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SENTENÇA

 

I - RELATÓRIO

 

EDGAR CLEMENTE TAVEIRA, qualificado na inicial, ajuizou ação trabalhista em face de JORNAL O ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL LTDA., igualmente qualificado, em que aduz fundamentos fáticos e jurídicos (fls. 5/18) e formula
correspondentes pedidos e requerimentos (fls. 18/20).

Atribuiu à causa o valor de R$ 130.000,00 (fl. 20).

Juntou procuração, declaração de hipossuficiência econômica e outros documentos (fls. 21/131).

Regularmente citado, o demandado apresentou defesa (fls. 141/157), com documentos (fls. 158/330), alegando prejudicial
de prescrição quinquenal e refutando as alegações e pleitos do autor, defendendo a improcedência da reclamatória.

Seguiu-se impugnação, pelo demandante, à defesa e documentos (fls. 334/342).

Na audiência inicial (fl. 361), afastada a possibilidade de conciliação, foram fixados os pontos controvertidos a serem objeto
de prova oral, sendo aprazada a sessão em prosseguimento.

Naquela posterior assentada, retratada na ata de fls. 370/375, colhi os depoimentos pessoais das partes, e foram ouvidas
duas testemunhas indicadas pelo autor.

Sem outras provas, encerrou-se a instrução processual.

Razões finais remissivas.

Proposta conciliatória final rejeitada.

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

 

1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA A EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS VERBAS SALARIAIS ADIMPLIDAS AO LONGO DO VÍNCULO. FALTA DE
INTERESSSE PROCESSUAL: COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTOS AO INSS.

O reclamante pede que o reclamado pague diferenças de contribuições previdenciárias recolhidas a menor, e comprove os
recolhimentos (pedido u, fl. 20).

Falece competência material a esta Justiça Especializada para a execução das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as verbas salariais pagas ao longo do contrato de trabalho, ainda que em relação a parcelas cuja integração ao
salário de contribuição seja eventualmente reconhecida judicialmente.

Quanto a este ponto, vergo-me ao entendimento sufragado pelo C. TST (Súmula 368), e, em especial, pelo Eg. STF, que,
em decisão plenária de 18/06/2015 acabou por aprovar a Súmula Vinculante n. 53, cuja redação ora reproduzo:
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Súmula Vinculante 53

A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das

contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela

homologados.

Relativamente à comprovação dos pagamentos realizados ao longo do vínculo, incidentes sobre parcelas salariais oficiais
(lançadas em holerites), falece interesse processual ao autor, porquanto a todos os empregados é plenamente acessível,
perante o INSS, obter dados atinentes aos recolhimentos previdenciários que devem ser procedidos por seus
empregadores durante o período de vínculo empregatício, não havendo, pois, necessidade/utilidade de se recorrer ao
Judiciário para satisfação dessa providência.

 

2. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Estão fulminadas pela prescrição quinquenal todas as pretensões atinentes a créditos eventualmente exigíveis antes de
22/7/2010 (inclusive), por força do disposto no art. 7º, XXIX, da Carta da República, pois a ação somente foi ajuizada em
22/7/2015.

Resolvo, pois, o mérito do processo, no que concerne a referidas pretensões (CPC, art. 487, II).

Ressalto que apenas não é afetado pela prescrição o FGTS eventualmente devido em face da incidência sobre verbas
salariais que tenham sido pagas sem o pertinente depósito, considerada a modulação de efeitos assentada pelo excelso
STF no julgamento proferido nos autos do ARE 709212, com repercussão geral.

 

3. COMPOSIÇÃO SALARIAL.

 

3.1. Parcela salarial paga à margem dos recibos. Reconhecimento. Integração. Repercussões.

O autor alega que recebia pagamentos "por fora", mediante depósitos em conta bancária, numa média de R$ 750,00
mensais. Requer o reconhecimento da natureza salarial da parcela e devidas repercussões sobre as verbas contratuais que
especifica.

Defende-se o réu sustentando que jamais efetuou pagamentos clandestinos, quando muito fez adiantamentos salariais ao
trabalhador. Afirmou que a documentação adunada à defesa comprovaria sua tese.

Manifestando-se sobre a defesa e documentos, reiterou o obreiro sua versão, reiterando a suposta exemplificação lançada
na exordial.

Analiso.

O reclamante não produziu qualquer prova oral a respeito do alegado pagamento "por fora", devendo a questão
controvertida ser dirimida a partir das provas documentais adunadas aos autos, mesmo porque os extratos adunados
apresentados (fls. 26/40), referentes ao período de abril/2012 até março/2015, não foram objeto de impugnação específica
pelo réu.

É dizer, não há qualquer dúvida de que os extratos se referem a conta bancária do autor e as rubricas "RECEB SALARIO"
consistem em depósitos efetuados pelo empregador/acionado.

Assentada essa premissa, de plano, julgo improcedente a pretensão obreira de reconhecimento de "salário por fora"
anteriormente a abril/2012, à míngua de qualquer prova.

Após analisar todo o extrato apresentado, em cotejo com os correspondentes recibos salariais, constatei que realmente o
reclamante auferiu parcela salarial clandestina a partir do mês de competência novembro/2012,muito embora
também recebesse - como alegado pelo réu - adiantamento salarial em meados de todos os meses.

Com efeito, até o mês de competência outubro/2012, não há comprovação de salário "por fora".

Para corroborar essa asserção, aponto, por amostragem, os meses de competência maio e junho/2012.
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Conforme extrato apresentado pelo autor, nesses meses ele recebeu R$ 433,00 no dia 17/5/2012, R$ 1.041,00 no dia
5/6/2012, R$ 455,00 no dia 18/6/2012 e R$ 799,00 no dia 5/7/2012 (fl. 26).

Pois bem.

