
EJUD-7 

LABORATÓRIO PRÁTICO DE PRODUÇÃO DE SENTENÇA 

TEMA: FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA: CASUÍSTA CONTEMPLANDO 

MODIFICAÇÕES DA LEI 13.467/17 

PROFESSORAS: ANA PAOLA SANTOS MACHADO DINIZ E MARIA DA GRAÇA 

ANTUNES VARELA 

 

CASO PRÁTICO I 

 

ZÉ CARIJÓ ajuizou ação trabalhista contra a CAFÉ CURUPIRA S.A. afirmando que 

trabalhou como auxiliar de produção no período de 10.01.2015 a 15.06.2018, mediante o 

recebimento de salário mensal de R$ 2.000,00.  

Seguem nos tópicos abaixo as pretensões apresentadas em juízo pelo reclamante assim 

como os fundamentos apresentados na contestação. Cabe destacar que a reclamada 

invoca a aplicação da Lei 13.467/17 porque o contrato de trabalho cessou após o início da 

sua vigência. 

Hipoteticamente esta ação será proposta em 02 de julho de 2018:  

a) DANOS MORAIS: Afirma o reclamante que todos os empregados eram compelidos a 

cantar o Hino Nacional diariamente antes do início das atividades laborais, após o café da 

manhã que era servido às 6h30min, o que para si era motivo de muito desgaste, pois 

quando não conseguia chegar à empresa no horário do café era obrigado a cantar o hino 

na frente dos demais colegas de trabalho como forma de punição, o que lhe trazia séria 

humilhação. Entende não ser dever compatível com o contrato de trabalho, o que enfatiza 

o abuso praticado pelo empregador que transformava o símbolo nacional em causa de  

humilhação. Postula indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, enfatizando 

a gravidade da conduta da empresa e o seu porte econômico como principais elementos 

a serem considerados para a aferição do valor compensatório.  

A empresa nega os fatos e, por conseguinte, a pretensão de dano moral, argumentando, 

por atenção ao princípio da eventualidade que, ainda que adotada tivesse sido a prática 

na empresa, do canto do Hino Nacional, importante símbolo pátrio, não é motivo de 

vergonha ou humilhação para qualquer cidadão minimamente patriota, ao contrário, o 

canto era representativo de um sentimento valoroso. Postula a reclamada, na 

eventualidade de condenação em dano moral, que o juízo obedeça rigidamente a 



tarifação prevista no parágrafo 2o do art. 223-G da CLT e que fundamente 

adequadamente o pedido mensurando todos os critérios previstos nos diversos incisos do 

caput do art. 223-G da CLT.  

DEPOIMENTO DE ZÉ CARIJÓ: “que chegava 06:30 horas para tomar o café e cantar o 

Hino Nacional; que tomava o café em 5/10 minutos; que, depois disso, encaminhava-se 

ao pátio para cantar o Hino Nacional, atividade que durava até as 6h55min, já que tinha 

que começar a trabalhar às 7 horas; que se chegasse barbado, mal arrumado ou 

atrasado, tinha que cantar o Hino sozinho, como prenda, o que lhe trazia muita vergonha 

já que tinha dificuldades de gravar a letra do hino; que estudou até sexta série de 

antigamente; que a pessoa que mandava cantar o Hino Nacional era o Sr. Queiroz.” 

DEPOIMENTO DO PREPOSTO: “que antes de iniciar a jornada os empregados tomam 

café/lanche; que não era cantado o Hino Nacional no pátio da reclamada; que, corrigindo, 

sabe que até 2017 era cantado o Hino Nacional na reclamada.” 

TESTEMUNHA DO RECLAMANTE: “que a reclamada oferecia um café/lanche; que 

gastava uns 10 min para tomar o café; que, 6h30min, já tinha de estar inserido em suas 

atividades; que, na segunda-feira, havia uma reunião, que começava às 6h30min; que 

tinha de cantar o hino nacional;  que se recorda de o reclamante ter chegado atrasado e, 

por isso, ter de cantar o hino nacional junto com um outro colega; que não sabe quem 

mandava cantar o Hino Nacional, mas era costume na empresa; que não gostava de  

cantar o Hino Nacional pois perdia tempo”. 

TESTEMUNHA DA RECLAMADA: “que conheceu o Sr. Queiroz, que foi transferido por 

volta de 2016; que desde que a testemunha entrou para a reclamada não há mais a 

prática de cantar o Hino Nacional.” 

O reclamante ao final da instrução juntou ata de instrução de outro processo contra a 

reclamada como PROVA EMPRESTADA contendo os depoimentos a seguir transcritos. A 

empresa contesta a prova emprestada defendendo não ser aplicável em razão de não 

haver identidade entre todos os litigantes no processo onde foi colhida:  

TESTEMUNHA DA RECLAMADA: “que é supervisor da empresa desde 2010 e que de 

fato gosta do hino nacional e que a sua equipe costumava cantar por orientação sua o 

hino nacional às segundas-feiras, achava isso interessante; em geral escolhia aqueles 

que chegavam mais atrasados na reunião ou de alguma forma tinham um desempenho 

menos satisfatório para puxar o hino nacional.”  

TESTEMUNHA DO RECLAMANTE: “que trabalhou cinco anos na empresa, tendo saído 

em 2017; considerava humilhante cantar o Hino Nacional pelo motivo de que caso ele 



chegasse um pouco atrasado, teria que ir até a frente de todos e cantar ali na frente o 

hino e neste caso, caso houvesse algum erro, era objeto do riso, da chacota dos colegas; 

era comum o depoente chegar atrasado porque o ônibus atrasava e ele teria que 'pagar' 

lá na frente dos colegas; que só cantava o Hino Nacional lá na frente, quem chegava 

atrasado, os demais cantavam o hino na fila.” 

b) HORAS EXTRAS: Zé Carijó alega, também, que até 11.11.2017 trabalhou no CAFÉ 

CURUPIRA S.A. das 6h30 às 17h, com uma hora de intervalo, de segunda a sexta, sendo 

em sábados alternadas das 6h30h às 16h, com uma hora de intervalo, conforme consta 

em folhas de ponto que eram corretamente assinaladas. No acordo coletivo firmado entre 

a empresa e o sindicato da categoria profissional não houve ajuste de banco de horas, 

somente adicional de 60% para as horas extras, razão pela qual a cada mês recebia as 

horas extras trabalhadas. Em 13.11.2017 foi firmado acordo individual escrito no qual 

constou o labor em turnos de 12x36, passando a trabalhar em dias alternados das 6h30 

às 18h30min, sem intervalo, abrangendo os feriados, passando a receber mensalmente 

apenas a indenização do intervalo intrajornada, ou seja, o valor da hora suprimida, sem 

qualquer adicional.  

Requer o reclamante a invalidação do acordo que lhe foi imposto e aceitou por temer 

perder o emprego, entendendo que a Lei 13.467/17 é inaplicável a contrato de trabalho 

em curso. Superado esse argumento, enfatiza que nos termos do caput do art. 59 da CLT, 

a prorrogação diária do trabalho não pode exceder a duas horas, razão pela qual entende 

que o art. 59-A da CLT viola o art. 7o XIII e XXII da CF/88. Com relação ao intervalo 

intrajornada requer o pagamento como extra de uma hora, enfatizando que mesmo o art. 

611-A III da CLT não admite supressão total do intervalo, no máximo admite a redução a 

30 minutos. Requer, também, a dobra dos feriados e o pagamento das horas extras. A 

parte autora apresentou planilha de cálculo das horas extras e reflexos postulados.  

A empresa defende a validade do acordo individual de compensação previsto no art. 59-A 

da CLT, com redação definida pela Lei 13.467/17. Enfatiza, também, que o regime 12x36 

foi considerado constitucional pelo STF ao julgar a ADI 4.842 em 14.09.2016 e 

relacionada aos bombeiros civis, Lei 11.901/2009. Nega que o trabalhador tenha sido 

obrigado a firmar o acordo individual e defende a aplicação da norma atinente a duração 

do trabalho aos contratos em curso.  

As partes não apresentaram prova testemunhal relativa a essa matéria. Houve juntada de 

folhas de ponto e contracheques que confirmam a jornada afirmada pelo autor e o 

pagamento das horas extras nos termos apresentados.  



c) USO DE CAMISETAS COM LOGOTIPO: Afirma o reclamante que durante a execução 

do seu trabalho era obrigado a usar camisetas contendo não apenas a logomarca da 

empresa onde trabalhava mas de alguns parceiros comerciais, supermercados e 

mercearias onde o produto da empresa era fartamente comercializado. O uso desses 

uniformes contendo propagandas de produtos e parceiros comerciais estava autorizado 

no acordo coletivo, constando na cláusula 4a que o empregado deveria manifestar 

expressa aceitação no contrato de trabalho ou em aditivo contratual. O uso do uniforme 

ocorreu durante toda a vigência do contrato, contudo somente foi previsto no acordo 

coletivo de 2016/2017 e 2017/2018, sendo o mês de setembro a data base da categoria. 

O reclamante nunca deu autorização expressa para uso de uniformes com propagandas, 

razão pela qual postula o ressarcimento pelo uso indevido de sua imagem no valor de 

R$5.000,00. 

