
compatíveis com a condição pessoal do trabalhador, não enseja 
o pagamento de um plus salarial por acúmulo de funções, porque 
remuneradas pelo salário todas as tarefas desempenhadas dentro 
da jornada de trabalho. 3 - O empregador, no exercício do jus 
variandi (art. 2°, caput, da CLT), pode alterar as funções de 

seus empregados, desde que as novas atividades sejam 
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compatíveis com aquelas já exercidas e que não implique em 

majoração de carga horária, situação em que não há alteração 

contratual lesiva. Recurso de revista a que se nega 

provimento. (...)” (TST RR 961500-16.2006.5.09.0015, Rel. 

Ministra Kátia Magalhães Arruda, DEJT 16.02.2011). 

Dessa forma, do exame do arcabouço probatório contido nestes 

autos, em especial das atividades desempenhadas pela Demandante, como 

operadora de caixa, limpeza geral da loja e a função de atendente, é 

possível constatar que tais atividades eram desempenhadas em regime de 

complementaridade, ou seja, durante a jornada de trabalho da Autora, o 

que não configura qualquer ilícito perpetrado pela Demandada que 

justifique reparação via plus salarial. 

Diante do registrado, não há se falar em pagamento de plus 

salarial pelas atribuições desempenhadas pela Reclamante, razão pela 

qual julgo improcedente a pretensão formulada, bem como o pleito de 
reflexos. 

2.3.4. – Da Multa do Artigo 467, da CLT. 

Considerando que a defesa apresenta não elevou qualquer 

parcela a status de incontroverso, julgo improcedente o pleito 

formulado. 

2.3.5. – Da Dedução. 

Autorizo, visando evitar enriquecimento sem justo motivo da 

Autora, a dedução das parcelas contidas no TRCT de ID d018c6b, Pags. 

4-5, e os depósitos fundiários havidos durante o contrato de trabalho. 

2.3.6. – Da Justiça Gratuita 

Considerando que não há nos autos indícios de que a Reclamante 

se encontre empregada, percebendo salário superior a 40% do teto do 

Regime Geral da Previdência Social – RGPS (R$ 5.839,45), ônus 

probatório da Reclamada (art. 818, II, da CLT), entendo que sua renda 

não é superior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS (R$ 

2.335,78), razão pela qual defiro o requerimento por ela formulado, com 

amparo no artigo 790, § 3º, do texto celetista, alterado pela Lei 

13.467/17. 

2.3.7. - Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais. 

Condeno a parte Reclamada a pagar ao advogado da parte 

Reclamante honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor 

da liquidação (sem cômputo de custas e contribuição previdenciária), 

considerando: o grau de zelo do profissional evidenciado; que a 

prestação de serviços se deu exclusivamente nessa capital; o valor 

atribuído à causa; que o grau de complexidade das questões discutidas 
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não exigem nenhum estudo específico ou pesquisa mais aprofundada e que 

o profissional não criou incidentes infundados. 

No que se refere aos honorários advocatícios do advogado da 

parte Reclamada, ressalto que a CLT, alterada pela Lei nº 13.467/17, 

em seu art. 791-A, que: 

“Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos 

os honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% 

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o 

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito 

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o 

valor atualizado da causa.” 

O dispositivo legal supramencionado é claro, dispensando 

maiores questionamentos ou indagações hermenêuticas, não se podendo 

dizer o mesmo, dos § § 3º e 4º, do mesmo artigo supramencionado, sendo 

que este último, inclusive, é discutido nos autos da ADIn 5766, 

ajuizada pela Procuradoria Geral da República, pendente de julgamento 

no Excelso Pretório, e que dispõem expressamente: 

§ 3º “Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará 

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação 

entre honorários.” 

§ 4º “Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que, 
desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro 
processo, créditos capazes de suportar a despesa, as 
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 
se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da 
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 
a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, 
tais obrigações do beneficiário.” 

O § 4º, supramencionado, é alvo de muitas críticas e polêmico 

no meio jurídico e acadêmico, sendo, conforme já mencionado, objeto da 

ADIn 5766, e, mesmo na análise desta questão, pelo Supremo Tribunal 

Federal, os mais brilhantes juristas e magistrados não interpretam de 

forma pacífica a constitucionalidade do referido dispositivo e do seu 

alcance ou aplicabilidade, tendo o Eminente Ministro Fux, pedido vista 

dos autos para análise mais acurada, após votos proferidos em sentidos 

diferentes pelos Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin. 

Na ADIn, pela análise dos dois primeiros votos proferidos, já 

é possível verificar que existe uma preocupação com o alcance da 

restrição ao acesso à Justiça, perpetrado pela lei da Reforma 

Trabalhista. 

Em sua análise, o Relator do processo, Ministro Luis Roberto 
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Barroso, manifestou-se pela constitucionalidade do texto da reforma, 

no aspecto atacado pela ADIn 5766.  

Entendeu, todavia, o Eminente magistrado relator, que o valor 

destinado ao pagamento de honorários de sucumbência e periciais, não 

poderá exceder a 30% do valor líquido dos créditos recebidos pelo 

trabalhador, e que os referidos créditos somente poderão ser 

utilizados quando excederem o teto de benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social, a cargo do INSS, que atualmente é de R$ 5.645,89, 

atenuando, assim, as restrições impostas pelos comandos do § 4º do 

art. 791-A da CLT. 

Por outro lado, o Ministro Edson Fachin, antecipou seu voto, 

onde faz uma análise hermenêutica profunda e contundente, votando no 

seguinte sentido: 

"Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade contra 

dispositivos da Consolidação das Leis Trabalhistas, inseridos 

pela Lei 13.467/2017, que mitigaram, em situações específicas 

que enumera, o direito fundamental à assistência jurídica 

integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, da CRFB) e, 

consequentemente, o direito fundamental de acesso à Justiça 

(art. 5º, XXXV, da CRFB). 

Nas razões da presente ação, subscrita pela Procuradoria-

Geral da República, argumenta-se que os dispositivos 

impugnados (art. 790-B, caput e § 4º; 791-A, § 4º, e 844, § 

2º, da CLT), todos inseridos pela Lei 13.467/2017, no âmbito 

da reforma trabalhista, padecem de inconstitucionalidade 

material, pois impõem restrições inconstitucionais às 

garantias fundamentais de assistência jurídica integral e 

gratuita (art.5º, LXXIV) e do acesso à Justiça (art. 5º, 

XXXV), afrontando também os princípios fundamentais da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e dos valores 

sociais do trabalho (art. 1º, IV), os objetivos fundamentais 

de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 

3º, I) e de erradicação da pobreza e da marginalização, bem 

como de redução das desigualdades sociais (art. 3º, III), além 

de afronta ao direito fundamental à isonomia (art. 5º, caput). 

A ação submetida à análise desta Suprema Corte aduz a 

inconstitucionalidade de restrições impostas ao direito 

fundamental à gratuidade e, por consequência, ao acesso à 

Justiça, perante a jurisdição trabalhista. As situações em que 

as restrições foram impostas são as seguintes: 

a) pagamento pela parte sucumbente no objeto da perícia de 

honorários periciais, no caso em que, mesmo sendo beneficiário 

da gratuidade, tenha obtido em juízo, em qualquer processo, 

créditos capazes de suportar a referida despesa; 

b) pagamento pela parte sucumbente no feito de honorários 
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de sucumbência, no caso em que, mesmo sendo beneficiário da 

gratuidade, tenha obtido em juízo, em qualquer processo, 

créditos capazes de suportar a referida despesa; e 

c) pagamento de custas processuais, no caso em que, mesmo 

sendo beneficiário da gratuidade, não compareça à audiência 

sem motivo legalmente justificável. 

Verifica-se, portanto, que o legislador ordinário, 

avaliando o âmbito de proteção do direito fundamental à 

gratuidade da Justiça, confrontou-o com outros bens jurídicos 

que reputou relevantes (notadamente a economia para os cofres 

da União e a eficiência da prestação jurisdicional) e impôs 

condições específicas para o seu exercício por parte dos 

litigantes perante a Justiça do Trabalho. 

Para avaliar se as restrições impostas afrontam, ou não, 

as normas constitucionais indigitadas, bem como se constituem 

restrições inconstitucionais aos próprios direitos 

fundamentais à gratuidade e ao acesso à Justiça, torna-se 

necessário partir da literalidade das garantias fundamentais 

em discussão: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

(...) 

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

A proteção constitucional ao acesso à Justiça e à 

gratuidade dos serviços judiciários também encontra guarida na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente da 

Segunda Turma, que associa tais garantias ao direito de ter 

direitos, reafirmando que restrições indevidas a estas 

garantias institucionais podem converter as liberdades e 

demais direitos fundamentais por elas protegidos em 

proclamações inúteis e promessas vãs.  

"EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA – DIREITO DAS PESSOAS 
NECESSITADAS AO ATENDIMENTO INTEGRAL NA COMARCA EM QUE 
RESIDEM, PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRERROGATIVA 
FUNDAMENTAL COMPROMETIDA POR RAZÕES ADMINISTRATIVAS QUE 
IMPÕEM, ÀS PESSOAS CARENTES, NO CASO, A NECESSIDADE DE 
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CUSTOSO DESLOCAMENTO PARA COMARCA PRÓXIMA ONDE A 
DEFENSORIA PÚBLICA SE ACHA MAIS BEM ESTRUTURADA – ÔNUS 
FINANCEIRO, RESULTANTE DESSE DESLOCAMENTO, QUE NÃO PODE, 
NEM DEVE, SER SUPORTADO PELA POPULAÇÃO DESASSISTIDA – 
IMPRESCINDIBILIDADE DE O ESTADO PROVER A DEFENSORIA 
PÚBLICA LOCAL COM MELHOR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA – MEDIDA 
QUE SE IMPÕE PARA CONFERIR EFETIVIDADE À CLÁUSULA 
CONSTITUCIONAL INSCRITA NO ART. 5º, INCISO LXXIV, DA LEI 
FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL QUE COMPROMETE 
E FRUSTRA DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PESSOAS NECESSITADAS –
SITUAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE INTOLERÁVEL – O 

RECONHECIMENTO, EM FAVOR DE POPULAÇÕES CARENTES E 

DESASSISTIDAS, POSTAS À MARGEM DO SISTEMA JURÍDICO, DO 

“DIREITO A TER DIREITOS” COMO RESSUPOSTO DE ACESSO AOS 

DEMAIS DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS – INTERVENÇÃO 

JURISDICIONAL CONCRETIZADORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL 

DESTINADO A VIABILIZAR O ACESSODOS NECESSITADOS À 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRALE À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITAS (CF, ART. 5º, INCISO LXXIV, E ART. 134) – 

LEGITIMIDADE DESSA ATUAÇÃO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS – O 

PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS 

PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA 

PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: 

IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO 

INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO 

CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA 

“RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES”(OU DA “LIMITAÇÃO DAS 

LIMITAÇÕES”) – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE 

SOBRE A OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO 

JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 

DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE 

RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO 

DAPROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA 

– PRECEDENTES – A FUNÇÃOCONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA 

PÚBLICA E AESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – 

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 763.667/CE; Relator 

Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.12.2013). 

Destaquei. 

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DEFENSORIA PÚBLICA – 
IMPLANTAÇÃO – OMISSÃO ESTATAL QUE COMPROMETE E FRUSTRA 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PESSOAS NECESSITADAS – SITUAÇÃO 
CONSTITUCIONALMENTE INTOLERÁVEL – O RECONHECIMENTO, EM 

FAVOR DE POPULAÇÕES CARENTES E DESASSISTIDAS, POSTAS À 

MARGEM DO SISTEMA JURÍDICO, DO “DIREITO A TER DIREITOS” 

COMO PRESSUPOSTO DE ACESSO AOS DEMAIS DIREITOS, LIBERDADES 

E GARANTIAS – INTERVENÇÃO JURISDICIONAL CONCRETIZADORA DE 
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PROGRAMA CONSTITUCIONAL DESTINADO A VIABILIZAR O ACESSO 

DOS NECESSITADOS À ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRAL E À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITAS (CF, ART. 5º, INCISO 

LXXIV, E ART. 134) – LEGITIMIDADE DESSA ATUAÇÃO DOS JUÍZES 

E TRIBUNAIS – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO 

EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO 

POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: 

IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO 

INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO 

CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA 

“RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS 

LIMITAÇÕES”) – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA 

OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL 

QUESE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS 

PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO 

SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA 

PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – 

PRECEDENTES –A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 

E A ESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – “THEMA 

DECIDENDUM” QUE SE RESTRINGE AO PLEITO DEDUZIDO NA 

INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE, UNICAMENTE, na “criação, 

implantação e estruturação da Defensoria Pública da 

Comarca de Apucarana” –RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM 

PARTE. (AI598.212/PR, Relator Ministro Celso de Mello, 

Segunda Turma,DJe 24.04.2014) 

Em artigo doutrinário sobre o direito fundamental à 

gratuidade da Justiça no Brasil, Peter Messitte, jurista 

norte-americano, narra a história da assistência jurídica 

gratuita no Brasil, especialmente evidenciando a legislação e 

os programas relacionados a esse direito de inegável 

importância para o ordenamento jurídico-constitucional 

brasileiro. (MESSITTE, Peter. Assistência Judiciária no 
Brasil: uma pequena história.In Revista da Faculdade de 

Direito da UFMG, p. 126-150.). Destaques acrescidos. 

Desde a Constituição de 1934, o direito à gratuidade da 

justiça é reconhecido como um direito de âmbito 

constitucional, fazendo parte do regime de garantias e 

direitos essenciais para a vida política e social brasileira.  

Com exceção da Constituição de 1937, todos os textos 

constitucionais posteriores reconheceram a importância de tal 

prerrogativa aos hipossuficientes econômicos com a finalidade 

de garantir-lhes o pleno acesso à Justiça. (MESSITTE, Peter. 

Assistência Judiciária no Brasil: uma pequena história. In 

Revista da Faculdade de Direito da UFMG, p. 135-138.) 

A Lei 1.060/1950 regulamentou o direito à gratuidade da 

Justiça no plano infraconstitucional, consolidando as diversas 
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normas sobre assistência jurídica gratuita, em seu sentido 

mais amplo. 

Esta referida lei que foi parcialmente substituída por 

disposições semelhantes do Código de Processo Civil de 2015, 

estabelece os requisitos essenciais para o pleno exercício do 

direito fundamental por ela regulamentado, tendo sido 

recepcionada pelas Constituições que lhe sucederam. 

Não se pode deixar de ressaltar que a gratuidade da 

Justiça apresenta-se como um pressuposto para o exercício do 

direito fundamental ao acesso à Justiça. Nas clássicas lições 

de Mauro Cappelletti:  

O movimento para acesso à Justiça é um movimento para 

a efetividade dos direitos sociais, ou seja, para a 

efetividade da igualdade. Nesta análise comparativa do 

movimento de acesso à Justiça, a investigação nos mostra 

três formas principais, três ramos principais que invadem 

número crescente de Estados contemporâneos. (...) 

(CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Trad. Tupinambá 

Pinto de Azevedo. In Revista do Ministério Público Nova 

Fase, Porto Alegre, v. 1, n. 18, p. 8-26, 1985, p. 9) 

Dos obstáculos, que comumente são indicados ao acesso à 

Justiça, os de ordem econômica costumam ser os primeiros e 

mais evidentes. 

Considerando que os custos da litigação perante o Poder 

Judiciário são muito altos, e que a jurisdição cível é 

bastante onerosa para os cidadãos em geral, verifica-se que há 

um afastamento significativo das classes economicamente mais 

frágeis do acesso à Justiça institucionalizada. 

Ainda as lições de Mauro Cappelletti merecem ser aqui 

reproduzidas: 

(...) 

O obstáculo causado pela pobreza, sobretudo. Pobreza 

econômica do indivíduo e ainda do grupo, e da população, 

com todas as trágicas consequências da pobreza econômica, 

a qual termina por ser, também, pobreza cultural,social e 

jurídica. Obstáculos, igualmente, resultantes da 

complexidade do sistema jurídico, da distância do 

governante em relação ao governado, dos abusos que exigem 

remédio jurisdicional, abusos individuais mas sempre mais 

abusos dos centros de poder econômico e político, no 

confronto de sujeitos que, amiúde, não dispõem de 

instrumentos válidos de proteção. 

Daí o fenômeno central dos estudos de sociologia e 

psicologia social, o fenômeno do sentimento de alienação 
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do cidadão frente aos obstáculos institucionais e legais. 

(CAPPELLETTI,Mauro. Acesso à Justiça. Trad. Tupinambá 

Pinto de Azevedo. In Revista do Ministério Público Nova 

Fase, Porto Alegre, v. 1, n.18, p. 8-26, 1985, p. 15) 

Além da Constituição da República, o direito fundamental 

de acesso à Justiça também é protegido por normas 

internacionais, notadamente pelo artigo 8º da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, também conhecida como 

Pacto de São José da Costa Rica, que assim dispõe: 

Art. 8º Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 

qualquer acusação penal contra ela, ou para que se 

determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 

trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza. 

Trata-se, indubitavelmente, de garantia fundamental cuja 

previsão em normas internacionais indica sua dúplice eficácia 

em nosso ordenamento jurídico-constitucional, a reforçar, de 

forma contundente, a proteção ao direito fundamental à 

gratuidade da Justiça. 

É preciso reconhecer, também, a relação da gratuidade da 

Justiça e, consequentemente, do acesso à Justiça, com a 

isonomia. A desigualdade social gerada pelas dificuldades de 

acesso isonômico à educação, mercado de trabalho, saúde, 

dentre outros direitos de cunho econômico, social e cultural, 

impõe que seja reforçado o âmbito de proteção do direito que 

garante outros direitos, especialmente a isonomia. A 

restrição, no âmbito trabalhista, das situações em que o 

trabalhador terá acesso aos benefícios da gratuidade da 

justiça, pode conter em si a aniquilação do único caminho de 

que dispõem esses cidadãos para verem garantidos seus direitos 

sociais trabalhistas. 

A defesa em juízo de direitos fundamentais que não foram 

espontaneamente cumpridos ao longo da vigência dos respectivos 

contratos de trabalho, em muitas situações, depende da 

dispensa inicial e definitiva das custas do processo e 

despesas daí decorrentes, sob pena de não ser viável a defesa 

dos interesses legítimos dos trabalhadores. 

E, nesse contexto, a Lei 13.467/2017 atualizou, no âmbito 

da chamada reforma trabalhista, o modelo de gratuidade da 

Justiça Laboral, impondo condições restritivas ao exercício 

desse direito por parte dos litigantes trabalhadores. 

Ainda que sejam consideradas adequadas, necessárias e 

razoáveis as restrições impostas ao âmbito de proteção dos 
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direitos fundamentais à gratuidade e acesso à Justiça pelo 

legislador ordinário, duvidosa apresenta-se a sua 

constitucionalidade em concreto, ou seja, aquela aferida 

diante das diversas e possíveis situações da realidade, em que 

se vislumbra a consequência de esvaziamento do interesse dos 

trabalhadores, que na condição de hipossuficientes econômicos, 

não terão como demandar na Justiça Trabalhista, em virtude do 

receio de que suas demandas, ainda que vencedoras, retornem-

lhes muito pouco do valor econômico efetivamente perseguido e, 

eventualmente, devido. 

É preciso restabelecer a integralidade do direito 

fundamental de acesso gratuito à Justiça Trabalhista, 

especialmente pelo fato de que, sema possibilidade do seu 

pleno exercício por parte dos trabalhadores, é muito provável 

que estes cidadãos não reúnam as condições mínimas necessárias 

para reivindicar seus direitos perante esta Justiça 

Especializada.  

Assim sendo, impõe-se, nesse contexto, uma interpretação 

que garanta a máxima efetividade desse direito fundamental, 

sob pena de esvaziar-se, por meio de sucessivas restrições, 

ele próprio e todos os demais direitos por ele assegurados.  

Quando se está a tratar de restrições legislativas 

impostas a garantias fundamentais, como é o caso do benefício 

da gratuidade da Justiça e, como consequência, do próprio 

acesso à Justiça, o risco de violação em cascata de direitos 

fundamentais é iminente e real, pois não se está a resguardar 

apenas o âmbito de proteção desses direitos fundamentais em 

si, mas de todo um sistema jurídico-constitucional de direitos 

fundamentais deles dependente. 

Mesmo que os interesses contrapostos a justificar as 

restrições impostas pela legislação ora impugnada sejam 

assegurar uma maior responsabilidade e um maior compromisso 

com a litigância para a defesa dos direitos sociais 

trabalhistas, verifica-se, a partir de tais restrições, uma 

possibilidade real de negar-se direitos fundamentais dos 

trabalhadores pela imposição de barreiras que tornam 

inacessíveis os meios de reivindicação judicial de direitos, o 

que não se pode admitir no contexto de um Estado Democrático 

de Direito. 

O desrespeito das relações contratuais, no ambiente 

laboral, exige por parte do legislador ordinário que sejam 

facilitados, e, não, dificultados, os meios legalmente 

reconhecidos para que os trabalhadores possam ver garantidos 

os seus direitos fundamentais de origem trabalhista. 

O benefício da gratuidade da Justiça é uma dessas 

garantias fundamentais, cuja finalidade precípua foi, na linha 
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das constituições brasileiras anteriores, dar máxima 

efetividade ao direito fundamental de acesso à Justiça por 

parte dos titulares de direitos fundamentais que não estejam 

em condições de arcar com os custos financeiros de uma demanda 

judicial. 

O conteúdo mesmo do direito à gratuidade da Justiça, cujos 

requisitos essenciais para o seu exercício são aferidos, há 

décadas, na forma da legislação de regência (Lei 1.060/1950 e, 

atualmente, c/c Lei 13.105/2015), impõe-se, inclusive perante 

o legislador infraconstitucional, como um direito fundamental 

da parte que não tem recursos para custear uma demanda 

judicial.  

Nas lições de Nelson Nery Júnior:  

“(...) Se a lei, atendendo ao preceito constitucional, 

permite o acesso do pobre à Justiça, como poderia fazer 

com que, na eventualidade de perder a ação, tivesse que 

arcar com os honorários advocatícios da parte contrária? 

Seria, a nosso juízo, vedar o acesso ao Judiciário por via 

transversa porque, pendente essa espada de Dâmocles sobre 

a cabeça do litigante pobre, jamais iria ele querer 

promover qualquer ação judicial para a garantia de um 

direito ameaçado ou violado. (NERY JÚNIOR, Nelson. 

Princípios do processo na Constituição Federal. São Paulo 

: RT, 2013, p.127) 

Importante ressaltar que não há inconstitucionalidade no 

caput do artigo 790-B da CLT, com a redação da Lei 

13.467/2017, quando admite a possibilidade de imputação de 

responsabilidade ao trabalhador sucumbente, pois admitir a 

imputação é ato distinto de tornar imediatamente exigível tal 

obrigação do beneficiário da justiça gratuita. Se cessadas as 

condições que deu ao trabalhador o direito ao beneficio da 

gratuidade da justiça, admite-se a cobrança das custas e 

despesas processuais. 

Não se apresentam consentâneas com os princípios 

fundamentais da Constituição de 1988 as normas que autorizam a 

utilização de créditos, trabalhistas ou de outra natureza, 

obtidos em virtude do ajuizamento de um processo perante o 

Poder Judiciário, uma vez que este fato – sucesso em ação 

ajuizada perante o Poder Judiciário – não tem o condão de 

modificar, por si só, a condição de miserabilidade jurídica do 

trabalhador. 

É importante consignar que a mera existência de créditos 

judiciais, obtidos em processos trabalhistas, ou de outra 

natureza, não é suficiente para afastar a situação de pobreza 

em que se encontrava a parte autora,no momento em que foram 
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reconhecidas as condições para o exercício do seu direito 

fundamental à gratuidade da Justiça. 

Ora, as normas impugnadas que impõem o pagamento de 

despesas processuais, independentemente da declaração oficial 

da perda da condição de hipossuficiência econômica, afrontam o 

próprio direito à gratuidade da Justiça e, consequentemente, o 

próprio direito ao acesso à Justiça. 

Da mesma forma, importante afirmar que o benefício da 

gratuidade da Justiça não constitui isenção absoluta de custas 

e outras despesas processuais, mas, sim, desobrigação de pagá-

las enquanto perdurar o estado de hipossuficiência econômica 

propulsor do reconhecimento e concessão das prerrogativas 

inerentes a este direito fundamental (art. 5º,LXXIV, da CRFB).  

É certo que não se pode impedir o trabalhador, ainda que 

desidioso em outro processo trabalhista, quando comprovada a 

sua hipossuficiência econômica, de ajuizar outra demanda sem o 

pagamento das custas processuais.  

O direito fundamental à gratuidade da Justiça, notadamente 

atrelado ao direito fundamental de acesso à Justiça, não 

admite restrições relacionadas à conduta do trabalhador em 

outro processo trabalhista, sob pena de esvaziamento de seu 

âmbito de proteção constitucional. 

A conformação restritiva imposta pelas normas ora 

impugnadas afronta não apenas o próprio direito fundamental à 

gratuidade, mas também, ainda que de forma mediata, os 

direitos que esta garantia fundamental protege, o que se 

apresenta mais concreto com a invocação do direito fundamental 

ao acesso à Justiça e dos direitos sociais trabalhistas, 

eventualmente, desrespeitados nas relações contratuais 

respectivas. 

O direito fundamental à gratuidade da Justiça encontra-se 

amparado em elementos fundamentais da identidade da 

Constituição de 1988, dentre eles aqueles que visam a 

conformar e concretizar os fundamentos da República 

relacionados à cidadania (art. 1º, III, da CRFB), da dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB), bem como os 

objetivos fundamentais de construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária (art. 3º, I , da CRFB) e de erradicação da 

pobreza e da marginalização, bem como a redução das 

desigualdades sociais (art. 3º,III, da CRFB). 

Apresenta-se relevante, nesse contexto, aqui dizer 

expressamente que a gratuidade da Justiça, especialmente no 

âmbito da Justiça laboral, concretiza uma paridade de 

condições, propiciando às partes em litígio as mesmas 

possibilidades e chances de atuarem e estarem sujeitas a uma 
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igualdade de situações processuais. É a conformação específica 

do princípio da isonomia no âmbito do devido processo legal. 

As limitações impostas pela Lei 13.467/2017 afrontam a 

consecução dos objetivos e desnaturam os fundamentos da 

Constituição da República de 1988, pois esvaziam direitos 

fundamentais essenciais dos trabalhadores, exatamente, no 

âmbito das garantias institucionais necessárias para que lhes 

seja franqueado o acesso à Justiça, propulsor da busca de seus 

direitos fundamentais sociais, especialmente os trabalhistas. 

Assim sendo, o pedido da presente ação direta de 

inconstitucionalidade deve ser julgado procedente. 

É como voto."  

Da transcrição do voto do Ministro Fachin, integralmente aqui 

trazido, verifica-se uma verdadeira aula de hermenêutica, sendo que a 

constitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT, alterada pela Lei 

13.467/17, foi analisada sob vários critérios exegéticos e não 

sobreviveu a nenhum. 

Tratando-se de norma nova, principalmente com o potencial 

ofensivo da norma ora analisada, não pode o juiz, como intérprete, 

deixar de observar sua constitucionalidade, o que vem sendo feito pelo 

Excelso Pretório, nos autos da ADIn 5766. 