Do demonstrativo de salário do mês de competência maio/12 (fl. 313), observa-se que ali consta:

a) o desconto do adiantamento salarial no valor de R$ 433,00; que, portanto, fora recebido pelo obreiro em 17/5;

b) o valor líquido salarial de R$ 1.041,00, auferido mediante depósito em 5/6/2012 (lembrando-se que o salário deve ser
pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido (detalhe de que se olvida o reclamante ao tentar demonstrar a paga
clandestina).

Já do demonstrativo de salário do mês de competência junho/12 (fl. 312), observa-se que ali consta:

a) o desconto do adiantamento salarial de R$ 454,65; a rigor, recebido pelo reclamante no valor de R$ 455,00, mediante
depósito em 18/6; e

b) o valor líquido salarial de R$ 799,00, percebido pelo obreiro em 5/7/2012.

Essa regularidade de pagamento de salários, mediante adiantamentos salariais posteriormente descontados e sem
qualquer valor "por fora", como já dito, foi encerrada a partir do mês de competência novembro/2012.

A partir desse mês e até o término do contrato de trabalho os holerites em confronto com o extrato realmente demonstram o
pagamento de parcela salarial oficiosa variável pelo réu.

Aponto, por amostragem, os seguintes meses de competência:

1º) NOVEMBRO/2012: Conforme extrato, o autor recebeu mediante depósito a título de salário, em 6/12/2012, o valor de R$
1.864,45 (fl. 28), ao passo que o demonstrativo de salário aponta um valor líquido de R$ 1.170,00 (fl. 306). Portanto,
recebeu "por fora", o montante de R$ 694,45;

2º) DEZEMBRO/2012: Conforme extrato, o autor recebeu mediante depósito a título de salário, em 10/1/2013, o valor de R$
1.492,45 (fl. 29), enquanto o demonstrativo de salário aponta valor líquido de R$ 798,00 (fl. 305). Outro recebimento de
parcela salarial por fora de R$ 694,45;

3º) ABRIL/2013: Conforme extrato, o autor recebeu mediante depósito a título de salário, em 6/5/2013, o valor de R$
1.531,45 (fl. 30), sendo certo que o demonstrativo desse mês indica valor líquido de R$ 837,00 (fl. 300). Novo recebimento
de "por fora" de R$ 694,45;

4º) SETEMBRO/2013: Conforme extrato, o autor recebeu mediante depósito a título de salário, em 4/10/2013, o valor de R$
1.506,00 (fl. 32), ao passo que o demonstrativo indica o valor líquido de R$ 1.006,00 (fl. 295). Prova de recebimento oficioso
de R$ 500,00;

5º) MAIO/2014: Conforme extrato, recebeu mediante depósito a título de salário, em 3/6/2014, o valor de R$ 1.708,00 (fl.
36), enquanto o valor líquido do demonstrativo foi de R$ 1.128,00 (fl. 285). Recebimento clandestino de R$ 580,00;

6º) AGOSTO/2014: Extrato informa depósito a título de salário, em 2/9/2014, no valor de R$ 1.713,00 (fl. 38), enquanto
demonstrativo indica valor líquido de R$ 1.033,00 (fl. 282). Pagamento de valor "por fora" de R$ 680,00;

7º) DEZEMBRO/2014: Extrato informa depósito a título de salário, em 13/1/2015 (fl. 39), no importe de R$ 1.798,00;
enquanto demonstrativo indica valor líquido de R$ 1.118,00 (fl. 276). Pagamento de valor marginal de R$ 680,00.

Reitero que os apontamentos são meramente exemplificativos, pois a análise do extrato da conta bancária do reclamante
em cotejo com os demonstrativos de salários de novembro/2012 até o término do contrato (8/3/2015) evidenciam o
pagamento de parcela salarial inoficiosa em todos os meses, em valores que variavam entre R$ 500,00 e R$ 694,45.

Reconheço e declaro, portanto, que entre o mês de competência novembro/2012 até o término do contrato de
trabalho (em 8/3/2015) o reclamante auferiu, mensalmente, parcela salarial adicional de forma clandestina, no valor
que ora arbitro de R$ 630,00[1].

Como decorrência, condeno o reclamado a pagar ao autor as repercussões decorrentes da integração salarial dessa
parcela de R$ 630,00 mensais sobre os décimos terceiros salários e as férias (gozadas e indenizadas) acrescidas
do terço constitucional referentes ao período de novembro/2012 até 8/3/2015.
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3.2. Acúmulo de funções. Adicional. Repercussões. "Gratificação de função". Reajuste.

Alega o reclamante que, admitido em 11/9/2009 para exercer o mister de motoentregador, "em março de 2010 foi promovido

a Encarregado de Distribuição, acumulando as funções de Moto Entregador e Encarregado de Distribuição".Com base
nessas assertivas, pugna pelo recebimento de adicional mensal de 40% de seu estipêndio, e repercussões sobre as
parcelas que enumera.

Em sua defesa, aduziu o demandado, na suma, que não houve qualquer acúmulo, posto que ao ser promovido a
encarregado, em junho/2010, o reclamante deixou de ativar-se como motoentregador.

Voltando-me para o depoimento pessoal do acionante, verifico que este aduziu:

1. que 8 meses após a admissão, trabalhando como moto entregador, passou a ser encarregado de distribuição;

2. que controlava, em média, 17 moto entregadores;

3. que no primeiro ano como encarregado fazia expediente interno e na eventualidade de algum moto entregador
faltar ou se acidentar, por não haver substituto, o depoente se ativava nas entregas também;

4. que após esse primeiro ano como encarregado, passou a fazer efetivamente o trabalho também de moto
entregador, ou seja, fazia a rota própria após a distribuição com sua moto, além de também cobrir a rota de algum
da equipe que faltasse;

5. que essa última situação contratual permaneceu até o final do contrato de trabalho; (...)

