
EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  DO  TRABALHO  DA VARA DO  TRABALHO  DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ajuizada em 27/05/2015

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

JOSÉ DA SILVA,  brasileiro, casado, professor, com RG nº ...,  CPF nº ..., residente e
domiciliado na Rua A, s/s, Centro, Caucaia/CE, vem, através do seu advogado ao final
assinado, propor a presente RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em desfavor da empresa
ALFA TERCEIRIZAÇÃO  LTDA,  CNPJ  nº  ...,  com sede  na  Rua  das  Flores,  S/N,
Caucaia/CE,  JOÃO CAMBÃO, brasileiro,  solteiro,  empresário,  RG nº  ...,  CPF nº...,
com endereço profissional na Rua das Flores, S/N, Caucaia/CE e contra o MUNICÍPIO
DE CAUCAIA, com sede na Rua A, S/C, Caucaia/CE, pelos fatos e fundamentos a
seguir aduzidos.

DOS FATOS E DO DIREITO

O reclamante fora contratado pelo Município de Caucaia, para a prestação de serviços
de  instrutor  de  inglês,  em  centros  de  educação  de  jovens  e  adultos,  vinculados  à
Secretaria de Educação da referida edilidade. A contratação se deu em 09/12/2010, sem
a realização de concurso público. Vale lembrar que o Município reclamado não possui
estatuto  de servidores  municipais,  sendo todos,  inclusive  o reclamante,  regidos  pela
CLT.

Em 01/01/2011, o pagamento dos salários do reclamante passou a ser realizado através
da  empresa  ALFA TERCEIRIZAÇÃO, a  qual  assumiu a  intermediação de todas  as
funções  realizadas  nos  centros  de  educação  vinculados  à  Secretaria  Municipal  de
Educação. O reclamante foi, assim, inserido na folha de pagamento daquela empresa.
Assim, uma vez por mês, o representante da citada empresa ia ao município e colhida a
assinatura do reclamante, entregando-lhe autorização de recebimento do salário, que era
feito em escritório da empresa, que somente abria no dia do pagamento.

O autor permaneceu nessa condição até 25/05/2013, quando, depois de 03 meses sem
recebimento de salário, resolveu ajuizar ação trabalhista. Vale destacar que, durante o
período contratual, o reclamante trabalhou 2.500 horas extras, sem o correspondente
pagamento, conforme previsto no art. 7º, XVI, da CF c/c art. 59 da CLT. Também não
há registro de recolhimento de FGTS, violando o art.  15 da Lei 8.036/90. O último
salário do reclamante era de R$ 1.000,00.

Desse  modo,  o  reclamante  pleiteia  pelo  reconhecimento  da  rescisão  indireta,  com
escopo no art. 482, “d”, da CLT. Pleiteia, ainda, pelo reconhecimento de vínculo com a
1ª reclamada e a responsabilidade subsidiária do Município, nos moldes da súmula 331,
IV e V, TST. Sucessivamente, caso não o pedido principal não seja acatado, requer o



reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o Município de Caucaia, e sua
condenação ao pagamento das verbas pretendidas. 

Finalmente, é de se ressaltar que o reclamado JOÃO CAMBÃO é sócio da 1ª reclamada
e, por isso, está sendo posto no polo passivo da ação, como responsável solidário (art.
942, CC).

Assim, reclama o pagamento das verbas rescisórias e trabalhistas, conforme abaixo. 

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, reclama o econhecimento de vínculo e responsabilidade direta da 1ª
reclamada, solidária do 2º reclamado e subsidiária do 3º reclamado e, sucessivamente,
reconhecimento de vínculo com o 3º reclamado. 

Pagamento das seguintes verbas:

 Aviso prévio indenizado;

 13º salário de todo o período, simples e proporcional, incluindo a projeção do
aviso prévio;

 Férias de todo o período contratual, em dobro, simples e proporcional, incluindo
a projeção do aviso prévio;

 Salários atrasados (3 meses);

 2.500 horas extras com acréscimo de 50%;

 FGTS do período, com acréscimo de 40%;

Requer a notificação dos reclamados para comparecimento em audiência, ocasião em
que poderá apresentar defesa. 