A reclamada contesta o pedido argumentando que o uso de uniformes com logomarcas 

do empregador e de parceiros comerciais integra o dever de colaboração dos 

empregados, implícito no contrato de emprego, razão pela qual nunca constituiu ato ilícito, 

sendo ineficaz e irrelevante a autorização expressa prevista em norma coletiva, tanto que 

a Lei 13.467/17 introduziu o art. 456-A na CLT, tratando da licitude do uso de uniforme 

com essa característica. Acrescenta que como o contrato de trabalho do reclamante vigeu 

até junho de 2018 e a pretensão somente foi proposta em juízo após o início de vigência 

do art. 456-A não cabe ressarcimento a título de direito de imagem.  

d) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Reclamante e reclamado postulam a condenação da 

parte contrária em honorários advocatícios. 

O reclamante suscita aplicação da S. 326 do STJ (Na ação de indenização por dano 

moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca) na eventualidade de não obter êxito quanto ao montante total dos 

pedidos de dano moral e direito de imagem. Quanto aos honorários incidentes sobre o 

pedido de horas extras e reflexos também defende que a sucumbência não deve ser 

aferida pelos valores individuais de cada pedido, mas sim em face da pretensão 

formulada de per si (jornada suplementar não quitada), de modo que, sendo procedente o 

pleito em quantitativo inferior ao postulado, defende não caber fixação de honorários 

sucumbenciais, somente aplicáveis para o não provimento total da parcela.  

A reclamada, por sua vez, suscita sejam os honorários sucumbenciais fixados justificando 

o juízo cada um dos parâmetros fixados no art. 791-A §2o da CLT. Quanto ao montante 

devidos a título de honorários defende a empresa a aplicação criteriosa da reciprocidade, 



ou seja, é preciso liquidar os pedidos que foram julgados procedentes e improcedentes 

para apuração dos honorários devidos por cada uma das partes, isso na eventualidade de 

a ação não ser julgada totalmente improcedente, como entende mais acertado, ocasião 

em que somente o autor será condenado ao pagamento da verba honorária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE EM GRUPO  

CASO PRÁTICO I 

 

Propomos a realização de atividade de fundamentação de decisão, contemplando-

se em face de cada tema os aspectos propostos:  

a) DANO MORAL: 

-  Análise de pertinência da prova emprestada.  

- Identificação do direito da personalidade afetado e dos pressupostos do dever de 

indenizar.   

- Como aplicar o Art. 223-G, caput, da CLT?  

- Como fundamentar a aplicação ou não aplicação do § 1º do art. 223-G da CLT?  

b) HORAS EXTRAS: 

-  Análise da aplicação imediata da Lei 13.467/17 nessa matéria. 

-  Análise da validade do acordo individual que instituiu o turno 12x36 

- Interpretação harmonizada dos dispositivos invocados: caput do art. 59, art. 59-A, art. 

611-A III, todos da CLT e art. 7o  XIII e XXII da CF/88 e Convenção 155 da OIT. 

c) USO DE CAMISETAS COM LOGOTIPO: 

- Análise do direito de imagem e dano moral 

- Análise do conteúdo do dever de colaboração  

- Análise dos efeitos do art. 456-A da CLT sobre o contrato em vigor 

- Análise dos efeitos do art. 456-A da CLT em face da norma coletiva 

d) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 

- Análise do cabimento dos honorários advocatícios e do cabimento dos parâmetros 

definidos no §2o do art. 791-A que trata de grau de zelo profissional, lugar de prestação de 

serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido 

-  Definição do critério para qualificação de sucumbência por pedido parcialmente provido. 

- Cabe sucumbência parcial também em custas? 

 

 

 

 



 CASO PRÁTICO II 

MARGARIDA DONALD trabalhou como nutricionista na INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA TIO 

PATINHAS no período de 02.04.2016 a 05.06.2018 mediante o recebimento de salário 

mensal de R$ 3.000,00.  

Seguem nos tópicos abaixo as pretensões apresentadas em juízo pela reclamante assim 

como os fundamentos apresentados na contestação. Cabe destacar  que a reclamada 

invoca a aplicação da Lei 13.467/17 porque o contrato de trabalho se extinguiu após o 

início da sua vigência. 

Hipoteticamente esta ação será proposta em 02 julho de 2018:  

a) GRATUIDADE DA JUSTIÇA: A reclamante requer a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça, juntando declaração de insuficiência de recursos em consonância 

com o art. 1o da Lei 7.115/83, afirmando que essa declaração supre a exigência do  §4o 

do art. 790 da CLT e está em consonância com o princípio do acesso à justiça, sendo um 

dos seus desdobramentos a gratuidade prevista no art. 5o LXXIV da CF.  

A reclamada contesta esse pedido argumentando que o §4o do art. 790 da CLT é claro ao 

exigir a comprovação pela parte da insuficiência de recursos, bastando que ganhe acima 

de 40% do limite máximo dos benefícios da Previdência Social, prova que é simples, 

consubstanciada na apresentação de extratos bancários ou declaração de imposto de 

renda. A imposição ao réu desse ônus constitui prova diabólica, consistindo a concessão 

indiscriminada da gratuidade a partir de simples declaração do autor um óbice ao pleno 

exercício da gratuidade por quem dela efetivamente necessita, já que onera 

demasiadamente a União. Alega, ainda, que a Lei 13.467/17, sendo posterior e regulando 

a mesma matéria, revogou a Lei 7.115/83.  

b) HONORÁRIOS PERICIAIS: A reclamante MARGARIDA DONALD postulou o 

pagamento de adicional de insalubridade em razão do nível de ruído do ambiente de 

trabalho ultrapassar os parâmetros definidos na NR-15. A empresa contestou o pedido, 

juntou laudo realizado pelo engenheiro de segurança do trabalho atestando que os níveis 

de ruído são satisfatórios.  

Foi realizada a perícia que confirmou não haver insalubridade no ambiente laboral e o 

perito postulou fossem definidos honorários periciais no valor de R$3.000,00 

apresentando relatório demonstrativo das despesas essenciais para a realização do seu 

trabalho: combustível, em razão de a empresa não estar situada na zona urbana, 

fotografias, uso do aparelho para aferição do nível de ruído, duração da perícia que lhe 

tomou mais de cinco horas de trabalho, em razão do deslocamento, o que implicou 



reservasse a agenda do dia de trabalho para esse mister, e alimentação. As notas fiscais 

apresentadas pelo perito comprovam despesas de R$500,00. Para a realização da perícia 

houve liberação de honorários provisionais no valor de R$300,00 oriundo de recursos da 

União.  

Manifestando-se acerca dos honorários do perito a reclamante postula lhe seja garantida 

a gratuidade invocando o disposto no art. 98, §1o, VI do CPC e afirmando que o  §4o do 

art. 790-B da CLT deve ser interpretado em harmonia com o princípio constitucional do 

acesso à justiça.  

A reclamada, por sua vez, contesta essa pretensão defendendo que quando o trabalhador 

aufere créditos cujo montante promova alteração de sua condição econômica deve arcar 

com as despesas processuais o que não viola a garantia constitucional. Informa que a 

autora é beneficiária de crédito trabalhista pendente de liberação em outro processo 

(indicou o número do processo), ação ajuizada pelo sindicato, no qual houve o 

reconhecimento de direito a intervalo intrajornada suprimido como hora extra, tendo um 

crédito líquido a receber de cinco mil reais, suficiente para custear a perícia. Acrescenta, 

ainda que se obtiver mais crédito trabalhista nesse processo mais confortável a situação 

econômica da trabalhadora e menor a sua condição de hipossuficiência. Postula, assim, 

seja observado pelo juízo o §4o do art. 790-B da CLT e o art. 791-A §4o da CLT, retendo-se 

o valor dos honorários dos créditos trabalhistas e ressarcindo à UNIÃO o valor dos 

honorários provisionais.  

c) HORAS IN ITINERE: MARGARIDA DONALD também postula o pagamento de 2 horas 

extras in itinere durante todo o tempo de vigência do contrato de trabalho. Explica que a  

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA TIO PATINHAS está situada numa fazenda distante da zona 

urbana. Há transporte regular público até a entrada da fazenda, com regularidade de 

horários, sendo a cada três horas, aproximadamente. Contudo, da entrada da fazenda até 

a área da indústria a distância é de 50 km, sendo essencial a utilização do transporte 

fornecido pelo empregador, única possibilidade de acesso. Nesse percurso o tempo gasto 

é de uma hora. Portanto, a cada dia laborado, considerando-se o percurso de ida e volta, 

tem direito a duas horas extras. Salienta a autora que não computou o tempo transcorrido 

em transporte da empresa do ponto de apanha até a entrada da fazenda, justamente 

porque para esse trecho há transporte regular público, não havendo o difícil acesso que é 

pressuposto fático do direito que persegue.  

Argumenta, ainda, a reclamante que não houve alteração no seu direito com a entrada em 

vigor da Lei 13.467/17 que revogou o §3o do art. 58 da CLT e alterou a redação do seu 



§2o. O novo dispositivo limitou-se a dizer que o tempo despendido pelo empregado desde 

a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, 

caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, 

não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do 

empregador. O dispositivo traz um conceito geral atinente ao tempo de deslocamento 

para o trabalho, silenciando quanto as situações excepcionais, quais sejam, aquelas nas 

quais o local de trabalho é de difícil acesso, sem transporte público, demandando do 

empregado um maior tempo e esforço para o atendimento às necessidades empresariais. 