14. que como encarregado de distribuição, após um ano nessa função, retornou a também realizar rota de entrega
de jornais diariamente. Nada mais. - original sem destaques

De plano, afasto o valor probante das declarações do Sr. Celso Ramos do Nascimento quanto ao tópico, porquanto
asseverou "que o reclamante fazia, além dos serviços como encarregado, duas rotas de moto entregador" (item 3),
excedendo os limites da argumentação do próprio demandante, não podendo assim representar a verdade dos fatos.

Já o Sr. Leon Rodrigues Nabhan sustentou que o autor, na qualidade de encarregado, em caso de problemas com um
motoentregador deveria providenciar sua substituição ou fazê-lo pessoalmente (item 3), e que possuía uma rota própria a
cumprir (item 10).

Não me convenci, todavia, da plena veracidade dessas asserções, e explico os motivos.

A testemunha afirmou categoricamente circunstâncias que, pelo conjunto de suas declarações, seriam apenas ilações
baseadas em informações presuntivas ou levadas a seu conhecimento por terceiros. Ademais, em alguns momentos suas
assertivas mostraram-se algo contraditórias.

Por exemplo, embora o obreiro assevere que após um ano em que estava atuando como encarregado, o declarante em
nenhum momento excepcionou temporalmente a realização, pelo autor, de uma rota de entregas própria. Considerando que
a admissão do depoente ocorreu na mesma época em que o reclamante passou a encarregado, essa circunstância (de que
a rota fixa só lhe fora atribuída posteriormente) teria sido notada e deveria ter sido referida pelo depoente, porquanto
bastante relevante.

Demais, afirmou "que o reclamante permanecia no jornal enquanto os moto entregadores faziam a entrega", mas a seguir
"que após a saída de todos os moto entregadores para o serviço, o reclamante fazia a sua rota; acredita que era a rota

número 13;"(itens 9 e 10). As assertivas são díspares, sendo que a segunda contraria as afirmações do próprio demandante
(vide item 7 do depoimento pessoal - aguardava saber se havia alguma intercorrência com os colaboradores, para só então
sair).

Registre-se ainda que a referência minuciosa até mesmo do número da rota de responsabilidade do autor é uma
circunstância atípica, que embora possa ser produto de personalidade detalhista e boa memória da testemunha, também
deve alertar o julgador para maior cuidado na análise das declarações, na medida em que infelizmente ainda grassa a
pérfida "preparação" de testemunhas.

Também, a afirmativa de "que se precisasse o reclamante parava a sua rota para fazer a do outro;"(item 20) antolha-se um
tanto inverossímil, porquanto logisticamente seria mais adequado que o trabalhador encerrasse suas entregas
(presumivelmente a definição dos setores de entrega obedecia à proximidade entre os endereços dos destinatários) para
então substituir outro entregador, dado que, se fizesse o contrário, teria após que retomar o seu próprio itinerário de
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entregas. Esta assertiva parece tendenciosa, visando atender à tese obreira.

Enfim, nesse contexto probatório, entendo que, muito embora inequívoco que após ser alçado à condição de encarregado o
demandante tinha que pessoalmente desempenhar a atividade de entregas em substituição a funcionário ocasionalmente
impossibilitado, tal circunstância era pontual e esporádica, não tendo sido provado que concomitantemente com as
atribuições de supervisão tinha uma rota de entregas fixa a cumprir.

Essa substituição eventual não guarda incompatibilidade com a função nominal exercida, de encarregado de distribuição,
eis que inerente ao seu encargo de coordenador da equipe zelar pelo correto desempenho das atividades afetas ao setor
(entrega dos jornais), ainda que tal envolvesse desempenhá-las pessoalmente em substituição a colaborador.

Pontuo ainda que o demandante, por haver sido inicialmente contratado justamente para a função de motoentregador, ao
ocasionalmente retomar essa atividade não estava sofrendo desbordamento de suas atribuições, sequer em prejuízo de
sua integridade física, por deter capacitação para a tarefa.

De outro eito, é incontroverso que ao passar à função de encarregado o autor obteve majoração salarial, inclusive com a
percepção de "gratificação de função" (conforme se extai do confronto entre os recibos dos meses de maio/2010 e
junho/2010, à fl. 259).

Por tudo isso, não havendo previsão legal ou mesmo indicação de norma convencional que assegure ao reclamante o
adicional pelo acúmulo de funções postulado, e considerando que o parágrafo único do art. 456 da CLT traz previsão de
que o empregado obriga-se a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal, entendo que não houve
cumulação de funções, sendo improcedentes as pretensões epigrafadas.

Derradeiramente, pela pertinência com este tópico, registro de plano que não viceja a pretensão de aplicação de reajuste da
categoria sobre a "gratificação de função", ventilada no tópico 1.18 da proemial, porquanto a aparente tese desenvolvida
pelo obreiro, de incorporação salarial da gratificação paga por mais de cinco anos, não encontra respaldo legal, normativo,
sumular ou de qualquer sorte.

Ainda que assim não fosse, a incorporação salarial de determinada parcela, ainda que engendre a impossibilidade de sua
supressão, não implica que esta passe a compor o salário básico (que é sobre o qual sói incidir reajuste normativo),
preservando a verba sua individualidade.

Ademais, as informações constantes dos contracheques insertos no caderno processual denotam que o valor da
gratificação era computado na globalidade salarial para todos os fins.

 

3.3. Adicional de periculosidade. Repercussões.

Conforme assentado, durante o período contratual imprescrito, ou seja, de julho/2010 em diante, o reclamante já era
exercente da função de "encarregado de distribuição".

Pois bem.