Requer os benefícios da Justiça Gratuita.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. 

Dá-se à causa o valor de R$ 30.000,00

Caucaia, ... de .... de .....

ADVOGADO DO RECLAMANTE

Oab/ce nº ...

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A INICIAL

1. Procuração

2. Documentos do reclamante



3. Recibo expedido pela empresa ALFA TERCEIRIZAÇÃO LTDA, no qual consta
valor correspondente ao salário do reclamante

4. Extrato  do  portal  da  transparência,  onde  constam  repasses  de  valores  do
Município de Caucaia à empresa ALFA TERCEIRIZAÇÃO LTDA

ATA DE AUDIÊNCIA

Ata de audiência do processo nº .....

Aos ... dias do mês ... de 2015, nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, às 08h30min,
estando aberta a sessão da Única Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante, na
Sala de Audiências, situada na Rua Santos Dumont, n° 28, Centro, sob a direção do
Exmo(a). Juiz do Trabalho, foram por ordem do Sr(a). Juiz apregoados os litigantes: 

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ....., OAB nº ..... 

Presente o reclamado, JOÃO CAMBÃO, pessoalmente e como representante legal da
empresa ALFA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.

Presente  o  MUNICÍPIO  DE  CAUCAIA,  através  de  preposto  e  acompanhado  do
procurador, Dr(a). ....., OAB nº .....

Rejeitada a conciliação.

Os reclamados apresentaram defesa escrita,  acompanhados de documentos,  sobre os
quais poderá o reclamante se manifestar no prazo de 10 dias. 

Adiada a audiência para instrução completa, ficando as partes desde já intimadas para
comparecimento, a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena de confissão, bem
como oitiva de testemunhas, que deverão comparecer independentemente de intimação. 

Cientes os presentes. 

Encerrada a audiência às 08h40min. 

JUIZ DO TRABALHO



EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  DO  TRABALHO  DA VARA DO  TRABALHO  DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONTESTAÇÃO

ALFA TERCEIRIZAÇÃO LTDA e JOÃO CAMBÃO, ambos qualificados, vem, através
de seu advogado, apresentar  CONTESTAÇÃO no curso da ação proposta por JOSÉ
DA SILVA, pelos fatos e fundamentos que passa a expor.

EXCLUSIVIDADE DE INTIMAÇÃO

Requer, desde já, que todas as intimações sejam feita em nome do advogado subscritor
da presente contestação, sob pena de nulidade.

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE DA EMPRESA ALFA TERCEIRIZAÇÃO LTDA

Requer  o  reconhecimento  da  ilegitimidade  passiva  da  empresa  ALFA
TERCEIRIZAÇÃO  LTDA,  visto  que  o  reclamante  jamais  fora  seu  empregado.  Na
verdade, o reclamante fora contratado diretamente pelo Município de Caucaia, sendo
empregado da edilidade, razão pela qual requer que o a reclamada seja excluída do polo
passivo da ação.

ILEGITIMIDADE DO JOÃO CAMBÃO

Requer,  igualmente,  a  exclusão  do  polo  passivo  da  ação  do  reclamado  JOÃO
CAMBÃO. O mesmo é sócio da empresa ALFA TERCEIRIZAÇÃO LTDA e, como tal,
não pode ser responsabilizado por eventuais dívidas da empresa ré. 

DO MÉRITO

A reclamada ALFA TERCEIRIZAÇÃO LTDA não é e nem nunca foi empregadora do
reclamante.  Nunca  houve  qualquer  subordinação  por  parte  do  autor  em  relação  à
contestante.  O  próprio  reclamante,  em  sua  inicial,  sustenta  que  apenas  recebia
pagamento pela empresa ré, jamais tendo a empresa realizado qualquer comando em
relação ao mesmo. 

Não foram, portanto, preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, sobretudo no
tocante  à  subordinação.  O  reclamante  não  recebia  ordens  da  empresa  ALFA
TERCEIRIZAÇÃO LTDA, de modo que não pode ser dela considerado empregado. 

