
ATUALIZAÇÃO DE ACORDO 1 – 0002803-57.2016.5.07.0039

ACORDO

Assim, a reclamada pagará à autora a importância líquida e total de R$
5.000,00 (cinco mil reais), da seguinte forma:

1ª parcela até 30 de junho de 2017, no valor de R$ 800,00

2ª parcela até 28 de julho de 2017, no valor de R$ 700,00

3ª parcela até 30 de agosto de 2017, no valor de R$ 700,00

4ª parcela até 29 de setembro de 2017, no valor de R$ 700,00

5ª parcela até 30 de outubro de 2017, no valor de R$ 700,00

6ª parcela até 30 de novembro de 2017, no valor de R$ 700,00

7ª parcela até 29 de dezembro de 2017, no valor de R$ 700,00

Não se verificando o pagamento no prazo ajustado,  ficará a reclamada
compelida  a  pagar  também  multa  de  100%  sobre  o  valor  de  cada  parcela
inadimplida. 

A contribuição previdenciária incide sobre a totalidade do acordo.

Acordo isento de imposto de renda.

As custas deverão ser recolhidas pela Reclamada, no importe de 2% sobre
o valor do acordo, observando-se o mínimo legal de R$ 10,64. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 Data do acordo: 12/06/2017

 Parcelas não pagas: 5ª a 7ª

 Contribuição previdenciária e custas processuais: não pagas.



ATUALIZAÇÃO DE ACORDO 2 – MODELO

(exercício 4)

ACORDO

O(A) reclamado(s) pagará ao(à) reclamante a importância líquida e total de
R$ 8.000,00, da seguinte forma:

1ª parcela, no valor de R$ 800,00, até 11/12/2017.

2ª parcela, no valor de R$ 800,00, até 11/01/2018.

3ª parcela, no valor de R$ 800,00, até 12/02/2018.

4ª parcela, no valor de R$ 800,00, até 12/03/2018.

5ª parcela, no valor de R$ 800,00, até 11/04/2018.

6ª parcela, no valor de R$ 800,00, até 11/05/2018.

7ª parcela, no valor de R$ 800,00, até 11/06/2018.

8ª parcela, no valor de R$ 800,00, até 11/07/2018.

9ª parcela, no valor de R$ 800,00, até 13/08/2018.

10ª parcela, no valor de R$ 800,00, até 11/09/2018.

Não se verificando o pagamento no prazo ajustado,  ficará a reclamada
compelida  a  pagar  também  multa  de  100%  sobre  o  valor  de  cada  parcela
inadimplida. 

A contribuição previdenciária incide sobre as verbas salariais do presente
acordo no total de R$ 3.000,00.

Acordo isento de imposto de renda.

Custas pelo reclamante no importe  de R$ 100,00,  calculadas sobre R$
5.000,00, dispensadas, tendo em vista os benefícios da justiça gratuita que ora
lhes são concedidos. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 Data do acordo: 09/11/2017

 Parcelas não pagas: 3ª a 10ª

 Contribuição previdenciária e custas processuais: não pagas.



SENTENÇA PARA LIQUIDAR 1 – 0000662-94.2018.5.07.0039

DISPOSITIVO

Ante o exposto, no curso da reclamação trabalhista proposta por JOÃO em
desfavor de COMÉRCIO, decido:

No  mérito,  JULGAR  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o(s)  pedido(s)
formulado(s), para o fim de:

Declarar a existência de vínculo empregatício entre as partes, com início em
01/09/2012, término por rescisão injusta em 27/10/2015(considerando a projeção
do aviso prévio), quando o(a) reclamante exercia a função de auxiliar de limpeza e
percebia salário mensal no valor de R$ 700,00.

Por conseguinte, condenar o(a)s reclamado(a)s ao pagamento das seguintes
verbas:

a) Saldo de salário (18 dia do mês de setembro de 2015);

b) 13º salário, sendo: 4/12 de 2012, 12/12 de 2013 e 2014, e 10/12 de 2015;

c) Aviso prévio indenizado (39 dias);

d) Férias acrescidas de 1/3, sendo: 12/12 em dobro (2012/2013, 2013/2014),
12/12 simples (2014/2015) e 2/12 proporcionais (2015/2016);

e) Multa do art. 477, da CLT;

f) Acréscimo do art. 467 da CLT;