Pugna o reclamante pela percepção de adicional de periculosidade previsto em instrumento coletivo de sua categoria
profissional, no importe de 30% de seu salário base, conforme Lei n. 12.997/2014 (cláusula 3ª, parágrafo único, da CCT
2014/15, registrada em 13/8/2014 (fls. 343/344).

Tem razão.

Muito embora galgado à função de "encarregado de distribuição", o reclamante manteve o mister de ter de substituir
membro da equipe que chefiava nas atividades de moto entrega, quando havia qualquer impossibilidade do agente ou
mesmo diante de circunstâncias excepcionais.

Portanto, ainda que não se deva falar em "acúmulo de função", diversamente fez jus à percepção do aludido adicional a
partir de 20/6/2014 (data em que publicada a lei instituidora do benefício), até o término do contrato de trabalho, em
8/3/2015.

Como não recebeu durante o vínculo, condeno a reclamada a pagar-lhe o adicional de periculosidade de 30% sobre o
salário base auferido durante esse período contratual (evidentemente, acrescido da parcela inoficiosa adrede
reconhecida), bem assim as suas repercussões sobre os décimos terceiros salários e as férias (gozadas e
indenizadas) acrescidas do terço, adimplidos durante esse interregno.
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4. JORNADA DE TRABALHO DO RECLAMANTE.

 

Inicialmente, esclareço que pretensões atinentes a jornada, relativas ao período trabalhado como moto entregador, estão
fulminadas pela prescrição, eis que desde antes de julho/2010 o obreiro já não mais exercia essa função.

Portanto, a análise atinente às jornadas será procedida sob a premissa de trabalho como encarregado.

 

4.1. Assentamento das jornadas desenvolvidas na frente de serviço.

A reclamada coligiu aos autos os controles de ponto do reclamante.

Contudo, tais registros não se mostram servíveis para aferição da duração das jornadas, porquanto na absoluta maioria dos
dias não há registro de saída.

A despeito de o obreiro ter afirmado, de modo próprio, que reputava-se ocupante de cargo de confiança, não fazendo
questão de anotar o ponto (item 10), tal assertiva não socorre ao réu, porquanto a simples ilação obreira de que gozava de
situação funcional diferenciada não logra quadrá-lo em hipótese exceptiva de controle de jornada.

Dessa feita, como decorrência de seu poder diretivo, deveria o acionado ter adotado medidas coercitivas para que o
trabalhador efetivamente anotasse os horários de encerramento de jornada, ou implementar meio de controle alternativo
para tanto.

Ora, revela-se demasiado e injustificadamente indulgente a suposta conduta patronal de "várias vezes" cobrar do
reclamante o registro das saídas (item 6 do depoimento do preposto), sem adotar gradativamente providências mais firmes
para obter do empregado adesão ao procedimento de controle de jornadas, ao longo de todo o período imprescritode
trabalho.

De fato, essa passiva aceitação da suposta renitência do empregado somente se explica porque o próprio réu
comodamente se beneficiava da ausência de registro de saída, considerando-se assim eximido de computar e de pagar
eventuais horas extras devidas.

Por tudo isso, tenho que os controles de ponto apresentados são inválidos, mesmo porque desmerecidos pela prova oral
produzida.

Tanto o reclamante quanto o preposto do acionado afirmaram que a jornada do obreiro, como encarregado, iniciava-se às
22h, além do que era empreendida de domingo até sexta-feira, encerrando-se no avançar do sábado pela manhã.

Quanto ao horário de término da jornada, ambas as testemunhas ouvidas na assentada robusteceram a tese obreira de
que, em média de 3 dias na semana, encerrava-se às 8h, além da previsão contratual de 5h.

Assento, portanto, com base na prova oral produzida, por arbitramento, que durante o período contratual imprescrito, de
julho/2010 a 8/3/2015, o reclamante ativou-se:

a) de domingo a terça-feira, das 22h às 5h (do dia seguinte), sem intervalo intrajornada;

b) de quarta a sexta-feira, das 22h às 8h (do dia seguinte), sem intervalo intrajornada;

c) em todos os feriados civis e religiosos que tenham recaído nos dias de labor durante o período imprescrito;

d) não havia trabalho entre 8h01 dos sábados até 21h59 dos domingos; e

e) também não houve trabalho nos dias de férias documentados nos autos.

 

4.2. Diferenças de horas extras. Reflexos e repercussões.

As jornadas adrede assentadas revelam sobrelabor mensal pelo reclamante, que não era pago, consoante se extrai dos
demonstrativos de salários.

Portanto, condeno o reclamado a pagar ao autor as horas extraordinárias, mensalmente apuradas de julho/2010 até
8/3/2015, entendidas como tais as que extrapolarem à 8ª diária ou à 44ª hora semanal (o que for mais benéfico ao
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obreiro).

Para a apuração das desoras também deverão ser observados os seguintes critérios:

1º. Deverão ser considerados apenas os dias efetivamente trabalhados, conforme assentado no subitem precedente,
especialmente quanto à não concessão de intervalo intrajornada;

2º. Na apuração das horas extras deverá ser observada a redução ficta da hora noturna, como tal compreendidas as
laboradas entre 22h e 5h (inclusive nas prorrogações até 8h);

3º. As horas extras apuradas de segunda-feira a sábado deverão ser remuneradas com acréscimo do adicional de 50%
sobre o valor da hora normal de trabalho, ao passo que as eventualmente apuradas em domingos e feriados (sem folgas
compensatórias) deverão ser remuneradas com adicional de 100% (conforme era praticado pelo réu);

4º. Para a obtenção do valor da hora normal de trabalho deverá ser utilizado o divisor 220 sobre o valor do salário base do
obreiro (observada sua evolução mensal), acrescido da "gratificação de função", além da parcela inoficiosa que lhe fora
paga e ora é reconhecida como salarial (R$ 630,00 mensal desde novembro/2012) e do adicional de periculosidade (devido
desde 20/6/2014);

5º. As horas extras, por serem noturnas ante o horário habitual de trabalho, deverão ser remuneradas com o acréscimo do
pertinente adicional para horas extras (de 50% ou 100%, conforme o caso) após enriquecidas com o adicional noturno de
20%.