No entanto, por se tratar de matéria afeta a praticamente 

todas as ações que são submetidas a este juízo, necessário, também que 

seja lançado aqui, em virtude da urgência que a matéria requer pelo 

que não comporta aguardar a decisão final da referida ADIn, que 

certamente lançará luzes mais fortes e brilhantes sobre a matéria, mas 

não exime o nosso dever de hermeneuta no caso concreto. 

A Hermenêutica, segundo Heidegger, citado por Herkenhoff1 é o 

estudo do compreender. Para o filósofo, o mundo consiste numa rede de 

relações, e pode ser concebido matematicamente, teologicamente ou por 

meio da linguagem, que é o que interessa ao hermeneuta. 

De acordo com Carlos Maximiliano2, “Interpretar é aplicar, 

esclarecer; dar significado de vocábulo, atitude ou gesto; reproduzir 

por outras palavras um pensamento exteriorizado; mostrar o sentido 

verdadeiro de uma expressão; extrair de frase, sentença ou norma, tudo 

que na mesma se contém”. 

Diz ainda, este que é um dos maiores doutrinadores do Direito: 

“Toda lei é uma obra humana e aplicada por homens; portanto, 

imperfeita na forma e no fundo, e dará duvidosos resultados práticos, 

se não verificarem, com esmero, o sentido e o alcance de suas 

prescrições”. 

Cito, por fim a lição de Maximiliano, que nos remete a uma 
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grande responsabilidade na função hermenêutica: 

“Interpretar uma expressão do Direito não é simplesmente 

tornar claro o respectivo dizer, abstratamente falando; é, 

sobretudo, revelar o sentido apropriado para a vida real, e 

conducente com uma decisão reta”. 

Destarte, seguindo as lições do eminente hermeneuta Carlos 

Maximiliano, entendo que a melhor interpretação dada à questão 

relativa à constitucionalidade do § 4º, do art. 791-A, com redação que 

lhe conferiu a Lei 13.467/17, foi aquela que nos brindou o voto do 

Ministro Edson Fachin, supratranscrito, tendo em vista que lançou 

luzes sobre a matéria, reparou erros do legislador ordinário que 

restringiriam o acesso à Justiça aos hipossuficientes econômicos; e, 

sobretudo, esclareceu que uma decisão reta não admite afugentar 

aqueles que tem fome e sede de justiça, sem que sejam saciados. 

Assim sendo, reputo que o Ministro Fachin fez apropriada 

interpretação sociológica da lei, compreendida esta, como a 

interpretação que se baseia na adaptação do sentido da lei às 

realidades e necessidades sociais.  

Esta interpretação está prevista no art. 5º da Lei 12.376/2010 

(Lei de Introdução às Normas do Direito Civil, 12.376/2010), que 

prescreve: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigência do bem comum”, posto que o demandismo 

irresponsável deve ser coibido, todavia, não ao custo de negar o 

acesso à justiça ao trabalhador pobre. 

Isto ainda, associado ao custo de fomentar ainda mais a 

delinquência patronal que se vale do já colapsado sistema jurídico 

trabalhista brasileiro que possui número gigantesco de processos, não 

por que os trabalhadores litigam muito, mas pelo elevado abuso do 

ilícito por parte de grandes empresas, que lucram com o não pagamento 

das verbas trabalhistas previstas em lei. 

E, neste aspecto, praticando atos de dumping social, o que se 

pode observar pelos números do CNJ, onde se verifica que a maioria dos 

processos trabalhistas se reclama o não pagamento de verbas 

rescisórias e contratuais, e que a maioria esmagadora das ações, são 

julgadas procedentes, ainda que apenas em parte. 

No entanto, os arautos da reforma trabalhista, propugnam por 

uma interpretação literal da lei, e, não obstante seja sabido que a 

interpretação gramatical ou literal é a mais pobre possível das 

interpretações, lançarei meus singelos argumentos sobre a 

interpretação literal que a matéria requer. 

Não é controverso e está indene de qualquer disputa 

hermenêutica que na legislação pátria, assim como em todos os países 

democráticos e civilizados, todos, inclusive juízes e parlamentares 
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devem observar a Supremacia da Constituição. 

Com relação ao acesso à Justiça, como bem expôs o Ministro 

Edson Fachin, no voto supratranscrito, a Constituição Federal de 1988, 

estabelece: 

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: 

(...) 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito; 

(...) 

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Nota-se claramente que a Lei 13.467/17, impôs ao litigante 

hipossuficiente trabalhista, restrições que não foram imputadas a 

outros beneficiários da justiça gratuita de outros ramos do Poder 

Judiciário, havendo, assim, afronta ao disposto no caput do art. 5º da 

CF/88. 

Além do mais, a referida Lei da Reforma Trabalhista, tenta 

excluir da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça ao direito, 

mediante imposição de pagamento de custas, despesas e honorários que o 

trabalhador hipossuficiente não suporta, expondo-o ainda mais ao risco 

de exploração e desproteção, malferindo, de forma maliciosa e sub-

reptícia, o disposto na cláusula pétrea do art. 5º, XXXV. 

E, finalmente, como querem interpretação literal passamos a 

fazê-la. 

O § 4º do art. 791-A, da CLT, com redação dada pela Lei nº 

13.467/17, vilipendia literalmente os comandos estampados no art. 5º, 

LXXIV da CF/88, que estabelece que “o Estado prestará assistência 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

Assim, literalmente, como querem, quando o artigo 5º, LXXIV 

estatui que o Estado prestará, não está afirmando que pode, mas que 

deve prestar assistência aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. 

Se a dúvida é quanto ao significado do vocábulo “integral”, 

assim a definem os Dicionários AURÉLIO, MICHAELIS e PRIBERAM, conforme 

demonstraremos a seguir.  

Tal vocábulo, "integral", para Aurélio Buarque de Holanda é 

definido como: "Inteiro"; "total"; "Integrante". Por sua vez, extrai-
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se do dicionário Michaelis que "integral" significa o "que é ou está 

completo"; "que não foi diminuído." No mesmo caminhar, extraí-se do 

dicionário PRIBERAM para o qual "integral" é conceituado como "que não 

tem qualquer falta, diminuição ou redução.". 

De igual modo, infere-se dos dicionários anteriormente 

mencionados o que vem a ser a definição de "Gratuito". 

Nessa quadra, para Aurélio Buarque de Holanda, "gratuito" 

significa "feito, dado de graça". Por seu turno, para Michaeles, 

"gratuito" é aquilo "que dispensa pagamento, de graça, grátis;". E, na 

mesma esteira, extraí-se do dicionário PRIBERAM que "gratuito" 

consiste no que é "feito, dado de graça." 

Prosseguindo, definem os dicionários já mencionados o que vem 

a ser "insuficiência". 

No particular, ao definir o vocábulo "insuficiência", Aurélio 

Buarque de Holanda o define como "exiguidade, deficiência.". Por sua 

vez, Michaeles, assevera que o vocábulo "insuficiência" é "que não é o 

suficiente, que não é o bastante.". No mesmo caminhar, infere-se a 

definição do dicionário PRIBERAM para o vocábulo "insuficiência", como 

sendo "exiguidade, deficiência." 

E finalmente trago a baila o significado do vocábulo 

"recursos", estabelecido pelos dicionaristas já mencionados. 

O filólogo Aurélio Buarque de Holanda o define como "meio, o 

que serve para alcançar um fim.". Já Michaeles, fixa que o vocábulo 

"recursos" é "meio de que se lança mão para vencer uma dificuldade ou 

um embaraço, venábulo." E, o dicionário PRIBERAM define como "meio, o 

que serve para alcançar um fim.". 

Deste modo, embora sejam claros os termos utilizados no art. 

5º, LXXIV, da CF/88, parece que alguns ainda têm dúvidas sobre o 

significado do vocábulo “integral”. 

Todavia, dificuldade não há. Integral é o que é total, 

completo, que não tem qualquer falta. 

Assim sendo, o benefício da Justiça Gratuita, deve ser 

"total", "completo", "não faltar nada", ou seja, abranger custas, 

despesas, honorários e tudo que for necessário para o acesso à 

Justiça. 

A única condição estabelecida para o benefício da justiça 

gratuita é a insuficiência de recursos. 

Destarte, por todo exposto, enquanto o Excelso Pretório não 

apresentar uma melhor definição e jurídico ou uma limitação quanto ao 

significado e alcance do vocábulo “integral”, contido no art. 5º, 

LXXIV da CF/88, reputo como corretas as definições dadas pelos 
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dicionaristas supramencionados. 

Registro, que doutrinadores respeitáveis afirmam que a 

imposição de honorários advocatícios e pagamento de custas aos 

trabalhadores se trata de um novo princípio do Direito do Trabalho, 

que denominam “princípio do demandismo responsável” ou denominações 

equivalentes, o que, data máxima vênia, não deve prosperar, tendo em 

vista que o ordenamento jurídico sempre foi restritivo ao demandismo 

irresponsável, tanto que os arts. 14, 16, 17, 18, 31, 129, 339, 340, 

341, 574, 600, 601,811, do CPC de 1973, já estabeleciam sanções para 

aqueles que alterassem a verdade dos fatos; litigassem de má-fé; ou 

praticassem atos atentatórios à dignidade da Justiça; ou ao exercício 

da Jurisdição; ou contrários à lealdade processual; o que praticamente 

não foi alterado pelo Novo CPC. 

Da mesma forma, o Código Civil dispõe em seu art. 187, que 

comete ato ilícito, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa fé e pelos bons costumes, sendo que o art. 186 do mesmo 

código, assim como a Constituição Federal, no art. 5º, V e X, impõe 

aqueles que praticarem atos ilícitos que importarem danos a outrem, 

ainda que exclusivamente morais, tem o dever de indenizar. 

Além disso, o art. 18 do CPC de 1973, era claro ao estabelecer 

que “o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o 

litigante de má-fé a pagar multa não excedente a 1% (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”. Ou seja, o abuso de direito, que é ato ilícito, na forma 

do art. 187 do Código Civil, configura litigância de má-fé e esta, por 

sua vez, não só autoriza, como determina, na forma do art. 18 

supramencionado, o fim dos benefícios da justiça gratuita, com a 

condenação da parte no pagamento de todas as despesas originadas pela 

conduta desleal e de má-fé e abusiva dos direitos. 

O Novo CPC manteve a mesma disposição do artigo 18 anterior, 

no seu art. 81, aumentando, inclusive a multa para até 10%. 

Assim sendo, o Judiciário não era parque de diversões, e, se 

havia excesso nos pedidos ou nas defesas, já existiam mecanismos 

legais para reprimi-los, sendo desnecessária e exagerada a providência 

adotada pela Reforma Trabalhista. 

Somo a isso, que, pelo menos nos casos dos trabalhadores, 

grande maioria não é especializada em Direito e, se havia abuso, que 

nunca vi nos casos de jus postulandi, este abuso seria perpetrado com 

a participação ou até mesmo, infelizmente, por iniciativa de 

advogados, e, se o intuito da Lei 13.467/17 fosse estabelecer o 

“demandismo responsável” e coibir abuso dos litigantes estenderia as 

consequências solidariamente ao advogado da parte que agisse de má-fé 

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19032419515643400000031256233

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19032419515643400000031256233
Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - 24/03/2019 19:52:16 - cf3aea3



ou com abuso de direito, o não ocorreu. 

Então, não faltava lei. O que existia, em excesso, era doçura 

na aplicação da lei existente, por juízes e tribunais excessivamente 

tolerantes às condutas abusivas, desleais e de má-fé perpetradas por 

partes e advogados. 

Assim, ressalvo que o entendimento de que o art. 5º, LXXIV 

estabelece o direito de assistência jurídica integral e gratuita, não 

eximirá o trabalhador, mesmo hipossuficiente, do pagamento de custas, 

honorários e despesas, caso proceda com abuso de direito ou pratique 

atos tipificados no art. 81 do CPC, perdendo assim o benefício da 

Justiça Gratuita. 

Por todo exposto, valendo-me do controle difuso de 

constitucionalidade, declaro, incidentalmente, de ofício, a 

inconstitucionalidade do § 4º, do art. 791-A da CLT, com redação que 

lhe conferiu a Lei nº 13.467/17, e, por decorrência lógica, julgo 
improcedente os honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da 
Reclamada, por ter a parte Autora sido agraciada com os benefícios da 

Justiça Gratuita "integral". 

2.3.8. - Da Correção Monetária - Índice de Atualização. 

A correção monetária de créditos trabalhistas tem sido 

realizada com a utilização do índice da TR, que não equivale a índice 

de atualização monetária, mas sim a índice de juros. 

O Art. 39 da Lei 8.177/91, estabelece que: 

"Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não 

satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim 

definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença 

normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora 
equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a 
data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. 

§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela 

Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em 

reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições 

homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão 

acrescidos, nos juros de mora previstos no caput juros de um 

por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e 

aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença 

ou no termo de conciliação.” 

De igual modo, o art. 879, § 7º, da CLT, com redação que lhe 

conferiu a Lei 13.467/2017, estabelece que as obrigações trabalhistas 

sejam atualizadas pela TR, na forma do art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91. 

Referidos dispositivos legais, a rigor, não tratam da 

atualização monetária, incidentes sobre os débitos trabalhistas, 
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substituindo aqueles que anteriormente se faziam devidos em 1% ao mês, 

CAPITALIZADOS, a partir do ajuizamento da ação. 

A partir da vigência da Lei 8.177/91, os juros moratórios se 

fizeram exigíveis a partir da exigibilidade dos créditos, contando-se 

pelo índice da TRD até o ajuizamento da ação e, a partir daí, pela TRD 

somado a 1% ao mês, agora, sem capitalização. 

A Lei 8.660, de 28 de maio de 1993, estabeleceu novos 

critérios para a fixação da TR e extinguiu a TRD – TAXA REFERENCIAL 
DIÁRIA a partir de 01 de maio de 1993. 

Dispõe referido dispositivo legal: 

"Art. 2º Fica extinta, a partir de 1º de maio de 1993, a Taxa 

Referencial Diária - TRD de que trata o art. 2º da Lei nº 

8.177, de 1º de março de 1991." 

A Lei 9.069/95, por sua vez, dispôs que aos débitos 

trabalhistas continuaria aplicável o disposto no Art. 39 da Lei 

8.177/91 que, lembro, não tratou da correção monetária, estritamente. 

A partir da vigência da Lei 8.660/93 aos débitos trabalhistas 

tem sido aplicada a TR, eis que não há aplicabilidade da Legislação 

Federal que instituiu o índice da TRD, este atualmente inexistente. 

A TR tem sido o índice utilizado nas tabelas divulgadas pelo 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho que, por intermédio da 

Resolução nº 008/2005, estabeleceu a Tabela Única para Atualização e 

Conversão de Débitos Trabalhistas - FACDT (artigo 1°) e, integrado a 

esta, o Sistema Único de Cálculos da Justiça do Trabalho - SUCJT 

(artigo 2°). 

De acordo com o artigo 3° da Resolução CSJT nº 008/2005, a 

Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas 

vigerá a partir de 1° de novembro de 2005 e sucederá a todas as demais 

tabelas editadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho. 

A Resolução esclarece no inciso I do § 2º do art. 1º que se 

utiliza da TR para atualização: 

"Art. 1º ... 

§ 2º. Caberá à Assessoria Econômica do Tribunal Superior do 

Trabalho: 

I. promover a atualização da Tabela Única, até o terceiro dia 

útil de cada mês, de acordo com a variação da TR do dia 1º ao 
último dia de cada mês, ou mediante outro índice por que venha 
a ser substituída;".” 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, de longa data, bem como 

em recentes julgamentos, vem declarando a impossibilidade do uso da TR 
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como fator de atualização monetária. 

Nesse sentido, afirmam Antonio Escosteguy Castro, Fábio 

Ferronato Mattei e Luiz Gustavo Capitani Silva Reimann (A 

Inconstitucionalidade da correção monetária dos débitos trabalhistas 

pela TR e a imediata adoção do INPC. Justiça do Trabalho. Porto 

Alegre, HS Editora, ano 30, n. 358, out. 2013, p. 102): 

"A fórmula de atualização adotada, sempre foi alvo de 

irresignações, uma vez que a TR não é índice de correção 
monetária. A taxa adotada não recompõe o valor originário da 
moeda, a fim de manter o seu poder aquisitivo eventualmente 
corroído pelo processo inflacionário. Dessa forma, como o 
valor nominal do débito judicialmente apurado diminui, por 
força do aludido processo inflacionário, a aplicação da TR 
produz prejuízo ao credor (trabalhador), que recebe menos do 
que o devido no momento da liquidação da dívida.". Destaquei. 

Não por outra razão, mas por compartilhar deste entendimento, 

o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 493-DF, declarando a inconstitucionalidade 

dos artigos 18, caput e parágrafos 1º e 4º, artigos 20, 21 e parágrafo 

único, artigo 23 e parágrafos, e art. 24 e parágrafos, todos da Lei 

8.177/91, já pronunciava que a TR não constitui em índice de 

atualização monetária, na ementa do acórdão, publicado 04.09.1992 

constou que: 

"A taxa referencial (TR) não é índice de correção 
monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da 
captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que 
reflita a variação do poder aquisitivo da moeda". Realces 

acrescidos. 

Na mesma linha da Lei 8.177/91 sob enfoque, a Lei nº 

12.703/2012 modificou a remuneração da poupança, tornando-a menos 

atrativa de forma a evitar que a modalidade de aplicação financeira 

servisse como instrumento de evasão fiscal pelos grandes investidores, 

"[...] e passando o Banco Central, a partir de setembro de 2012, a 

fixar a TR em zero. Na prática, assistiu-se à extinção da TR sem 

atentar-se (ou se importar) com os efeitos da medida sobre a correção 

dos créditos trabalhistas." (GHISLENI FILHO; João; VARGAS, Luiz 

Alberto. A atualização monetária dos créditos trabalhistas após a 
extinção da TR. Justiça do Trabalho. Porto Alegre, HS Editora, ano 30, 
n. 357, set. 2013, p. 42). 

Atualmente a TR não constitui em índice algum, eis que fixada, 

quase sempre ou, na maioria das vezes em 0 (zero), não refletindo 

qualquer índice de recomposição monetária de quaisquer créditos. 

No julgamento da ADPF 4.425/DF, o Supremo Tribunal Federal 

voltou a decidir que a TR não constitui em índice de atualização 
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monetária. 

Neste sentido, a ementa do acórdão, publicado na ADF 4.425/DF 

(...) 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, 
ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA 
DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS 
CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES 
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À 
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, 
CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. 
OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, 
ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, 
ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À 
GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA 
JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À 
COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE 
EM PARTE. 

(...) 

5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos 
em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da 
caderneta de poupança viola o direito fundamental de 
propriedade (CF, art. 5º, XXII) na medida em que é 
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de 
que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente 
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação 
apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo 
legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) 
é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a 
inflação do período). 

6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos 

fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio 

constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir 

sobre débitos estatais de natureza tributária, pela 

discriminação em detrimento da parte processual privada que, 

salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros 

da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex 

vi do art. 161, § 1º, CTN). Declaração de 
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão 
"independentemente de sua natureza", contida no art. 100, §12, 
da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto 
aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os 
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mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito 
tributário. Destaquei. 

7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 
nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à 
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de 
créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de 
juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela 
qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma 
extensão dos itens 5 e 6 supra. Realcei. 

(...) ADF 4.425/DF, Relator Ministro Ayres Britto, DATA DE 

PUBLICAÇÃO DJE 19/12/2013 - ATA Nº 198/2013. DJE nº 251, 

divulgado em 18/12/2013. 

No voto, o Ilustre Relator Ministro Ayres Brito, analisou de 

forma pormenorizada a matéria, nos seguintes termos: 

"17. Insurgência, a meu ver, que é de ser acolhida quanto à 

utilização do “índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança” para a atualização monetária dos 

débitos inscritos em precatório. É que a correção monetária, 

consoante já defendi em artigo doutrinário, é instituto 
jurídico-constitucional, porque tema específico ou a própria 
matéria de algumas normas figurantes do nosso Magno Texto, 
tracejadoras de um peculiar regime jurídico para ela. 
Instituto que tem o pagamento em dinheiro como fato-condição 

de sua incidência e, como objeto, a agravação quantitativa 

desse mesmo pagamento. Agravação, porém, que não corresponde a 

uma sobrepaga, no sentido de constituir obrigação nova que se 

adiciona à primeira, com o fito de favorecer uma das partes da 

relação jurídica e desfavorecer a outra. Não é isso. Ao menos 

no plano dos fins a que visa a Constituição, na matéria, 

ninguém enriquece e ninguém empobrece por efeito de correção 

monetária, porque a dívida que tem o seu valor nominal 

atualizado ainda é a mesma dívida. 

Sendo assim, impõe-se a compreensão de que, com a correção 
monetária, a Constituição manda que as coisas mudem..., para 
que nada mude; quero dizer: o objetivo constitucional é mudar 
o valor nominal de uma dada obrigação de pagamento em 
dinheiro, para que essa mesma obrigação de pagamento em 
dinheiro não mude quanto ao seu valor real. 

É ainda inferir: a correção monetária é instrumento de 
preservação do valor real de um determinado bem, 
constitucionalmente protegido e redutível a pecúnia. Valor 
real a preservar que é sinônimo de poder de compra ou “poder 
aquisitivo”, tal como se vê na redação do inciso IV do art. 7º 
da C.F., atinente ao instituto do salário mínimo. E se se 
coloca assim na aplainada tela da Constituição a imagem de um 
poder aquisitivo a resguardar, é porque a expressão financeira 
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do bem juridicamente protegido passa a experimentar, com o 
tempo, uma deterioração ou perda de substância, por efeito, 
obviamente, do fato econômico genérico a que se dá o nome de 
“inflação”. Daí porque deixar de assegurar a continuidade 
desse valor real é, no fim das contas, desequilibrar a equação 
econômico-financeira entre devedor e credor de uma dada 
obrigação de pagamento, em desfavor do último. Realcei. 

18. Com efeito, neste ponto de intelecção das coisas, nota-se 

que a correção monetária se caracteriza, operacionalmente, 

pela citada aptidão para manter um equilíbrio econômico-

financeiro entre sujeitos jurídicos. 

E falar de equilíbrio econômico-financeiro entre partes 
jurídicas é, simplesmente, manter as respectivas pretensões ou 
os respectivos interesses no estado em que primitivamente se 
encontravam. Pois não se trata de favorecer ou beneficiar 
ninguém. O de que se cuida é impedir que a perda do poder 
aquisitivo da moeda redunde no empobrecimento do credor e no 
correlato enriquecimento do devedor de uma dada obrigação de 
pagamento em dinheiro. Pelo que já se pode compreender melhor 
que a agravação no “quantum” devido pelo sujeito passivo da 

relação jurídica não é propriamente qualitativa, mas tão 

somente quantitativa. A finalidade da correção monetária, 
enquanto instituto de Direito Constitucional, não é deixar 
mais rico o beneficiário, nem mais pobre o sujeito passivo de 
uma dada obrigação de pagamento. É deixá-los tal como 
qualitativamente se encontravam, no momento em que se formou a 
relação obrigacional. Daí me parecer correto ajuizar que a 
correção monetária constitui verdadeiro direito subjetivo do 
credor, seja ele público, ou, então, privado. Não, porém, uma 
nova categoria de direito subjetivo, superposta àquele de 
receber uma prestação obrigacional em dinheiro. O direito 
mesmo à percepção da originária paga é que só existe em 
plenitude, se monetariamente corrigido. Donde a correção 
monetária constituir-se em elemento do direito subjetivo à 
percepção de uma determinada paga (integral) em dinheiro. Não 
há dois direitos, portanto, mas um único direito de receber, 
corrigidamente, um valor em dinheiro. Pois que, sem a 
correção, o titular do direito só o recebe mutilada ou 
parcialmente. Enquanto o sujeito passivo da obrigação, 
correlatamente, dessa obrigação apenas se desincumbe de modo 
reduzido. 

19. Convém insistir no raciocínio. Se há um direito subjetivo 

à correção monetária de determinado crédito, direito que, como 

visto, não difere do crédito originário, fica evidente que o 
reajuste há de corresponder ao preciso índice de 
desvalorização da moeda, ao cabo de um certo período; quer 
dizer, conhecido que seja o índice de depreciação do valor 
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real da moeda – a cada período legalmente estabelecido para a 
respectiva medição – , é ele que por inteiro vai recair sobre 
a expressão financeira do instituto jurídico protegido com a 
cláusula de permanente atualização monetária. É o mesmo que 
dizer: medido que seja o tamanho da inflação num dado período, 

tem-se, naturalmente, o percentual de defasagem ou de efetiva 

perda de poder aquisitivo da moeda que vai servir de critério 

matemático para a necessária preservação do valor real do bem 

ou direito constitucionalmente protegido. Grifos e realces 

acrescidos. 

20. O que determinou, no entanto, a Emenda Constitucional nº 

62/2009? Que a atualização monetária dos valores inscritos em 

precatório, após sua expedição e até o efetivo pagamento, se 

dará pelo “índice oficial de remuneração básica da caderneta 

de poupança”. Índice que, segundo já assentou este Supremo 
Tribunal Federal na ADI 493, não reflete a perda de poder 
aquisitivo da moeda. Cito passagem do minucioso voto do 

Ministro Moreira Alves: 

“Como se vê, a TR é a taxa que resulta, com a 
utilização das complexas e sucessivas fórmulas contidas na 
Resolução nº 1085 do Conselho Monetário Nacional, do 
cálculo da taxa média ponderada da remuneração dos CDB/RDB 
das vinte instituições selecionadas, expurgada esta de 
dois por cento que representam genericamente o valor da 
tributação e da ‘taxa real histórica de juros da economia’ 
embutidos nessa remuneração. 

Seria a TR índice de correção monetária, e, portanto, 

índice de desvalorização da moeda, se inequivocamente essa 

taxa média ponderada da remuneração dos CDB/RDB com o 

expurgo de 2% fosse constituída apenas do valor 

correspondente à desvalorização esperada da moeda em 

virtude da inflação. Em se tratando, porém, de taxa de 

remuneração de títulos para efeito de captação de recursos 

por parte de entidades financeiras, isso não ocorre por 

causa dos diversos fatores que influem na fixação do custo 

do dinheiro a ser captado. 

(…) 

A variação dos valores das taxas desse custo 

prefixados por essas entidades decorre de fatores 

econômicos vários, inclusive peculiares a cada uma delas 

(assim, suas necessidades de liquidez) ou comuns a todas 

(como, por exemplo, a concorrência com outras fontes de 

captação de dinheiro, a política de juros adotada pelo 

Banco Central, a maior ou menor oferta de moeda), e 

fatores esses que nada têm que ver com o valor de troca da 

moeda, mas, sim – o que é diverso -, com o custo da 

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19032419515643400000031256233

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19032419515643400000031256233
Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - 24/03/2019 19:52:16 - cf3aea3



captação desta.” 