Destaque-se que o contrato existente entre a empresa ALFA TERCEIRIZAÇÃO LTDA
e o município de Caucaia era para aluguel de veículos. 



Inexistindo vínculo de emprego, todas as verbas pretendidas ficam desde já contestadas,
em especial  saldo de  salário,  aviso  prévio,  13º  salário,  férias,  horas  extras  e  FGTS
acrescido de 40%. 

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o acolhimento das preliminares, com a extinção do processo sem
resolução  de  mérito.  No  mérito,  requer  a  IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS
formulados na inicial, absolvendo os contestantes das condenações pugnadas. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. 

Caucaia, ... de .... de .....

ADVOGADO DOS RECLAMADOS

Oab/ce nº ...

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A CONTESTAÇÃO

1. Procuração

2. Documentos dos reclamados

3. Contrato de prestação de serviços de aluguel de veículos com o Município de
Caucaia



EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  DO  TRABALHO  DA VARA DO  TRABALHO  DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONTESTAÇÃO

MUNICÍPIO DE CAUCAIA, já qualificado, vem, através de seu procurador, apresentar
CONTESTAÇÃO no  curso  da  ação  proposta  por  JOSÉ DA SILVA,  pelos  fatos  e
fundamentos que passa a expor.

PRESCRIÇÃO

Requer a declaração da prescrição bienal total,  visto que o contrato havido entre as
partes,  conforme  dito  pelo  próprio  reclamante,  se  deu  em  25/05/2013,  porém  o
ajuizamento da ação somente ocorreu em 27/05/2015, ou seja, mais de 02 anos após o
encerramento do vínculo, estando a pretensão fulminada pela prescrição trazida pelo art.
7º, XXIX, da CF, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.

DO MÉRITO

O reclamante foi contratado com prestador de serviços autônomos pelo Município de
Caucaia, mediante dispensa de licitação. O reclamante é instrutor de inglês em centros
de educação de jovens e adultos, vinculados à Secretaria de Educação, porém trabalha
de modo absolutamente autônomo, sem subordinação. 

De  fato  os  pagamentos  passaram  a  ser  realizados  pela  empresa  ALFA
TERCEIRIZAÇÃO LTDA, porém apenas por uma questão de facilidade contábil, haja
vista os contraentes atrasos da União em relação às verbas destinadas para a educação, o
que prejudicava o pagamento da contraprestação pactuada. 

Não houve terceirização, sendo inaplicável à responsabilidade trazida pela súmula 331
do TST.

Assim, não sendo o reclamante empregado,  ficam prejudicados todos os pedidos de
condenação das verbas pretendidas, tais como saldo de salário, aviso prévio, 13º salário,
férias, horas extras e FGTS acrescido de 40%.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o acolhimento da prejudicial de prescrição, extinguindo o feito
com resolução de mérito.  No mérito,  requer a IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS,
absolvendo a ré das condenações pugnadas. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. 

Caucaia, ... de .... de .....

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Oab/ce nº ...



DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A CONTESTAÇÃO

1. Procuração

2. Contrato de prestação de serviços de aluguel de veículos com a empresa ALFA
TERCEIRIZAÇÃO LTDA.



EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  DO  TRABALHO  DA VARA DO  TRABALHO  DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE

MANIFESTAÇÃO SOBRE AS DEFESAS

JOSÉ DA SILVA,  já qualificado, apresenta MANIFESTAÇÃO SOBRE AS DEFESAS
E DOCUMENTOS, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

Sobre as preliminares de ilegitimidade,  são todas impróprias, ou seja, se confundem
com o próprio mérito, de modo que não merecem acolhida. 

Quanto a prejudicial de prescrição, esqueceu o contestante que deve ocorrer projeção do
aviso prévio indenizado. Assim, o prazo prescricional somente deverá se iniciar após o
término do aviso prévio, não tendo transcorrido a prescrição bienal. 

Os documentos juntados pelos contestantes em nada alteram a pretensão inicial. 