Diante da habitualidade da sobrejornada, o reclamado deverá efetuar o pagamento dos reflexos das horas extras sobre os
repousos semanais remunerados, observada a proporcionalidade entre os dias destinados ao descanso (domingos e
feriados) e os demais dias (úteis) de cada mês.

Deverá pagar ainda as repercussões das remunerações das médias mensais das horas extras e de seus reflexos nos
repousos, observadas nos respectivos períodos aquisitivos, sobre os décimos terceiros salários e as férias (gozadas e
indenizadas) acrescidas do terço constitucional de todo o período contratual imprescrito.

Todos os valores comprovadamente pagos aos mesmos títulos ora deferidos ao reclamante deverão ser deduzidos, para
que não ocorra enriquecimento sem causa.

 

4.3. "Dobra" pelo labor em feriados.

Inexiste direito do reclamante ao recebimento da "dobra" pelo labor aos domingos, pois, conforme assentado, fruía
descanso semanal remunerado até mesmo superior a 24h; ou seja, entre 8h01 do sábado e 21h59 do domingo.

De outro eito, deverá ser paga ao reclamante a "dobra" pelo labor nos feriados que tenham recaído de segunda a
sexta-feira durante o período contratual imprescrito, uma vez que assentado o labor nesses dias (conforme subitem
4.1.) e não há qualquer evidência de concessão de folgas compensatórias.

A "dobra" pelo labor nos feriados civis e religiosos laborados sem folga compensatória é prevista na Lei n. 605/49 (art. 9º) e
consiste no direto, a título de penalidade, ao valor de 1 dia de salário pela frustração do descanso (ou seja, 1/30 da
remuneração observada no mês correspondente).

 

4.4. Penalidade pela frustração do intervalo intrajornada.

A fruição integral do intervalo intrajornada de pelo menos 1 hora, para cada jornada de trabalho superior a 6 horas, é
medida imperativa (art. 71, caput, da CLT), cuja redução é infensa até mesmo à negociação coletiva, conforme preconizado
pela Súmula n. 437, I, do c. TST.

Consoante previsto no § 3º do art. 71 da CLT, "o limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido

por ato do Ministro do Trabalho, quando ouvido o Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho (DNHST)

(atualmente Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT), se verificar que o estabelecimento atende

integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não

estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares".

No caso vertente, conforme assentado no subitem 4.1., o reclamante não fruía qualquer intervalo intrajornada a despeito de
ativar-se habitualmente por mais de 6 horas contínuas.
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Pois bem.

Encontra-se sedimentado o entendimento de que a frustração, ainda que parcial, do intervalo intrajornada mínimo dá ensejo
ao pagamento total do período de descanso, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora
normal de trabalho (cf. inteligência da OJ n. 307, da SBDI-I, do c. TST, aglutinada à Súmula 437).

Sendo assim, condeno o reclamado ao pagamento de valor equivalente a 1 hora, acrescido do adicional de 50%,
para cada dia efetivamente trabalhado, conforme jornadas adrede fixadas.

Esclareço que esta verba tem natureza de "penalidade" (pela não-concessão do intervalo), e não "salarial", de sorte que
não se integra à remuneração mensal para efeito de cálculo de quaisquer outras parcelas calculadas com base no salário.

Portanto, considerado seu cunho punitivo, inviável a repercussão em outras verbas.

Enfim, ressalto que para a apuração da parcela ora deferida, além da utilização do adicional de 50%, deverão ser utilizados
os demais critérios estabelecidos no subitem atinente a horas extras.

 

4.5. Diferenças de Adicional noturno. Reflexos e repercussões.

Acolho a pretensão obreira para determinar que sejam reapurados e pagos ao autor os valores mensalmente
devidos pelo labor noctívago, no período de julho/2010 (período imprescrito) até 8/3/2015,conforme jornadas de
trabalho assentadas no subitem 4.1. desta Fundamentação, para tanto considerado o labor entre 22h e 5h do dia seguinte
(inclusive nas prorrogações até 8h), observando-se a redução ficta da hora noturna.

O adicional deverá ser calculado a partir da incidência do adicional legal de 20% sobre o valor da hora normal (obtido
conforme parâmetros estabelecidos anteriormente no subitem 4.2.).

Diante da habitualidade da verba, deverão ser pagos os reflexos sobre os repousos semanais remunerados, observada a
proporcionalidade entre os dias destinados ao descanso (domingos e feriados) e os demais dias (úteis) de cada mês.

Ainda deverão ser pagas as repercussões das remunerações das médias mensais do adicional noturno e de seus reflexos
nos repousos, observadas nos respectivos períodos aquisitivos, sobre os décimos terceiros salários e as férias (gozadas e
indenizadas) acrescidas do terço constitucional de todo o período contratual imprescrito.

Defiro o abatimento de valores comprovadamente pagos aos mesmos títulos, exclusivamente dentro do período ora
delimitado.

 

4.6. "DSR´s" - Rubrica própria e Diferenças reflexas.

O reclamante era mensalista, ou seja, recebia o seu salário em razão do mês de trabalho.

Portanto, é manifestamente impertinente e, por isso mesmo, improcedente, o pleito autoral de recebimento de valores em
rubricas próprias a título de repousos semanais remunerados (pedido h, fl. 18).

Com efeito, sendo mensalista e já recebendo valores salariais em periodicidade mensal, já é devidamente remunerado
pelos repousos semanais.