21. O que se conclui, portanto, é que o § 12 do art. 100 da 

Constituição acabou por artificializar o conceito de 

atualização monetária. Conceito que está ontologicamente 
associado à manutenção do valor real da moeda. Valor real que 
só se mantém pela aplicação de índice que reflita a 
desvalorização dessa moeda em determinado período. Ora, se a 
correção monetária dos valores inscritos em precatório deixa 
de corresponder à perda do poder aquisitivo da moeda, o 
direito reconhecido por sentença judicial transitada em 
julgado será satisfeito de forma excessiva ou, de revés, 
deficitária. Em ambas as hipóteses, com enriquecimento ilícito 
de uma das partes da relação jurídica. E não é difícil 
constatar que a parte prejudicada, no caso, será, quase que 
invariavelmente, o credor da Fazenda Pública. Basta ver que, 
nos últimos quinze anos (1996 a 2010), enquanto a TR (taxa de 
remuneração da poupança) foi de 55,77%, a inflação foi de 
97,85%, de acordo com o IPCA. 

22. Não há como, portanto, deixar de reconhecer a 
inconstitucionalidade da norma atacada, na medida em que a 
fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como 
índice de correção monetária dos valores inscritos em 
precatório implica indevida e intolerável constrição à 
eficácia da atividade jurisdicional. Uma afronta à garantia da 
coisa julgada e, por reverberação, ao protoprincípio da 

separação dos Poderes. 

(…) 

24. Com estes fundamentos, tenho por inconstitucional a 

expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta 

de poupança”, constante do § 12 do art. 100 da Constituição 

Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.13 (…).” 

O voto do Ministro Luiz Fux, no mesmo sentido, dispõe que: 

"Quanto à disciplina da correção monetária dos créditos 

inscritos em precatórios, a EC nº 62/09 fixou como critério o 

“índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”. 

Ocorre que o referencial adotado não é idôneo a mensurar a 

variação do poder aquisitivo da moeda. Isso Quanto à 

disciplina da correção monetária dos créditos inscritos em 

precatórios, a EC nº 62/09 fixou como critério o “índice 

oficial de remuneração da caderneta de poupança”. Ocorre que o 

referencial adotado não é idôneo a mensurar a variação do 

poder aquisitivo da moeda. Isso porque a remuneração da 

caderneta de poupança, regida pelo art. 12 da Lei nº 8.177/91, 

com atual redação dada pela Lei nº 12.703/2012, é fixada ex 
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ante, a partir de critérios técnicos em nada relacionados com 

a inflação empiricamente considerada. Já se sabe, na data de 

hoje, quanto irá render a caderneta de poupança. E é natural 

que seja assim, afinal a poupança é uma alternativa de 

investimento de baixo risco, no qual o investidor consegue 

prever com segurança a margem de retorno do seu capital. 

A inflação, por outro lado, é fenômeno econômico insuscetível 
de captação apriorística. O máximo que se consegue é estimá-la 
para certo período, mas jamais fixá-la de antemão. Daí por que 
os índices criados especialmente para captar o fenômeno 
inflacionário são sempre definidos em momentos posteriores ao 
período analisado, como ocorre com o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), e o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). A razão disso é clara: a inflação é sempre constatada 
em apuração ex post, de sorte que todo índice definido ex ante 
é incapaz de refletir a efetiva variação de preços que 
caracteriza a inflação. É o que ocorre na hipótese dos autos. 
A prevalecer o critério adotado pela EC nº 62/09, os créditos 
inscritos em precatórios seriam atualizados por índices pré-
fixados e independentes da real flutuação de preços apurada no 
período de referência. Assim, o índice oficial de remuneração 
da caderneta de poupança não é critério adequado para refletir 

o fenômeno inflacionário. 

Destaco que nesse juízo não levo em conta qualquer 

consideração técnico-econômica que implique usurpação pelo 

Supremo Tribunal Federal de competência própria de órgãos 

especializados. Não se trata de definição judicial de índice 

de correção. Essa circunstância, já rechaçada pela 

jurisprudência da Casa, evidentemente transcenderia as 

capacidades institucionais do Poder Judiciário. Não obstante, 

a hipótese aqui é outra. 

Diz respeito à idoneidade lógica do índice fixado pelo 
constituinte reformador para capturar a inflação, e não do 
valor específico que deve assumir o índice para determinado 
período. Reitero: não se pode quantificar, em definitivo, um 
fenômeno essencialmente empírico antes mesmo da sua 
ocorrência. A inadequação do índice aqui é autoevidente. 

Corrobora essa conclusão reportagem esclarecedora 

veiculada em 21 de janeiro de 2013 pelo jornal especializado 

Valor Econômico. Na matéria intitulada “Cuidado com a 

inflação”, o periódico aponta que “o rendimento da poupança 

perdeu para a inflação oficial, medida pelo IPCA, mês a mês 

desde setembro” de 2012. E ilustra: “Quem investiu R$1mil na 

caderneta em 31 de junho [de 2012], fechou o ano com poder de 

compra equivalente a R$996,40. Ganham da inflação apenas os 

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19032419515643400000031256233

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19032419515643400000031256233
Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - 24/03/2019 19:52:16 - cf3aea3



depósitos feitos na caderneta antes de 4 de maio, com retorno 

de 6%. Para os outros, vale a nova regra, definida no ano 

passado, de rendimento equivalente a 70% da meta para a Selic, 

ou seja, de 5,075%”. Em suma: há manifesta discrepância entre 
o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança e o 
fenômeno inflacionário, de modo que o primeiro não se presta a 
capturar o segundo. O meio escolhido pelo legislador 

constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é, 

portanto, inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir 

a inflação do período). 

Não bastasse essa constatação, é de se ver que o próprio 
Supremo Tribunal Federal já decidiu que a Taxa Referencial não 
reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. Ao julgar a ADIn 
493, rel. Min. Moreira Alves, o plenário desta Corte entendeu 
que o aludido índice não foi criado para captar a variação de 
preços na economia, daí ser insuscetível de operar como 
critério de atualização monetária. Eis trecho esclarecedor da 

respectiva ementa: 

“A taxa referencial (TR) não é índice de correção 
monetária, pois, refletindo as variações do custo primário 
da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui 
índice que reflita a variação do poder aquisitivo da 
moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a 
questão de saber se as normas que alteram índice de 
correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, 
pois, as prestações futuras de contratos celebrados no 
passado, sem violarem o disposto no artigo 5, XXXVI, da 
Carta Magna. - Também ofendem o ato jurídico perfeito os 
dispositivos impugnados que alteram o critério de reajuste 
das prestações nos contratos já celebrados pelo sistema do 
Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional 
(PES/CP). Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos 
artigos 18, "caput" e parágrafos 1 e 4; 20; 21 e parágrafo 
único; 23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da Lei n. 
8.177, de 1 de maio de 1991”. (ADI 493, Relator(a): Min. 
MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1992, DJ 

04-09-1992). Destaques de Agora. 

Assentada a premissa quanto à inadequação do aludido 

índice, mister enfrentar a natureza do direito à correção 

monetária. Na linha já exposta pelo i. Min. relator, “a 
finalidade da correção monetária, enquanto instituto de 
Direito Constitucional, não é deixar mais rico o beneficiário, 
nem mais pobre o sujeito passivo de uma dada obrigação de 
pagamento. É deixá-los tal como qualitativamente se 
encontravam, no momento em que se formou a relação 
obrigacional”. Daí que a correção monetária de valores no 
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tempo é circunstância que decorre diretamente do núcleo 

essencial do direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII). 

Corrigem-se valores nominais para que permaneçam com o mesmo 

valor econômico ao longo do tempo, diante da inflação. A ideia 

é simplesmente preservar o direito original em sua genuína 

extensão. Nesse sentido, o direito à correção monetária é 

reflexo imediato da proteção da propriedade. Deixar de 

atualizar valores pecuniários ou atualizá-los segundo 

critérios evidentemente incapazes de capturar o fenômeno 

inflacionário representa aniquilar o direito propriedade em 

seu núcleo essencial. 

Tal constatação implica a pronúncia de 

inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/09 de modo a afastar 

a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de 

poupança” introduzida no §12 do art. 100 da Lei Maior como 

critério de correção monetária dos créditos inscritos em 

precatório, por violação ao direito fundamental de propriedade 

(art. 5º, XII, CF/88), inegável limite material ao poder de 

reforma da Constituição (art. 60, §4º, IV, CF/88).” 

Desta forma, pelos mesmos fundamentos utilizados pelos 

Excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

das ADI 493 e ADPF 4425/DF, tenho que a TR não se traduz em índice de 

atualização monetária para preservação do valor dos créditos 

trabalhistas, sendo impossível a sua aplicabilidade para tal 

finalidade, razões pelas quais declaro, incidentalmente, de ofício, a 
inconstitucionalidade do art. 39 e § 1º, da Lei nº 8.177/91, bem como 

do art. 879, § 7º, da CLT, no que concerne ao estabelecimento da TR - 

Taxa Referencial como indexador de atualização dos débitos 

trabalhista. 

E, por conseguinte, declaro, por arrastamento (ou por Atração, 

Consequência, Decorrente, Reverberação Normativa), pelos mesmos 

fundamentos, a inconstitucionalidade do art. 1º, § 2º, inciso I, da 

Resolução 008/2005, do CSJT, de 27.10.2005, publicada no DJU de 

03.11.2005. 

Por decorrência lógica, determino que a atualização dos 

valores devidos, a partir da exigibilidade de cada um dos créditos 

deferidos nesta sentença, seja realizada pelo IPCA-E - Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial, publicado pela Fundação Instituto 

de Geografia e Estatística - IBGE, sem prejuízo da incidência dos 

juros de mora sobre os valores já atualizados, em um por cento ao mês, 

porém, sem capitalização. 

III. - Dispositivo 

Pelos motivos expostos na fundamentação, que integram a 

presente decisum, e por tudo o mais que dos autos constam, na ação 

movida por Angelita Cardoso da Silva em face de Coco & Mix Ltda - ME, 
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resolvo JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na 

inicial, nos termos da fundamentação. 

As parcelas ora deferidas serão apuradas em regular 

liquidação de sentença, por cálculos. 

Deferir à Autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

do art. 790, § 3º da CLT. 

Declaro, incidentalmente, de ofício, a inconstitucionalidade 

do § 4º, do art. 791-A da CLT, com redação que lhe conferiu a Lei nº 

13.467/17, e, por decorrência lógica, julgo improcedente os honorários 

advocatícios sucumbenciais aos patronos da Reclamada, por ter a parte 

Autora sido agraciada com os benefícios da Justiça Gratuita 

"integral".  

Declarar, incidentalmente, de ofício, a inconstitucionalidade 
do art. 39 e § 1º, da Lei nº 8.177/91, bem como do § 7º, do art. 879, 

da CLT, no que concerne ao estabelecimento da TR - Taxa Referencial 

como indexador de atualização dos débitos trabalhista. 

E, por conseguinte, declarar, por arrastamento (ou por 

Atração, Consequência, Decorrente, Reverberação Normativa), pelos 

mesmos fundamentos, a inconstitucionalidade do art. 1º, § 2º, inciso 

I, da Resolução 008/2005, do CSJT, de 27.10.2005, publicada no DJU de 

03.11.2005. 

Por decorrência lógica, determinar que a atualização dos 

valores devidos, a partir da exigibilidade de cada um dos créditos 

deferidos nesta sentença, seja realizada pelo IPCA-E - Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial, publicado pela Fundação Instituto 

de Geografia e Estatística – IBGE. 

Atualizados os valores, incidirão juros moratórios (Súmula nº 

200 do C. TST), os quais deverão ser calculados a contar da data da 

propositura da presente ação (artigo 883, CLT), à taxa de 1% ao mês, 

pro rata die (Lei nº 8.177/91), de forma simples. 

Imposto de Renda incide sobre o valor da condenação, referente 

às parcelas tributáveis, nos termos do artigo 46 da Lei nº 8.541/92, e 

observando-se o artigo 39 do Decreto nº 3.000/1999, cabendo à 

Reclamada a responsabilidade pela retenção e recolhimento no momento 

em que o crédito se tornar disponível (Súmula 368 do C. TST), 

observando-se, ainda a OJ 400, da SDI-I (art. 404 CC/2002), bem como 

as regras do art. 12-A, da Lei nº 7.713/88, regulamentadas pelas 

Instruções Normativas RFB 1127 e 1145, de 08.02.2011 e 06.04.2011, 

respectivamente. 

E, quanto às contribuições previdenciárias observar o art. 

276, § 4º, do Decreto n º 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 

8.212/1991 e determina que a contribuição do empregado, no caso de 
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ações trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se as 

alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário 

de contribuição. 

Os recolhimentos previdenciários devidos deverão observar o 

entendimento assentado na Súmula 368, do C. TST, ou seja, cada parte 

suportará o ônus de sua cota parte, competindo, todavia, à Reclamada a 

obrigação pela retenção da contribuição previdenciária da Autora e 

recolhimento à previdência social, no caso, da cota-parte desta e da 

sua cota-parte. Deverá ser observando, ainda, os arts. 81 e 177 do 

Provimento Geral Consolidado deste egrégio 18º Regional, comprovando 

nos autos o empregador o recolhimento previdenciário (GPS/GFIP). 

Contribuições previdenciárias e fiscais sobre as parcelas 

objeto desta condenação, a serem recolhidas pela Reclamada, devendo 

comprovar os recolhimentos nos autos, no prazo legal, sob pena de 

ofício à Receita Federal, em se tratando do Imposto de Renda, e 

execução de ofício das contribuições previdenciárias (artigo 114, 

inciso VIII, da CR/88). 

Para os fins do art. 832, § 3º da CLT, declaro que todos os 

pedidos acolhidos possuem natureza indenizatória. 

ATENTEM as partes para a previsão contida nos arts. 793-A e 
793-B todos da CLT, não cabendo embargos de declaração para rever 

fatos, provas e a própria decisão ou, simplesmente, contestar o que já 

foi decidido. 

Intime-se a União, nos termos do art. 832, § 5º, da CLT após a 
liquidação dos cálculos. 

Custas processuais, pela Reclamada, no importe de R$ 320,00, 
calculadas sobre o valor provisoriamente arbitrado para a condenação, 

R$ 16.000,00 (CLT, art. 789, I), que deverão ser recolhidas no prazo 
legal, sob pena de execução. 

Intimem-se as partes por intermédio de seus procuradores, via 
DJE. 

A íntegra da decisão encontra-se disponível no sítio deste 

Tribunal Regional do Trabalho na internet (www.trt18.jus.br). 

Nada mais. 

Encerrada a audiência. 

 

Assinado Eletronicamente 
(Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006) 

Celismar Coêlho de Figueiredo 
Juiz do Trabalho Substituto 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA DO 

TRABALHO DA COMARCA DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS. 

 

 

PROCESSO DE PROTOCOLO nº: 0010379-26.2018.5.18.0007 

EMBARGADA: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 

EMBARGANTE: COCO & MIX LTDA – ME 

 

 

 

 

COCO & MIX LTDA – ME, já qualificada nos autos , por via de sua representação judicial, 

inconformada com decisão, vem ante digna presença de Vossa Excelência, com os devidos 

cumprimentos, propor o seguinte EMBARGO DE DECLARAÇÃO, com fulcro nos 

artigos 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho e 1.022 do Código de Processo Civil, 

face a sentença proferida por nobre magistrado. 

 

DO CABIMENTO 

 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento bem como corrigir erro material. Assim 

sendo, presente recurso vem para eliminar contradição erguida pela sentença,  

 

BREVE SÍNTESE PROCESSUAL 

 
Destarte nobre julgador, é de bom alvitre esclarecer quanto a real versão dos fatos 

antes de debruçar nos pontos principais a serem discutidos. 

 

Fora suscitado argumentos sobre a pretensão do autor em haver da reclamada, os 

títulos elencados no libelo, atribuindo à causa valor que estimou em R$ 51.161,66 (cinquenta 

e um mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos). Sob qualquer dos ângulos, 

entretanto, que se enfoque a ação ajuizada, esbarra-se, indubitavelmente, em manifesta 

IMPROCEDÊNCIA, conforme verdadeiramente demonstrado pela demandada no 
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seguimento habitual de demanda judicial. Isto porque, não pode, de nenhuma forma, 

prosperar uma reclamação trabalhista explicável tão somente pelo inegável intuito da 

Reclamante de se locupletar indevidamente às custas da Reclamada. 

 

Instaurada relação processual, essa sendo parte reclamante e parte reclamada, os 

debates se iniciaram, cominando na sentença proferida por honroso juízo federal trabalhista, 

onde reconhecido e cristalino a necessidade do pleito ser julgado extinto sem resolução de 

mérito, face a carência de requisito mínimo para que a demanda possa ser periciada por 

juízo. 

 

Entretanto de igual maneira, nobre julgador divergiu de sua decisão, quando também 

julgou a ação parcialmente procedente. 

 

Assim sendo, este procurador humildemente apresenta este recurso, com 

objetividade de sanar contradição e obscuridade. 

 

DA  OMISSÃO -CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE 

 

 Em sede de sentença, nobre magistrado assim decidiu: 

 

 “...julgo improcedente o pleito declaratório de reconhecimento de vínculo em 

05/07/2017 e término em 23/11/2017..” 

  

 Sendo assim, reconhecida que a admissão se deu tal como consta na CTPS da 

Embargada, faz se necessário o reconhecimento do período de experiência pactuado entre 

ambos. 

 

 Veja que , na CTPS do obreiro, consta o período de experiência iniciado em 

01/09/2017, válido por 45 (quarenta e cinco ) dias e prorrogável por igual tempo. 

 

 Pela análise detida, o período de experiência terminaria e 01/12/2017, o que não gera 

a projeção da indenização pleiteada. 

 

 Requer-se portanto o pronunciamento de Vossa Excelência  nesse item. 
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        Aqui pedimos licença para ressaltar que não levantamos qualquer tipo de 

questionamento quanto a capacidade jurídica do magistrado em analisar a causa em questão, 

ao contrário, nobre magistrado se mostra pessoa justa e detentora de um vasto saber 

jurídico, entretanto, na relação processual em questão, este procurador antes de mais nada 

milita em favor de direito alheio, razão qual não pode se omitir ao detectar possibilidade da 

parte representada por este humilde procurador de futuramente ter seu direito danificado 

caso alguma contradição ou obscuridade passe a diante sem a devida correção.  

 E claro a elucidação doutrinária quanto ao tema, Luiz Eduardo Simardi Fernandes 

aborda o tema da seguinte forma:  

 

Os embargos de declaração, regra geral, não visam de fato à reforma do 

próprio conteúdo do pronunciamento, com a inversão ou modificação da 

decisão. Limitam-se, habitualmente, a pleitear junto ao magistrado que ele 

torne mais clara a sua manifestação, corrija eventual contradição ou se 

manifeste sobre o ponto a respeito do qual se omitiu. Não apresentam, 

normalmente caráter modificativo de decisão. 

(https://shogumbr.jusbrasil.com.br/artigos/269340341/embargos-de-

declaracao-e-suas-hipoteses-de-cabimento. Acesso em 27 de março de 2019) 

 

E aqui temos o que o códex legal, estes CLT e CPC, respectivamente, lecionam 

sobre o tema: 

 

Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no 

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência 

ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido 

efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no 

julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do 

recurso.  

(...) 
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Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: 

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; 

III - corrigir erro material. 

 

 Não somente, quando julga o feito extinto sem resolução de mérito ao mesmo tempo 

que julga procedente em parte o pedido, segundo os fundamentos suscitados pela parte 

adversa, fica difícil a correta interpretação a ser extraída por este procurador, dessa forma, 

tem a sentença em uma situação de obscuridade. 

 A doutrina aponta dois motivos para a obscuridade na decisão do magistrado. A 

primeira hipótese abrange a situação em que o juiz tem sua convicção e raciocínio 

completos, tendo certeza de sua decisão. Porém, ao escrevê-la se expressa de forma 

intrincada, complexa e pouco compreensível.  

E de bom alvitre ressaltar que na confecção de sua sentença o juiz deve priorizar a 

clareza de seus mandamentos à beleza de suas palavras. O magistrado deve sempre primar 

por produzir uma sentença mais clara possível, de maneira que ambos os procuradores como 

as partes, leigas ou não, consigam exprimir a real versão de suas ideias. 

A segunda hipótese está na convicção do julgador, este não estando certo da melhor 

decisão ao litígio, reflete esta incerteza em sua decisão a tornado obscura e pouco clara. 

Assim, com certa celeridade, pode-se afirmar que a obscuridade de uma decisão 

decorre da existência de ambiguidade, fruto do emprego de vocábulos que exprimam mais 

de uma ideia, afirmações desconexas, ou da utilização de linguagem exageradamente 

erudita, às vezes arcaica e pouco usual, que dificulte a compreensão textual. 

Assim sendo, cristalino a detecção de outro instituto que necessita do embargo de 

declaração para ser combatido, este o da obscuridade. Destarte, fica claro a necessidade da 

apreciação do presente recurso, afim de sanar a contradição e a obscuridade encontrada na 

sentença, assim demonstrado em sede de embargo de declaração. 
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De tal forma, não há outro entendimento cabível senão ser sanada a contradição e a 

obscuridade no sentido de julgar o feito EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

face ao erro crasso detectado inclusive pelo brilhante magistrado do trabalho. Assim requer.  

 

DOS PEDIDOS 

 

Assim posto, requer:  

Sejam CONHECIDOS estes Embargos de Declaração e também julgados 

PROCEDENTES nos termos das razões apresentadas neste recurso para que suprindo as 

contradições e obscuridades, possa esse MM. Juízo se pronunciar e clarear a r. Decisão, 

para que dessa forma, a ação em epígrafe seja extinta sem resolução de mérito, em respeito 

às normas legais estabelecidas pelo códex trabalhista. 

Ainda, requer seja deferido efeito modificativo aos presentes embargos, CASO 

honroso juízo considere necessário. 

 

Nestes Termos; 

Pede DEFERIMENTO 

 

Goiânia 27 de março de 2019 

 

DANIEL PIRES NUNES 

OAB/GO 33585 
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INTIMAÇÃO

AO (À) ADVOGADO (A) DO (A) RECLAMANTE:

 

Tomar ciência que foram interpostos embargos de declaração pelo(a) RECLAMADA.
Considerando que o julgamento dos embargos de declaração opostos poderá impor efeito
modificativo ao julgado, concede-se vista dos mesmos, por 05 dias, conforme art. 897-A, § 2º
da CLT.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
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Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

 

 

MM. Juiz,

 

 

A parte RECLAMANTE se vale da presente peça para apresentar sua

 

 

C O N T R A R R A Z Õ E S 

 

aos  apresentados pela parte Reclamada nos seguines termos:EMBARGOS DECLARATÓRIOS

 

DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE CONTRARRAZÃO

 

AD INITIO, verificamos ser tempestivo as presentes contrarrazões eis

que publicado a intimação para manifestação em 05 (cinco) dias no dia 01.04.2019 (segunda-feira), razão

pela qual referido prazo vence na presente data.

 

DA SÍNTESE DOS EMBARGOS

 

DAS ALEGAÇÕES INFIRMADAS PELA PARTE

RECLAMADA

 

RESSAI dos autos que a parte Reclamada, ora embargante, aduz que "reconhecida
que a admissão se deu tal como consta na CTPS da Embargada, faz se necessário o reconhecimento do período de
experiência pactuado entre ambos, veja que na CTPS do obreiro, consta o período de experiência iniciado em 01/09/2017,

" e que "válido por 45 (quarenta e cinco ) dias e prorrogável por igual tempo pela análise detida, o período de experiência
", tendo então embargado requerendo "terminaria e 01/12/2017, o que não gera a projeção da indenização pleiteada o

".pronunciamento de Vossa Excelência nesse item
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É o relatório.

 

 

DA REJEIÇÃO AOS EMBARGOS

 

SÚMULA 244 DO TST: GESTANTE. ESTABILIDADE

PROVISÓRIA (redação do item III alterada na sessão do

Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT

divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não

afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da

estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração 

se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a

garantia restringe-se aos salários e demais direitos

correspondentes ao período de estabilidade.

III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória 

prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão

mediante contrato por tempo determinado.

Até setembro/2012 havia divergências quanto à estabilidade se a gravidez da
empregada ocorresse, por exemplo, no curso do aviso prévio. Isto porque o aviso prévio era "equiparado" a um
contrato por tempo determinado, já que as partes estavam cientes do prazo certo de início e fim do aviso.

 

Havia também o entendimento de que a estabilidade, no contrato de trabalho
por tempo determinado, não era devida, justamente pelo fato de que a empregada, ao celebrá-lo, já conhecia o seu
término.

 

Entretanto, tanto no contrato de trabalho por tempo determinado (inclusive o
de experiência) quanto no caso do aviso prévio, a estabilidade passou a ser garantida a partir da alteração do inciso III
da Súmula 244 do TST, o qual assim explicitou:
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 "III. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no   
art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo
determinado. (Alteração dada pela Resolução TST 185/2012 de 14.09.2012)."

 

Não obstante, com a publicação da Lei 12.812/2013, a qual acrescentou o art.
391-A à CLT, ratificando o entendimento jurisprudencial declinado pelo TST, tal garantia foi definitivamente
edificada, in verbis:

 

 "Artigo 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do    
contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou
indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na
alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias."

 

Assim, mesmo que a confirmação da gravidez tenha ocorrido durante o aviso
prévio trabalhado ou indenizado, ou se a empregada tenha confirmado (após o desligamento) que a concepção da
gravidez ocorreu antes da demissão, terá direito à estabilidade, já que a lei assim o garante.

 

Da mesma forma o empregador poderá ser compelido a reintegrar ou
indenizar a empregada que, no curso do contrato de trabalho por tempo determinado, vier confirmar a gravidez, uma
vez que a Súmula do TST também assegura o preceito estabilitário disposto na Constituição Federal.

 

 

PEDIDOS

Pelo exposto, pleiteia a Reclamante pela REJEIÇÃO dos EMBARGOS
DECLARATÓRIOS opostos pela Reclamada.

 

Nestes Termos,

Pede deferimento.

 

Goiânia, 08 de abril de 2019.

 

pp.
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Lucimar Abrão da Silva

OAB/GO 14.412

 

Wanderson Ferreira

OAB/GO 18.096
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

Sentença

I. - Relatório.

Proferida a sentença, a Reclamada opôs Embargos de Declaração,

alegando que a sentença possui omissões e contradições que conduzem o feito à extinção sem resolução

do mérito.

Pugna para que os Embargos Declaratórios sejam acolhidos.

A Reclamante, regularmente intimada, conforme certidão de fls. 238 (Id.

23d93b6, pág. 1), apresentou contrarrazões (fls. 239/243 - Id. c6f8f1b, pág. 1 a 5), propugnando pelo não

provimento dos Embargos opostos pela Demandada.

É, em breve síntese, o Relatório.

II. - Fundamentos.

2.1. - Admissibilidade.

Conheço dos Embargos de Declaração ofertados pela Reclamada,

porquanto atendidos todos os pressupostos de admissibilidade.

2.2. - Do Mérito.

2.2.1. - Da Omissão.