São essas situações especiais definidas em outros dispositivos não revogados, a exemplo 

do art. 294 e §3o do art. 238, aplicável aos mineiros e ferroviários. A situação de trabalho 

da autora é equiparável à do mineiro que tem direito a ser computado o tempo 

despendido pelo empregado da boca da mina ao local de trabalho. Não foi intenção da Lei 

13.467/17 abarcar todas as situações de deslocamento do trabalhador em transporte 

fornecido pela empresa, porque não o fez expressamente e não revogou os dispositivos 

acima, permitindo a sua aplicação por analogia para situações nas quais o trabalhador 

tem as mesmas dificuldades para acessar o posto de trabalho.  

Observa, ainda, a reclamante que, ainda que esse não seja o entendimento prevalecente, 

tem direito as horas in itinere com fundamento no §2o do art. 58 da CLT na sua redação 

originária, direito que se incorporou ao contrato de trabalho e que é insuscetível de 

modificação, mesmo após a vigência da nova lei, por implicar violação à garantia 

constitucional de irredutibilidade salarial. Portanto, postula o pagamento das horas in 

itineri durante toda a vigência do contrato, haja vista a incorporação. Como pedido 

sucessivo requer que, pelo menos lhe sejam pagas as horas in itineri devidas até a 

vigência da Lei 13.467/17. 

A reclamada não nega que fornecia transporte para o percurso de ida e volta ao trabalho 

e que a indústria está situada na zona rural, sendo a distância da entrada da fazenda até 

a área industrial de 50 km. Junta acordo coletivo contemplando o pagamento de horas in 

itinere de trinta minutos para cada percurso de ida e volta ao trabalho e comprovação 

fiscal que é empresa de pequeno porte, contando com cinquenta empregados. Invoca a 

aplicação do §3o do art. 58 da CLT para o período anterior à vigência da Lei 13.467/17, 

argumentando que nos contracheques juntados consta a prova do pagamento de uma 

hora in itinere diariamente e com adicional de 50% e reflexos até 11 de novembro de 

2017. Juntou acordos coletivos relativos aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, sendo 

março a data base da categoria. No acordo coletivo de 2018 já não constou mais cláusula 

atinente às horas in itinere.  



Argumenta a reclamada que com a vigência da Lei 13.467/17 desapareceu o direito da 

obreira ao recebimento de horas in itinere, não constituindo violação ao princípio da 

irredutibilidade salarial o não pagamento pelo empregador de direito suprimido pelo 

legislador. Explica que quando o legislador retirou a ressalva relativa ao local de difícil 

acesso e não servido por transporte público teve a intenção de não admitir como tempo 

de serviço qualquer tempo de deslocamento, devendo ser interpretados de modo estrito 

os dispositivos invocados pela autora, art. 294 e §3o do ar. 238 da CLT, não suscetíveis de 

extensão para outras categoriais profissionais.  

Quando se manifestou sobre os documentos juntados com a defesa o reclamante admitiu 

que os contracheques são idôneos, porém discute possa ser caracterizada a reclamada 

como empresa de pequeno porte,  mesmo tendo cinquenta empregados, razão pela qual 

discute a aplicação do §3o do art. 58 da CLT, na sua redação originária. Como o tempo de 

percurso não foi negado, as horas in itinere deveriam ter sido pagas correspondendo a 

duas diariamente. Explica que na eventualidade de as normas coletivas serem 

recepcionadas, devem ser cumpridas mesmo após a vigência da Lei 13.467/17, o que 

reforça a tese da exordial de não limitação do direito com a entrada em vigor do novo 

texto legal.  

As partes não produziram prova testemunhal.  

d) INTERVALO INTRAJORNADA: A reclamante afirma que durante todo o período 

laborado trabalhava das 8h às 17h de segunda a sexta e aos sábados das 8h às 12h, 

entretanto somente gozava trinta minutos de intervalo intrajornada. Requer o pagamento 

de uma hora de intervalo intrajornada, com adicional de 60%, conforme previsto em 

norma coletiva e reflexos em verbas salariais, rescisórias e repouso remunerado. Observa 

que nos acordos coletivos relativos aos anos de 2015, 2016 e 2017 constava na cláusula 

10a reprodução do texto do  §4o do art. 71 da CLT, redação anterior, quanto a natureza 

salarial do intervalo intrajornada e pagamento de uma hora extra em caso de redução ou 

supressão do intervalo. Defende que, não obstante no acordo coletivo de 2018 já não 

conste mais cláusula atinente ao intervalo intrajornada, como o direito da reclamante 

prevaleceu, por força da norma coletiva até março de 2018, data base da categoria, se 

incorporou ao contrato, não podendo ser suprimido sem violação ao princípio da 

irredutibilidade do salário.  

A reclamada nega a redução do intervalo intrajornada. Atendendo ao princípio da 

eventualidade argumenta que após a vigência da Lei 13.467/17 não cabe mais o 

pagamento de uma hora extra em caso de redução do intervalo intrajornada, limitando-se 



o direito da autora ao período suprimido e com natureza indenizatória, conforme nova 

redação do §4o do art. 71 da CLT. Afirma, também, que como a norma coletiva limitou-se a 

reproduzir texto legal, havendo alteração do texto legal a cláusula perde a eficácia.  

A reclamada não juntou aos autos as folhas de ponto. Interrogado o preposto afirmou que 

a reclamante gozava trinta a quarenta minutos de intervalo e estes eram registrados nas 

folhas de ponto diariamente.  

e) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: A reclamante não fez pedido de honorários 

advocatícios. A reclamada, por sua vez, pediu honorários advocatícios de 20% e o fez 

tanto para a hipótese de improcedência total como de procedência parcial, afirmando que, 

como não houve pedido da autora, o juízo não poderá condená-la ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma a reclamada que, uma vez fixados os 

honorários advocatícios, reserva-se o direito de realizar com seu advogado contrato de 

cessão de crédito, com direito de sub-rogação, o que possibilitará exercer em face da 

reclamante o direito à compensação, na eventualidade de ser condenada ao pagamento 

de alguma parcela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE EM GRUPO  

CASO PRÁTICO II 

 

Propomos a realização de atividade de fundamentação de decisão, contemplando-

se em face de cada tema os aspectos propostos:  

a) GRATUIDADE DA JUSTIÇA:  

- Análise dos critérios essenciais para a definição da gratuidade da justiça ao reclamante 

que tenha salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS 

b) HONORÁRIOS PERICIAIS 

-  Análise da relação entre despesas processuais, gratuidade da justiça e acesso à justiça 

- Análise da pertinência da retenção de honorários periciais de crédito trabalhista 

reconhecido no mesmo processo ou em outro processo. 

-  Definição do que seja capacidade financeira para suportar despesas processuais.  

c) HORAS IN ITINERE 

-  Análise da eficácia temporal da Lei 13.467/17 quanto as horas in itinere 

-  Análise do §2o do art. 58 da CLT em face das situações específicas previstas nos 

artigos 294 e §3o do art. 238 da CLT e a constitucionalidade de sua aplicação analógica a 

situações similares. 

- Análise do direito as horas in itinere em face do disposto em acordo coletivo 

d) INTERVALO INTRAJORNADA 

- Análise do direito ao intervalo e ônus probatório 

- Análise dos efeitos da norma coletiva e eficácia temporal da Lei 13.467/17 no contrato 

de trabalho.   

e) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- Análise do direito do reclamante a honorários advocatícios quando não há pedido 

expresso 

- Análise dos parâmetros definidos no §2o do art. 791-A  

- Definição do critério para qualificação de sucumbência por pedido parcialmente provido. 

- Cabe sucumbência parcial também em custas? 

 

 

 



CASO PRÁTICO III 

 

FRED FLINSTONE trabalhou para a COMÉRCIO E PROPAGANDAS PEDRA LASCADA 

LTDA de 03.03.2010 a 05.08.2018, inicialmente como vendedor e a partir de 02.01.2017 

como web designer mediante o recebimento de remuneração variável, sendo a média dos 

últimos seis meses de vigência do contrato de R$ 5.000,00.  

Seguem nos tópicos abaixo as pretensões apresentadas em juízo pelo reclamante assim 

como os fundamentos apresentados na contestação. Cabe destacar que a reclamada 

invoca a aplicação da Lei 13.467/17 porque o contrato de trabalho se extinguiu após o 

início da sua vigência. 

Hipoteticamente esta ação será proposta em 01 de setembro de 2018:  

a) GRATUIDADE DA JUSTIÇA: O reclamante requer a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça, juntando declaração de insuficiência de recursos em consonância 

com o art. 1o da Lei 7.115/83, afirmando que essa declaração supre a exigência do  §4o 

do art. 790 da CLT e está em consonância com o princípio do acesso à justiça, sendo um 

dos seus desdobramentos a gratuidade prevista no art. 5o LXXIV da CF.  