Quanto às diferenças reflexas nos repousos semanais remunerados decorrentes dos valores pagos/devidos a título de
adicional noturno e de horas extraordinárias - esta pretensão sim, pertinente -, restaram tratadas anteriormente.

 

5. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. PAGAMENTO EM DOBRO.

Alega o obreiro que era compelido a "vender" todas as férias, razão pela qual vindica o pagamento "em dobro" de todas as
férias cujo direito adquirira na contratualidade.

De seu lado, a ré negou a alegação, aduzindo que as férias foram regularmente concedidas, e quando solicitado fora pago
o abono pecuniário dentro dos limites legais. Sustentou que os documentos acostados com a defesa comprovariam os
fatos.

Instado a manifestar-se sobre a defesa e documentos, alegou o trabalhador que as férias foram pagas mas não gozadas, a
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despeito dos hiatos constantes dos registros de ponto; diz que havia um acordo com o réu para que não se registrasse o
ponto no período aprazado para as férias, mas que assinava um livro de controle manual.

A réplica do demandante é insuficiente para desconstituir o valor dos controles documentais de jornada, que registram
períodos de afastamento do labor (fls. 168/169, 179, 193, 200 e 208).

De mais a mais, o simples fato de não terem sido concedidas as férias não engendraria de plano pagamento em dobro,
cabendo perquirir acerca do efetivo decurso do prazo concessivo.

Por tudo isso, indefiro a pretensão versada neste tópico.

 

6. INDENIZAÇÃO. CESTA BÁSICA.

Ao tempo em que o reclamante informa o não recebimento de cesta básica conforme "determinação convencional", pugna
pelo recebimento de valor a título de indenização substitutiva, no valor de R$ 150,00 mensais.

Não merece vicejar a pretensão.

Conforme comando normativo autônomo em que se escora o autor, apenas é devida a cesta básica aos "empregados das

empresas do segmento de cargas fracionadas"; o que, evidentemente, não era o caso do reclamante.

 

7. LOCAÇÃO DE MOTO. MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA. DEPRECIAÇÃO DA MOTO. MULTA CONVENCIONAL.

Consoante adrede assentado, durante o período contratual imprescrito, ou seja, após julho/2010, o reclamante passou a
ativar-se na função de "encarregado de distribuição", auferindo, para tanto, valor bem superior ao piso dos moto
entregadores, além de "gratificação de função".

Também restou assentado que a partir de novembro/2012, além do considerável salário oficial, passou a perceber,
adicionalmente, parcela salarial inoficiosa de valor quase igual ao salário do holerite, variável e arbitrada em R$ 630,00
mensais.

Ainda que o reclamante tenha buscado comprovar o direito ao adicional de função pelo exercício cumulativo da função de
moto entregador, não logrou êxito.

Com efeito, restou fixado nesta Fundamentação, à vista da prova oral produzida, que o reclamante, quando muito se
ativava apenas em substituição aos seus subordinados na tarefa de proceder à entrega de jornais.

As disposições normativas constantes nos instrumentos coletivos de que se vale o obreiro para vindicar "aluguel" pelo uso
de sua moto e valores pela "manutenção" do veículo não são aplicáveis à sua relação de trabalho; ao menos a partir do
momento em que promovido à encarregado.

Com efeito, interpretação consentânea com o senso de razoabilidade é de que tratam-se de disposições destinadas aos
exercentes exclusivamente da função de motoentregador, beneficiários de piso salarial bem inferior ao do obreiro, como
forma de potencializar seus ganhos já mínimos e impedir que os custos com seu equipamento de trabalho impliquem até
mesmo em prejuízos.

O reclamante, portanto, a par de desenvolver primordialmente uma função de chefia, bem melhor remunerado que seus
subordinados moto entregadores, apenas se ativava nessa tarefa em situações episódicas e excepcionais, não fazendo jus
aos benefícios previstos em norma coletiva e voltados aos exercentes exclusivos da função de moto entregador.

Julgo improcedente, portanto, o pleito autoral de recebimento de benefícios previstos em norma coletiva, e, não havendo
qualquer infração ao instrumento coletivo, também não viceja o pleito de multa convencional.

 

8. FGTS + 40%.

A reclamada deverá efetuar o pagamento, diretamente ao obreiro, do FGTS incidente sobre as verbas salariais como
tais reconhecias nesta decisão (parcela mensal de R$ 630,00 de novembro/2012 até o término do vínculo), assim como
sobre as ora deferidas (repercussões da parcela mensal de R$ 630,00 sobre décimos terceiros salários e férias gozadas
acrescidas do terço do período posterior a novembro/2012; adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base

https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

9 de 13 28/03/2017 16:21



auferido durante o período de 20/6/2014 até o término do contrato, bem assim as suas repercussões sobre os décimos
terceiros salários e as férias gozadas acrescidas do terço, adimplidos durante esse interregno;diferenças de adicional
noturno e de horas extras, assim como seus reflexos nos repousos semanais remunerados, e as repercussões dessas
parcelas sobre os décimos terceiros salários e as férias gozadas acrescidas do terço durante o período contratual
imprescrito), com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês (Lei nº 8.036, art. 22, caput e §1º), desde a
época própria de cada depósito até 9/3/2015 (data limite para pagamento das verbas rescisórias, quando deveria ter sido
propiciado o levantamento, se oportunamente realizados os depósitos), acrescendo-se ao montante apurado a multa de
40%.

A partir de 9/3/2015 incidirá correção monetária pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês (pro rata

die) como sucede no tocante a qualquer crédito trabalhista (Lei n. 8.177/91, art. 39, §1º), qualidade que assumem as verbas
em questão, desde o momento em que deviam ter sido liberadas ao trabalhador.