A Embargante/Reclamada após discorrer, com elegância, os requisitos

autorizadores da oposição dos Embargos de Declaração afirma que "não há outro entendimento cabível

senão ser sanada a contradição e a obscuridade no sentido de julgar o feito EXTINTO SEM

 face ao erro crasso detectado inclusive pelo brilhante magistrado doRESOLUÇÃO DO MÉRITO

 (fls. 237 - Id. 45fb04b, pág. 5).trabalho. Assim requer."
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A Embargada/Reclamante, regularmente intimada, conforme certidão de

fls. 238 (Id. 23d93b6, pág. 1), apresentou contrarrazões (fls. 239/243 - Id. c6f8f1b, pág. 1 a 5),

propugnando pelo não provimento dos Embargos opostos pela Demandada.

Pois bem.

A omissão, contradição ou obscuridade capazes de justificar a

interposição de embargos de declaração apenas se configuram quando não consta da solução judicial a

manifestação acerca das arguições relevantes à solução da controvérsia, ou quando utiliza fundamentos

colidentes entre si ou com o dispositivo, ou, ainda, presta jurisdição sem a devida clareza.

Se as razões do recurso oposto não se inserirem em alguma das hipóteses

justificadoras para a interposição dos embargos declaratórios, nos termos dos artigos 897-A da CLT e

1.022 do CPC/2015, não merece ele ser provido.

No caso dos autos, não há se falar em omissão, contradição ou

obscuridade, conforme aventado pela Embargante.

Destaco, na verdade, a Embargante/Reclamada não concordou com a

decisão aplicada ao caso por este juízo e requer uma reanálise da mesma. Contudo, a via estreita dos

Embargos de Declaração não permite novo pronunciamento sobre o tema.

Se a Embargante/Reclamada não concorda com a solução dada ao caso

(direito subjetivo que lhe assiste, esclareça-se), haverá, caso queira, aviar recurso apropriado para a

modificação da decisão.

Ora, se no entendimento da Embargante/Reclamada, o julgador decidiu de

forma divergente de seu interesse ou das provas dos autos, ou ainda, dos comandos legais que regulam a

matéria, segundo sua valoração, o instrumento processual próprio não são os embargos de declaração,

posto que cabíveis em hipóteses restritas, previstas no artigo 1.022, do CPC/15, e artigo 897-A, da CLT, 

.permissa venia

Logo, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, conforme

alegado pela Embargante/Reclamada.

Por tais fundamentos, nego provimento aos Embargos de Declaração

opostos pela Reclamada.

III. - Dispositivo
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Pelos motivos expostos, conheço dos Embargos de Declaração opostos

pela Reclamada  nos autos da ação que lhe move Coco & Mix Ltda - ME, Angelita Cardoso da Silva

, para no mérito , consoante fundamentação anterior, que integra esteGimenes REJEITÁ-LOS

dispositivo para todos os fins.

Intimem-se as Partes, via de seus procuradores, na forma do art. 852

caput, da CLT.

Goiânia-GO, data da assinatura eletrônica.

 

Assinado Eletronicamente

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Celismar Coêlho de Figueiredo

Juiz do Trabalho Substituto

GOIANIA, 16 de Abril de 2019
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

Sentença

I. - Relatório.

Proferida a sentença, a Reclamada opôs Embargos de Declaração,

alegando que a sentença possui omissões e contradições que conduzem o feito à extinção sem resolução

do mérito.

Pugna para que os Embargos Declaratórios sejam acolhidos.

A Reclamante, regularmente intimada, conforme certidão de fls. 238 (Id.

23d93b6, pág. 1), apresentou contrarrazões (fls. 239/243 - Id. c6f8f1b, pág. 1 a 5), propugnando pelo não

provimento dos Embargos opostos pela Demandada.

É, em breve síntese, o Relatório.

II. - Fundamentos.

2.1. - Admissibilidade.

Conheço dos Embargos de Declaração ofertados pela Reclamada,

porquanto atendidos todos os pressupostos de admissibilidade.

2.2. - Do Mérito.

2.2.1. - Da Omissão.

A Embargante/Reclamada após discorrer, com elegância, os requisitos

autorizadores da oposição dos Embargos de Declaração afirma que "não há outro entendimento cabível

senão ser sanada a contradição e a obscuridade no sentido de julgar o feito EXTINTO SEM

 face ao erro crasso detectado inclusive pelo brilhante magistrado doRESOLUÇÃO DO MÉRITO

 (fls. 237 - Id. 45fb04b, pág. 5).trabalho. Assim requer."

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19041617324325900000031763879

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19041617324325900000031763879
Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - 16/04/2019 17:32:43 - ca5c177



A Embargada/Reclamante, regularmente intimada, conforme certidão de

fls. 238 (Id. 23d93b6, pág. 1), apresentou contrarrazões (fls. 239/243 - Id. c6f8f1b, pág. 1 a 5),

propugnando pelo não provimento dos Embargos opostos pela Demandada.

Pois bem.

A omissão, contradição ou obscuridade capazes de justificar a

interposição de embargos de declaração apenas se configuram quando não consta da solução judicial a

manifestação acerca das arguições relevantes à solução da controvérsia, ou quando utiliza fundamentos

colidentes entre si ou com o dispositivo, ou, ainda, presta jurisdição sem a devida clareza.

Se as razões do recurso oposto não se inserirem em alguma das hipóteses

justificadoras para a interposição dos embargos declaratórios, nos termos dos artigos 897-A da CLT e

1.022 do CPC/2015, não merece ele ser provido.

No caso dos autos, não há se falar em omissão, contradição ou

obscuridade, conforme aventado pela Embargante.

Destaco, na verdade, a Embargante/Reclamada não concordou com a

decisão aplicada ao caso por este juízo e requer uma reanálise da mesma. Contudo, a via estreita dos

Embargos de Declaração não permite novo pronunciamento sobre o tema.

Se a Embargante/Reclamada não concorda com a solução dada ao caso

(direito subjetivo que lhe assiste, esclareça-se), haverá, caso queira, aviar recurso apropriado para a

modificação da decisão.

Ora, se no entendimento da Embargante/Reclamada, o julgador decidiu de

forma divergente de seu interesse ou das provas dos autos, ou ainda, dos comandos legais que regulam a

matéria, segundo sua valoração, o instrumento processual próprio não são os embargos de declaração,

posto que cabíveis em hipóteses restritas, previstas no artigo 1.022, do CPC/15, e artigo 897-A, da CLT, 

.permissa venia

Logo, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, conforme

alegado pela Embargante/Reclamada.

Por tais fundamentos, nego provimento aos Embargos de Declaração

opostos pela Reclamada.

III. - Dispositivo
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Pelos motivos expostos, conheço dos Embargos de Declaração opostos

pela Reclamada  nos autos da ação que lhe move Coco & Mix Ltda - ME, Angelita Cardoso da Silva

, para no mérito , consoante fundamentação anterior, que integra esteGimenes REJEITÁ-LOS

dispositivo para todos os fins.

Intimem-se as Partes, via de seus procuradores, na forma do art. 852

caput, da CLT.

Goiânia-GO, data da assinatura eletrônica.

 

Assinado Eletronicamente

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Celismar Coêlho de Figueiredo

Juiz do Trabalho Substituto

GOIANIA, 16 de Abril de 2019
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA DO TRABALHO DA

COMARCA DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS.

 

 

PROCESSO DE PROTOCOLO nº: 0010379-26.2018.5.18.0007

EMBARGADA: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

EMBARGANTE: COCO & MIX LTDA - ME

 

 

 

 

COCO & MIX LTDA - ME, já qualificada nos autos , por via de sua representação judicial,

inconformada com decisão , vem ante digna presença de Vossa Excelência, com os devidos

cumprimentos, propor o seguinte EMBARGO DE DECLARAÇÃO, com fulcro nos artigos 897-

A da Consolidação das Leis do Trabalho e 1.022 do Código de Processo Civil, face a sentença proferida

por nobre magistrado.

 

DO CABIMENTO
 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para   esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento bem como corrigir erro material. Assim sendo, presente recurso vem para suprir

omissão erguida pela sentença condenatória, o qual o valor da condenação impossibilita a Reclamada de

exercer o direito integral a defesa, pois impõe a obrigação ao pagamento de custas e também de efetuar o

depósito recursal, valores que destoam da realidade da Reclamada ora embargante.

 E aqui temos o que o códex legal, estes CLT e CPC, respectivamente, lecionam sobre o tema:

 Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco

dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subseqüente a
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sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos

casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos

pressupostos extrínsecos do recurso.

(...)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício

ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

 

 Pois bem, diante do sabido e notório cenário de crise econômica que assola o país atualmente,           

bem como o abalo financeiro atual de vários empreendedores, empregadores pessoas físicas e pequenos

empreendedores , frequentemente se veem diante de sentenças em reclamatórias trabalhistas que

merecem reparo. Entretanto, os empregadores são impedidos de exercer seu direito ao reexame do

decisum por se verem sem condições de arcar com os elevados valores dos depósitos recursais da Justiça

do Trabalho, mesmo que o provimento jurisdicional primevo possa ser fonte de enriquecimento ilícito do

empregado.

 

 Usualmente, o pequeno empregador que passa no momento por crise financeira consegue com               

extrema dificuldade honrar seus compromissos básicos e não dispõe de recursos para pagamento do

depósito recursal. Afastada a possibilidade de protelação da demanda com a distribuição de recurso que

sabidamente deveria ser instruído por preparo recursal, o pedido de concessão da gratuidade de justiça

merece análise para que o recorrente possa explanar suas razões e seu inconformismo perante a prolação

do comando sentencial.  Outrossim, o enriquecimento desmedido do reclamante diante de injustiças 

cometidas pela sentença a quo prolatada é incentivado, em detrimento do direito de recorrer atingido por

justificativas insubsistentes.

 

 Verificada a boa-fé do empregador, recorrente, comprovada sua hipossuficiência financeira                 

(especialmente através de declarações de Imposto de Renda à Receita Federal), identificado o intuito de

que seja feita plena justiça em não compactuar com o enriquecimento desmedido do empregado, não há

razão para que o benefício lhe seja negado.
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 Neste sentido, o artigo 3º, inciso VII da Lei 1.060 de 1950, antes da vigência da Lei 13.105/15           

(novo Código de Processo Civil), assegurava aos litigantes que não possuem condições de arcar com o

ônus das custas e despesas processuais, desde que comprovada a condição de hipossuficiência, as

seguinte isenções:

 

Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:

VII - dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, ajuizamento de ação e demais atos

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

.

 

DOS PEDIDOS

 

Assim posto, requer:

Sejam  estes Embargos de Declaração e também julgados  nosCONHECIDOS PROCEDENTES

termos das razões apresentadas neste recurso para tão somente conceder à Reclamada/Embargante os

benefícios das assistência judiciária, podendo assim, viabilizar o recurso, homenageando o principio do

contraditório e ampla defesa em respeito às normas legais estabelecidas pelo códex trabalhista, e pela

nossa Lei Maior.

Ainda, requer seja deferido efeito modificativo aos presentes embargos,  honroso juízoCASO

considere necessário.

 

Nestes termos, em que pede deferimento.

 

Goiânia, 02 de maio de 2019

 

DANIEL PIRES NUNES

OAB/GO 33585
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INTIMAÇÃO

AO (À) ADVOGADO (A) DO (A) RECLAMANTE:

 

Tomar ciência que foram interpostos embargos de declaração pelo(a) RECLAMADA.
Considerando que o julgamento dos embargos de declaração opostos poderá impor efeito
modificativo ao julgado, concede-se vista dos mesmos, por 05 dias, conforme art. 897-A, § 2º
da CLT.
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Segue em anexo documentos fiscais da Reclamada.
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 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
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Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

 

 

MM. Juiz,

 

 

A parte RECLAMANTE se vale da presente peça para apresentar sua

 

 

C O N T R A R R A Z Õ E S 

 

aos  apresentados pela parte Reclamada nos seguines termos:EMBARGOS DECLARATÓRIOS

 

DAS CONTRARRAZÕES EM SI AOS PRESENTES EMBARGOS

 

Interpõe a Reclamada os presentes embargos com fundamento no art. 3º,
inicso VII da Lei n.º 1.060/50, que dispõe que:

 

 "Art. 3º. A assistência judiciária compreende às seguintes isenções:   
 
VII. dos depósitos previstos em lie para interposição de recurso, ajuizamento
de ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do
contraditório".

 

Argumenta fundamentado em sua declaração de imposto de renda que não
possui condições financeiras de arcar com o pagamento do depósito judicial a fim de se viabilizar o recurso para
instância superior.

 

RAZÃO NÃO LHE ASSISTE!!
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Extrai-se dos embargos em apreço que a parte embargante limitou-se a juntar
declaração de inatividade da empresa no período de 10.08.2015 a 31.12.2015, conforme recibo de entrega de 2016, no
entanto, verificamos que a parte Reclamante fora contratada em 05.07.2017 tendo sua CTPS somente sido anotada à
partir de 01.09.2017, e demitida em 23.11.2017, ou seja, em período posterior, sendo que a DECL. DE IR da empresa é
de jan/2017, na qual verificamos que a parte Reclamada sonegou as informações de renda à RECEITA FEDERAL.

 

Em fim, verificamos que a parte Reclamada postula a concessão dos benefícios
da assistência judiciária sem trazer aos autos qualquer documento que comprove sua hipossuficiência, seja sua, seja de
seus sócios.

 

Salientamos que a parte Reclamada possui movimentação financeira seja na
pessoa jurídica, seja na pessoa física de seus sócios-proprietários, razão pela qual entendemos que deve o Reclamante
comprovar sua hipossufiência não somente mediante DECL. IR, até mesmo por sabido é que as empresas, em razão da
onerosidade excessiva dos impostos cobrados sonegam tais dados de renda, mas também os 03 (três) últimos extratos
bancários das contas e aplicações existentes em nome da empresa assim como em nome de seus sócios, o que não fora
observado nos autos, tendo a Reclamada limitado a apresentar uma declaração de inatividade num período muito
anterior ao vínculo empregatícios da Reclamante, assim como parte de uma declaração de IR e não de seu todo, não
tendo sequer apresentado a relação de empregados da empresa.

 

A hipossuficiência não deve ser somente alegada, e sim provada nos autos em
apreço, razão pela qual pugnamos pelo INDEFERIMETNO do benefício em cotejo, eis que não restou comprovada a
situação de miserabilidade da empresa em apreço.

 

 

PEDIDOS

Pelo exposto, pleiteia a Reclamante pela REJEIÇÃO dos EMBARGOS
DECLARATÓRIOS opostos pela Reclamada, INDEFERINDO-SE, por consequente, o benefício da assistência judiciária
gratuidade, eis que não demonstrada a situação de hipossuficiência/miseralibilidade da empresa e de seus sócios-proprietários.

 

Nestes Termos,

Pede deferimento.

 

Goiânia, 06 de maio de 2019.

 

pp.
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Lucimar Abrão da Silva

OAB/GO 14.412

 

Wanderson Ferreira

OAB/GO 18.096
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

Sentença

I. - Relatório.

Proferida a sentença (fls. 184/232 - Id. cf3aea3, pág. 1 a 49), a Reclamada

opôs Embargos de Declaração (fls. 233/237 - Id. 45fb04b, pág. 1 a 5), alegando que a sentença possui

omissões e contradições que conduzem o feito à extinção sem resolução do mérito.

Pugna para que os Embargos Declaratórios sejam acolhidos.

A Reclamante, regularmente intimada, conforme certidão de fls. 238 (Id.

23d93b6, pág. 1), apresentou contrarrazões (fls. 239/243 - Id. c6f8f1b, pág. 1 a 5), propugnando pelo não

provimento dos Embargos opostos pela Demandada.

Os Embargos de Declaração foram julgados por meio da sentença de fls.

244/246 (Id. 91b8513, pág. 1 e 3).

A Reclamada apresenta novos Embargos de Declaração (fls. 250/252 - Id.

561e4e6, pág. 1 a 3), propugnado que "neste recurso para tão somente conceder à Reclamada

/Embargante os benefícios das assistência judiciária, podendo, assim, viabilizar o recurso,

homenageando o princípio do contraditório e ampla defesa em respeito às normas legais estabelecidas

pelo códex trabalhista, e pela nossa Lei Maior."

A Embargada/Reclamante regularmente intimada, conforme certidão de

fls. 255 (Id. e10b35c, pág. 1), apresentou contrarrazões (fls. 259/262 - Id. 35e9caa, pág. 1 a 4),

propugnando pelo não provimento dos Embargos opostos pela Demandada.

É, em breve síntese, o Relatório.

II. - Fundamentos.

2.1. - Admissibilidade.
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Não merecem conhecimento os Embargos opostos pela Reclamada, ora

Embargante, senão vejamos.

A sentença de mérito foi proferida, conforme se verifica às fls. 184/232

(Id. cf3aea3, pág. 1 a 49).

Do referido julgamento, a Reclamada opôs Embargos de Declaração (fls.

233/237 - Id. 45fb04b, pág. 1 a 5), alegando que a sentença possuía omissões e contradições que

conduziriam o feito à extinção sem resolução do mérito.

Os Embargos de Declaração foram julgados por meio da sentença de fls.

244/246 (Id. 91b8513, pág. 1 e 3).

A Reclamada apresenta novos Embargos de Declaração (fls. 250/252 - Id.

561e4e6, pág. 1 a 3), propugnado que "neste recurso para tão somente conceder à Reclamada

/Embargante os benefícios das assistência judiciária, podendo, assim, viabilizar o recurso,

homenageando o princípio do contraditório e ampla defesa em respeito às normas legais estabelecidas

pelo códex trabalhista, e pela nossa Lei Maior."

A matéria que ora pretende a Embargante/Reclamada seja examinada por

este Juízo não foi objeto dos Embargos Declaratórios anteriormente opostos. Logo, não se trata de

Embargos de Declaração de Embargos de Declaração.

Assim, se a matéria não foi veiculada nos Embargos declaratórios

anteriores encontra-se preclusa a oportunidade para a utilização do mesmo remédio jurídico, qual seja o

manejo de novos os Embargos de Declaração.

Merece, ainda, registrar que nem mesmo em sede de defesa, a Demandada

requereu lhe fosse deferida a gratuidade de justiça, bem assim, a dispensa de recolhimento do depósito

recursal, com a colação aos autos das comprovações objetivas para exame por este Juízo.

Mas não é só. Ainda que não se fizesse a análise antecedente e, se

considerasse a contagem do prazo para oposição dos novos Embargos de Declaração a partir da

publicação da sentença dos Embargos de Declaração anteriores, ocorrida em 23.04.2019, ainda, assim,

intempestivos estariam os Embargos de Declaração ora examinados.

Isto porque a sentença dos primeiros Embargos de Declaração foi

publicada em 23.04.2019 (terça-feira), começando a fluir o prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 897-A c/c

art. 775, ambos da CLT) no dia 24.04.2019 (quarta-feira), findando o quinquídio em 30.04.2019 (terça-

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19050610580818800000032059995

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19050610580818800000032059995
Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - 09/06/2019 18:03:12 - 8bd94f8



feira) para oposição de Embargos e, como se viu os Embargos foram apresentados em 02.05.2019 (fls.

250 - Id. 561e4e6, pág. 1).

Logo, também sob tal enfoque encontram-se intempestivos os novos

.Embargos Declaratórios opostos pela Embargante/Reclamada

Por tais razões, deixo de conhecer dos novos Embargos de Declaração

opostos pela Embargante/Reclamada (fls. 250/252 - Id. 561e4e6, pág. 1 a 3).

De tudo o que foi decido restou, por decorrência, transcorrido o prazo

para apresentação de apelo ordinário pela Reclamada, ainda, que se realizasse os recolhimentos das

custas e se procedesse ao depósito recursal, dado que superado o prazo legal de 8 (oito) dias úteis para a

apresentação do Recurso Ordinário.

Assim, proceda a Secretaria do Juízo, a certificação nos autos do trânsito

em julgado do feito, uma vez que também a Embargada/Reclamante, não apresentou apelo ordinário no

prazo legal (23.04.2019).

E, ato contínuo, proceda a Secretaria a remessa dos autos à Contadoria

para apuração dos valores devidos à Embargada/Reclamante.

III. - Dispositivo

Pelos motivos expostos, deixo de conhecer dos novos Embargos de

Declaração opostos pela Reclamada  às fls. 250/252(Id. 561e4e6, pág. 1 a 3)nosCoco & Mix Ltda - ME

autos da ação que lhe move , consoante fundamentação anterior,Angelita Cardoso da Silva Gimenes

que integra este dispositivo para todos os fins.

Tendo em conta, por decorrência lógica, transcorrido o prazo para

apresentação de apelo ordinário pela Reclamada, ainda, que se realizasse os recolhimentos das custas e se

procedesse ao depósito recursal, dado que superado o prazo legal de 8 (oito) dias úteis para a

apresentação do Recurso Ordinário.

Assim, proceda a Secretaria do Juízo, a certificação nos autos do

trânsito em julgado, dado que também a Embargada/Reclamante não apresentou Recurso

Ordinário no prazo legal, a contar da publicação da sentença de Embargos de Declaração anterior

(23.04.2019).

Ato contínuo proceda a Secretaria a remessa dos autos à Contadoria

.para apuração dos valores devidos à Embargada
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Intimem-se as Partes, via de seus procuradores, na forma do art. 852

caput, da CLT.

 

Goiânia-GO, data da assinatura eletrônica.

 

Assinado Eletronicamente

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Celismar Coêlho de Figueiredo

Juiz do Trabalho Substituto

GOIANIA, 9 de Junho de 2019
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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Sentença

I. - Relatório.

Proferida a sentença (fls. 184/232 - Id. cf3aea3, pág. 1 a 49), a Reclamada

opôs Embargos de Declaração (fls. 233/237 - Id. 45fb04b, pág. 1 a 5), alegando que a sentença possui

omissões e contradições que conduzem o feito à extinção sem resolução do mérito.

Pugna para que os Embargos Declaratórios sejam acolhidos.

A Reclamante, regularmente intimada, conforme certidão de fls. 238 (Id.

23d93b6, pág. 1), apresentou contrarrazões (fls. 239/243 - Id. c6f8f1b, pág. 1 a 5), propugnando pelo não

provimento dos Embargos opostos pela Demandada.

Os Embargos de Declaração foram julgados por meio da sentença de fls.

244/246 (Id. 91b8513, pág. 1 e 3).

A Reclamada apresenta novos Embargos de Declaração (fls. 250/252 - Id.

561e4e6, pág. 1 a 3), propugnado que "neste recurso para tão somente conceder à Reclamada

/Embargante os benefícios das assistência judiciária, podendo, assim, viabilizar o recurso,

homenageando o princípio do contraditório e ampla defesa em respeito às normas legais estabelecidas

pelo códex trabalhista, e pela nossa Lei Maior."

A Embargada/Reclamante regularmente intimada, conforme certidão de

fls. 255 (Id. e10b35c, pág. 1), apresentou contrarrazões (fls. 259/262 - Id. 35e9caa, pág. 1 a 4),

propugnando pelo não provimento dos Embargos opostos pela Demandada.

É, em breve síntese, o Relatório.

II. - Fundamentos.

2.1. - Admissibilidade.
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Não merecem conhecimento os Embargos opostos pela Reclamada, ora

Embargante, senão vejamos.

A sentença de mérito foi proferida, conforme se verifica às fls. 184/232

(Id. cf3aea3, pág. 1 a 49).

Do referido julgamento, a Reclamada opôs Embargos de Declaração (fls.

233/237 - Id. 45fb04b, pág. 1 a 5), alegando que a sentença possuía omissões e contradições que

conduziriam o feito à extinção sem resolução do mérito.

Os Embargos de Declaração foram julgados por meio da sentença de fls.

244/246 (Id. 91b8513, pág. 1 e 3).

A Reclamada apresenta novos Embargos de Declaração (fls. 250/252 - Id.

561e4e6, pág. 1 a 3), propugnado que "neste recurso para tão somente conceder à Reclamada

/Embargante os benefícios das assistência judiciária, podendo, assim, viabilizar o recurso,

homenageando o princípio do contraditório e ampla defesa em respeito às normas legais estabelecidas

pelo códex trabalhista, e pela nossa Lei Maior."

A matéria que ora pretende a Embargante/Reclamada seja examinada por

este Juízo não foi objeto dos Embargos Declaratórios anteriormente opostos. Logo, não se trata de

Embargos de Declaração de Embargos de Declaração.

Assim, se a matéria não foi veiculada nos Embargos declaratórios

anteriores encontra-se preclusa a oportunidade para a utilização do mesmo remédio jurídico, qual seja o

manejo de novos os Embargos de Declaração.

Merece, ainda, registrar que nem mesmo em sede de defesa, a Demandada

requereu lhe fosse deferida a gratuidade de justiça, bem assim, a dispensa de recolhimento do depósito

recursal, com a colação aos autos das comprovações objetivas para exame por este Juízo.

Mas não é só. Ainda que não se fizesse a análise antecedente e, se

considerasse a contagem do prazo para oposição dos novos Embargos de Declaração a partir da

publicação da sentença dos Embargos de Declaração anteriores, ocorrida em 23.04.2019, ainda, assim,

intempestivos estariam os Embargos de Declaração ora examinados.

Isto porque a sentença dos primeiros Embargos de Declaração foi

publicada em 23.04.2019 (terça-feira), começando a fluir o prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 897-A c/c

art. 775, ambos da CLT) no dia 24.04.2019 (quarta-feira), findando o quinquídio em 30.04.2019 (terça-
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feira) para oposição de Embargos e, como se viu os Embargos foram apresentados em 02.05.2019 (fls.

250 - Id. 561e4e6, pág. 1).

Logo, também sob tal enfoque encontram-se intempestivos os novos

.Embargos Declaratórios opostos pela Embargante/Reclamada

Por tais razões, deixo de conhecer dos novos Embargos de Declaração

opostos pela Embargante/Reclamada (fls. 250/252 - Id. 561e4e6, pág. 1 a 3).

De tudo o que foi decido restou, por decorrência, transcorrido o prazo

para apresentação de apelo ordinário pela Reclamada, ainda, que se realizasse os recolhimentos das

custas e se procedesse ao depósito recursal, dado que superado o prazo legal de 8 (oito) dias úteis para a

apresentação do Recurso Ordinário.

Assim, proceda a Secretaria do Juízo, a certificação nos autos do trânsito

em julgado do feito, uma vez que também a Embargada/Reclamante, não apresentou apelo ordinário no

prazo legal (23.04.2019).

E, ato contínuo, proceda a Secretaria a remessa dos autos à Contadoria

para apuração dos valores devidos à Embargada/Reclamante.

III. - Dispositivo

Pelos motivos expostos, deixo de conhecer dos novos Embargos de

Declaração opostos pela Reclamada  às fls. 250/252(Id. 561e4e6, pág. 1 a 3)nosCoco & Mix Ltda - ME

autos da ação que lhe move , consoante fundamentação anterior,Angelita Cardoso da Silva Gimenes

que integra este dispositivo para todos os fins.

Tendo em conta, por decorrência lógica, transcorrido o prazo para

apresentação de apelo ordinário pela Reclamada, ainda, que se realizasse os recolhimentos das custas e se

procedesse ao depósito recursal, dado que superado o prazo legal de 8 (oito) dias úteis para a

apresentação do Recurso Ordinário.