A reclamada contesta esse pedido argumentando que o §4o do art. 790 da CLT é claro ao 

exigir a comprovação pela parte da insuficiência de recursos, bastando que ganhe acima 

de 40% do limite máximo dos benefícios da Previdência Social, prova que é simples, 

consubstanciada na apresentação de extratos bancários ou declaração de imposto de 

renda. A imposição ao réu desse ônus constitui prova diabólica, consistindo a concessão 

indiscriminada da gratuidade a partir de simples declaração do autor um óbice ao pleno 

exercício da gratuidade por quem dela efetivamente necessita, já que onera 

demasiadamente a União. Alega, ainda, que a Lei 13.467/17, sendo posterior e regulando 

a mesma matéria, revogou a Lei 7.115/83. 

b) HORAS EXTRAS: Aduz o reclamante que durante o período em que trabalhou como 

vendedor, não obstante sua atividade fosse externa, sem necessidade de 

comparecimento diário à empresa no início e término da jornada, havia por parte do 

empregador intenso controle dos horários de trabalho. Explica o reclamante que integrava 

uma equipe formada por dez vendedores, vinculados a um gerente, com quem se 

comunicavam diariamente por telefone, whatsapp, e-mail ou via sistema, sendo este o 

responsável pela supervisão do seu trabalho. Sua atividade consistia em prospectar 

clientes pessoas físicas e jurídicas para a contratação dos serviços da reclamada, desde 

a realização de propagandas dos produtos ou marca da empresa, para veiculação nos 



meios de comunicação, organização de sites, acompanhamento de páginas de facebook, 

etc, recebendo comissões de 2% sobre o valor dos contratos fechados. Trabalhava com 

um portfólio virtual, para tanto portando um tablet e um notebook com acesso à internet. A 

cada visita realizada tinha que preencher um formulário relatando os produtos oferecidos 

ao cliente, seu interesse em visita futura e impressão pessoal acerca de potencial 

contratação futura, enviando-o on line. Celebrado o contrato com o cliente fazia o registro 

no sistema on line e imprimia o contrato para assinatura pelo cliente. Trabalhava de 

segunda a sábado das 8h às 19h, com intervalo de uma hora. O supervisor determinava a 

quantidade de clientes a serem diariamente visitados.  

Durante o período em que trabalhou como web designer explica o reclamante que 

realizava o trabalho em casa, contudo, utilizava computador com acesso ao sistema 

informatizado da reclamada, recebendo por meio eletrônico e via sistema os comandos de 

trabalho e devolvendo a produção realizada também eletronicamente. Tinha acesso ao 

sistema por login e senha pessoal. Sua atividade principal consistia em fazer o tratamento 

e edição de fotos e vídeos. Ao final de cada mês recebia via sistema uma planilha 

contendo todas as atividades realizadas ao longo do mês e o percentual de comissões 

incidente sobre cada um dos serviços executados. A comissão variava em função da 

complexidade do trabalho de edição, entre 2% a 5%. Explica o reclamante que, não 

obstante o trabalho fosse executado em casa, sua jornada de trabalho era superior à 

executada enquanto vendedor externo, trabalhando todos os dias da semana das 7h às 

22h, descansando ao longo do dia apenas uma hora. Acrescenta que isso ocorria porque 

tinha um prazo para a devolução do material editado e que não podia ultrapassar 48 

horas.  

Postula o reclamante o pagamento das horas extras durante todo o contrato de trabalho, 

com adicional de 50% e reflexos em verbas salariais, rescisórias e repouso remunerado. 

A reclamada contesta arguindo a prescrição quinquenal parcial. Quanto a pretensão de 

horas extras afirma que o reclamante durante todo o período trabalhado era 

teletrabalhador, não tendo direito a horas extras nos termos do art. 62, I da CLT e após a 

vigência da Lei 13.467/17, nos termos do art. 62, III da CLT. Justifica a natureza do 

trabalho – teletrabalho – em função do uso de tecnologia da comunicação e informação 

durante a sua realização e o distanciamento da sede do empregador, já que não havia 

nenhum trabalho interno. Afirma que os horários de trabalho não eram controlados, pois 

os formulários e contratos remetidos via sistema durante o período em que era vendedor, 

se destinavam apenas a acompanhar os contratos firmados e os clientes com potencial 

de contratação futura. Como web designer sequer relatórios deveriam ser gerados, o 



reclamante recebia as fotos e vídeos para dar tratamento adequado e as devolvia, tudo 

realizado via sistema. Sequer estava subordinado diretamente a um supervisor, 

trabalhava com ampla autonomia quanto ao tempo de execução das tarefas.  

Interrogado o preposto confirmou que o reclamante, enquanto vendedor, trabalhava 

utilizando tablet e computador com conexão à internet, ao passo que, enquanto web 

designer recebia o trabalho a ser executado via sistema, sendo o equipamento utilizado 

pelo reclamante de propriedade da reclamada, por esta adquirido para esse fim. A 

reclamada não apresentou prova testemunhal. As duas testemunhas do reclamante 

afirmaram que também trabalharam como vendedores externos, integrando a mesma 

equipe do reclamante, com o mesmo supervisor e trabalhando a mesma média de horas 

diariamente executada pelo autor. As testemunhas não se reportaram à atividade do autor 

como web designer.  

b) RESSARCIMENTO DE DESPESAS: O reclamante afirma que quando passou a 

trabalhar como web designer recebeu do empregador os equipamentos de informática 

necessários para a execução do seu trabalho, os quais foram instalados em uma mesa 

improvisada em sua casa. No mês seguinte o trabalhador comprou uma mesa própria 

para uso do computador e uma cadeira ergonomicamente ajustada ao trabalho 

desenvolvido o que lhe custou R$2.000,00 e não lhe foi ressarcido, também nunca 

recebeu ressarcimento das despesas com energia elétrica que, na sua residência teve 

uma elevação de 50%, bem como do gasto com provedor de internet banda larga, um 

gasto mensal de R$200,00 porque necessitava para a realização do trabalho de, pelo 

menos, 50 gB. Juntou documento comprobatório de todas as despesas narradas na 

petição inicial.  

Alega o reclamante que em 13.11.2017 lhe foi apresentado um aditivo contratual onde 

constava que, em razão da permissão dada pela reclamada de uso do computador para 

atividades pessoais, inclusive uso de e-mail corporativo para fins pessoais, exonerava a 

empresa de responsabilidades de custeio de despesas com manutenção dos 

equipamentos, gastos com energia elétrica e internet, moveis, cadeira e demais utensílios 

por si adquiridos e sem prévia autorização do empregador. No mesmo contrato, a 

reclamada se comprometia a, quando houvesse necessidade, substituir o computador por 

um modelo mais avançado, ocasião em que o reclamante deveria devolver o equipamento 

antigo, mantendo-se em face do novo equipamento a possibilidade de uso para fins 

pessoais. O reclamante requer o ressarcimento de todas as despesas com energia, 

internet, manutenção do computador, aquisição de mesa e cadeira e a declaração de 

nulidade do aditivo contratual com fundamento no art. 2o da CLT, afirmando que o custo 



da atividade econômica é sempre do empregador.  

A reclamada contesta a pretensão de ressarcimento dessas despesas afirmando que fora 

do reclamante a solicitação para trabalhar como web designer, tendo enviando um 

currículo para a empresa, acompanhado do certificado de especialização realizada nessa 

área, juntando os documentos comprobatórios desse fato. Portanto, não houve imposição 

patronal no sentido de obrigá-lo a trabalhar em casa. Em função disso, a empresa 

procedeu à entrega ao reclamante do computador com as instalações técnicas 

adequadas à execução do trabalho, cabendo ao autor a responsabilidade pela compra de 

móveis, cadeiras, assim como as despesas com água, café, energia elétrica e internet, 

despesas essas que, certamente, já constavam do seu orçamento familiar. Argumenta a 

reclamada que o mínimo de gasto que teve com energia e internet foi compensado pelo 

uso gratuito dos equipamentos da empresa para fins pessoais. Complementa dizendo que 

a mesa e a cadeira que foram supostamente adquiridas pelo reclamante não foram 

previamente autorizadas pela empresa e que o único propósito do trabalhador foi ajustar a 

decoração do ambiente doméstico ao gosto estético de sua esposa, pois quando da 

instalação do equipamento em sua casa havia uma mesa de computador que era utilizada 

pela família. No que se refere ao aditivo contratual invoca a reclamada o disposto no art. 

75-D da CLT, que autoriza o livre ajuste quanto à responsabilidade pela aquisição, 

manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura 

necessária e adequada à prestação do trabalho. Postula seja julgada improcedente a 

ação.  

Interrogado o reclamante disse que solicitou a promoção para web designer porque 

receberia uma remuneração melhor, poderia trabalhar na área na qual tinha feito 

especialização, além de necessitar de uma rotina de trabalho mais amena e em casa pelo 

desejo de poder acompanhar melhor os estudos de seu filho, já que esse tinha 

dificuldades de aprendizagem. Explica que durante a tarde, enquanto realizava seu 

trabalho no computador, seu filho poderia ficar ao seu lado e poderia de algum modo 

colaborar com este na realização das atividades da escola. Afirmou também o trabalhador 

que adquiriu mesa e cadeira porque as peças que tinha em sua casa não lhe davam 

conforto ergonômico e necessitava disso para aguentar as longas horas sentado diante do 

computador executando seu trabalho. Que adquiriu peças que combinavam com a 

decoração da sala. Também afirmou que não teve como dizer não ao aditivo contratual 

que lhe foi apresentado, pois temia perder o emprego.  