 

9. MULTA DO ART. 467 DA CLT.

Diferenças rescisórias postuladas pelo reclamante restaram controvertidas, não se cogitando, portanto, de aplicação da
multa em comento.

 

10. MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT.

A causa de pedir deduzida para a imposição da multa epigrafada é a existência de supostas diferenças rescisórias em
virtude da sonegação de direitos vindicados no bojo desta reclamatória (item 1.16, fl. 16)

Assim, a despeito de não ter sido demonstrada por qualquer das partes a data em que ocorreu pagamento dos haveres
rescisórios e respectiva homologação (a cópia do TRCT acostada pelo obreiro mostra-se incompleta - fl. 127), jungindo-me
ao fundamento invocado para a pretensão indefiro-a, na medida em que o deferimento de diferenças rescisórias por
ocasião deste decisum não caracteriza mora e, assim, não engendra a incidência da cominação epigrafada.

 

11. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Honorários advocatícios sucumbenciais são indevidos, porquanto não preenchidos os pressupostos dos arts. 14 e 16 da Lei
nº 5.584/70, segundo preconizado pelas Súmulas 219 e 329 do c. TST.

 

12. JUSTIÇA GRATUITA.

De acordo com o artigo 790, § 3º, da CLT, os benefícios da gratuidade judiciária são devidos ao trabalhador desde que
perceba salário inferior ao dobro do mínimo legal ou comprove não deter condições de demandar sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.

Entendo suprido o requisito da inviabilidade de custeio da causa, ante a declaração de hipossuficiência juntada à fl. 126, a
qual não exige maiores formalidades para sua elaboração.

Desse modo, defiro ao reclamante os benefícios da gratuidade da justiça.

 

13. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

Sobre as verbas deferidas, incide correção monetária, pelo IPCA-E, a contar da "época própria" de exigibilidade de cada
qual, acrescendo-se ao montante apurado juros de mora de 1% ao mês (pro rata die), desde a data da propositura da ação
(§1º do art. 39 da Lei nº 8.177/91), ou, se posterior, também desde a data própria de exigibilidade.

Ressalto que foi declarada pelo excelso STF a inconstitucionalidade da aplicação da TR para efeito de correção monetária,
porquanto tal índice não se presta a mensurar a perda do poder aquisitivo da moeda, quando do julgamento das ADIs 4.357
e 4.425, ao tempo em que a Suprema Corte indicou o IPCA-E como índice adequado para tal fim.

Em que pese o STF ter cassado - em juízo monocrático de delibação - a decisão proferida pelo TST na ArgInc
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479-60.2011.5.04.0231, tal fato não inibe o poder de que dispõe qualquer juiz ou tribunal para deixar de aplicar a lei
inconstitucional a determinado processo, porquanto a censura da Suprema Corte deveu-se apenasao fato de ter
vislumbrado usurpação de sua competência para decidir, como última instância, controvérsia com fundamento na
Constituição Federal.

Como o fundamento jurídico que permeou a decretação de inconstitucionalidade na ADI 4357-DF possui caráter universal -
qual seja, o de que a perda do poder aquisitivo via atualização monetária inidônea implica violação do direito de propriedade
-, o exercício do controle difuso expressa apenas observância ao dever de preservar a força normativa e a supremacia das
normas constitucionais.

Diante disso,nada obsta a que se afaste - como, de fato, ora afasto-, por incompatibilidade com o art. 5º, XXII, da CF, a "TR"
como índice de atualização monetária (Lei nº 8.177/91, art. 39), determinando, supletivamente, a utilização do "IPCA-E", por
ser o parâmetro mais seguro de aferição da inflação.

 

14. CUSTAS.

O demandado, parcialmente sucumbente, deverá recolher, no prazo legal, as custas incidentes sobre o valor arbitrado para
a condenação (CLT, art. 789, I e §§ 1o e 2o).

 

15. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IMPOSTO DE RENDA.

O reclamado deverá efetuar o pagamento da cota patronal das contribuições sociais (inclusive a terceiros) incidentes sobre
as verbas salariais objeto da presente condenação (repercussões da parcela mensal de R$ 630,00 sobre décimos terceiros
salários e férias gozadas acrescidas do terço do período posterior a novembro/2012; adicional de periculosidade de 30%
sobre o salário base auferido durante o período de 20/6/2014 até o término do contrato, bem assim as suas repercussões
sobre os décimos terceiros salários e as férias gozadas acrescidas do terço, adimplidos durante esse interregno; diferenças
de adicional noturno e de horas extras, assim como seus reflexos nos repousos semanais remunerados, e as repercussões
dessas parcelas sobre os décimos terceiros salários e as férias gozadasacrescidas do terço durante o período contratual
imprescrito).

As cotas previdenciárias obreiras, limitadas aos tetos salariais mensais, deverão ser retidas e recolhidas quando da
liberação ao reclamante de seus créditos salariais pela Secretaria, seja em decorrência de pagamento em conta à
disposição do Juízo ou de execução, após a liquidação e citação do demandado para pagamento.

Na mesma ocasião, a Secretaria também deverá proceder à retenção e recolhimento do imposto de renda eventualmente
exigível do trabalhador, observando-se o disposto no art. 12-A da Lei n. 7.713/88 (na redação conferida pelo art. 44 da Lei
n. 12.350, publicada em 21/12/10), regulamentado pela Instrução Normativa RFB n. 1.127, de 07/02/11, no tocante a
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) relativos a exercícios anteriores.

A propósito, embora previsto na referida regulamentação o cômputo dos juros de mora na base de cálculo do tributo, tal é
indevido, e não deverá ser considerado, segundo jurisprudência apascentada no âmbito do TST, dada a natureza
indenizatória da parcela (sendo insuscetível de tributação).