Condeno  o(a)s  reclamado(a)s,  ademais,  nas  seguintes  obrigações  de
fazer:

k)  Recolher  e  comprovar  nos  autos  o  recolhimento  do  FGTS  na  conta
vinculada  do(a)s  trabalhador(a)s,  referente  a  todo  o  período  de  contratação
reconhecido,  bem como  sobre  verbas  rescisórias  e  horas  extras,  devidamente
acrescido de 40%, viabilizando o saque sob pena de indenização substitutiva;

m) Fornecer as guias CD/SD a(o)s reclamante(s), devidamente preenchidas,
necessárias  à  percepção  do  seguro-desemprego,  sob  pena  de  indenização
substitutiva;

Improcedentes os demais pedidos.

Custas pelo(a) reclamado(a), no valor de R$ 500,00, correspondente a 2% do
valor arbitrado de R$ 25.000,00, cujo recolhimento deverá ser realizado na forma
do art. 789, §1º, da CLT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 Último dia da prestação de serviços: 18/09/2015 (sem considerar aviso 
prévio)

 Data da sentença: 29/10/2015
 Data do ajuizamento: 23/09/2015



SENTENÇA PARA LIQUIDAR 2 – 0000513-98.2018.5.07.0039

DISPOSITIVO

ISTO  POSTO,  decide  o  Juízo  da  XXXXX,  na  presente  Reclamação
ajuizada por MANOEL em face de EMPRESA julgar PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na exordial para: 

A) Decretar a prescrição dos créditos pleiteados exigíveis anteriormente a
23.01.2010, com exceção dos créditos de FGTS; 

B) Condenar a EMPRESA a pagar ao Reclamante: 
1) aviso prévio indenizado (42 dias); 
2) salários retidos de outubro a dezembro de 2012; 
3) 02 períodos de férias vencidas em dobro acrescidas de 1/3 (2009/2010 e

2010/2011); 
4) 01 período de férias simples acrescidas de 1/3 (2011/2012); 
5) férias proporcionais acrescidas de 1/3 (1/12); 
6) 13º salários integrais dos anos de 2010 a 2012;
7) 13º salário proporcional de 2013 (1/12);
8) adicional  de  periculosidade,  no  percentual  de  30%  durante  todo  o

período da contratação imprescrito;
9) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;
10) auxílio alimentação, sendo R$ 80,00 de janeiro/2010 a junho/2011 e R$

105,00 de julho/2011 a dezembro/2012;
11) diferenças salariais entre o salário mínimo legal das épocas próprias e

os  valores  efetivamente  recebidos,  no  período  imprescrito  (23.01.2010  a
31.12.2012);

12)  FGTS durante todo o contrato, cujo valor deverá ser depositado em
conta vinculada em nome do Reclamante e, em seguida, liberado em favor desse,
na forma da lei; 

13) multa de 40% do FGTS; 
14) multa do art. 477, da CLT;
Liquidação por  cálculos,  com incidência  de  juros  e  correção monetária,

abatendo-se as verbas rescisórias pagas, no valor de R$ 706,35.
Custas  de  R$  800,00  (oitocentos  reais)  sobre  o  valor  arbitrado  de  R$

40.000,00 (quarenta mil reais), pela Reclamada, nos termos do art. 789, caput, da
CLT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 Data da admissão: 15/05/2008

 Demissão sem justa causa

 Último dia de trabalho: 31/12/2012 (sem considerar aviso prévio)

 Salários recebidos:

 2010 – R$ 300,00

 2011 – R$ 350,00

 2012 – R$ 450,00

 Data da sentença: 03/04/2017

 Data do ajuizamento: 23/01/2015



SENTENÇA PARA LIQUIDAR 3 – 0000538-19.2015.5.07.0039
(exercício 1)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o mais que consta dos autos, decido julgar a
presente  reclamação  trabalhista  PROCEDENTE  EM  PARTE para  condenar
RESTAURANTE a pagar a reclamante, ANA MARIA, as seguintes verbas: 

1. aviso prévio indenizado (30 dias);

2. saldo de salário (09 dias); 

3. férias proporcionais com 1/3 (10/12); 

4. 13º salário proporcional (7/12); 

5. FGTS de todo o período com indenização de 40%;

6. multas dos arts. 467 e 477, §8º da CLT;

7. danos morais (R$ 1.000,00);

8. diferenças salariais (desvio de função), com reflexos em aviso prévio, 13o
salário, férias com 1/3 e FGTS com 40%;

9. 112 horas extras mensais e reflexos em aviso prévio indenizado, décimo
terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, e de todos, com exceção
das férias, em FGTS e respectiva indenização rescisória. Deverá ser observado o
adicional de 50% e o divisor 220.