Interrogado o preposto disse que todos os teletrabalhadores assinaram aditivo contratual 

na mesma época em que o reclamante e que ninguém foi obrigado a assiná-lo. Que a 



empresa realiza troca dos equipamentos de informática a cada três anos, 

aproximadamente.  

As partes não apresentaram prova testemunhal.  

c) ANUÊNIO E CESTA BÁSICA: Afirma o reclamante que, não obstante a empresa tenha 

um regulamento interno instituído desde janeiro de 2010 contemplando o pagamento de 

triênio e  a entrega aos trabalhadores no mês de dezembro de uma cesta básica em valor 

correspondente a 10% do seu salário, somente recebeu o triênio nos meses de abril e 

maio de 2013 e a última cesta básica recebida foi em dezembro de 2012 . O regulamento 

vem sendo reiteradamente descumprido, sem que tenha havido sua revogação pela 

reclamada, já que outros direitos nele contemplados são cumpridos, como por exemplo a 

concessão de férias no mês de aniversário do trabalhador se houver solicitação nesse 

sentido no início de cada ano. Postula o reclamante o pagamento do triênio e da cesta 

básica anual.  

A reclamada não nega a existência do regulamento interno e aduz a prescrição total com 

fundamento no art. 11, § 2o da CLT, com nova redação instituída pela Lei 13.467/17. 

Argumenta que os direitos pleiteados e invocados como inadimplidos há mais de cinco 

anos, não estando previstos em lei, estão absorvidos pela prescrição total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE EM GRUPO  

CASO PRÁTICO III 

 

Propomos a realização de atividade de fundamentação de decisão, contemplando-

se em face de cada tema os aspectos propostos:  

a) GRATUIDADE DA JUSTIÇA:  

- Análise dos critérios essenciais para a definição da gratuidade da justiça ao reclamante 

que tenha salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS 

b) HORAS EXTRAS:  

- Análise da distinção legal entre trabalho externo e teletrabalho 

- Análise do sistema de controle de horas de trabalho no teletrabalho e no trabalho 

externo 

- Análise do direito a horas extras nessas atividades 

b) RESSARCIMENTO DE DESPESAS: 

- Análise do direito ao ressarcimento das despesas com móveis, energia elétrica, internet 

antes e depois da vigência da Lei 13.467/17 

- Análise da validade do aditivo contratual  

c)  ANUÊNIO E CESTA BÁSICA: 

- Análise da prescrição total ou parcial de pedido de prestações periódicas 

- Análise da aplicação intertemporal do art. 11, § 2o da CLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO PRÁTICO IV 

 

OLÍVIA PALITO trabalhou como cabeleireira no SALÃO DE BELEZA POPEYE de 

01.02.2010 a 15.03.2018, mediante o recebimento de comissões no valor médio de R$ 

3.000,00, tendo sido dispensada sem recebimento de verbas rescisórias. A ação foi 

também ajuizada contra o sócio BRUTOS LEGAL.  

Seguem nos tópicos abaixo as pretensões apresentadas em juízo pela reclamante, sendo 

os pedidos todos líquidos, assim como os fundamentos apresentados na contestação. 

Cabe destacar que a reclamada invoca a aplicação da Lei 13.4567/17 porque o contrato 

de trabalho se extinguiu após o início da sua vigência. 

Hipoteticamente esta ação será proposta em 01 de julho de 2018:  

a) REVELIA E CONFISSÃO: A audiência foi designada para o dia 06.08.2018 às 9h, 

ocasião em que as partes foram apregoadas, tendo comparecido a reclamante, 

acompanhada do seu advogado, e o advogado dos reclamados. Como a contestação 

tinha sido juntada no PJE desde o dia anterior, o advogado dos reclamados postulou a 

aplicação do disposto no §5o do art. 844 da CLT, ou seja, que o juiz recebesse a 

contestação e os documentos apresentados no PJE e os conhecesse. Na mesma 

ocasião, o advogado da reclamada chamou à atenção do juízo para a preliminar suscitada 

na defesa de carência de ação da reclamante. Relembrou que a reclamante ajuizara uma 

ação pretérita contra os reclamados em 20.03.2018, com idêntico conteúdo e pedidos, 

ação que foi arquivada por ausência da autora à audiência, tendo sido condenada ao 

pagamento das custas no valor de R$600,00, valor que não foi pago o que, nos termos do 

§3o do art. 844 da CLT é condição para a propositura de uma nova demanda.  

O advogado da reclamante, ao lhe ser concedida a oportunidade de se manifestar sobre o 

quanto aduzido pelo advogado da reclamada, disse que a ausência do preposto gera a 

revelia da parte ré, além da confissão ficta de toda a matéria fática, não devendo o juízo 

sequer considerar a documentação juntada aos autos. Atendendo ao princípio da 

eventualidade, impugnou os documentos juntados e quanto a preliminar de carência de 

ação disse que na ação pretérita a reclamante postulou a gratuidade da justiça,  juntando 

declaração de insuficiência de recursos em consonância com o art. 1o da Lei 7.115/83, 

afirmando que essa declaração supre a exigência do  §4o do art. 790 da CLT e está em 

consonância com o princípio do acesso à justiça, sendo um dos seus desdobramentos a 

gratuidade prevista no art. 5o LXXIV da CF. Observou também que, ainda que a 

reclamante não tivesse justificado sua ausência na audiência do processo arquivado, o 



que justificou sua condenação ao pagamento de custas, aplicando o juízo a literalidade do 

§2o do art. 844 da CLT, o que entende de duvidosa juridicidade, não há carência de ação. 

Observa que há distinção entre responsabilidade pelos encargos processuais e sua 

exigibilidade. A reclamante, por sua condição de beneficiária da gratuidade judiciária, não 

obstante declarada responsável pelo pagamento das custas, tem a exigibilidade 

suspensa. Observa que o art. 790-A da CLT dá isenção do pagamento de custas ao 

beneficiário da gratuidade da justiça, o que a princípio poderia determinar a inexigibilidade 

das custas, não obstante a condenação havida. Não sendo esse o entendimento, invoca a 

parte autora se observe o disposto no art. 98 § 3º do CPC que preconiza que as 

obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade da justiça ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) 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. Por aplicação do art. 791-A § 4º da CLT essa suspensão poderia ser admitida 

em dois anos. Portanto, conclui o advogado da autora que, não obstante sua cliente seja 

devedora de custas, a exigibilidade está suspensa, portanto, tem liberdade para 

propositura de nova ação, sob risco de, após o prazo de suspensão de cobrança das 

custas seu direito já está prescrito. Espera a reclamante ter êxito nesta ação para poder 

honrar a dívida com as custas processuais do processo arquivado.  

O juiz se reservou a decidir essas questões quando da prolação da sentença, 

prosseguindo a instrução do feito com a tomada do depoimento das partes e 

testemunhas.  

b) VÍNCULO DE EMPREGO: A reclamante aduz que foi contratada como empregada e 

para trabalhar como cabeleireira, conforme registro lançado em sua CTPS, em 

01.02.2010, tendo sido dada a baixa em sua CTPS em 01.03.2017. Afirma que não houve 

solução de continuidade na prestação de serviços, tendo sido fraudulenta a baixa na 

CTPS porque o SALÃO DE BELEZA decidiu que a partir do dia 02.03.2017 todos os 

profissionais seriam parceiros, tendo sido elaborado um contrato com fundamento na Lei 

13.352/16, assinado por todos os empregados, inclusive a reclamante. Não obstante o 

contrato tenha sido homologado pelo sindicato e com a presença de duas testemunhas, 

na ocasião da homologação do contrato mentiu dizendo que tinha recebido as verbas 

rescisórias, o que não ocorreu, tendo sido seu ato motivado pelo temor de ficar 

desempregada. Durante todo o período laborado, portanto, até 15.03.2018, suas 

condições de trabalho sempre foram as mesmas, trabalhava de terça a sábado, recebia 



comissões dos serviços executados como cabeleireira, sendo 40% sobre serviços de 

corte e escova, 50% sobre serviços de pintura, hidratação, alisamento e aplicação de 

química. Utilizava seus próprios materiais de trabalho, a exemplo de secador, escovas, 

pranchas, comprava os produtos para a hidratação, sendo que os demais produtos 

químicos eram comprados pelo salão. Declara a reclamante que não recebeu verbas 

rescisórias, nem mesmo quando da fraudulenta ruptura contratual ocorrida em março de 

2017. Postula a autora o pagamento de verbas rescisórias para todo o perÍodo laborado, 

inclusive férias vencidas em dobro, simples e proporcionais, gratificação natalina de todo 

o vínculo, FGTS com 40%, aviso prévio, multas dos artigos 477 parágrafo 8o e 467 da 

CLT.  