Assim, proceda a Secretaria do Juízo, a certificação nos autos do

trânsito em julgado, dado que também a Embargada/Reclamante não apresentou Recurso

Ordinário no prazo legal, a contar da publicação da sentença de Embargos de Declaração anterior

(23.04.2019).

Ato contínuo proceda a Secretaria a remessa dos autos à Contadoria

.para apuração dos valores devidos à Embargada
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Intimem-se as Partes, via de seus procuradores, na forma do art. 852

caput, da CLT.

 

Goiânia-GO, data da assinatura eletrônica.

 

Assinado Eletronicamente

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

Celismar Coêlho de Figueiredo

Juiz do Trabalho Substituto

GOIANIA, 9 de Junho de 2019
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA,
ESTADO DE GOIÁS.

 

 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,

PROTOCOLO Nº.: RTOrd  0010379-26.2018.5.18.0007 

RECLAMANTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

RECLAMADA: COCO & MIX LTDA ME

 

 

 

COCO & MIX , neste ato representado por sua representante legal, por seu advogado legalmente
constituído, conforme instrumento de mandato e substabelecimento anexo, vem, à ínclita presença de 
Vossa Excelência, interpor o presente:

RECURSO ORDINÁRIO  ( ou atendendo o principio da fungibilidade recursal AGRAVO DE 
PETIÇÃO);

pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

Requer seja o presente recurso recebido e processado e, no caso de Vossa Excelência, manter a decisão
por seus próprios fundamentos, requer seja encaminhado ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho com
as inclusas razões recursais.

 

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ABRANGER O DEPÓSITO RECURSAL

Prescreve o art. 511, § 1º, do CPC, aplicável supletivamente ao processo do Trabalho, em razão de tratar-
se matéria de direito subjetivo, o preparo que deveria ser apresentado no ato de interposição do recurso é
dispensado para aqueles que gozam de isenção legal. In verbis:

 

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos
Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. (grifos nossos).

 

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro da Cunha, "são dispensados de
preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios e
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respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal, como os beneficiários da justiça gratuita (§ 1ª
do art. 511, CPC)".

Cabe observar que o deferimento da gratuidade da justiça abrange tanto o recolhimento das custas
processuais como o deposito recursal, conforme vem manifestando a jurisprudência dos Tribunais do
Trabalho. In verbis:

RECURSO ORDINÁRIO. DESERÇÃO. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. É possível a concessão do benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica que comprove incapacidade econômica. A isenção abrange inclusive o
depósito recursal, por força do inciso VII do art. 3º da Lei n. 1.060/1950, incluído pela Lei
Complementar n. 132/2009. Atendidos os requisitos autorizadores e concedida a justiça gratuita, mostra-
se descabida a decisão que não recebeu o recurso ordinário por deserto. Agravo de Instrumento
conhecido e provido. (TRT 16, AIRO nº 01615-2008-002-16-01-7, DES (A). RELATOR (A): LUIZ
COSMO DA SILVA JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 01/12/2011 - DATA DE PUBLICAÇAO: 09
/12/2011)

Portanto, e por todo exposto, a Reclamada, vem através de pedido próprio, requerer o deferimento do
pedido da gratuidade da justiça para isentar ao pagamento do depósito recursal  e, assim, poder a 
reclamada exercer seu direito a ampla defesa e ao contraditório e o acesso à justiça, conforme previsto no
artigo 5º, XXXV da Constituição Federal que diz: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça de direito" c/c Artigo 5º, LV da CF/88 que prevê expressamente que é assegurado o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, embora Vossa Excelência tenha
já negado o acesso a esse apelo, mas entende diversamente a defesa.

 

 

Nestes termos,

Pede deferimento.

 

De Senador Canedo p/ Goiânia/GO, 24 de junho de 2019

 

 

DANIEL PIRES NUNES

ADVOGADO - OAB/GO 33585
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

COLENDA CÂMARA DO TRABALHO,

EMÉRITOS DESEMBARGADORES.

 

 

 

OGIREM: 7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO,

PROTOCOLO Nº.: RTOrd 0010379-26.2018.5.18.0007

RECORRENTE:  COCO & MIX LTDA ME 

RECORRIDO: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GUEDES
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RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

 

 

 

Em que o notável saber jurídico do MM. Juiz "a quo", impõe-se a reforma da respeitável sentença que
reconheceu a estabilidade gestacional da Recorrida e julgou parcialmente os pedidos do Reclamante,
pelas seguintes razões de fato e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

 

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ABRANGER O DEPÓSITO RECURSAL

 

Prescreve o art. 511, § 1º, do CPC, aplicável supletivamente ao processo do Trabalho, em razão de tratar-
se matéria de direito subjetivo, o preparo que deveria ser apresentado no ato de interposição do recurso é
dispensado para aqueles que gozam de isenção legal. In verbis:

 

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos
Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. (grifos nossos).

 

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro da Cunha, "são dispensados de
preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios e
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal, como os beneficiários da justiça gratuita (§ 1ª
do art. 511, CPC)".

Cabe observar que o deferimento da gratuidade da justiça abrange tanto o recolhimento das custas
processuais como o deposito recursal, conforme vem manifestando a jurisprudência dos Tribunais do
Trabalho. In verbis:

RECURSO ORDINÁRIO. DESERÇÃO. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. É possível a concessão do benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica que comprove incapacidade econômica. A isenção abrange inclusive o
depósito recursal, por força do inciso VII do art. 3º da Lei n. 1.060/1950, incluído pela Lei
Complementar n. 132/2009. Atendidos os requisitos autorizadores e concedida a justiça gratuita, mostra-
se descabida a decisão que não recebeu o recurso ordinário por deserto. Agravo de Instrumento
conhecido e provido. (TRT 16, AIRO nº 01615-2008-002-16-01-7, DES (A). RELATOR (A): LUIZ
COSMO DA SILVA JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 01/12/2011 - DATA DE PUBLICAÇAO: 09
/12/2011)

Portanto, e por todo exposto, a Reclamada, vem através de pedido próprio, requerer o deferimento do
pedido da gratuidade da justiça para isentar ao pagamento do depósito recursal  e, assim, poder a 
reclamada exercer seu direito a ampla defesa e ao contraditório e o acesso à justiça, conforme previsto no
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artigo 5º, XXXV da Constituição Federal que diz: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça de direito" c/c Artigo 5º, LV da CF/88 que prevê expressamente que é assegurado o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

 

DOS FATOS

 

Versa a presente Ação sobre a pretensão da Autora em haver da Reclamada, os títulos elencados no 
libelo, atribuindo à causa valor que estimou em R$ 51.161,66 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e um
reais e sessenta e seis centavos).

 

PRELIMINARMENTE

 

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Reclamada não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e
de sua família, conforme faz prova declaração de hipossuficiência em anexo, razão pela qual requer o
benefício da justiça gratuita, conforme disposto no Artigo 790 § 3º da Consolidação das Leis do Trabalho
c/c Súmula 463 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, atendendo assim ao disposto no Inciso
LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, que assim dispõem:

 

Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do
Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas
pelo Tribunal Superior do Trabalho.

§ 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 ao dobro do mínimo legal, ou
declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família.

Súmula nº 463 do TST. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO (conversão da
Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 219
/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017

I - A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a
declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de
procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);

II - No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de
impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;

DOS FATOS

Parte Recorrida, inconformada com situação a qual se encontrava, com seus direitos garantidos no códex
legal trabalhista sendo violados, impetrou ante digno juízo reclamação trabalhista, pleiteando
reconhecimento do vínculo de emprego no período de 05/07/2017 a 15/11/2017, horas extras,
reintegração em virtude do seu estado gravídico ou indenização substitutiva, indenização por dispensa
discriminatória e desvio/acúmulo de funções, tendo sido a petição inicial acompanhada de elementos
probatórios (documentos) que sustentam a sua versão ante o crivo judiciário.

Demanda judicial instaurada, nobre magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos levantados em
peça inicial, sobretudo a estabilidade por estar gravida na época da dispensa.

Inclitos Julgadores, a Recorrente busca a reforma da sentença que reconheceu a estabilidade provisória
em razão do estado de gravidez da Recorrida, pois não se conforma no reconhecimento de direito a ela
atribuída, isso porque, quando trabalhava na empresa a empregadora não teve conhecimento de tal
estado, fato omisso pela Recorrida.

Agora, por meio de ação judicial, busca indenização.

Em nenhum momento a Recorrida buscou o trabalho de volta, e sim indenização, e não é razoável, o teor
da sentença que reconhece tal direito.

Vejam que o exame que comprova a gravidez somente foi efetuado após a dispensa, e o motivo da
dispensa não teve nada haver com gravidez e sim com a desídia dispensado no labor.

Assim sendo, e que dos autos constam, e da contestação juntada , requer desse Egrégio Tribunal que
casse a r. sentença e de provimento a este recurso e absolva  a Recorrente da condenação imposta, por 
uma questão de direito e justiça.

 

Aguarda-se provimento.

Goiânia, 24 de junho de 2019

 

DANIEL PIRES NUNES

OAB/GO 33585
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PODER JUDICI RIO DA UNI O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18  REGI O

7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 32225473

Processo n : 0010379-26.2018.5.18.0007
Reclamante: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
Reclamado(a): COCO & MIX LTDA - ME

CERTID O DE TRÂ NSITO EM JULGADO

 

Em cumprimento ao disposto no art. 58, par grafo  nico, da Consolida  o dos Provimentos da CGJT/TST,
certifico a exist ncia dos seguintes feriados ou dias em que n o houve expediente normal nos  ltimos tr s
meses nesta Vara do Trabalho:   Recesso Forense entre os dias 20.12.2018 e 06.01.2019; 07 a 20/01/2019:
suspens o de prazos prevista no artigo 220 do CPC/2015 e na Resolu  o n  244/2016 do CNJ;

 30, 31/01 e 01/01/2019(Portaria TRT18  GP/SGJ n  267/2019); Certid o de Indisponibilidade
  dos Sistemas: 25/02/2019; 04 e 05/03(carnaval) e 06/03(quarta-feira de cinzas), 17 a 19/04

 (Semana Santa); 01/05/2019, quarta-feira: dia do trabalho; 17/05/2019, sexta-feira,  e 20/05
/2019, segunda-feira: indisponibilidade do PJE; 24/05/2019: padroeira de Goiânia: 20 e 21

 /06/2019: PORTARIA TRT 18  GP/DG N  716/2019.    

 

 

CERTIFICO que o ato decisóriorio proferido em 16/04/2019 transitou regularmente em
julgado  (intima  o de ID ). DOU F .em 06/05/2019, 2ª -feira

Goi nia, data da assinatura eletr nica.

Assinado Eletronicamente

(Art. 1 ,  2 , III, "a" da Lei n  11.419,de 19 de dezembro de 2006)

   VANDERLEI ALVES DE MENDONCA
Servidor(a)

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
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DECISÃO

 

Não recebo o recurso ordinário interposto pelo reclamado às fls. de ID.

ID. 26a58e0 - Pág. 1 e ss, por intempestivo.

Conforme já decidido na sentença dos embargos de declaração, o prazo

para interposição de Recurso Ordinário iniciou-se em 23/04/2019, tendo o mesmo se esgotado em 06/05

/2019, 2ª feira.

Intimem-se.

 

 

 

VAM

 

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19062505280924600000033035114
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DECISÃO

 

Não recebo o recurso ordinário interposto pelo reclamado às fls. de ID.

ID. 26a58e0 - Pág. 1 e ss, por intempestivo.

Conforme já decidido na sentença dos embargos de declaração, o prazo

para interposição de Recurso Ordinário iniciou-se em 23/04/2019, tendo o mesmo se esgotado em 06/05

/2019, 2ª feira.

Intimem-se.

 

 

 

VAM

 

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 7ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE
DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS.

 

 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,

RTOrd  0010379-26.2018.5.18.0007 

RECLAMANTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

RECLAMADA: COCO & MIX LTDA ME

 

 

 

COCO & MIX, já qualificada nos autos da reclamatória trabalhista em epígrafe, por
seu advogado que esta subscreve, vem, à ínclita presença de Vossa Excelência, requerer o 

, pelas razões a seguir apresentadas.CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM

A decisão disponibilizada no diário de justiça do dia 26/06/2019, mesmo se tratando
de documento apócrifo, traz a informação de negativa de recebimento de Recurso Ordinário, ou
subsidiariamente Agravo de Petição.

A Reclamada, requer a reconsideração do despacho que negou o recebimento do
Recurso Ordinário, sob o fundamento do mesmo ser intempestivo. Ocorre que, foram opostos Embargos
de declaração no intuito de sanar obscuridade de decisão pretérita, o qual tem como efeito suspender o
prazo para interposição de recurso cabível.

Por outro, eles reabrem a possibilidade de alguma reapreciação da decisão - ainda
que nos estritos limites da função dos embargos declaratórios: (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe
obscuridades ou contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros
materiais contidos na decisão.

Nesse sentido, os embargos declaratórios têm efeito devolutivo. O efeito devolutivo
ocorre mesmo na hipótese em que o órgão judiciário ao qual se atribui a competência para reapreciação
da decisão é o mesmo que proferiu a decisão impugnada.

Nesse sentido, vimos que a decisão que negou o reconhecimento do apelo, mesmo
sendo questionada sua autenticidade, nega a reapreciação da matéria, e tira da Reclamada o exercício
pleno da ampla defesa, principio consagrado em nossa Carta Magna.

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que chame o feito à ordem e
reconsidere a decisão que negou o recebimento do Recurso Ordinário.

 

Nestes termos, em que pede deferimento.

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19062616242424100000033089921
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Goiânia, 26 de junho de 2019.

 

 DANIEL PIRES NUNES   

ADVOGADO - OAB/GO 33585
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

 

 DESPACHO

Indefiro o pedido da reclamada - ID. 7d88e01 - Pág. 1.

Mantenho a decisão de fls. 278 pelos seus próprios fundamentos. 

Advirto a reclamada de que a repetição de atos meramente 

procrastinatórios, sem fundamento, implicará imposição de multa.

Remetam-se os autos de imediato à Secretaria de Cálculos, conforme já 

determinado

Intimem-se.

VAM

GOIANIA, 27 de Junho de 2019
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

 

 DESPACHO

Indefiro o pedido da reclamada - ID. 7d88e01 - Pág. 1.

Mantenho a decisão de fls. 278 pelos seus próprios fundamentos. 

Advirto a reclamada de que a repetição de atos meramente 

procrastinatórios, sem fundamento, implicará imposição de multa.

Remetam-se os autos de imediato à Secretaria de Cálculos, conforme já 

determinado

Intimem-se.

VAM

GOIANIA, 27 de Junho de 2019
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
Telefone: (62) 32225473

 Processo: 0010379-26.2018.5.18.0007

Reclamante: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamado(a): COCO & MIX LTDA - ME

JUNTADA DE DOCUMENTO(S)

Certifico que será inserido, neste ato, o(s) documento(s) anexo(s) aos autos.

 

, 3 de Julho de 2019.GOIANIA 

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

CRISTINA CAMELO LEAO
Servidor(a)
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INTIMAÇÃO

AOS ADVOGADOS DAS PARTES:

Nos termos do art. 879, § 2º, CLT, abra-se vista às partes para, querendo, no prazo comum de 8 dias, manifestarem-

se de forma fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

Goiânia-GO, 4 de Julho de 2019.

VANDERLEI ALVES DE MENDONCA

Servidor (a)
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Nos termos do art. 879, § 2º, CLT, abra-se vista às partes para, querendo, no prazo comum de 8 dias, manifestarem-

se de forma fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.
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EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUÍZ DA 7ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE
DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS.

 

 

Autos nº: RTOrd 0010379-26.2018.5.18.0007

 

 

 

COCO & MIX LTDA ME, já qualificada nos autos da Reclamatória
Trabalhista, por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à digna presença
de Vossa Excelência apresentar a sua , pelosIMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS
fundamentos a seguir apresentados.

 

 1 - PRELIMINAR

 

É certo que  na liquidação não se poderá modificar, ou inovar a
, como estabelecido no § 1º, do artigo 879 da CLT, apenas vai tornarsentença liquidanda

líquido o direito assegurado na sentença, quantificando-o em números.

 

É inarredável a necessidade de retificação das planilhas ofertadas pela
Sra. Calculista deste E. Tribunal, eis que demonstram total dissonância com a coisa
julgada, existindo erro de cálculo que deve ser corrigido nos termos do artigo 833, da CLT.

 

2 - Considerações Iniciais.

 

Trata-se de reclamatória trabalhista aforada pela Reclamante na data de
28.03.2018 em face da empresa , ora Reclamada, com aCOCO & MIX LTDA ME.
pretensão de ver reconhecido seu direito a indenização pelo período de estabilidade
gestacional do período de 01.09.2017 a 22.11.2018.
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Sobreveio sentença em 24.03.2019, a qual julgou parcialmente
procedente a pretensão da Reclamante.

Pois bem.

 

1.DA BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS INTEGRANTES DA CONDENAÇÃO.

 

De pórtico, cumpre impugnar, as contas apresentadas a este MM. Juízo,
no que tange à base de cálculo utilizada para fins de cálculos das verbas devidas à
Reclamante.

 

Isto porque, arvora-se o Calculista a considerar o salário pago na
contratualidade o valor de R$ 998,00 a título de remuneração.

 

No entanto, fora consignado na sentença que julgou procedente a
pretensão da Reclamante que na oportunidade de liquidação deveria o Sr. Calculista
observar o valor da remuneração fixada no contracheque juntado no evento ID d018c6b,
conforme se verifica da sentença.

 

Inclusive em momento algum o salário da Reclamante foi superior a R$
937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

 

Diante do equívoco acima demonstrado o cálculo merece reparo.

 

CONCLUSÃO

 

Ante a tudo quanto exposto, resta hialino que as contas de liquidação
apresentadas pelo Calculista deste MM juízo encontram-se maculadas pela aferição de
valor superior ao fixada na sentença.

 

Destarte, não resta outra medida de justiça à este douto Magistrado
senão determinar a retificação dos cálculos, nos exatos termos em que defendido alhures.
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Nestes termos em que pede deferimento.

 

 

Goiânia, 17 de julho de 2019.

 

 

DANIEL PIRES NUNES

     OAB/GO n. 33.585
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INTIMAÇÃO

AO(À) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE:

CONTESTAR IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRAZO DE 08 DIAS.

Goiânia-GO, 17 de Julho de 2019.

VANDERLEI ALVES DE MENDONCA

Servidor (a)
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 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

 

 

MM. Juiz,

 

 

CONSIDERANDO os termos da impugnação apresentada, RATIFICAMOS os
, , em caso de acolhimento da referida impugnação ofertada pelacálculos ora apresentados pela Contadoria todavia

Reclamada a fim de se considerar como salário base de cálculo o importe de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete
reais), deverá, em todo o caso, a Contadoria observar o que disposto em sentença, ou seja, que "por decorrência lógica,
determinar que a atualização dos valores devidos, a partir da exigibilidade de cada um dos créditos deferidos nesta
sentença, seja realizada pelo IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, publicado pela Fundação
Instituto de Geografia e Estatística - IBGE", e que, "atualizados os valores, incidirão juros moratórios (Súmula nº 200
do C. TST), os quais deverão ser calculados a contar da data da propositura da presente ação (artigo 883, CLT), à taxa

".de 1% ao mês, pro rata die(Lei nº 8.177/91), de forma simples

 

Nestes Termos,

Pede deferimento.
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Goiânia, 30 de julho de 2019.

 

pp.Lucimar Abrão da Silva Ferreira

OAB/GO 14.412

 

pp. Wanderson Ferreira Abrão

OAB/GO 18.096
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME
Relatório

A parte reclamada  oferece impugnação àCOCO & MIX LTDA ME

conta (ID. 96a3fc8), sustentando, em síntese, que houve equívoco do cálculo. Afirma que a base de

cálculo utilizada foi superior a R$ 937,00, o que estaria em desacordo com os comandos da sentença

prolatada.

A parte autora apresenta manifestação de id. C0ec053.

É o relatório.

 

Fundamentação

Juízo de admissibilidade

Própria regular e tempestiva, conheço da Impugnação aos Cálculos de

Liquidação apresentada.

Mérito

Ao compulsar os autos, verifica-se que a Contadoria elaborou os cálculos

judiciais com base nas linhas determinadas pelo título executivo judicial.

Nos termos da própria sentença de id. 855Fcb1 dispõe que:

"(...)Por decorrência lógica, determinar que a atualização dos valores devidos, a partir
da exigibilidade de cada um dos créditos deferidos nesta sentença, seja realizada pelo
IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, publicado pela Fundação
Instituto de Geografia e Estatística - IBGE".

(...)

"Atualizados os valores, incidirão juros moratórios (Súmula nº 200 do C. TST), os quais
deverão ser calculados a contar da data da propositura da presente ação (artigo 883,
CLT), à taxa de 1% ao mês, pro rata die(Lei nº 8.177/91), de forma simples"(...).
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Em análise à questão, constata-se que a contadoria procedeu com a

correção/atualização do valor da base de cálculo, respeitando os comandos da sentença prolatada.

Em sendo assim, não procede a irresignação da parte, uma vez que no

cálculo, foram consideradas todas as provas juntadas ao autos, assim como as diretrizes estabelecidas no

título executivo judicial, o qual encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada e portanto, em nada

há que se modificar dos cálculos apresentados pela Contadoria deste Regional.

Portanto, mantenho a planilha de cálculos elaborada pela Contadoria deste

Regional no valor total da execução em R$ 21.232,92 (id. e7ef7e7- Pág. 1).

 

MULTA POR EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTELATÓRIOS

 

Por vislumbar intuito meramente protelatório da parte executada, aplico a

multa de 5% do valor da condenação, corrigido na forma da lei, nos termos do art. 81 do CPC, em favor

da reclamante.

 

Dispositivo

Ante o exposto, conheço da impugnação aos cálculos de liquidação

apresentada pela reclamada para, no mérito, , nos termos da fundamentação supra, fazendo-serejeitá-la

parte integrante deste dispositivo.

Custas pela executada, no importe de R$55,35, nos termos do art. 789-A,

inciso VII, da CLT.

Intimem-se.

Transitado em julgado,  os autos à Contadoria para apuraçãoremetam-se

da referida multa e das custas.

Após,  conclusos para a decisão de homologação dosretornem-se

cálculos.
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ALAM

 

GOIANIA, 31 de Julho de 2019
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

RTOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME
Relatório

A parte reclamada  oferece impugnação àCOCO & MIX LTDA ME

conta (ID. 96a3fc8), sustentando, em síntese, que houve equívoco do cálculo. Afirma que a base de

cálculo utilizada foi superior a R$ 937,00, o que estaria em desacordo com os comandos da sentença

prolatada.

A parte autora apresenta manifestação de id. C0ec053.

É o relatório.

 

Fundamentação

Juízo de admissibilidade

Própria regular e tempestiva, conheço da Impugnação aos Cálculos de

Liquidação apresentada.

Mérito

Ao compulsar os autos, verifica-se que a Contadoria elaborou os cálculos

judiciais com base nas linhas determinadas pelo título executivo judicial.

Nos termos da própria sentença de id. 855Fcb1 dispõe que:

"(...)Por decorrência lógica, determinar que a atualização dos valores devidos, a partir
da exigibilidade de cada um dos créditos deferidos nesta sentença, seja realizada pelo
IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, publicado pela Fundação
Instituto de Geografia e Estatística - IBGE".

(...)

"Atualizados os valores, incidirão juros moratórios (Súmula nº 200 do C. TST), os quais
deverão ser calculados a contar da data da propositura da presente ação (artigo 883,
CLT), à taxa de 1% ao mês, pro rata die(Lei nº 8.177/91), de forma simples"(...).
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Em análise à questão, constata-se que a contadoria procedeu com a

correção/atualização do valor da base de cálculo, respeitando os comandos da sentença prolatada.

Em sendo assim, não procede a irresignação da parte, uma vez que no

cálculo, foram consideradas todas as provas juntadas ao autos, assim como as diretrizes estabelecidas no

título executivo judicial, o qual encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada e portanto, em nada

há que se modificar dos cálculos apresentados pela Contadoria deste Regional.

Portanto, mantenho a planilha de cálculos elaborada pela Contadoria deste

Regional no valor total da execução em R$ 21.232,92 (id. e7ef7e7- Pág. 1).

 

MULTA POR EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTELATÓRIOS

 

Por vislumbar intuito meramente protelatório da parte executada, aplico a

multa de 5% do valor da condenação, corrigido na forma da lei, nos termos do art. 81 do CPC, em favor

da reclamante.

 

Dispositivo

Ante o exposto, conheço da impugnação aos cálculos de liquidação

apresentada pela reclamada para, no mérito, , nos termos da fundamentação supra, fazendo-serejeitá-la

parte integrante deste dispositivo.

Custas pela executada, no importe de R$55,35, nos termos do art. 789-A,

inciso VII, da CLT.

Intimem-se.

Transitado em julgado,  os autos à Contadoria para apuraçãoremetam-se

da referida multa e das custas.

Após,  conclusos para a decisão de homologação dosretornem-se

cálculos.
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ALAM

 

GOIANIA, 31 de Julho de 2019
CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
Telefone: (62) 32225473

 Processo: 0010379-26.2018.5.18.0007

Reclamante: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamado(a): COCO & MIX LTDA - ME

JUNTADA DE DOCUMENTO(S)

Certifico que será inserido, neste ato, o(s) documento(s) anexo(s) aos autos.

 

, 29 de Agosto de 2019.GOIANIA 

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

CRISTINA CAMELO LEAO
Servidor(a)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

ATOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

 

DECISÃO

                                            Vistos.

À vista do trânsito em julgado da sentença que julgou a impugnação aos

cálculos, HOMOLOGO os cálculos retificados   pela Contadoria, fixando o valor da execução em 

, atualizado até  sem prejuízo das atualizações futuras cabíveis, na forma da lei.R$22.702,69 31/08/2019,

Deixo de intimar a UNIÃO (Procuradoria-Geral Federal), a teor do que

dispõe o art. 175, do Provimento Geral Consolidado deste Regional.

Intime-se a parte-autora para, no prazo de 8 (oito) dias, caso seja de seu

interesse, requerer o início da execução (art. 880, da CLT) que, após pedido expresso, será impulsionada

oficialmente (art. 2º do CPC) até o pagamento, com a prática de todos os atos necessários (a exemplo de

bloqueio pelo sistema BACENJUD/SABB, RENAJUD, CNIB, SERASA, penhora, alienação, etc) em

relação aos quais a lei não exige iniciativa do(a) credor(a). O requerimento de atos que dependem de

iniciativa do(a) credor(a) ( v.g. desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração inversa,

alegação de grupo econômico, inclusão de terceiros, etc.) deverá ser fundamentado.

Decorrido "in albis" o prazo supra, remetam-se os autos ao arquivo

provisório, onde deverão permanecer aguardando o término do prazo prescricional de 2 (dois) anos,

previsto no artigo 11-A, §1º, da CLT.