Finalmente, em relação ao mérito, o reclamante reitera todos os argumentos ditos na
inicial, requerendo a total procedência da ação.

Caucaia, ... de .... de .....

ADVOGADO DO RECLAMANTE

Oab/ce nº ...

 



ATA DE AUDIÊNCIA

Ata de audiência do processo nº .....

Aos ... dias do mês ... de 2015, nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, às 08h30min,
estando aberta a sessão da Única Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante, na
Sala de Audiências, situada na Rua Santos Dumont, n° 28, Centro, sob a direção do
Exmo(a). Juiz do Trabalho, foram por ordem do Sr(a). Juiz apregoados os litigantes: 

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ....., OAB nº ..... 

Presente o reclamado, JOÃO CAMBÃO, pessoalmente e como representante legal da
empresa ALFA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.

Presente  o  MUNICÍPIO  DE  CAUCAIA,  através  de  preposto  e  acompanhado  do
procurador, Dr(a). ....., OAB nº .....

A prova  oral  deverá  incidir  sobre  os  seguintes  pontos  controvertidos:  jornada  de
trabalho, vínculo de emprego e extinção do contrato. 

Depoimento pessoal do reclamante: 

1- que foi contratado diretamente pelo Município; 

2- que depois de alguns meses de contratação passou a receber seu pagamento através
da empresa ALFA; 

3- que somente via preposto da empresa uma vez por mês, por ocasião do pagamento, o
qual não interferia na prestação do trabalho; 

4- que saiu porque não recebeu os últimos 3 meses de salário; 

Dispensados os depoimentos pessoais dos reclamados. 

Primeira testemunha do reclamante: ANTONIO DE SOUSA, identidade nº ...., solteiro,
nascido  em  ...,  Vigia,  residente  e  domiciliado  na  Av.  Dos  Coqueiros,  S/N
Cumbuco/Caucaia . Advertida e compromissada. Depoimento: 

1- que trabalhava como vigia em um dos centros educacionais no qual o reclamante
trabalhava;

2- que pelo que sabe o reclamante recebia ordens do diretor da escola;

3- que o reclamante cumpria jornada de segunda a sexta, das 07h às 18h, com 1h de
intervalo, não trabalhando aos sábados e domingos;

4-  que  nunca  viu  ninguém  da  ALFA  na  escola,  mas  ficou  sabendo  que  alguns
funcionários eram pagos pela empresa. 

Nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

Segunda  testemunha  do  reclamante:  SILVIA FRONTA,  identidade  nº  ...,  casado(a),
nascido em ..., merendeira, residente e domiciliado(a) na Rua Alameda, S/N, Lagoa do
banana, Caucaia. 

Contraditada a tesmunha nos seguintes termos: "que a possui ação contra os mesmos
reclamados, a qual está com audiência marcada, tendo interesse no deslinde do feito". 

Aberto incidente, o juiz indagou a pretensa testemunha, tendo a mesma confirmado a
existência da ação. 

Porém,  o  juiz  rejeitou  a  contradita  com  base  na  súmula  357  do  TST.  Protestos
consignados pela 1ª reclamada.  



Advertida e compromissada disse a referida testemunha:

1- que o reclamante recebia ordens do direitor da escola;

2- que trabalhava em condição parecida com o reclamante;

3- que o reclamante cumpria jornada de segunda a sexta, das 07h às 18h, com 1h de
intervalo, não trabalhando aos sábados e domingos.

Nada mais disse nem lhe foi perguntado. 

O reclamante declina da oitiva de sua derradeira testemunha. 

Os reclamados não apresentaram testemunhas. 

Razões finais remissivas pelo reclamante e pelo Município de Caucaia. 

Os reclamados JOÃO CAMBÃO e ALFA TERCEIRIZAÇÃO se reportaram aos seus
articulados,  reiterando  os  protestos  pelo  indeferimento  da  contradita  e  solicitando  a
nulidade da instrução. 

Autos conclusos para julgamento. 

Cientes os presentes. 

Encerrada a audiência às 09h30min. 

JUIZ DO TRABALHO