Na contestação juntada pela reclamada há negativa de vínculo de emprego para o 

período subsequente a março de 2017, invocando a aplicação da Lei 13.352/17 que 

regulamenta o contrato de parceria no segmento de salões de beleza, tendo sido o 

contrato firmado espontaneamente pela autora e homologado pelo seu sindicato. Quanto 

aos pedidos de verbas rescisórias e salariais afirma que todas as verbas foram 

criteriosamente pagas, contudo, não pode juntar os documentos comprobatórios porque 

estes foram extraviados. Juntou com a defesa apenas o contrato de parceria homologado 

pelo sindicato, firmado pela reclamante e por duas testemunhas e a comprovação de um 

depósito no valor de R$ 1.000,00 realizado na conta da reclamante em 01.03.2017.  

Interrogada a reclamante afirmou que após março de 2017 a única alteração havida no 

contrato foi que deixou de trabalhar na terça-feira, porque o movimento do salão era muito 

pequeno, não compensando trabalhar, preferindo ficar em casa atendendo a alguns 

clientes do seu bairro, sendo que já atendia esses clientes há mais de dez anos, contudo 

fazia isso mais aos domingos e segundas-feiras. Explicou também que se limitou a 

informar a reclamada sua decisão de não trabalhar às terças-feiras, ao que esta não 

apresentou óbice. O salão continuava funcionando às terças-feiras, somente fechava 

domingo e segunda feira. Informou também a reclamante que quando da assinatura do 

contrato de parceria duas colegas de trabalho, uma manicure e outra cabeleireira se 

recusaram a assinar, sendo que estas permaneceram no salão como empregadas, porém 

foram despedidas dois meses depois. 

Interrogada a preposta afirmou que a única mudança na situação da reclamante, antes e 

depois da assinatura do contrato foi que, como empregada trabalhava de terça a sábado 

e como parceira de quarta-feira a sábado. Que nas duas situações tinha que observar o 

horário de funcionamento do salão, ou seja, tinha que trabalhar das 9h às 18h, tendo uma 

hora de intervalo para o almoço. Afirmou também que houve o pagamento de verbas 



rescisórias antes da assinatura do contrato, tendo sido depositado na conta-corrente da 

autora R$1.000,00, o restante foi sendo pago em espécie nos meses seguintes, porém os 

recibos desapareceram misteriosamente do salão. Declarou ainda que o salão sempre 

soube que a reclamante atendia clientes do seu bairro nos seus dias de folga, não sendo 

isso um problema, de forma que, como o movimento do salão é menor as terças feiras, o 

empregador aceitou que a reclamante, agora parceira, não viesse trabalhar. Por fim 

declarou que o salão foi atingido pela crise econômica e fechou, sendo essa a razão da 

cessação do contrato de parceria.   

As partes não apresentaram prova testemunhal. 

c) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO: Afirma a reclamante que o sócio 

BRUTOS LEGAL não obstante tenha se afastado formalmente da sociedade em 

10.05.2016, sempre esteve à frente do salão de beleza até o seu fechamento e a 

correlata despedida de todos os empregados, isso sem o pagamento dos direitos salariais 

e rescisórios. Argumenta que a situação é de desconsideração da personalidade jurídica 

do empregador para atingir o sócio, com fundamento no art. 50 do CC, inclusive porque 

houve fraude com a saída do sócio que transferiu para o seu nome a titularidade do 

imóvel onde o estabelecimento empresarial funcionava. Considera o autor que, como a 

pessoa jurídica não dispõe de meios financeiros para pagamento da dívida que a 

condenação deverá abranger o sócio. Argumenta que o art. 10-A da CLT que limita a 

responsabilidade do sócio retirante a dois anos da averbação da modificação na Junta 

Comercial não é aplicável ao sócio reclamado, porque não transcorreram dois anos da 

vigência da Lei 13.467/17. Acrescenta que mesmo que fosse de aplicação a situação 

pretérita, o que considera um absurdo, não tem cabimento na situação presente que diz 

respeito a fraude do sócio, hipótese de cabimento da responsabilidade solidária conforme 

previsto no parágrafo único do art. 10-A da CLT, não sujeito ao prazo decadencial do 

caput. O reclamante juntou a escritura do imóvel onde funcionava o salão, nela constando 

a transferência de titularidade do imóvel da pessoa jurídica para o sócio em dezembro de 

2015. Também juntou documentos relativos a antiga composição societária do salão onde 

constava Brutus Legal como sócio majoritário, com 95% das quotas sociais e o atual 

contrato social onde consta como sócio majoritário Dudu Legal. 

A defesa argumenta que não cabe responsabilização do sócio reclamado porque o art. 

10-A, caput da CLT tem aplicação imediata e como o sócio retirou-se da sociedade em 

10.05.2016 está exonerado de qualquer responsabilidade, seja subsidiária, seja solidária, 

hipótese contemplada no parágrafo único do art. 10-A, desde 10.05.2018. Como a ação 

foi proposta em julho de 2018 já tinha se consumado o prazo decadencial. Nega tenha 



havido fraude na transferência do imóvel para o sócio, isso porque o sócio durante mais 

de cinco anos de funcionamento do salão pagou com seu patrimônio próprio as dívidas 

sociais, sendo essa a forma de ressarcimento dos seus danos antes da sua retirada do 

quadro societário.  

Interrogado o preposto sobre a vínculo de parentesco entre Brutos Legal e Dudu Legal 

informou que são pai e filho e que Dudu Legal tem 23 anos de idade.  

As partes não apresentaram prova testemunhal. O juiz dispensou o depoimento da 

reclamante.  

e) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: A reclamante não fez pedido de honorários 

advocatícios. A reclamada, por sua vez, pediu honorários advocatícios de 20% e o fez 

tanto para a hipótese de improcedência total como de procedência parcial, afirmando que, 

como não houve pedido do autor, o juízo não poderá condená-la ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma a reclamada que, uma vez fixados os 

honorários advocatícios, reserva-se o direito de realizar com seu advogado contrato de 

cessão de crédito, com direito de sub-rogação, o que possibilitará exercer em face da 

reclamante o direito à compensação, na eventualidade de ser condenada ao pagamento 

de alguma parcela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE EM GRUPO  

CASO PRÁTICO IV 

 

Propomos a realização de atividade de fundamentação de decisão, contemplando-

se em face de cada tema os aspectos propostos:  

a) REVELIA E CONFISSÃO: 

- Análise dos efeitos resultantes do não pagamento de custas em ação arquivada 

- Análise dos efeitos provenientes da ausência dos reclamados e existência de defesa e 

documentos no PJE 

b) VÍNCULO DE EMPREGO:  

- Análise da existência de vínculo de emprego após a celebração do contrato de parceria 

e vigência da Lei 13.352/16 em face do art. 9o da CLT 

- Análise do princípio da primazia da realidade em face do contrato de parceria 

c) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS: 

- Análise da eficácia temporal do art. 10-A em face das situações pretéritas 

- Análise da interpretação do art. 10-A caput e parágrafo único. 

e) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- Análise do direito do reclamante a honorários advocatícios quando não há pedido 

expresso 

- Análise dos parâmetros definidos no §2o do art. 791-A  

- Definição do critério para qualificação de sucumbência por pedido parcialmente provido. 

- Cabe sucumbência parcial também em custas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASO PRÁTICO V 

TESE DA INICIAL: 

MARGARIDA DONALD é cadeirante. Foi contratada pela empresa TECNOLOGIA A MIL  

LTDA em razão do Termo de Ajuste de Conduta que ela firmou por exigência do Ministério 

Público do Trabalho, diante da necessidade de ser atendido o número mínimo de 

deficientes definido no art. 93 da Lei 8.213/91, considerando que a empresa tem 109 

empregados. 

Margarida Donald é formada em engenharia de computação, com especialização em 

tecnologia de recursos humanos, mestrado e doutorado pela PUC. Foi contratada em 5 

de janeiro de 2015 para atuar na área de recursos humanos, desenvolvendo projetos de 

capacitação e acompanhamento no desenvolvimento do trabalho, elaborando roteiros de 

avaliação processual, emitindo pareceres sobre o perfil de cada função. Esses trabalhos 

eram voltados para empresas que contratavam a sua empregadora. Trabalhava na 

empresa, num ambiente adaptado para as suas necessidades, tendo conhecimento do 

custo dos equipamentos de que necessitava, pois a sua deficiência comprometia uma 

série de movimentos, incluindo as mãos. 

O seu salário era um dos mais altos da empresa, equivalendo a cerca de vinte salários 

mínimos, além de tinha direito a transporte fornecido pela empresa, ticket refeição e plano 

de saúde. Trabalhava, via de regra, das 08h às 20h, com dois intervalos de trinta minutos, 

e em média, um  fim de semana por mês, quando eram realizados os treinamentos com 

os empregados e com os trabalhadores terceirizados. 

Com a vigência da lei nº 13.467/17 em 13 de novembro de 2017 a reclamada chamou-a 

para alterar o seu contrato de emprego. Para tanto, firmaram o seguinte acordo: 

- o seu cargo foi caracterizado como de confiança, abrangido pelo quanto dispõe o art. 62 

da CLT; 

- os reajustes salariais passaram a ser negociados diretamente com a autora, não sendo 

aplicados os índices definidos nas normas coletivas; 

- as férias passaram a ser usufruídas em períodos de 10 dias, a cada quatro meses; 

- o 13º salário passou a ser pago parceladamente, 1/12 por mês; 

- a rescisão do contrato seria sob a modalidade prevista no art. 484-A da CLT, ou seja, por 

acordo;  

A Reclamante aceitou a proposta feita, assinando termo aditivo ao seu contrato. Gostava 



do seu trabalho. A remuneração era boa. Sentia-se estável em seu emprego. 