Por outro lado, havendo requerimento do(a) credor(a), registre-se no

sistema o início da execução e cumpram-se as determinações a seguir exaradas:

1. Cite-se a parte-executada, por meio de seu advogado, via DJe, para, no

prazo de 48 horas, garantir a execução ou efetuar o pagamento da importância de R$22.702,69.
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1.1. No que tange as contribuições previdenciárias, a parte responsável

pelo recolhimento deverá efetuar o recolhimento através da guia GPS (pessoa jurídica (CNPJ) código

2909 e pessoa física (CEI) código 2801) e do protocolo de envio de conectividade social que comprova o

envio da GFIP ao banco de dados da Previdência Social, salvo quanto a este último for dispensado nos

termos da regulamentação específica.

1.2. Na omissão, deverá a Secretaria oficiar à Secretaria da Receita

Federal do Brasil para as providências pertinentes, a teor do que o §6º, do art. 177 do PGC deste

Regional.

2. Havendo pagamento espontâneo e decorrido o prazo legal para

oposição de eventuais embargos, libere-se ao(à) credor(a) o seu crédito líquido, mediante recolhimento

das contribuições previdenciárias, custas e imposto de renda, se devido.

2.1 Comprovados os recolhimentos, voltem os autos conclusos para

sentença de extinção da execução de fins meramente estatísticos, arquivando-se os autos, observadas e

cumpridas as formalidades legais.

3. Caso tenha transcorrido  o prazo para o pagamento ou a garantiain albis

da execução, proceda-se, com fulcro nos arts. 2º do CPC e 883 da CLT, bem como em observância à

ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, à utilização dos convênios à disposição do Juízo.

4. Em caso de veículos localizados, promova-se a inclusão de restrição de

transferência e de circulação.

4.1. Se os veículos estiverem livres e desembaraçados, expeça-se

mandado de penhora e avaliação.

5. Transcorrido o prazo de 45 dias, a contar da citação da parte-executada,

sem haver garantia do juízo, inclua-se o seu nome no BNDT (art. 883-A da CLT).

6. Frustrados os convênios utilizados, expeça-se mandado de penhora e

avaliação de bens em face do executado.

  7. Infrutífera a diligência, proceda-se à indisponibilidade de bens do

executado, por meio da CNIB.
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8. Sem êxito a medida, encaminhe, via sistema, certidão de Crédito

Judicial para fins de protesto do(s) nome(s) do(s) devedor(es) junto ao Instituto de Estudos de Protestos

de Títulos do Brasil (IEPTB).

8.1. Caso seja aceita a ordem pelo cartório, o protesto será registrado

dentro do prazo de 10 a 15 dias, caso não haja pagamento no aludido período.

8.2. Em caso de acordo envolvendo certidões ainda não protestadas, a

unidade judiciária deverá:

a) Entrar em contato com o cartório e se informar da taxa devida;

b) Incluir a taxa no valor do acordo, e após repassá-la para o cartório;

c) Desistir do protesto da certidão no campo Desistência>Solicitar

desistência.

8.3. Após o protesto, o(s) devedor(es) somente pagará(ão) a conta em

juízo. Nesse caso, a unidade deverá seguir os seguintes procedimentos:

a) Na tela inicial do sistema, clicar em Cancelamento>Informar

autorização;

b) Orientar o(s) devedor(es) a se dirigir(em) ao cartório para solicitar a

retirada do protesto em seu(s) nome(s).

9. Em caso de não terem sido encontrados bens  de não ter(em) sidoOU

localizado(s) o(s)  devedor(es), suspenda-se o curso da execução, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, sem

prejuízo de prosseguimento dos atos executórios a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 40, da Lei

 6.830/80 e do artigo 5º da Recomendação nº 3/GCGJT/2018.

10. Decorrido o prazo de suspensão  não havendo incidência daOU

hipótese mencionada no parágrafo anterior ("não terem sido encontrados bens  de não ter(em) sido localizado(s) oOU

, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 dias, indicar meios claros e objetivos ao)(s) devedor(es)"

prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento provisório dos autos, com fulcro no art. 11-A, §

1º, da CLT, incluído pela Lei n. 13.467/2017, o que já fica ordenado no caso de omissão.

Intimem-se.
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VAM

 

GOIANIA, 29 de Agosto de 2019
EUNICE FERNANDES DE CASTRO

Juiz Titular de Vara do Trabalho
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DECISÃO

                                            Vistos.

À vista do trânsito em julgado da sentença que julgou a impugnação aos

cálculos, HOMOLOGO os cálculos retificados   pela Contadoria, fixando o valor da execução em 

, atualizado até  sem prejuízo das atualizações futuras cabíveis, na forma da lei.R$22.702,69 31/08/2019,

Deixo de intimar a UNIÃO (Procuradoria-Geral Federal), a teor do que

dispõe o art. 175, do Provimento Geral Consolidado deste Regional.

Intime-se a parte-autora para, no prazo de 8 (oito) dias, caso seja de seu

interesse, requerer o início da execução (art. 880, da CLT) que, após pedido expresso, será impulsionada

oficialmente (art. 2º do CPC) até o pagamento, com a prática de todos os atos necessários (a exemplo de

bloqueio pelo sistema BACENJUD/SABB, RENAJUD, CNIB, SERASA, penhora, alienação, etc) em

relação aos quais a lei não exige iniciativa do(a) credor(a). O requerimento de atos que dependem de

iniciativa do(a) credor(a) ( v.g. desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração inversa,

alegação de grupo econômico, inclusão de terceiros, etc.) deverá ser fundamentado.

Decorrido "in albis" o prazo supra, remetam-se os autos ao arquivo

provisório, onde deverão permanecer aguardando o término do prazo prescricional de 2 (dois) anos,

previsto no artigo 11-A, §1º, da CLT.

Por outro lado, havendo requerimento do(a) credor(a), registre-se no

sistema o início da execução e cumpram-se as determinações a seguir exaradas:

1. Cite-se a parte-executada, por meio de seu advogado, via DJe, para, no

prazo de 48 horas, garantir a execução ou efetuar o pagamento da importância de R$22.702,69.
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1.1. No que tange as contribuições previdenciárias, a parte responsável

pelo recolhimento deverá efetuar o recolhimento através da guia GPS (pessoa jurídica (CNPJ) código

2909 e pessoa física (CEI) código 2801) e do protocolo de envio de conectividade social que comprova o

envio da GFIP ao banco de dados da Previdência Social, salvo quanto a este último for dispensado nos

termos da regulamentação específica.

1.2. Na omissão, deverá a Secretaria oficiar à Secretaria da Receita

Federal do Brasil para as providências pertinentes, a teor do que o §6º, do art. 177 do PGC deste

Regional.

2. Havendo pagamento espontâneo e decorrido o prazo legal para

oposição de eventuais embargos, libere-se ao(à) credor(a) o seu crédito líquido, mediante recolhimento

das contribuições previdenciárias, custas e imposto de renda, se devido.

2.1 Comprovados os recolhimentos, voltem os autos conclusos para

sentença de extinção da execução de fins meramente estatísticos, arquivando-se os autos, observadas e

cumpridas as formalidades legais.

3. Caso tenha transcorrido  o prazo para o pagamento ou a garantiain albis

da execução, proceda-se, com fulcro nos arts. 2º do CPC e 883 da CLT, bem como em observância à

ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, à utilização dos convênios à disposição do Juízo.

4. Em caso de veículos localizados, promova-se a inclusão de restrição de

transferência e de circulação.

4.1. Se os veículos estiverem livres e desembaraçados, expeça-se

mandado de penhora e avaliação.

5. Transcorrido o prazo de 45 dias, a contar da citação da parte-executada,

sem haver garantia do juízo, inclua-se o seu nome no BNDT (art. 883-A da CLT).

6. Frustrados os convênios utilizados, expeça-se mandado de penhora e

avaliação de bens em face do executado.

  7. Infrutífera a diligência, proceda-se à indisponibilidade de bens do

executado, por meio da CNIB.
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8. Sem êxito a medida, encaminhe, via sistema, certidão de Crédito

Judicial para fins de protesto do(s) nome(s) do(s) devedor(es) junto ao Instituto de Estudos de Protestos

de Títulos do Brasil (IEPTB).

8.1. Caso seja aceita a ordem pelo cartório, o protesto será registrado

dentro do prazo de 10 a 15 dias, caso não haja pagamento no aludido período.

8.2. Em caso de acordo envolvendo certidões ainda não protestadas, a

unidade judiciária deverá:

a) Entrar em contato com o cartório e se informar da taxa devida;

b) Incluir a taxa no valor do acordo, e após repassá-la para o cartório;

c) Desistir do protesto da certidão no campo Desistência>Solicitar

desistência.

8.3. Após o protesto, o(s) devedor(es) somente pagará(ão) a conta em

juízo. Nesse caso, a unidade deverá seguir os seguintes procedimentos:

a) Na tela inicial do sistema, clicar em Cancelamento>Informar

autorização;

b) Orientar o(s) devedor(es) a se dirigir(em) ao cartório para solicitar a

retirada do protesto em seu(s) nome(s).

9. Em caso de não terem sido encontrados bens  de não ter(em) sidoOU

localizado(s) o(s)  devedor(es), suspenda-se o curso da execução, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, sem

prejuízo de prosseguimento dos atos executórios a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 40, da Lei

 6.830/80 e do artigo 5º da Recomendação nº 3/GCGJT/2018.

10. Decorrido o prazo de suspensão  não havendo incidência daOU

hipótese mencionada no parágrafo anterior ("não terem sido encontrados bens  de não ter(em) sido localizado(s) oOU

, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 dias, indicar meios claros e objetivos ao)(s) devedor(es)"

prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento provisório dos autos, com fulcro no art. 11-A, §

1º, da CLT, incluído pela Lei n. 13.467/2017, o que já fica ordenado no caso de omissão.

Intimem-se.
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VAM

 

GOIANIA, 29 de Agosto de 2019
EUNICE FERNANDES DE CASTRO

Juiz Titular de Vara do Trabalho
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 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

 

 

MM. Juiz,

 

 

CONSIDERANDO os termos da  retro que "HOMOLOGOU os cálculosdecisão
retificados pela Contadoria, fixando o valor da execução em R$ 22.702,69, atualizado até 31/08/2019, sem prejuízo das

", bem como determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 08atualizações futuras cabíveis, na forma da lei
(oito) dias requerer o início da execução (art. 880, da CLT), é que nos servimos da presente peça para requerer a
EXECUÇÃO DA SENTENÇA em apreço, e por consequente, seja a parte reclamada intimada a efetuar o pagamento
do débito no prazo legal, e, em não sendo efetuado pagamento, que se dê cumprimento às demais determinações da

.decisão em apreço, penhorando-se quantos bens bastem ao fiel cumprimento da obrigação imposta

 

Nestes Termos,
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Pede deferimento.

 

Goiânia, 10 de setembro de 2019.

 

pp.Lucimar Abrão da Silva Ferreira

OAB/GO 14.412

 

pp. Wanderson Ferreira Abrão

OAB/GO 18.096
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INTIMAÇÃO

AO(À) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMADO(A):

1. Cite-se a parte-executada, por meio de seu advogado, via DJe, para, no prazo de 48 horas, garantir a 
execução ou efetuar o pagamento da importância de R$22.702,69.

Goiânia-GO, 10 de Setembro de 2019.

VANDERLEI ALVES DE MENDONCA

Servidor (a)
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA

ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007

AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

 

CERTIDÃO BACENJUD/SABB

 

CERTIFICO que, em , incluí os dados do(a)(s) devedor(a)(s) no Sistema17/09/2019

Automatizado de Bloqueios Bancários - SABB - para penhora de valores por meio do convênio

BACENJUD. As ordens de bloqueio serão diárias, por tempo indeterminado.  Certifico, ainda, que

somente serão juntadas as respostas positivas obtidas. DOU FÉ.

 

Goiânia, data da assinatura eletrônica.

Assinado Eletronicamente

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

  VANDERLEI ALVES DE MENDONCA

Servidor(a)

 

GOIANIA/GO, 17 de setembro de 2019.

VANDERLEI ALVES DE MENDONCA

Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA

ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007

AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
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CERTIDÃO CONVÊNIOS

 

 

CERTIFICO que, ,   em consulta aos sistemas do RENAJUD e INCRA em face danesta data

executada,   NÃO foram localizados veículos ou imóveis rurais de propriedade da devedora.  

DOU FÉ.

 

GOIANIA/GO, 20 de novembro de 2019.

 

ADRIANA MOREIRA DE ALMEIDA

Diretor de Secretaria
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AO EXEQUENTE

Fica o(a) reclamante intimado(a) para, ,  ter ciência dos resultados negativos dosno prazo de 10(dez) dias
convênios realizados nos autos, bem como para, no mesmo prazo, manifestar interesse em penhora com
remoção de eventuais bens pertencentes à executada, indicando especificamente a localização do(s)
mesmo(s), ficando ciente de que, nesse caso, deverá arcar com as despesas de remoção e guarda dos bens
eventualmente penhorados, ressaltando que em caso de recusa ou inércia e, em havendo penhora, os bens
serão depositados nas mãos do devedor, sendo que, restando, de qualquer modo, frustrada a constrição, 
os autos serão remetidos ao arquivo provisório e terá início a contagem do prazo de prescrição
intercorrente, nos termos do art. 11-A, caput e par. 1º, da CLT (acrescentado pela Lei 13.467/17).

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 19112016230096300000035769570

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112016230096300000035769570
Assinado eletronicamente por: ADRIANA MOREIRA DE ALMEIDA - 20/11/2019 16:23:03 - d6ff490



 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

 

 

MM. Juiz,

 

 

EXTRAI-SE dos autos que NÃO FORAM LOCALIZADOS QUAISQUER
, situação esta que não é estranha à parte autora, sendoBENS EM NOME DA EMPRESA COCO & MIX LTDA. - ME

em verdade já esperada pela mesma, eis que conforme se depreende da peça vestibular, tanto o endereço comercial da
requerida, como de seus proprietários se confundem, de onde se conclui que toda receita auferida pela Reclamada era

.desviada para uso pessoal de seus sócios-proprietários, havendo a confusão entre o patrimônio dos mesmos
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ALIÁS, não se trata nem sequer de confusão, eis que sequer foram localizados
.bens de propriedade da reclamada

 

VERIFICA-SE dos autos que a sentença exequenda reconheceu vínculo
empregatício da parte Reclamante para com a parte Reclamada à partir de 05.07.2017, sendo que por meio do
CONTRATO SOCIAL e PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL firmada posteriormente, apenas em 01.09.2017,
verificamos que a empresa em apreço encontrava-se registrada em nome de CLEIDIMAR CRISTIANE RIBEIRO,
portadora do CPF n.º 950.599.031-68 e em nome de CLÓVIS DE JESUS SAVALLA CORREA CARVALHO,
portador do CPF n.º 236.250.747-53,tendo a Sra. CLEIDIMAR se retirado da referida sociedade apenas em
01.09.2017, ou seja, posteriormente a contratação da parte Reclamante, razão pela qual a mesma também há que

.responder pela execução em cotejo

 

DESTASTE, considerando todo o exposto é que a parte autora, ora Reclamante
se vale da presente peça para requerer a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da Reclamada, a
fim de que sejam penhorados bens de propriedade dos então sócios-proprietários da empresa reclamada,Sra.
CLEIDIMAR CRISTIANE RIBEIRO, portadora do CPF n.º 950.599.031-68 e Sr. CLÓVIS DE JESUS SAVALLA
CORREA CARVALHO, portador do CPF n.º 236.250.747-53, realizando-se consulta junto à RECEITA FEDERAL e
ao DETRAN-GO a fim de se aferir a existência de bens que por ventura tenha sido alienados no curso da presente

.demanda/cumprimento de sentença

 

Nestes Termos,

Pede deferimento.

 

Goiânia, 26 de novembro de 2019.

 

pp.Lucimar Abrão da Silva Ferreira

OAB/GO 14.412

 

pp. Wanderson Ferreira Abrão

OAB/GO 18.096
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901
TELEFONE: (62) 32225473

ATOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

D E S P A C H O

 

Vistos os autos.

Postergo, por ora, a analise do pedido formulado pelo Reclamante às fls. 324/325, tendo em
visto que ainda não se esgotaram todos os meios de execução em face da empresa devedora.

Diante disso, , se tem interesse em serintime-se o credor para dizer, em cinco (05) dias
nomeado fiel depositário dos bens a serem penhorados na sede da executada.

Em sendo positiva a resposta,  aexpeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção
recair sobre tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando, desde já,
nomeado fiel depositário o credor/procurador do reclamante, que deverá ser intimado para

 fim de se inteirar sobre dia e hora em que aentrar em contato com o oficial de justiça
diligência será realizada, salientando que o credor deverá acompanhar a diligência, fornecendo
os meios necessários para o transporte do(s) bens.

Ciente o executado que eventuais despesas decorrentes da guarda dos bens, desde que
devidamente comprovadas nos autos, correrão às expensas do devedor.

Em sendo negativa a resposta ou no seu silêncio do credor, expeça-se mandado de penhora a
avaliação de bens.

Sendo infrutífera a diligência (mandado de penhora), volvam os

autos conclusos para deliberações acerca do pedido de desconsideração da personalidade

jurídica da devedora.

Goiânia - GO, 18 de Dezembro de 2019.

   

MOISES ARAUJO DANTAS

GOIANIA, 7 de Janeiro de 2020
MARIA DAS GRACAS G OLIVEIRA

Juiz Titular de Vara do Trabalho
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INTIMAÇÃO

AO EXEQUENTE:

Tomar ciência do despacho, cujo teor é o seguinte: 'Postergo, por ora, a analise do pedido 
formulado pelo Reclamante às fls. 324/325, tendo em visto que ainda não se esgotaram todos 
os meios de execução em face da empresa devedora. Diante disso, intime-se o credor para 

, se tem interesse em ser nomeado fiel depositário dos bens a serem dizer, em cinco (05) dias
penhorados na sede da executada'.

 

Goiânia-GO, 13 de Janeiro de 2020.

CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO

Servidor (a)
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGIÃO

7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: (62) 32225473

 

MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

 

 PROCESSO: 0010379-26.2018.5.18.0007
RECLAMANTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RECLAMADA: COCO & MIX LTDA - ME

VALOR DA EXECUÇÃO: R$22.702,69, ATUALIZADO ATÉ 31/08/2019.

 

O(A) Doutor(a)   MARIA DAS GRAÇA OLIVEIRA GONÇALVES, Juiz(a) do Trabalho da
Sétima Vara do Trabalho de Goiânia-GO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei.

 

 o Oficial de Justiça ao qual couber por distribuição que, no cumprimento doM A N D A
presente mandado, dirija-se ao endereço abaixo transcrito e, sendo aí, proceda à PENHORA E

 de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da dívida, que foremAVALIAÇÃO
encontrados em poder da executada supra, de forma a garantir o total da presente execução, sem prejuízo
de atualização e incidência de juros até o efetivo pagamento.

 

Obs.: A cada diligência do Sr. Oficial de Justiça serão cobradas custas da execução no importe de R$
11,06 em zona urbana e R$ 22,13 em zona rural.

Caso seja criado qualquer obstáculo ao cumprimento do presente, fica o Sr. Oficial de Justiça autorizado
a solicitar auxílio de força policial, bem como proceder à diligência a qualquer dia e hora (CLT, art.770 e
§ Único; CPC, art.172, §§ 1º e 2º).

Eu, CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO, subscrevi, aos 7 de Fevereiro de 2020 .

 

Assinado Eletronicamente

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

 MARIA DAS GRAÇA OLIVEIRA GONÇALVES  
Juiz(a) da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia
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DESTINATÁRIO: COCO & MIX LTDA - ME
74423-250 - AVENIDA NERO MACEDO , 400 - loja 115 - CIDADE JARDIM - GOIANIA - 
GOIÁS
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

PROCESSO: ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007 

AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 

RÉU: COCO & MIX LTDA - ME 

ID do mandado: {VAL $idMandado} 

Destinatário: {VAL $nomeDestinatarioMandado} 

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento   ao r. Mandado, dirigi-me neste dia 10 de

Fevereiro de 2020, às 11h25min, à Avenida Nero Macedo, Nº 400, Loja 115, Shopping Cidade

Jardim, Setor Cidade Jardim, nesta capital, onde constatei que o imóvel informado como

endereço da empresa reclamada encontra-se fechado e desocupado, não estando

aparentemente mais em funcionamento.

Diante disso, dirigi-me até a administração do Shopping Cidade Jardim, tendo sido recebido pelo

seu Advogado, Dr. Samuel Borba Rocha (OAB/GO46.517), informando que a empresa

reclamada locava a sala 115, mas que fechou e desocupou a sala em 1º de Julho de 2019,

quando o contrato foi rescindido.

Segundo o Dr. Samuel Borba, a reclamada estaria funcionando no Shopping Plaza D'oro,

localizado no Residencial Eldorado, também em Goiânia, não sabendo informar mais nada a seu

respeito.

Ante o exposto, não localizando a empresa reclamada, assim como bens de sua propriedade,

devolvo o mandado em meu poder, sem o devido cumprimento, ficando a disposição de novas

determinações.

, 13 de fevereiro de 2020
RONALDO ENCINAS BRANDAO
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 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

 

 

MM. Juiz,

 

 

VERIFICA-SE por meio da  do  que a empresa emCERTIDÃO Sr. OFICIAL
apreço NÃO ESTÁ MAIS LOCALIZADA NO SHOPPING CIDADE JARDIM, sendo que segundo informações
prestadas pelo advogado da administração do referido Shopping, a reclamada estaria funcionando no SHOPPING

, sendo que em razão dos termos da referida certidão, PLAZA D'ORO localizado no Residencial Eldorado efetuamos
pesquisa da empresa, onde constatamos que a requerida realmente encontra-se funcionando na PRAÇA DE
ALIMENTAÇÃO do referido SHOPPING PLAZA D'ORO localizado na Avenida Nápoli, n.º 500, Residencial

.Eldorado, Goiânia - Goiás, conforme consulta e documentos anexo

 

DESTARTE, pugnamos para que seja expedido MANDADO DE PENHORA
no novo endereço da Reclamada, ora Executada, a fim de que sejam pesquisados e penhorados quantos bens bastem ao
cumprimento da obrigação imposta à Reclamada por meio da presente demanda, devendo ainda pesquisar a quais

.contas bancárias estão sendo creditadas as vendas realizadas através de cartão para a referida empresa

 

Nestes Termos,
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Pede deferimento.

 

Goiânia, 21 de fevereiro de 2020.

 

pp.Lucimar Abrão da Silva Ferreira

OAB/GO 14.412

 

pp. Wanderson Ferreira Abrão

OAB/GO 18.096
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EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA 7ª   VARA DO TRABALHO DA
CIDADE DE GOIÂNIA - GO.

 
 
 
ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007
 
 
 
 
 
 
 
 

 , pessoa jurídica já qualificada nos autos em epígrafe, por seu                                  COCO & MIX LTDA
advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, expor e requerer o
seguinte:
 

 A empresa COCO & MIX LTDA, executada nesta ação, em razão da atual economia, baixa                 
movimentação, os encargos gerado para manutenção no Shopping Cidade Jardim, onde era estabelecida,
tais como aluguel, condomínio e despesa com funcionários, tornou inviável a manutenção do negócio,
sendo, lamentavelmente, obrigado a baixar as portas, encerrando assim suas atividades.
 

 A respeito da petição da exequente requerendo a penhora em outra empresa com a mesma                 
marca empresarial, não procede.
 

Necessário frisar, que, não se trata de mesma sociedade. Pois são empresas distintas, com
sócios e CNPJ diferentes, empresa esta constituída em 06/05/2013 (doce nexo).

 

Mesmo assim, considerando a existência de pendência judicial, resultado de uma demanda
que a Reclamada entende injusta, mas mesmo assim, visando por fim ao litígio, a Reclamada propõe um
acordo para extinguir a demanda, quais seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dividido em 10 vezes de R$
500,00 (quinhentos reais), iniciando-se logo após o aceite e homologação dessa proposta.

 

Importante ressaltar, , que entendendo diverso este juízo, e autorizando aad cautelam
penhora em empresa diversa, por considerar o mesmo nome fantasia, tal empresa também, além de não
ter patrimônio para garantir a penhora, inevitavelmente, também encerrará suas atividades. Que Vossa
Excelência não entenda como uma ameaça, ou tentativa de frustrar o cumprimento de obrigação. Mas
sim, esta é a realidade, e a Justiça também é obrigada a enxergar a realidade social em que vivemos.

 

Posto isso, e que dos autos constam, requer a analise do pedido e da situação fática da
executada e requer o deferimento.
                 
 

 Aguarda-se deferimento.                 
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 Senador Canedo, 05 de março de 2020.                 

 
 
 
 
                  DANIEL PIRES NUNES

 OAB/GO 33585                  
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
CLEIDIMAR CRISTIANE RIBEIRO PIRES 95059903168
Nome do Empresário
CLEIDIMAR CRISTIANE RIBEIRO PIRES
Nome Fantasia
COCO & MIX - ALIMENTOS SAUDAVEL
Capital Social
1,00
Número Identidade Orgão Emissor UF Emissor CPF
4103075 DGPC GO 950.599.031-68

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO 06/05/2013

Números de Registro

CNPJ NIRE
18.053.799/0001-40 52-8-0123756-7

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número Complemento

74367-970 AVENIDA NAPOLI SN
LOJA
10;QUADRA C1

Bairro Munícipio UF
RESIDENCIAL ELDORADO GOIANIA GO

Atividades

Data de Início de Atividades Forma de Atuação
06/05/2013 Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Proprietário(a) de lanchonete, independente

Atividade Principal (CNAE)
56.11-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal
( q u a n d o  c o n v e n e n t e s  d o  c a d a s t r o  s i n c r o n i z a d o  n a c i o n a l ) ,  i n f o r m e  o s  e l e m e n t o s  a b a i x o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp

Número do Recibo Número do Identificador Data de Emissão
ME23634624 18053799000140 22/01/2020
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA

ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007

AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

INTIMAÇÃO

AO(À) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE:

Tomar ciência da petição e documentos da reclamada de ID. -bd11b9e, para, querendo, se 

manifestar em 5(cinco) dias.

 

GOIANIA/GO, 12 de março de 2020.

 

ADRIANA MOREIRA DE ALMEIDA

Diretor de Secretaria
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

 

 

MM. Juiz,

 

 

INICIALMENTE em relação à proposta de acordo feita pelo Ré a parte autora
.informa que NÃO CONCORDA COM A PROPOSTA DE ACORDO

 

VERIFICA-SE por meio da  do  que a empresa emCERTIDÃO Sr. OFICIAL
apreço NÃO ESTÁ MAIS LOCALIZADA NO SHOPPING CIDADE JARDIM, sendo que segundo informações
prestadas pelo advogado da administração do referido Shopping, a reclamada estaria funcionando no SHOPPING

, sendo que em razão dos termos da referida certidão, PLAZA D'ORO localizado no Residencial Eldorado efetuamos
pesquisa da empresa, onde constatamos que a requerida realmente encontra-se funcionando na PRAÇA DE
ALIMENTAÇÃO do referido SHOPPING PLAZA D'ORO localizado na Avenida Nápoli, n.º 500, Residencial

.Eldorado, Goiânia - Goiás, conforme consulta e documentos anexo

 

DESTARTE, pugnamos para que seja expedido MANDADO DE PENHORA
no novo endereço da Reclamada, ora Executada, a fim de que sejam pesquisados e penhorados quantos bens bastem ao
cumprimento da obrigação imposta à Reclamada por meio da presente demanda, devendo ainda pesquisar a quais
contas bancárias estão sendo creditadas as vendas realizadas através de cartão para a referida empresa, seus sócios,
bem como promover a inclusão dos mesmos SERASA bem como tomar demais medidas visando o cumprimento da

.obrigação

 

Nestes Termos,

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 20050417405149300000037911927

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20050417405149300000037911927
Assinado eletronicamente por: WANDERSON FERREIRA - 04/05/2020 17:40:51 - c87dffc



Pede deferimento.