Custas processuais pela reclamada, calculadas sobre o valor de R$30.000,00,
ora arbitrado à condenação, no importe de R$600,00. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 Período do contrato: 30/10/2015 a 09/07/2016 (sem considerar aviso prévio)
 Demissão sem justa causa
 Salário recebido: R$ 910,00
 Salário devido: R$ 1.600,00
 Data da sentença: 06/12/2016
 Data do ajuizamento: 17/08/2016



SENTENÇA PARA LIQUIDAR 4 – 0000574-95.2014.5.07.0039

ISTO POSTO, decide o Juízo da Vara do Trabalho de São Gonçalo do
Amarante,  na  presente  Reclamação  ajuizada  por  FRANCISCO  em  face  de
INDÚSTRIA  julgar  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o  pedido  formulado  na
exordial para o fim de:

Declarar  que a  extinção do  vínculo  de  emprego se  deu por  pedido  de
demissão.

Ademais,  condenar  a  Reclamada  a  pagar ao  Reclamante  as  seguintes
verbas: 

1) horas extras consideradas estas as que extrapolam a jornada diária de
08 horas e a jornada semanal de 44 horas, a serem calculadas observando: a)
jornada de Segunda a Sábado, das 07:00h às 18:00h, com intervalo intra jornada
de trinta minutos; b) o pagamento da hora acrescida do adicional de 50%; c) o
período do vínculo empregatício; d) reflexos sobre 13º salário, férias acrescidas de
1/3, repouso semanal remunerado e FGTS; 

2) intervalo intrajornada de 1h por dia de trabalho, com  reflexos sobre
13º salário, férias acrescidas de 1/3, repouso semanal remunerado e FGTS;

3) Honorários advocatícios no percentual de 15% da condenação.

Custas pela Reclamada, nos termos do art. 789,  caput, da CLT, no valor de R$
100,00, correspondente a 2% do valor arbitrado de R$ 5.000,00.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 Salário: 

 julho/2012 a junho/2013 – R$ 830,00

 julho/2013 a maio/2014 – R$ 900,00

 Contrato de trabalho: 01/07/2012 a 03/05/2014

 Data da sentença: 22/04/2015

 Data do ajuizamento: 28/07/2014



SENTENÇA PARA LIQUIDAR – 0000627-71.2017.5.07.0039
(exercício 2)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, no curso da reclamação trabalhista proposta por ANTONIO
em desfavor de  PADARIA, decido:

Declarar a existência de vínculo empregatício entre as partes, com início em
14/10/2015, término por rescisão injusta em 14/11/2016, quando o(a) reclamante
exercia a função de PADEIRO e percebia salário mensal no valor de R$ 1.200,00.  

Condenar o(a)s reclamado(a)s ao pagamento das seguintes verbas:

a) Saldo de salário – 14 dias (novembro/2016);

b) 13º salário, sendo: 10/12 de 2016;

c)  Férias  acrescidas  de  1/3,  sendo:  12/12  simples  de  2016/2017  e  1/12
proporcionais de 2017/2018;

d)  Horas  extras  acrescidas  de  50%,  bem  como  seus  reflexos  sobre  13º
salário,  férias  acrescidas  de  1/3  e  FGTS  acrescido  de  40%,  considerando  a
jornada que extrapolar 8 horas diárias e o horário de trabalho como sendo: de
segunda a sexta-feira das 3h às 13h, com 1h de intervalo;

e) Adicional noturno no percentual de 20% durante todo o contrato, para as
horas  trabalhadas  das  03h às  05h,  considerando a  jornada acima e  o  horário
noturno reduzido;

f) Multa do art. 477, da CLT;

g) Acréscimo do art. 467 da CLT;

Condeno o(a)s reclamado(a)s, ademais, nas seguintes obrigações de fazer:

h)  Recolher  e  comprovar  nos  autos  o  recolhimento  do  FGTS  na  conta
vinculada  do(a)s  trabalhador(a)s,  referente  a  todo  o  período  de  contratação
reconhecido,  bem como  sobre  verbas  rescisórias  e  horas  extras,  devidamente
acrescido de 40%, viabilizando o saque sob pena de indenização substitutiva;