Em face da crise econômica, a empresa sentiu necessidade de reduzir os seus custos. 

Para tanto, procedeu à dispensa de seus empregados de custo mais elevado, passando a 

terceirizar os serviços por eles antes realizados, considerando que também vem sendo 

esporádicas as demandas, não se justificando preservar trabalhadores de tão alto custo.  

A Reclamante foi despedida em 03.03.2018.  

Ainda atordoada com a despedida, recebeu, passados trinta dias, uma proposta de 

emprego da empresa PATAGÔNIA SERVIÇOS DE APOIO EM RECURSOS HUMANOS, 

para realizar tarefas semelhantes às que vinha realizando. O salário era muito inferior ao 

que recebia na sua antiga empregadora, mas assustador era ficar sem nada. Aceitou o 

contrato que foi firmado em 10.04.2018 passando a receber R$5.000,00 por mês.  

A nova empregadora prestava serviços a diversas empresas. Entre elas, a TUBAÍNA 

TECNOLOGIA LTDA. que, por sua vez, atendia à empresa Tecnologia a Mil. Como a 

Reclamante tinha pleno conhecimento das exigências desta empresa e de seus clientes, 

foi destacada para trabalhar exclusivamente para ela. Realizava o seu trabalho 

exatamente como ocorria quando era diretamente contratada pela Tecnologia a Mil. 

Decorridos seis meses, em 10.10.2018, a Patagônia Serviços de Apoio veio a fechar, 

nada tendo pago à Reclamante. 

Margarida Donald propôs ação na Justiça do Trabalho em 15.12.2018 contra a Tecnologia 

a Mil, requerendo: 

- nulidade da despedida, uma vez que a demandada estava obrigada a mantê-la em 

razão do TAC;  

- reconhecimento da unicidade do vínculo empregatício, considerando como empregadora 

única a empresa Tecnologia a Mil e o contrato de trabalho com vigência de 05.01.2015 a 

10.10.2018, considerando-se a vedação estabelecida no art. 5º-D da lei nº 6.019/74, por 

tratar-se de atividade fim e por ter ficado no mesmo nível de subordinação a que era 

submetida quando laborava diretamente para si. 

- a nulidade do acordo individual que firmou com a sua empregadora, considerando que 

aceitou os seus termos por força da dificuldade que teria de, como deficiente, conseguir 

um outro posto de trabalho, além de as cláusulas ofenderem os princípios constitucionais; 

- diferença de salário decorrente da incidência dos reajustes fixados nas convenções 

coletivas;  

- horas extras, sábados e dobra dos domingos trabalhados, considerando não exercer 

cargo de confiança e com incidência dos adicionais previstos nas normas coletivas e 



diferenças decorrentes da integração de seu valor ao salário; 

- diferença de aviso prévio e da indenização constitucional de 40% sobre os depósitos de 

FGTS, considerando que a despedida não foi por acordo e sim sem justa causa; 

- indenização no valor correspondente ao seguro-desemprego a que não teve acesso por 

força da conduta da primeira reclamada impondo despedida voluntária; 

- pagamento da diferença de salário, considerando-se o valor que era pago quando 

contratada diretamente pela reclamada; 

- repetição do pagamento de férias usufruídas em períodos com duração inferior à 

definida em lei e gratificação natalina em função do pagamento parcelamento, o que 

esvazia a finalidade do direito. 

- gratuidade dos serviços judiciais, uma vez que desempregada e de ser de alto custo a 

sua manutenção, já que precisa de plano saúde que lhe permita os tratamentos exigidos 

pela sua condição física, de cuidador que o auxilie em sua vida doméstica e de motorista 

para seus deslocamentos, já que o transporte público, incluindo os serviços de táxi e os 

aplicativos, não estão preparados para o acesso do cadeirante. 

- alvará para levantamento do valor restante dos depósitos fundiários ou o pagamento do 

valor equivalente, em face da nulidade da despedida voluntária 

Apresentou os documentos mencionados na inicial: carteira de trabalho, termo aditivo ao 

contrato de emprego, convenções coletivas, termo de rescisão do contrato de emprego, 

comprovante do saldo do FGTS e do valor liberado. 

TESE DA DEFESA 

A empresa alegou que a autora estava enquadrada no quanto autoriza o parágrafo único 

do art. 444 da CLT. O termo aditivo ao contrato foi firmado após a vigência da lei nº 

13.467/17, não estando as partes sujeitas ao quanto dispõe o art. 611 da CLT, em razão 

da condição financeira e profissional da autora. 

Não houve despedida sem justa causa e sim por acordo, pelo que não cabe a nulidade 

por força do descumprimento do TAC. Além do mais, com a redução de pessoal gerada 

pela terceirização tornada lícita com a Lei 13.467/17, a empresa não tinha mais o dever 

de manter em seu quadro os empregados deficientes. A despedida da Reclamante foi por 

acordo entre as partes, pelo que não cabe a diferença de parcelas rescisórias pleiteada.  

A reclamante exercia atividade de extrema confiança da empresa, razão pela qual não 

estava alcançada pelos limites de jornada definidos na CLT, tanto assim que constou 

expressamente essa condição no aditivo contratual. A Autora elaborava os projetos de 

treinamento, mas não era obrigada a participar do processo de sua aplicação, o que 



ocorria nos finais de semana. 

A terceirização hoje é plena, podendo ocorrer em qualquer uma das atividades 

desenvolvidas pelas empresas, incluindo aquelas que constituem o seu objeto social. Não 

cabe o reconhecimento do vínculo direto com a empresa Tecnologia a Mil para o período 

trabalhado com a Patagônia Serviços de Apoio e a Tubaína Tecnologia Ltda, por força do 

quanto dispõe o art. 5º-D da lei 6.019/74. A autora não foi despedida e a Reclamada 

contratou a Tubaína Tecnologia e esta não era a empregadora da Reclamante. 

Não cabe a aplicação do quanto dispõem as convenções coletivas, uma vez que as 

partes firmaram contrato ajustando as novas condições, nos termos autorizados pelo art. 

444 da CLT. Também em função da sua autonomia reconhecida no aditivo contratual 

houve a correta concessão das férias e válido pagamento da gratificação natalina, não 

cabendo a repetição, sob pena de enriquecimento sem causa.  

Não cabe o reconhecimento do pedido de gratuidade da justiça, considerando-se a 

situação financeira da reclamante, conforme pode ser verificado na sua declaração anual 

de imposto de renda. 

Cabe à reclamante o pagamento de honorários sucumbenciais e das custas, uma vez que 

certamente será total a improcedência dos pedidos. 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL:  

Depoimento da Reclamante – “aceitou o termo aditivo ao seu contrato porque estava 

satisfeita com o seu trabalho, tendo receio de ser despedida caso não aceitasse a 

proposta feita; que não entende muito de direito, pelo que não tinha ideia da extensão do 

quanto estava assinando. Não houve qualquer mudança na sua forma de trabalhar, 

incluindo horário, dias de trabalho e natureza das atividades, após o termo aditivo ao 

contrato e no período em que trabalhou através da empresa Patagônia. Não pediu para 

ser despedida. Pelo contrário. Sentiu muito.” 

Depoimento do preposto da Demandada – “a empresa passou por um processo de 

reestruturação por força da necessidade de adequação de seus custos; que o termo 

aditivo foi ajustado tendo a autora proposto algumas das suas condições; que a empresa 

passou a terceirizar alguns serviços; que a reclamante não trabalhava em proveito de 

nenhuma das empresas terceirizadas contratadas diretamente pela reclamada; que a 

autora não tinha controle de horário; que ela mesma organizava o seu horário; que a 

autora tinha transporte por causa da sua dificuldade de acesso; que os treinamentos eram 

realizados nos finais de semana, geralmente um por mês ou a cada dois meses; que a 

reclamante não era obrigada a comparecer; que já aconteceu ela ir mas por livre e 



espontânea vontade, sem ser obrigada”. 

Testemunha da Reclamante – “trabalhava como auxiliar de serviços gerais; que ficava 

até que o último empregado saísse porque tinha que deixar tudo limpo e verificar o 

desligamento de todos os equipamentos e o funcionamento dos alarmes; que a autora 

normalmente era a última a sair; que ela ficava até  umas 19h ou 20h; que a depoente 

não trabalhava nos fins de semana; que a reclamante ficava sozinha na sala dela; que 

recentemente voltou a ver a reclamante lá na empresa; que pensou até que ela tinha 

voltado a trabalhar; que não sabe porque a autora saiu da empresa; que teve muita 

mudança lá; que está uma paradeira” 

Testemunha da Demandada – “trabalha como técnica de informática; que era submetida 

à autora; que era ela quem orientava o seu trabalho; que se precisasse faltar ou atrasar 

tinha que avisar o gerente; que a autora orientava o trabalho mas quem dava as ordens, a 

quem tinha que dar satisfação era ao seu gerente; que trabalhava no horário normal; que 

não sabe informar o horário de trabalho da reclamante; que o contato com ela era por 

whatsapp ou por email; que dificilmente se encontravam na empresa; que já trabalhou nos 

treinamentos; não lembra se já viu a reclamante lá nesses dias; que é possível que ela 

fosse lá, já que era ela que preparava os treinamentos, mas não lembra se a viu lá; que 

não sabe se a reclamante voltou a trabalhar na empresa porque o depoente mudou de 

função, atuando agora diretamente numa das empresas com quem a reclamada tem 

contrato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE EM GRUPO  

CASO PRÁTICO V 

 

Propomos a realização de atividade de fundamentação de decisão, contemplando-

se em face de cada tema os aspectos propostos:  

- Análise da autonomia do designado hipersuficiente,  art. 444, parágrafo único da CLT. 