 

Goiânia, 21 de fevereiro de 2020.

 

pp.
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 

7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 

Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA/GO - CEP: 74215-901 

TELEFONE: (62) 32225473 

ATOrd - 0010379-26.2018.5.18.0007 

AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 

RÉU: COCO & MIX LTDA - ME 

 

D E S P A C H O

 

Vistos etc.

Consoante informado pelo exequente na petição de ID c87dffc, não há interesse

na proposta realizada pela executada.

Retifique-se o endereço da devedora para constar o indicado pelo credor na

petição de ID c87dffc.

Feito, expeça-se mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens

quantos bastem para a garantia da execução, a ser cumprido no novo endereço informado.

Cumpra-se.

 

 

RMM

GOIANIA/GO, 04 de junho de 2020.

CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto

Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - Juntado em: 04/06/2020 15:19:00 - 78c5dde
https://pje.trt18.jus.br/pjekz/validacao/20060414272997200000038430412?instancia=1
Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 20060414272997200000038430412



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA

ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007

AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO
 

 

P R O C E S S O :  0 0 1 0 3 7 9 - 2 6 . 2 0 1 8 . 5 . 1 8 . 0 0 0 7

RECLAMANTE: AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

RECLAMADA: RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

 

VALOR DA EXECUÇÃO: R$22.70 2,69, atualizado até 31/08/2019

.

O Doutor  CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO, Juiz do Trabalho da Sétima

Vara do Trabalho de Goiânia-GO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei.

M A N D A o Oficial de Justiça ao qual couber por distribuição que, no

cumprimento do presente mandado, dirija-se ao endereço abaixo transcrito e, sendo aí, proceda

à  de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação daPENHORA E AVALIAÇÃO

dívida, que forem encontrados em poder da executada supra, de forma a garantir o total da

presente execução, sem prejuízo de atualização e incidência de juros até o efetivo pagamento.

Obs.: A cada diligência do Sr. Oficial de Justiça serão cobradas custas da

execução no importe de R$ 11,06 em zona urbana e R$ 22,13 em zona rural.

Caso seja criado qualquer obstáculo ao cumprimento do presente, fica o Sr.

Oficial de Justiça autorizado a solicitar auxílio de força policial, bem como proceder à diligência a

qualquer dia e hora (CLT, art.770 e § Único; CPC, art.172, §§ 1º e 2º).

Eu, CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO, subscrevi, aos 15 de junho de

2020 .

Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - Juntado em: 15/06/2020 17:04:39 - 9b95969



 

Assinado Eletronicamente

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

 CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO 

Juiz da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia

 

 

DESTINATÁRIO: COCO & MIX LTDA - ME

AVENIDA AC PLAZA D SHOPPING, 500, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOPPING PLAZA 

D'ORO, RESIDENCIAL ELDORADO, GOIANIA/GO - CEP: 74367-970

GOIANIA/GO, 15 de junho de 2020.

 

CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Magistrado

Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - Juntado em: 15/06/2020 17:04:39 - 9b95969
https://pje.trt18.jus.br/pjekz/validacao/20061515552008600000038585172?instancia=1
Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 

 PROCESSO: ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007

 AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

 RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: 9b95969

Destinatário: COCO & MIX LTDA - ME

Certifico e dou fé que compareci no dia 03 de novembro de 2020 às 10:06hs na Av. Nápoli,

dentro do Shopping Plaza D'Oro, Residencial Eldorado e não encontrei a empresa reclamada.

Dirigi-me a administração daquele shopping, sendo informada que a reclamada Coco & Mix Ltda

mudou-se. Razão pela qual deixei de penhorar.

Isso posto devolvo este para apreciação superior.

, 03 de novembro de 2020
SILEIDE SIMOES SILVA

Assinado eletronicamente por: SILEIDE SIMOES SILVA - Juntado em: 03/11/2020 20:41:05 - 2a1b15c
https://pje.trt18.jus.br/pjekz/validacao/20110320410157000000040881610?instancia=1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA/GO - CEP: 74215-901 
TELEFONE:(62) 32225473 

 ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

INTIMAÇÃO

AO(À) ADVOGADO(A) DO(A) EXEQUENTE:

 

Vista acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de ID 2a1b15c, ficando Vossa Senhoria

intimada, para, no prazo de 30 dias, indicar meios claros e objetivos ao prosseguimento da

execução, sob pena de arquivamento provisório dos autos.

 

Goiânia-GO, 12 de novembro de 2020.

CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO

Servidor (a)

GOIANIA/GO, 12 de novembro de 2020.

 

CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO

Servidor

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO - Juntado em: 12/11/2020 16:23:26 - 7ce9e20
https://pje.trt18.jus.br/pjekz/validacao/20111216232282600000041047855?instancia=1
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA/GO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 20112018225874000000041196627

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20112018225874000000041196627
Assinado eletronicamente por: WANDERSON FERREIRA - 20/11/2020 18:25:20 - f89b4d0



 

 

MM. Juiz,

 

 

CONSIDERANDO os termos da certidão do OFICIAL DE JUSTIÇA em apreço, 
servimo-nos da presente peça para informar que a COCO MIX se mudou para o endereço na Avenida das Orquídeas,

, consoante se vê de sua página no , endereço este o qualqd. 24, lt. 01, sala 04, Celina Park, Goiânia - Goiás INSTAGRAN
pugnamos pela realização da penhora de quantos bens bastem ao cumprimento da obrigação imposta.

 

Nestes Termos,

Pede deferimento.

 

Goiânia, 20 de novembro de 2020.

 

pp.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA/GO - CEP: 74215-901 
TELEFONE:(62) 32225473 

 ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO
 

 

 

VALOR DA EXECUÇÃO: R$22.702,69, atualizado até 31/08/2019

 

O  Doutor CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO, Juiz do Trabalho da Sétima Vara do Trabalho

de Goiânia-GO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei.

 

M A N D A o Oficial de Justiça ao qual couber por distribuição que, no cumprimento do presente

mandado, dirija-se ao endereço abaixo transcrito e, sendo aí, proceda à PENHORA E

 de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da dívida, que foremAVALIAÇÃO

encontrados em poder da executada supra, de forma a garantir o total da presente execução,

sem prejuízo de atualização e incidência de juros até o efetivo pagamento.

 

Obs.: A cada diligência do Sr. Oficial de Justiça serão cobradas custas da execução no importe

de R$ 11,06 em zona urbana e R$ 22,13 em zona rural.

Caso seja criado qualquer obstáculo ao cumprimento do presente, fica o Sr. Oficial de Justiça

autorizado a solicitar auxílio de força policial, bem como proceder à diligência a qualquer dia e

hora (CLT, art.770 e § Único; CPC, art.172, §§ 1º e 2º).

Eu, CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO, subscrevi, aos 02 de dezembro de 2020 .

 

Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - Juntado em: 02/12/2020 19:48:46 - a3c7068



Assinado Eletronicamente

(Art. 1º, §2º, III, "a" da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

 CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO 

Juiz da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia

 

DESTINATÁRIO: COCO & MIX LTDA - ME

AVENIDA DAS ORQUIDEAS , S/N, Qd. 24, Lt. 1, SALA 4, CELINA PARK, JARDINS MILÃO, 

GOIÂNIA/GO - CEP: 74885-775

GOIANIA/GO, 02 de dezembro de 2020.

 

CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Magistrado

Assinado eletronicamente por: CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO - Juntado em: 02/12/2020 19:48:46 - a3c7068
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 

 PROCESSO: ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007

 AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

 RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: a3c7068

Destinatário: COCO & MIX LTDA - ME

Certifico e dou fé que compareci no dia  04 de dezembro de 2020 ás 13:00hs na Rua das

Orquídeas, quadra 24, lote 1, sala 4, Celina Parque e procedi a penhora, conforme auto de

penhora e depósito em anexo, ficando depositária dos bens a proprietária do estabelecimento,

Sra. Cleidimar Cristiane Ribeiro Pires, que assinou e recebeu contrafé, manifestando interesse

em fazer acordo com a reclamante.

Certifico por fim que não encontrei outros bens para completar o valor da execução.

Isso posto devolvo este para apreciação superior.

, 04 de dezembro de 2020
SILEIDE SIMOES SILVA

Assinado eletronicamente por: SILEIDE SIMOES SILVA - Juntado em: 04/12/2020 18:56:17 - baf2dc1
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PODER JUDICIARIO DA UNIÃOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
          COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS

7ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA

AUTOS: 0010379-26.2018.5.18.0007

EXEQUENTE: Angelita Cardoso da Silva Gimenes

EXECUTADO:COCO &MIX LTDA-ME

LOCAL DA DILIGÊNCIA:Av. Das Orquideas, quadra 24, lote 1, sala 4, Celina Park

VALOR DA EXECUÇÃO:R$22.702,69

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇAO

No dia 03 de dezembro de 2020 ás 15:30hs compareci na Av. das Orquideas, quadra 24, lote 01, sala 4, Celina 
Parque e procedi a penhora dos seguintes bens:

-05 mesas e 16 cadeiras em madeira de cor escura, usadas, avaliadas por R$900,00;
-01- expositor Metal frio, cor branca, usado, bom estado,avaliado por R$2.000,00;
-01 forno microondas de cor branca, marca Philco, usado, avaliado por R$200,00;
-01 freezer vertical de marca eletrolux FE-22, usado, bom estado, avaliada por R$1.000,00;
-01 extrator de sucos em inox , marca Skymsen, usado, avaliada por R$400,00;
-01 refrigerador/geladeira eletrolux, 2 portas,  cor branca, usado, avaliada por R$1.000,00;
-01 expositor  Metalfrio cor bege, usado, avaliada por R$1.500,00;
-01 fogão industrial de 4 bocas, usado, avaliado por R$600,00;
-01 microondas Panasonic, usado, avaliado por R$250,00;
-01 armário vertical em MDF ,usado cor branca, avaliado por R$250,00;
                                                                     

Total da execução R$8.100,00(oito mil e cem reais)

                                                                       Sileide Simões Silva
                                                          Oficiala de Justiça Avaliadora Federal 

Assinado eletronicamente por: SILEIDE SIMOES SILVA - Juntado em: 04/12/2020 18:56:17 - 436d5c6



PODER JUDICIARIO DA UNIÃOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
          COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS

                               

Assinado eletronicamente por: SILEIDE SIMOES SILVA - Juntado em: 04/12/2020 18:56:17 - 436d5c6
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 
Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA/GO - CEP: 74215-901 
TELEFONE:(62) 32225473 

 ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME

INTIMAÇÃO

RECLAMANTE

Vistas da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA (auto de penhora), pugnando pelo que entender 

de direito. Prazo e fins legais.

 

GOIANIA/GO, 08 de dezembro de 2020.

 

FLAVIANA FREIRE MARTINS BAILAO 

Diretor de Secretaria

Assinado eletronicamente por: FLAVIANA FREIRE MARTINS BAILAO                               - Juntado em: 08/12/2020 12:38:59 - 48c09e0
https://pje.trt18.jus.br/pjekz/validacao/20120812385769700000041500265?instancia=1
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 7ªVARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - TRT-18
REGIÃO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º:RTOrd-0010379-26.2018.5.18.0007.

Reclamante: .ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES

Reclamada: .COCO & MIX LTDA - ME

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 20121608443831300000041670914

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20121608443831300000041670914
Assinado eletronicamente por: WANDERSON FERREIRA - 16/12/2020 08:44:38 - 6d7e564



Natureza: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

 

 

MM. Juiz,

 

 

CONSIDERANDO os termos da PENHORA realizada, requer a parte autora que
.referidos bens sejam levados a LEILÃO para apuração garantia do pagamento do débito em cotejo

 

CONFORME se infere do termo de penhora, referidos bens foram avaliados
.por apenas R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), valor este bem aquém do valor da execução

 

NESTE SENTIR entendemos ser próprio o momento para apreciação do
pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa requerida a fim de se alcançar os

, pedido este o qual já fora formulado nos presentes autos, todavia, este douto juízo postergou suabens dos seus sócios
apreciação ao argumento de que "não foram esgotados todos os meios da execução em face da empresa devedora",
fato que este já se exauriu com  a presente penhora, cabendo rechaçar que a penhora on line restou prejudicada, até 
mesmo porque as vendas realizadas pela referida empresa eram feitas diretamente em conta pessoa física e não
jurídica, sendo que verifica-se dos autos que todos que já esgotamos todos os meios de execução em desfavor da
empresa requerida, todavia, os bens penhorados não são suficientes para garantia do juízo, cabendo rechaçar ainda
que os bens móveis penhorados, embora orçados em R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), em caso de leilão, não serão

.arrematados sequer pelo referido valor

 

EM FIM, inegável se mostra dos resultados das penhoras realizadas em desfavor da
empresa , que toda receita auferida pela Reclamada era, como de fato é desviada para usoCOCO & MIX LTDA. - ME

.pessoal de seus sócios-proprietários, havendo a confusão entre o patrimônio dos mesmos

 

VERIFICA-SE dos autos que a sentença exequenda reconheceu vínculo
empregatício da parte Reclamante para com a parte Reclamada à partir de 05.07.2017, sendo que por meio do
CONTRATO SOCIAL e PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL firmada posteriormente, apenas em 01.09.2017,
verificamos que a empresa em apreço encontrava-se registrada em nome de CLEIDIMAR CRISTIANE RIBEIRO,
portadora do CPF n.º 950.599.031-68 e em nome de CLÓVIS DE JESUS SAVALLA CORREA CARVALHO,
portador do CPF n.º 236.250.747-53,tendo a Sra. CLEIDIMAR se retirado da referida sociedade apenas em
01.09.2017, ou seja, posteriormente a contratação da parte Reclamante, razão pela qual a mesma também há que

.responder pela execução em cotejo

 

DESTASTE, considerando todo o exposto é que a parte autora, ora Reclamante
se vale da presente peça para requerer a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da Reclamada, a
fim de que sejam penhorados bens de propriedade dos então sócios-proprietários da empresa reclamada,Sra.
CLEIDIMAR CRISTIANE RIBEIRO, portadora do CPF n.º 950.599.031-68 e Sr. CLÓVIS DE JESUS SAVALLA
CORREA CARVALHO, portador do CPF n.º 236.250.747-53, realizando-se consulta junto à RECEITA FEDERAL e
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ao DETRAN-GO a fim de se aferir a existência de bens que por ventura tenha sido alienados no curso da presente
demanda/cumprimento de sentença, bem como sejam, por consequentes, determinada a SUSPENSÃO de suas CNH's,

.além do BLOQUEIO/PENHORA de cartões de crédito, contas correntes, poupanças e investimentos

 

REQUER, em tempo, além da realização de leilão dos bens penhorados, bem
como da apreciação do presente pedido de desconsideração da personalidade jurídica da reclamada, que seja

.procedida a atualização do débito exequendo

 

Nestes Termos,

Pede deferimento.

 

Goiânia, 16 de dezembro de 2020.

 

Pp.
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 

 ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME 

 

Vistos etc.

Designo leilão judicial dos bens penhorados por meio do

auto de ID 436d5c6 e nomeio Leiloeiro Público Oficial, Sr. Ivan

Rodrigues Nogueira, inscrito na JUCEG sob nº 054

(arrematabem@arrematabem.com.br), devidamente credenciado nesse

Tribunal, que assumirá no ato os compromissos legais.

O leiloeiro deverá designar dia e hora para realização

de dois leilões, que serão realizados no mesmo dia, somente no

formato on-line pelo site www.arrematabem.com.br em razão da

pandemia da Covid-19.

A confecção do edital com os requisitos do art. 886 e a

publicação no site do leiloeiro na forma do artigo 887, § 2º, ambos

do CPC, deverão ser feitas pelo leiloeiro, com posterior juntada

aos autos, seguida de sua publicação pela Secretaria via DEJT.

O recebimento de lances no formato eletrônico deve-se

iniciar imediatamente após a publicação do edital no site do

leiloeiro.

Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos

bens, deverá estar ciente de que à espécie aplicam-se os preceitos

da Consolidação das Leis do Trabalho, da lei nº 5.584, de

26.06.1970, da lei 6.830, de 22.09.1980 e do Código de Processo

Civil, observada a ordem de citação, a omissão e a compatibilidade,

principalmente dos dois últimos institutos.
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Considerando a natureza do bem penhorado e o valor da

avaliação (R$10.000,00), não será admitida proposta de aquisição em

prestações na forma do art. 895 do CPC.

A comissão do leiloeiro, no percentual de 5% sobre o

valor da alienação, será paga pelo adquirente, inclusive ocorrendo

na hipótese do art. 895 do CPC, desde que haja outros lançadores. O

valor deverá ser depositado em conta judicial.

Havendo arrematação, adjudicação ou remição, as custas

serão pagas pelo interessado, no percentual de 5% sobre o

respectivo valor, conforme art. 789-A da CLT, observando-se o valor

lá descrito.

Fica o leiloeiro autorizado a mostrar aos interessados

os bens penhorados, mesmo que depositado em mãos do executado,

utilizando, se necessário, reforço policial.

Intime-se o leiloeiro para tomar ciência deste despacho.

Após a publicação do edital, intimem-se as partes com,

pelo menos, cinco dias de antecedência ao leilão.

Fica o exequente ciente de que o requerimento de

instauração de incidente de desconsideração da personalidade

jurídica (ID 6d7e564) somente será analisado após o leilão, uma vez

que ele suspenderá o processo, nos termos do art. 134, § 3º do NCPC.

 

RMM

GOIANIA/GO, 08 de março de 2021.

CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 

 ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME 

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4aa2a35 

proferido nos autos.

 

Vistos etc.

Designo leilão judicial dos bens penhorados por meio do

auto de ID 436d5c6 e nomeio Leiloeiro Público Oficial, Sr. Ivan

Rodrigues Nogueira, inscrito na JUCEG sob nº 054

(arrematabem@arrematabem.com.br), devidamente credenciado nesse

Tribunal, que assumirá no ato os compromissos legais.

O leiloeiro deverá designar dia e hora para realização

de dois leilões, que serão realizados no mesmo dia, somente no

formato on-line pelo site www.arrematabem.com.br em razão da

pandemia da Covid-19.

A confecção do edital com os requisitos do art. 886 e a

publicação no site do leiloeiro na forma do artigo 887, § 2º, ambos

do CPC, deverão ser feitas pelo leiloeiro, com posterior juntada

aos autos, seguida de sua publicação pela Secretaria via DEJT.

O recebimento de lances no formato eletrônico deve-se

iniciar imediatamente após a publicação do edital no site do

leiloeiro.

Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos

bens, deverá estar ciente de que à espécie aplicam-se os preceitos
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da Consolidação das Leis do Trabalho, da lei nº 5.584, de

26.06.1970, da lei 6.830, de 22.09.1980 e do Código de Processo

Civil, observada a ordem de citação, a omissão e a compatibilidade,

principalmente dos dois últimos institutos.

Considerando a natureza do bem penhorado e o valor da

avaliação (R$10.000,00), não será admitida proposta de aquisição em

prestações na forma do art. 895 do CPC.

A comissão do leiloeiro, no percentual de 5% sobre o

valor da alienação, será paga pelo adquirente, inclusive ocorrendo

na hipótese do art. 895 do CPC, desde que haja outros lançadores. O

valor deverá ser depositado em conta judicial.

Havendo arrematação, adjudicação ou remição, as custas

serão pagas pelo interessado, no percentual de 5% sobre o

respectivo valor, conforme art. 789-A da CLT, observando-se o valor

lá descrito.

Fica o leiloeiro autorizado a mostrar aos interessados

os bens penhorados, mesmo que depositado em mãos do executado,

utilizando, se necessário, reforço policial.

Intime-se o leiloeiro para tomar ciência deste despacho.

Após a publicação do edital, intimem-se as partes com,

pelo menos, cinco dias de antecedência ao leilão.

Fica o exequente ciente de que o requerimento de

instauração de incidente de desconsideração da personalidade

jurídica (ID 6d7e564) somente será analisado após o leilão, uma vez

que ele suspenderá o processo, nos termos do art. 134, § 3º do NCPC.

 

RMM

GOIANIA/GO, 08 de março de 2021.
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CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho Substituto
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AO JUÍZO DA 7ª VARA DO TRT 18ª REGIÃO. 

Protocolo n°: 0010379.26.2018.5.18.0007 
Autor (a) / Exeqüente: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES.  
Réu (ré) / Executado (a): COCO E MIX LTDA -ME.  

ARREMATABEM LEILÕES, através de seus leiloeiros devidamente cadastrados na Junta 
Comercial do Estado de Goiás, IVAN RODRIGUES NOGUEIRA, leiloeiro oficial, inscrito na JUCEG nº 054 e LEONARDO 

COELHO AVELAR leiloeiro oficial, inscrito na JUCEG nº 067 ambos estabelecidos na Rua 18, nº110, Ed. Business 
Center, sala 4, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, CEP: 74.120-080, vem nesta oportunidade aceitarem o múnus, 
informando que fica previamente designado o leilão determinado, para ser realizado 1º Praça no dia 03/05/2021, 
com encerramento as 13:00 e 2º Praça dia 03/05/2021  com encerramento   as 14:00, para realização do Leilão 
Judicial na MODALIDADE ELETRÔNICA a ser realizado através do endereço eletrônico (www.arrematabem.com.br). 

 
Para maiores informações disponibilizamos os meios de comunicação  Fone e Whatsapp – 

(62)3100-9531 e o e-mail arrematabem@arrematabem.com.br . 

 

 

Goiânia, 11 de março 2021. 
 
 
 
 

IVAN RODRIGUES NOGUEIRA 
Leiloeiro Oficial. 

 
 
 
 

LEONARDO COELHO AVELAR 
Leiloeiro Oficial. 

 

IVAN RODRIGUES 

NOGUEIRA:003845

86163

Assinado de forma digital por 

IVAN RODRIGUES 

NOGUEIRA:00384586163 

Dados: 2021.03.11 15:54:18 

-03'00'

LEONARDO 

COELHO 

AVELAR:8354835

1115

Assinado de forma digital 

por LEONARDO COELHO 

AVELAR:83548351115 

Dados: 2021.03.11 

16:02:56 -03'00'
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EDITAL DE LEILÃO
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 PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGIÃO 7ª VARA DO 

TRABALHO DE GOIÂNIA Rua T 29, 1403, Setor Bueno, Goiânia - GO - CEP: 74215-901 Telefone: 62-3222-
5486 - vt9go@trt18.jus.br  

 

AUTOS: 0010379.26.2018.5.18.0007 

AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES. 

RÉU: COCO E MIX LTDA-ME.   

E D I T A L  D E     P R A Ç A    E     L E I L Ã O 

Data do 1º Leilão: 03/05/2021 às 13h00min 

Data do 2º Leilão: 03/05/2021 às 14h00min 

AO Exmo. Dr. CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO, Juiz Substituto da 7ª Vara do 
Trabalho de Goiânia, no uso das atribuições que lhe confere a Lei, FAZ SABER a 
quantos virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, que, por 
intermédio deste, que fica designada a data acima indicada, para realização da 
praça e leilão, a ser realizada na modalidade ON-LINE, através do sítio eletrônico 
www.arrematabem.com.br, onde será levado a público pregão de vendas e 
arrematação, a quem oferecer valor igual, superior ou não inferior ao da 
avaliação do bem penhorado na execução referente aos autos do processo 
acima mencionado. 

DOS BENS:  

05- Mesas e 16 cadeiras em madeira de cor escura, usadas.  

01 – Expositor metal frio, cor branca, usado em bom estado.  

01 – Forno microondas de cor branca marca Philco usado. 

01 – Freezer vertical de marca eletrolux FE-22, usado. 

01 – Extrator de sucos em inox, marca Skymsen, usado. 

01– Refrigerador / Geladeira eletrolux, 2 portas, cor branca usado. 

01 – Expositor Metalfrio cor bege, usado. 

01 – Fogão industrial de 4 bocas, usado.  

01 – Microonda Panasonic, usado. 

01 – Armário vertical em MDF, usado cor branca.  
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 PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGIÃO 7ª VARA DO 

TRABALHO DE GOIÂNIA Rua T 29, 1403, Setor Bueno, Goiânia - GO - CEP: 74215-901 Telefone: 62-3222-
5486 - vt9go@trt18.jus.br  

 

 

Fiel Depositária: Cleidimar Cristiane Ribeiro Pires. 

AVALIAÇÃO: R$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais). 

LOCALIZAÇÃO: Bens localizados na Rua das Orquídeas Qd. 24 Lt. 01, Sala 4, 
Celina Park Goiânia –Go. 

ÔNUS: Inexiste. 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL ATUALIZADO: R$ 22.702,69 (Vinte e dois 
mil setecentos e dois reais e sessenta e nove centavos) atualizados até o dia 
31/08/2019. 

Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente 
de que à espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, 
da lei nº 5.584, de 26.06.1970, da lei 6.830, de 22.09.1980 e do Código de 
Processo Civil, observada a ordem de citação, a omissão e a compatibilidade, 
principalmente dos dois últimos institutos, ciente eventual adquirente de que 
receberá o(s) bem (ns) no estado declarado no auto de penhora.  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O leilão será conduzido pelos Leiloeiros 
Oficiais Sr. IVAN RODRIGUES NOGUEIRA, inscrito na JUCEG sob o nº 054 e Sr. 
LEONARDO COELHO AVELAR, inscrito na JUCEG sob o nº 067. EXCLUSIVAMENTE 
NA MODALIDADE ON-LINE, que será transmitido por meio do site 
www.arrematabem.com.br, para o dia e horários acima indicados, devendo os 
interessados na modalidade on-line efetuar o cadastro pelo site 72 horas antes 
do leilão, O leilão será transmitido através do sítio eletrônico 
www.arrematabem.com.br, ficando autorizados os Leiloeiros , bem como 
qualquer funcionário da Arrematabem Leilões, devidamente identificados, a 
efetuar visitações aos locais de guarda dos bens submetidos à hasta pública, 
acompanhados ou não de interessados na arrematação, podendo fotografar os 
bens, independentemente de acompanhamento de Oficial de Justiça designado 
pela respectiva Vara. É vedado aos Senhores Depositários criar embaraços à 
visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do 
CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. 

DO PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h após o encerramento do leilão através de guia 
de depósito judicial em favor do Juízo responsável, bem como a comissão do 
leiloeiro, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação 
somente a vista através de guia de depósito judicial. Os comprovantes de 
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pagamento deveram ser encaminhados no e-mail: 
pagamento@arrematabem.com.br ocorrendo arrematação, adjudicação ou 
remição/acordo, as custas serão pagas pelo interessado, no percentual de 5% 
sobre o respectivo valor, conforme art. 789-A  da CLT observando-se o valor lá 
descrito. 