Custas pelo(a) reclamado(a), no valor de R$ 60,00, correspondente a 2% do
valor arbitrado de R$ 3.000,00, cujo recolhimento deverá ser realizado na forma do
art. 789, §1º, da CLT. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 Aviso prévio trabalhado
 Data da sentença: 29/05/2017
 Data do ajuizamento: 10/01/2017



SENTENÇA PARA LIQUIDAR 6 – MODELO FAZENDA

DISPOSITIVO

ISTO  POSTO,  decide  o  Juízo  da  XXXXX,  na  presente  Reclamação
ajuizada por MARIA em face de FAZENDA julgar PROCEDENTES EM PARTE os
pedidos formulados na exordial para condenar FAZENDA a pagar ao Reclamante: 

1) horas  extras,  assim  consideradas as  que  ultrapassarem  44  horas
semanais, observando o pagamento somente do adicional de 50% para as horas
que extrapolam a jornada diária, e o pagamento da hora acrescida de adicional
para as horas que extrapolam a jornada semanal;

2) adicional noturno, no valor de 20% da hora normal, sobre o valor de
cada hora trabalhada entre 22h00 e 05h00, bem como, sobre as horas decorrentes
da prorrogação desta jornada, ou seja, das 05h00 às 07h00, considerando ainda a
hora noturna ficta e o período de 23.01.2010 a 31.12.2012;

3) Os reflexos das horas extras e do adicional noturno no décimo terceiro
salário, nas férias acrescidas de 1/3, no repouso semanal remunerado e no FGTS
acrescido de 40% relativos a todo o período do contrato.

As  horas  extras  concedidas  nesta  sentença,  bem  como  seu  adicional,
devem ser calculadas, considerando:
a) O adicional de 50%;
b) o regime de trabalho de 12hx36h, das 19h00 às 07h00, para a apuração dos
dias efetivamente trabalhados;
c) o período de 23.01.2010 a 31.12.2012;
d) a variação salarial do Reclamante;
e) o divisor 220;
f) o adicional noturno e a hora ficta quando a hora extra for prestada entre 22h00 e
07h00 (OJSDI1-388)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 Demissão sem justa causa

 Último dia de trabalho: 31/12/2012 (sem considerar aviso prévio)

 Variação salarial: salário mínimo

 Data do ajuizamento: 23/01/2015



SENTENÇA PARA LIQUIDAR 7 – 0000368-81.2014.5.07.0039

DISPOSITIVO

ISTO  POSTO,  decide  o  Juízo  da  Vara  do  Trabalho  de  São  Gonçalo  do
Amarante,  na  presente  Reclamação  ajuizada  por  XXXXXXX em  face  de
XXXXXXXX  julgar  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o  pedido  formulado  na
exordial para condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante as seguintes verbas:

1) Saldo de Salário (18 dias trabalhados);

2) Aviso Prévio Indenizado de 33 dias;

3) 13º Salário Proporcional 8/12 avos;

4) Férias  Vencidas  e  Férias  Proporcionais  Indenizadas  acrescidas  do
Adicional Constitucional de 1/3;

5) Feriados trabalhados em dobro;

6) 1/2(meia) hora extra in itinere por dia efetivo de trabalho, no período de
24.05.2013 a 31.03.2014; 

7) 1(uma) hora extra  in itinere  por dia efetivo de trabalho, no período de
01.04.2014 a 18.07.2014; 

8) Adicional  de  hora extra  de 60% quando a hora extra  for  laborada de
segunda a sexta feira e de 100% quando laborada aos sábados e domingos; 

9) Depósitos  de  FGTS  incidentes  sobre  as  horas  extras  e  adicional,
acrescidos tais depósitos de Multa de 40%; 

10) Reflexo das horas extras sobre férias, aviso prévio e 13o salário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 Demissão sem justa causa
 Contrato de trabalho: 24/05/2013 a 18/07/2014 (sem considerar aviso prévio)
 Reclamante trabalhava de segunda a sábado, inclusive todos os feriados
 Variação salarial:

 Maio/2013 a Março/2014 – R$ 1.184,00
 Abril/2014 a Julho/2015 – R$ - 1.338,00

 Data da sentença: 01/02/2017
 Data do ajuizamento: 05/08/2014