O recolhimento das contribuições (obreira e patronal) deverá ocorrer na mesma data da liberação ao reclamante dos
créditos salariais (atual redação do §3º do art. 43 da Lei n. 8.212/91), somente após incidindo atualização monetária e
multas sobre as contribuições sociais patronais, caso ainda não tenham sido pagas ou garantidas pelo reclamado, sendo
inconstitucional referido §3º na parte em que dispõe de maneira diversa a respeito.

Essa inconstitucionalidade decorre da também inconstitucionalidade, que incidenter tantumdeclaro, do §2º do art. 43 da Lei
n. 8.212/91, ao pretender assentar que o fato gerador considera-se ocorrido na data da prestação de serviços, pois não se
pode instituir novas hipóteses de fato gerador por lei ordinária, mas apenas por lei complementar, como deflui do disposto
no §4º do art. 195 conjugado com o art. 154, I, ambos da Constituição Federal.

Por ora, apenas se pode considerar ocorrido o fato gerador quando do pagamento ou creditamento de rendimentos do
trabalho, nos termos do inciso I, a, do art. 195 da Carta da República.

Aplicam-se às contribuições previdenciárias normas próprias de incidência de correção monetária e juros (CLT, art. 879, §
4o), bem como de multa.

Ressalto que a competência executória da Justiça do Trabalho compreende, além das contribuições sociais, os "acréscimos
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legais" (CF, art. 114, VIII), expressão cunhada em direito tributário para abranger correção monetária, juros e multa
incidentes sobre os tributos.

Nada obsta ao requerimento de parcelamento junto à SRFB/INSS, que deverá ser comprovado nos autos (CLT, art. 889-A, §
1o).

 

III - CONCLUSÃO

 

Ante o exposto, na ação movida por EDGAR CLEMENTE TAVEIRA em face de JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL LTDA., decido:

1. Pronunciar a incompetência absoluta desta Justiça Especializada para a execução das contribuições previdenciárias
incidentes sobre verbas salariais pagas ao longo do contrato de trabalho que eventualmente não tenham sido recolhidas no
transcurso do pacto laboral.

2. Não resolver o mérito do processo, por falta de interesse processual, no tocante ao pedido de condenação do reclamado
a comprovar recolhimentos previdenciários devidos durante o vínculo.

3. Resolver o mérito do processo no que concerne às pretensões atinentes a créditos cuja exigibilidade seja anterior a
22/7/2010 (inclusive), por força da prescrição quinquenal (ressalvado o o FGTS eventualmente devido em face da
incidência sobre verbas salariais que tenham sido pagas sem o pertinente depósito).

4. Julgar procedentes, em parte, os demais pedidos para:

4.1. Reconhecer e declarar que entre o mês de competência novembro/2012 até o término do contrato de trabalho (em
8/3/2015) o reclamante auferiu, mensalmente, parcela salarial adicional de forma clandestina, no valor que ora arbitro de R$
630,00.

4.2. Condenar o reclamado a pagar ao reclamante - como se apurar em regular liquidação por cálculos, observados os
critérios assentados na Fundamentação, notadamente as deduçõesde valores comprovadamente pagos aos mesmos títulos
- as seguintes verbas:

a) repercussões decorrentes da integração salarial da parcela de R$ 630,00 mensal sobre os décimos terceiros salários e
as férias (gozadas e indenizadas) acrescidas do terço constitucional referentes ao período de novembro/2012 até 8/3/2015;

b) adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base auferido durante o período de 20/6/2014 até o término do
contrato, bem assim as suas repercussões sobre os décimos terceiros salários e as férias (gozadas e indenizadas)
acrescidas do terço, adimplidos durante esse interregno;

c) diferenças de adicional noturno e de horas extraordinárias - mensalmente apurados durante o período contratual
imprescrito - seus reflexos nos repousos semanais remunerados e as repercussões dessas parcelas sobre os décimos
terceiros salários e as férias (gozadas e indenizadas) acrescidas do terço constitucional, atinentes a tal interregno
contratual;

d) penalidade pela frustração do intervalo intrajornada, no valor equivalente a 1 hora, acrescido do adicional de 50%, para
cada dia efetivamente trabalhado em que tenha ocorrido labor pelo reclamante por mais de 6 horas;

e) "dobra" pelo labor em feriados do período imprescrito;

f) FGTS + 40%, a ser pago diretamente ao reclamante, conforme item 8 da Fundamentação;

g) correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da data de exigibilidade de cada parcela deferida, acrescendo-se juros
moratórios de um por cento ao mês, pro rata die, a contar da data do ajuizamento da ação ou, se posterior, também desde a
data própria de exigibilidade.

5. Deferir os benefícios da justiça gratuita ao autor.

O reclamado deverá efetuar o pagamento das contribuições sociais patronais incidentes sobre as verbas salariais objeto da
condenação, na mesma data de sua liberação ao reclamante, sob pena de execução.

Quanto ao mais, especialmente às retenções e recolhimentos da cota previdenciária obreira e do imposto de renda
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eventualmente exigível do trabalhador, incidentes sobre as verbas salariais objeto da condenação, deverá ser observado o
assentado no item 15 da Fundamentação.

Custas processuais, pela reclamada, no importe de R$ 800,00, calculadas sobre R$ 40.000,00, valor arbitrado para a
condenação.

Intimem-se as partes.

Campo Grande/MS, 24 de março de 2017.

GUSTAVO DORETO RODRIGUES

Juiz do Trabalho Substituto

 

[1] Para tal arbitramento foram considerados os seguintes aspectos: a) parcela salarial oficiosa de novembro/2012 a março/2015; e b) percepção de valores distintos ao longo do período; c) média total
observada.

CAMPO GRANDE, 24 de Março de 2017

GUSTAVO DORETO RODRIGUES
Juiz do Trabalho Substituto

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:

[GUSTAVO DORETO RODRIGUES]
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