Os leilões somente serão suspensos em casos de pagamento do débito, 
formalização de acordo ou remição, mediante comprovação de pagamento de 
todas as despesas processuais pendentes, inclusive de contribuições 
previdenciárias. 

Após a confecção do auto de arrematação pelo leiloeiro, será assinado por este 
e pelo adquirente, salvo se o lance for efetuado via on-line, hipótese que será 
assinado apenas pelo leiloeiro, através de procuração. 

DA PROPOSTA: Considerado a natureza do bem penhorado e o valor da 
avaliação (R$8.100,00) não será admitida proposta de aquisição em prestações 
na forma do art. 895 do CPC. 

DA ARREMATAÇÃO: Assinado o auto de arrematação pelo juiz e pelo leiloeiro, a 
arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham 
a ser julgados procedentes os embargos. (art. 903 do CPC). Para expedição da 
respectiva carta, deverá o arrematante comprovar os pagamentos, a teor do § 
1º, do artigo 901 do CPC. 

CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: para fins do que disposto no art. 
889, I à VIII e parágrafo único, do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus 
respectivos cônjuges, interessados, não podendo alegar desconhecimento uma 
vez que este edital está publicado no portal eletrônico do Gestor 
www.arrematabem.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2°, do CPC. 

 

Goiânia 11 de março de 2021. 

CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO 

Juiz Substituto da Vara do Trabalho 
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 EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO TRT18ª.  
 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO- EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO. 
 

REF. PROCESSO: 0010379.26.2018.5.18.0007 

 
IVAN RODRIGUES NOGUEIRA, Leiloeiro Oficial, regularmente inscrito na JUCEG sob o 

nº 054 e LEONARDO COELHO AVELAR, Leiloeiro Oficial, regularmente inscrito na JUCEG 
sob o nº 067 ambos com endereço profissional na Rua 18, edifício Business Center, sala 04, 
Setor Oeste em Goiânia-Goiás, vem perante Vossa Excelência, com devido respeito e 
acatamento, expor o que segue:  

 
Devido à nomeação do dia 08 de março de 2021 estamos levando a leilão o bem 

penhorado.   
 
Sendo assim em cumprimento ao disposto no artigo 775 c/c, artigo 888, ambos Da 

CLT, garantindo assim a validade ao leilão em comento, bem como a publicidade, sirvo-me 
desta para comunicar as publicações do edital nos seguintes meios:  

 
1- SÍTIO ELETRÔNICO: www.arrematabem.com.br.  
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 11/03/2021 

2- SÍTIO ELETRÔNICO: www.publicjud.com.br.  
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 11/03/2021 
 

Ressaltando que as mídias de propaganda e divulgação do bem poderão ser feitas 
através de rede sociais, encartes, painéis de Led na cidade, etc.  

 
Sendo assim o que tinha para o momento, renovo votos de elevada estima e 

consideração.  
 

Atenciosamente,  
 
Goiânia 11 de março de 2021.  
 
 
 

 
IVAN RODRIGUES NOGUEIRA. 

Leiloeiro Oficial. 

 

 

LEONARDO COELHO AVELAR.  

Leiloeiro Oficial. 

IVAN RODRIGUES 

NOGUEIRA:0038458

6163

Assinado de forma digital por IVAN 

RODRIGUES 

NOGUEIRA:00384586163 

Dados: 2021.03.11 15:57:08 -03'00'

LEONARDO COELHO 

AVELAR:8354835111

5

Assinado de forma digital por 

LEONARDO COELHO 

AVELAR:83548351115 

Dados: 2021.03.12 13:32:32 

-03'00'
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 

 ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME 

INTIMAÇÃO

 ÀS PARTES:

Informo a Vossa Senhoria que o(s) bem(ns)

penhorado(s) nos autos supra, terá como datas de leilão o seguinte:

1º Leilão: 03/05/2021 às 13h00min e 2º Leilão: 03/05/2021 às

14h00min, a ser realizada na modalidade ON-LINE.

Goiânia-GO, 22 de março de 2021.

CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO

Servidor (a)

GOIANIA/GO, 22 de março de 2021.

CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO

Servidor
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AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME 

INTIMAÇÃO

 ÀS PARTES:

Informo a Vossa Senhoria que o(s) bem(ns)

penhorado(s) nos autos supra, terá como datas de leilão o seguinte:

1º Leilão: 03/05/2021 às 13h00min e 2º Leilão: 03/05/2021 às

14h00min, a ser realizada na modalidade ON-LINE.

Goiânia-GO, 22 de março de 2021.

CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO

Servidor (a)

GOIANIA/GO, 22 de março de 2021.

CLAUDIA CRISTINA NATAL SILVA PERILO

Servidor
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 
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 ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME 

 

E D I T A L  D E  P R A Ç A  E  L E I L Ã O

 

Data do 1º Leilão: 03/05/2021 às 13h00min

Data do 2º Leilão: 03/05/2021 às 14h00min

A Exma. MARIA DAS GRAÇAS G. OLIVEIRA, Juíza Titular da 7ª Vara do

Trabalho de Goiânia, no uso das atribuições que lhe confere a Lei,

FAZ SABER a quantos virem o presente EDITAL, ou dele tiverem

conhecimento, que, por intermédio deste, que fica designada a data

acima indicada, para realização da praça e leilão, a ser realizada

na modalidade ON-LINE, através do sítio eletrônico www.arrematabem.

com.br, onde será levado a público pregão de vendas e arrematação,

a quem oferecer valor igual, superior ou não inferior ao da

avaliação do bem penhorado na execução referente aos autos do

processo acima mencionado. 

DOS BENS: 05- Mesas e 16 cadeiras em madeira de

cor escura, usadas.01 – Expositor metal frio, cor branca, usado em

bom estado. 01 – Forno microondas de cor branca marca Philco usado.

01 – Freezer vertical de marca eletrolux FE-22, usado. 01 –

Extrator de sucos em inox, marca Skymsen, usado. 01– Refrigerador /

Geladeira eletrolux, 2 portas, cor branca usado. 01 – Expositor

Metalfrio cor bege, usado. 01 – Fogão industrial de 4 bocas, usado.

01 – Microonda Panasonic, usado. 01 – Armário vertical em MDF,

usado cor branca. 
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Fiel Depositária: Cleidimar Cristiane Ribeiro

Pires. AVALIAÇÃO: R$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais). LOCALIZAÇÃO:

Bens localizados na Rua das Orquídeas Qd. 24 Lt. 01, Sala 4, Celina

Park Goiânia –Go.

 ÔNUS: Inexiste. 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL ATUALIZADO: R$

22.702,69 (Vinte e dois mil setecentos e dois reais e sessenta e

nove centavos) atualizados até o dia 31/08/2019. Quem pretender

arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de

que à espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do

Trabalho, da lei nº 5.584, de 26.06.1970, da lei 6.830, de

22.09.1980 e do Código de Processo Civil, observada a ordem de

citação, a omissão e a compatibilidade, principalmente dos dois

últimos institutos, ciente eventual adquirente de que receberá o(s)

bem (ns) no estado declarado no auto de penhora. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O leilão será

conduzido pelos Leiloeiros Oficiais Sr. IVAN RODRIGUES NOGUEIRA,

inscrito na JUCEG sob o nº 054 e Sr. LEONARDO COELHO AVELAR,

inscrito na JUCEG sob o nº 067. EXCLUSIVAMENTE NA MODALIDADE ON-

LINE, que será transmitido por meio do site www.arrematabem.com.br,

para o dia e horários acima indicados, devendo os interessados na

modalidade on-line efetuar o cadastro pelo site 72 horas antes do

leilão, O leilão será transmitido através do sítio eletrônico www.

arrematabem.com.br, ficando autorizados os Leiloeiros , bem

como  qualquer funcionário da Arremata bem Leilões, devidamente

identificados, a efetuar visitações aos locais de guarda dos bens

submetidos à hasta pública, acompanhados ou não de interessados na

arrematação, podendo fotografar os bens, independentemente de

acompanhamento de Oficial de Justiça designado pela respectiva

Vara. É vedado aos Senhores Depositários criar embaraços à

visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77,

inciso IV, do CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força

policial, se necessário. 
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DO PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o

pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h após o

encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em

favor do Juízo responsável, bem como a comissão do leiloeiro, no

importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação

somente a vista através de guia de depósito judicial. Os

comprovantes de ID pagamento deveram ser encaminhados no e-mail:

pagamento@arrematabem.com.br ocorrendo arrematação, adjudicação ou

remição/acordo, as custas serão pagas pelo interessado, no

percentual de 5% sobre o respectivo valor, conforme art. 789-A da

CLT observando-se o valor lá descrito. Os leilões somente serão

suspensos em casos de pagamento do débito, formalização de acordo

ou remição, mediante comprovação de pagamento de todas as despesas

processuais pendentes, inclusive de contribuições previdenciárias.

Após a confecção do auto de arrematação pelo leiloeiro, será

assinado por este e pelo adquirente, salvo se o lance for efetuado

via on-line, hipótese que será assinado apenas pelo leiloeiro,

através de procuração. 

DA PROPOSTA: Considerado a natureza do bem

penhorado e o valor da avaliação (R$8.100,00) não será admitida

proposta de aquisição em prestações

na forma do art. 895 do CPC. DA ARREMATAÇÃO: Assinado o auto de

arrematação pelo juiz e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-

á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados

procedentes os embargos. (art. 903 do CPC). Para expedição da

respectiva carta, deverá o arrematante comprovar os pagamentos, a

teor do § 1º, do artigo 901 do CPC. 

CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: para fins

do que disposto no art. 889, I à VIII e parágrafo único, do CPC,

ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges,

interessados, não podendo alegar desconhecimento uma vez que este

edital está publicado no portal eletrônico do Gestor www.

arrematabem.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2°, do CPC.

Goiânia 11 de março de 2021.

 

Assinado eletronicamente por: MARIA DAS GRACAS G OLIVEIRA - Juntado em: 23/03/2021 07:09:12 - a761671



MARIA DAS GRAÇAS G. OLIVEIRA

Juíza Federal do Trabalho

7ª Vara do Trabalho de Goiânia

Assinado

GOIANIA/GO, 23 de março de 2021.

MARIA DAS GRACAS G OLIVEIRA

Magistrado

Assinado eletronicamente por: MARIA DAS GRACAS G OLIVEIRA - Juntado em: 23/03/2021 07:09:12 - a761671
https://pje.trt18.jus.br/pjekz/validacao/21032216000309700000043122709?instancia=1
Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 21032216000309700000043122709



CERTIDÃO DE LEILÃO

Número do processo: 0010379-26.2018.5.18.0007
Número do documento: 21050415122675500000043887402

https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21050415122675500000043887402
Assinado eletronicamente por: IVAN RODRIGUES NOGUEIRA - 04/05/2021 15:18:39 - 5be64e6



 

 

 

A Doutora MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES OLIVEIRA, Juíza da 7ª Vara do Trabalho 

de Goiânia Goiás. 

 

 

PROCESSO: 0010379.26.2018.5.18.0007 

EXEQUENTE: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES. 
EXECUTADO: COCO E MIX LTDA -ME. 
 
 

Certifico que no dia 03/05/2021, no horário e local determinado, a empresa 

ARREMATABEM LEILÕES, representada por seu leiloeiro, IVAN RODRIGUES NOGUEIRA, 

inscrito na JUCEG nº54 habilitado junto Tribunal Regional do Trabalho, declara que foi 

dado início ao Leilão Judicial conforme edital publicado. Declara ainda que obtivemos 

o resultado negativo do respectivo leilão, sem que houvesse lances.  

 

 

Vários interessados buscaram informações sobre os bens e todos questionavam 

sobre a possibilidade do lance mínimo no patamar de 50% da avaliação. Os leilões 

judiciais se mostram mais atrativos quando iniciados no lance mínimo conforme 

dispõe o artigo 891 do CPC/15, no importe de 50% da avaliação, e a partir daí iniciando 

à disputa entre os interessados, sendo que na maioria das vezes o resultado se 

aproxima da avaliação.  

 

 

Desta forma, com intuito alcançar o objetivo da nomeação, sugere que Vossa 

Excelência que autorize a designação de nova data com o lance mínimo de 50% da 
avaliação conforme dicção do artigo 891 do CPC/15. 

 
 

 

 

 

 

      Goiânia, 04 de maio de 2021. 

 

 

IVAN RODRIGUES NOGUEIRA 

Leiloeiro Oficial.  

IVAN RODRIGUES 

NOGUEIRA:00384

586163

Assinado de forma digital por 

IVAN RODRIGUES 

NOGUEIRA:00384586163 

Dados: 2021.05.04 14:30:26 

-03'00'
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 
7ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA 

 ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME 

Vistos etc.

O primeiro leilão foi infrutífero.

Designo novo leilão judicial do bem penhorado e nomeio
Leiloeiro Público Oficial, Sr. Ivan Rodrigues Nogueira, inscrito na JUCEG sob nº 054
(arrematabem@arrematabem.com.br), devidamente credenciado nesse Tribunal, que
assumirá no ato os compromissos legais. 

O leiloeiro deverá designar dia e hora para realização de dois
leilões, que serão realizados no mesmo dia, no formato on-line.

A confecção do edital com os requisitos do art. 886 e a
publicação no site do leiloeiro na forma do artigo 887, § 2º, ambos do CPC, deverão ser
feitas pelo leiloeiro, com posterior juntada aos autos, seguida de sua publicação pela
Secretaria via DEJT.

O recebimento de lances no formato eletrônico deve-se iniciar
imediatamente após a publicação do edital no site do leiloeiro.

Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir dito(s) bem(s),
deverá estar ciente de que à espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis
do Trabalho, da lei nº 5.584, de 26.06.1970, da lei 6.830, de 22.09.1980 e do Código de
Processo Civil, observada a ordem de citação, a omissão e a compatibilidade,
principalmente dos dois últimos institutos.

Considerando que os artigos 880, § 1º e 885, ambos do CPC/15,
dispõem que cabe ao juiz estabelecer as regras do leilão, estabeleço o seguinte:

a) Suspensa ou interrompida a hasta pública, a partir dos dez
dias que anteceder sua realização, a comissão será de 2% sobre a avaliação do bem,
suportada: 1) pelo executado ou remitente, nas hipóteses de pagamento da execução,
formalização de acordo ou remição; e 2) pelo exequente nas hipóteses de adjudicação,
renúncia, remissão ou desistência da execução;
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b) Considerando a natureza do bem penhorado e o valor da
avaliação, não será admitida proposta de aquisição em prestações na forma do art. 895
do CPC. Será admitido lance, observado o seguinte: até o início do primeiro leilão,
proposta por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, proposta
por valor não inferior a 50% da avaliação.

c) A comissão do leiloeiro, no percentual de 5% sobre o valor da
alienação, será paga pelo adquirente, inclusive ocorrendo na hipótese do art. 895 do
CPC, desde que haja outros lançadores;

d) Havendo arrematação, adjudicação ou remição, as custas
serão pagas pelo interessado, no percentual de 5% sobre o respectivo valor, conforme
art. 789-A da CLT, observando-se o valor lá descrito.

Fica o leiloeiro autorizado a mostrar aos interessados o(s) bem
(ns) penhorado(s), mesmo que depositado em mãos do executado, utilizando, se
necessário, reforço policial.

Intime-se o leiloeiro para tomar ciência deste despacho.

Após a publicação do edital, intimem-se as partes com, pelo
menos, cinco dias de antecedência ao leilão.

 

RMM

GOIANIA/GO, 05 de julho de 2021.

CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO
Juiz do Trabalho Substituto
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
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 ATOrd 0010379-26.2018.5.18.0007
AUTOR: ANGELITA CARDOSO DA SILVA GIMENES 
RÉU: COCO & MIX LTDA - ME 

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID aa9e10c proferido nos autos.

Vistos etc.

O primeiro leilão foi infrutífero.

Designo novo leilão judicial do bem penhorado e nomeio
Leiloeiro Público Oficial, Sr. Ivan Rodrigues Nogueira, inscrito na JUCEG sob nº 054
(arrematabem@arrematabem.com.br), devidamente credenciado nesse Tribunal, que
assumirá no ato os compromissos legais. 

O leiloeiro deverá designar dia e hora para realização de dois
leilões, que serão realizados no mesmo dia, no formato on-line.

A confecção do edital com os requisitos do art. 886 e a
publicação no site do leiloeiro na forma do artigo 887, § 2º, ambos do CPC, deverão ser
feitas pelo leiloeiro, com posterior juntada aos autos, seguida de sua publicação pela
Secretaria via DEJT.

O recebimento de lances no formato eletrônico deve-se iniciar
imediatamente após a publicação do edital no site do leiloeiro.

Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir dito(s) bem(s),
deverá estar ciente de que à espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis
do Trabalho, da lei nº 5.584, de 26.06.1970, da lei 6.830, de 22.09.1980 e do Código de
Processo Civil, observada a ordem de citação, a omissão e a compatibilidade,
principalmente dos dois últimos institutos.

Considerando que os artigos 880, § 1º e 885, ambos do CPC/15,
dispõem que cabe ao juiz estabelecer as regras do leilão, estabeleço o seguinte:

a) Suspensa ou interrompida a hasta pública, a partir dos dez
dias que anteceder sua realização, a comissão será de 2% sobre a avaliação do bem,
suportada: 1) pelo executado ou remitente, nas hipóteses de pagamento da execução,
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formalização de acordo ou remição; e 2) pelo exequente nas hipóteses de adjudicação,
renúncia, remissão ou desistência da execução;

b) Considerando a natureza do bem penhorado e o valor da
avaliação, não será admitida proposta de aquisição em prestações na forma do art. 895
do CPC. Será admitido lance, observado o seguinte: até o início do primeiro leilão,
proposta por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, proposta
por valor não inferior a 50% da avaliação.

c) A comissão do leiloeiro, no percentual de 5% sobre o valor da
alienação, será paga pelo adquirente, inclusive ocorrendo na hipótese do art. 895 do
CPC, desde que haja outros lançadores;

d) Havendo arrematação, adjudicação ou remição, as custas
serão pagas pelo interessado, no percentual de 5% sobre o respectivo valor, conforme
art. 789-A da CLT, observando-se o valor lá descrito.

Fica o leiloeiro autorizado a mostrar aos interessados o(s) bem
(ns) penhorado(s), mesmo que depositado em mãos do executado, utilizando, se
necessário, reforço policial.

Intime-se o leiloeiro para tomar ciência deste despacho.

Após a publicação do edital, intimem-se as partes com, pelo
menos, cinco dias de antecedência ao leilão.

 

RMM

GOIANIA/GO, 05 de julho de 2021.

CELISMAR COELHO DE FIGUEIREDO
Juiz do Trabalho Substituto
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3e84449 08/05/2018 07:41 Recibo Recibo

7ad2236 08/05/2018 07:41 Recibo Recibo

2c70745 08/05/2018 07:41 Recibo Recibo

62c9c89 08/05/2018 07:41 Recibo Recibo

79f3f18 08/05/2018 07:41 Recibo Recibo

34fdadd 08/05/2018 07:41 Recibo Recibo

3b2759c 08/05/2018 07:41 FOTO DA LOJA Documento Diverso

0a038b0 08/05/2018 07:41 CONVERSA COM A RECLAMANTE Documento Diverso

eae4af9 08/05/2018 07:41 CONVERSA COM A RECLAMANTE Documento Diverso

9f7f2e4 08/05/2018 09:20 Ata da Audiência Ata da Audiência

0d0916a 08/05/2018 18:16 REQUER JUNTADA DE PROCURAÇÃO Manifestação

cb4cc19 08/05/2018 18:16 Procuração Procuração

bcbc20a 23/05/2018 17:34 RÉPLICA Manifestação

9735ff4 23/05/2018 17:37 ANTECIPAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA
PARA O ANO QUE VEM Manifestação

3efb998 30/11/2018 23:34 Despacho Despacho

ec160c4 30/11/2018 23:34 Despacho Notificação



355602c 17/12/2018 12:00 Ata da Audiência Ata da Audiência

fdc804e 17/12/2018 13:29 Intimação Intimação

f81c277 17/12/2018 13:29 Intimação Intimação

3aea240 18/12/2018 10:51 Código de Rastreamento Correios Certidão

7526a9c 16/01/2019 08:57 Mandado Mandado

c23b5d4 17/01/2019 15:09 Devolução de mandado de ID 7526a9c Certidão

a1fb07d 22/01/2019 15:32 Documento Diverso Certidão

a108570 22/01/2019 15:32 CE Documento Diverso

5ca7738 28/01/2019 12:21 Ata da Audiência Ata da Audiência

6a20241 27/02/2019 14:21 Substabelecimento
Apresentação de

Substabelecimento
sem Reserva de

Poderes

d2643a1 27/02/2019 14:21 Substabelecimento
Substabelecimento

sem Reserva de
Poderes

1e9fdf7 27/02/2019 14:21 CPF Documento Diverso

f7dd85b 27/02/2019 14:21 RG Documento Diverso

855fcb1 24/03/2019 18:27 Sentença Sentença

a4af110 24/03/2019 18:27 Sentença Notificação

32788b5 24/03/2019 19:52 Sentença em PDF Certidão

cf3aea3 24/03/2019 19:52 Sentença em PDF Documento Diverso

45fb04b 29/03/2019 11:29 Embargos de Declaração Embargos de
Declaração

23d93b6 29/03/2019 14:17 Intimação Intimação

c6f8f1b 08/04/2019 23:03 contrarrazões ao embargos declaratórios Contrarrazões

91b8513 16/04/2019 17:32 Sentença Sentença

ca5c177 16/04/2019 17:32 Sentença Notificação

561e4e6 02/05/2019 21:35 Omissão Embargos de
Declaração

cc5dffe 02/05/2019 21:35 Declaração Pessoa Jurídica Documento Diverso

e10b35c 03/05/2019 06:15 Intimação Intimação

67ad42b 03/05/2019 21:52 juntada de documento Manifestação

5aff564 03/05/2019 21:52 Recibo Documento Diverso

a69645b 03/05/2019 21:52 Documento Fiscal Documento Diverso

35e9caa 06/05/2019 10:23 CONTRARRAZÕES AO EMBARGOS DECLARATÓRIOS Contrarrazões

8bd94f8 09/06/2019 18:03 Sentença Sentença

8374cdb 09/06/2019 18:03 Sentença Notificação

26a58e0 24/06/2019 17:16 Recurso Ordinário Recurso Ordinário

0a58bc7 25/06/2019 05:23 trânsito em julgado Certidão

358c8c6 25/06/2019 09:52 Minuta de decisão Decisão

28c0ce0 25/06/2019 09:52 Decisão Notificação



7d88e01 26/06/2019 16:24 CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM Manifestação

80ad7e8 27/06/2019 12:31 Despacho Despacho

9893f6b 27/06/2019 12:31 Despacho Notificação

d64ab35 03/07/2019 12:54 Planilha de Cálculos Certidão

e7ef7e7 03/07/2019 12:54 Planilha de Cálculos Planilha de Cálculos

40d229b 04/07/2019 04:30 Intimação Intimação

c54de31 04/07/2019 04:30 Intimação Intimação

96a3fc8 17/07/2019 16:09 IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO Impugnação

b7a38f1 17/07/2019 16:52 Intimação Intimação

c0ec053 30/07/2019 11:17 SOBRE IMPUGNAÇÃO Manifestação

f34f75f 31/07/2019 01:48 Sentença Sentença

ef4adea 31/07/2019 01:48 Sentença Notificação

757ac44 29/08/2019 12:23 Planilha de Cálculos Certidão

59d4944 29/08/2019 12:23 Planilha de Cálculos Planilha de Cálculos

ec0b02d 29/08/2019 18:19 Decisão Decisão

3a44434 29/08/2019 18:19 Decisão Notificação

ece07b4 10/09/2019 10:47 INICIAR EXECUÇÃO SENTENÇA ART. 880 CLT Manifestação

70fe0f8 10/09/2019 10:58 Intimação Intimação

f743101 17/09/2019 11:10 BacenJud (bloqueio) Certidão

d423cc1 20/11/2019 16:20 Certidão Certidão

d6ff490 20/11/2019 16:23 Intimação Intimação

ef41ac8 26/11/2019 16:58 PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA Manifestação

4bff9ed 07/01/2020 08:21 Despacho Despacho

7f158ca 13/01/2020 11:52 Intimação Intimação

c152a0f 10/02/2020 08:07 Mandado Mandado

97c624d 13/02/2020 08:50 Certidão de Oficial de Justiça Certidão

6817b16 21/02/2020 09:36 NOVO ENDEREÇO DA RECLAMADA Manifestação

17556d5 21/02/2020 09:36 NOVO ENDEREÇO DA RECLAMADA Documento Diverso

bd11b9e 05/03/2020 14:52 Petição Manifestação

9d3c824 05/03/2020 15:06 Certificado de Microempreendedor Manifestação

30740c1 12/03/2020 15:39 Intimação Intimação

c87dffc 04/05/2020 17:40 NÃO CONCORDO COM ACORDO PROCEDER PENHORA
NO LOCAL Manifestação

78c5dde 04/06/2020 15:19 Despacho Despacho

9b95969 15/06/2020 17:04 Mandado Mandado

2a1b15c 03/11/2020 20:41 Certidão de Oficial de Justiça Certidão

7ce9e20 12/11/2020 16:23 Intimação Intimação

f89b4d0 20/11/2020 18:25 NOVO ENDEREÇO COCO MIX, PROCEDER PENHORA Manifestação



e40e337 20/11/2020 18:25 PRINT DA PÁGINA DA COCO MIX NO INSTAGRAN Documento Diverso

a3c7068 02/12/2020 19:48 Mandado Mandado

baf2dc1 04/12/2020 18:56 Certidão de Oficial de Justiça Certidão

436d5c6 04/12/2020 18:56 coco & Mix Auto de Penhora

48c09e0 08/12/2020 12:38 Intimação Intimação

6d7e564 16/12/2020 08:44 LEILOAR BENS PENHORADOS, DESCONSIDERAR
PERSONALIDADE JURIDICA E ATUAL DÉBITO Manifestação

4aa2a35 08/03/2021 18:15 Despacho Despacho

cdcdea1 08/03/2021 18:16 Intimação Intimação

2aeaa5f 12/03/2021 13:46 MANIFESTAÇÃO DO LEILOEIRO Manifestação

22f2170 12/03/2021 13:46 ACEITE DE NOMEAÇÃO Documento Diverso

129b910 12/03/2021 13:47 MANIFESTAÇÃO DO LEILOEIRO Manifestação

f90c3cf 12/03/2021 13:47 EDITAL DE LEILÃO Documento Diverso

15ec0a6 12/03/2021 13:48 MANIFESTAÇÃO DO LEILOEIRO Manifestação

9950611 12/03/2021 13:48 CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO Documento Diverso

36f3308 22/03/2021 15:27 Intimação Intimação

cb28490 22/03/2021 15:27 Intimação Intimação

a761671 23/03/2021 07:09 Edital de Praça/Leilão Edital

5be64e6 04/05/2021 15:18 Manifestação Do Leiloeiro Manifestação

65d44ce 04/05/2021 15:18 MANIFESTAÇÃO DO LEILOEIRO Documento Diverso

aa9e10c 05/07/2021 14:16 Despacho Despacho

525a9a2 05/07/2021 14:17 Intimação Intimação