- Análise dos limites do acordo individual, art. 611-A e art. 611-B da CLT. 

- Análise da terceirização de atividade fim e situação de capacidade econômica da 

empresa terceirizada como condição para licitude da terceirização, art.4º -A lei 6.019/70 

-  Análise dos efeitos da “quarentena” prevista no art. 5o D da lei 6.019/70  

-  Análise do cargo de confiança em face do aditivo contratual e do art. 62, II da CLT.  

-  Análise da gratuidade da justiça do trabalhador hipersuficiente 

-  Análise dos honorários advocatícios sucumbenciais de ofício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO PRÁTICO VI 

 

TESE DA INICIAL: 

A ação foi hipoteticamente proposta em 07.01.2019 

JOSÉ MÁRIO SILVA BARRETO propôs reclamação contra as empresas LUZ FORTE 

VIGILÂNCIA FORTE LTDA., seus sócios, ANTÔNIO PACHECO GOMES DOS SANTOS, 

LUIZ ROBERTO MARQUES MENEZES E MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA,  

TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA e seus sócios, ANTÔNIO PACHECO 

GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, ANALISE SOUZA MENEZES E CAMILA SILVA 

SOARES, pelas razões de fato e de direito que passa a expor em seguida. 

1 – Gratuidade da justiça 

O Reclamante está desempregado, razão pela qual requer o reconhecimento da 

gratuidade da justiça em relação a todas as despesas processuais, incluindo honorários 

advocatícios e periciais, pois não tem condições financeiras de arcar com essas despesas 

sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, considerando que também sua 

esposa está desempregada e que são obrigados a manter um plano de saúde, pois sua 

filha mais nova nasceu com microcefalia, exigindo constante acompanhamento médico, 

conforme documentação em anexo. Requer que, na hipótese de não vir a ser reconhecido 

o direito aqui pleiteado de forma integral, que seja deferida a gratuidade da prova pericial 

e dos honorários advocatícios na remota hipótese de improcedência de algum de seus 

pedidos, considerando o quanto dispõe o art. 98 e seguintes do CPC. 

2 – Grupo Econômico 

 O Reclamante requer o reconhecimento de grupo econômico entre as duas empresas 

demandadas em face do grau de parentesco entre os sócios de ambas, conforme 

demonstra a documentação anexa (pai e filho), além de que existe um contrato de 

transporte de empregados entre as duas empresas. 

3 – Desconsideração da pessoa jurídica 

O Autor inclui os sócios no polo passivo da ação considerando a possibilidade das 

empresas não terem capacidade financeira para pagamento do valor da condenação.  

Uma vez que as empresas não procederam ao pagamento mensal do quanto lhe era 

devido, certamente não terão condições de o fazerem quando da execução da sentença 

que certamente será pela procedência total dos pedidos. 

4 – Histórico funcional 



O Reclamante teve conhecimento que a primeira reclamada estava contratando vigilantes 

e apresentou-se para os testes de admissão, tendo sido aprovado. Realizou exames 

médicos, abriu conta no banco indicado pela referida empresa e firmou contrato escrito de 

trabalho intermitente, o qual foi também registrado em sua CTPS. 

Começou a trabalhar em 01.12.2017, cumprindo plantões de 12h, alternando a 

quantidade por semana: três vezes numa semana e duas vezes na semana subsequente. 

Recebia, mensalmente, os valores devidos, mediante depósito em conta. O trabalho 

ocorreu sempre no horário noturno. Não podia usufruir de intervalo intrajornada, pois não 

havia quem pudesse substituí-lo. 

Durante todo o período trabalhado teve como posto de trabalho uma agência bancária. No 

curso do contrato teve uma virose, ficando dez dias sem poder trabalhar, não tendo 

recebido qualquer valor referente a esse período.  

Quanto estava no posto de trabalho no banco foi agredido por um assaltante, teve a arma 

roubada, oportunidade em que os bandidos tiveram acesso à parte interna da agência, 

tendo levado computadores e outros equipamentos. Conseguiram acesso ao cofre. O 

Reclamante, tendo ficado desacordado, não pode evitar a ação dos meliantes. Veio a 

despertar quando a polícia já estava na agência, alertada pelo alarme que disparou. 

Foi afastado das suas funções durante a investigação subsequente ao assalto. Correu a 

conversa de que ele estava envolvido com o assalto, pois teria permitido o acesso dos 

bandidos que, por sua vez, tendo feito o gerente e sua família reféns em casa, haviam 

conseguido a senha e as chaves do cofre. Nada ficou comprovado na polícia. O autor veio 

a ser despedido sem justa causa, 30 dias após o evento narrado, em 14.12.2018 não 

tendo trabalhado ao longo desse período, consequentemente nada recebeu. 

As parcelas rescisórias foram pagas a menor, pois consideraram apenas os dias de 

trabalho a cada mês, não levando em conta sequer o mês das investigações. O 

reclamante não conseguiu mais emprego como vigilante, pois, segundo soube por um 

colega, a notícia se espalhou e ele é tido como cúmplice dos assaltantes, embora nada 

tenha ficado comprovado. Dizem que a polícia não conseguiu provas,  mas que não havia 

outra forma de ter ocorrido o assalto a não ser com a sua participação. Tem prova de 

informações negativas prestadas pela primeira demandada em face de empresa com 

quem já estava firmando contrato de emprego. 

5- Pedidos 

Diante do quanto exposto o Reclamante pede: 

 Reconhecimento da gratuidade da justiça, considerando o quanto dispõem os arts. 



98 e seguintes do CPC 

 Reconhecimento de grupo econômico entre as empresas com fundamento no art. 

2o, parágrafo 2o da CLT 

 Desconsideração das pessoas jurídicas, a fim de que sejam condenados 

solidariamente os sócios das empresas demandadas com fundamento no art. 50 

do CC. 

 Descaracterização do trabalho intermitente, considerando que a natureza da 

atividade da empresa e a rotina de trabalho desenvolvida pelo reclamante não 

comportam essa forma de contratação; 

 Pagamento da diferença de salário considerando o valor mensal previsto em 

convenção coletiva e o quanto lhe era pago pelos plantões 

 Não sendo acolhido este pedido, pagamento do repouso semanal remunerado 

 Horas extras considerando como tal as que extrapolavam a oitava por plantão e 

sua integração para efeito do pagamento de férias, acréscimo de 1/3, 13º salário, 

FGTS, indenização constitucional de 40%, multa celetista e multa prevista no art. 

467 da CLT 

 Adicional noturno, considerando como horas noturnas as que eram trabalhadas 

entre as 22h e as 07h do dia subsequente, e integração desse valor ao salário para 

os efeitos especificados no item anterior; 

 Intervalo intrajornada e integração desse valor para os efeitos especificados nos 

itens anteriores; 

 Salário referente ao período em que ficou afastado, primeiro por doença e depois 

durante a investigação do assalto; 

 Indenização por dano moral à sua imagem e à sua honra 

 Indenização por danos materiais, em face da perda de chance de ser contratado 

pela empresa concorrente Vigilância Tranquila Ltda., por ter a primeira Demandada 

prestado informações negativas a seu respeito, conforme prova testemunhal que 

produzirá, emprego em que iria receber salário de R$2.000,00, já considerado o 

valor do ticket refeição 

Apresentou os documentos que mencionou e a planilha de cálculos, totalizando o 

valor da condenação R$300.000,00 (trezentos mil reais) 

TESE DA DEFESA:  

1 – As reclamadas apresentaram defesa conjunta 



2 – Contestaram o pedido de gratuidade de justiça, entendendo que o mesmo só pode ser 

avaliado quando da prolação da sentença. Vindo a ser acolhido algum dos pedidos da 

inicial o reclamante poderá arcar com as despesas do processo, incluindo custas e 

honorários sucumbenciais, afastada a compensação. 

3 – Contestaram o pedido de reconhecimento de grupo econômico por entenderem não 

estar enquadrado no quanto exigido para tanto pelo art. 2º, §§ 2º e 3º da CLT, já que as 

empresas desenvolvem atividades econômicas distintas, não sendo suficiente o grau de 

parentesco entre os sócios.  

4 – Contestaram o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, uma vez que ofende o 

princípio da independência de patrimônio, não tendo o autor revelado qualquer indício de 

incapacidade financeira ou de fraude na gestão das empresas.  

5 – No que se refere ao contrato de trabalho intermitente, entendem é juridicamente 

irrelevante a natureza da atividade econômica da empresa para a sua formação, bastando 

não haver necessidade empresarial da continuidade da prestação de serviços pelo 

trabalhador, o que ocorre com os vigilantes. As empresas de vigilância ficam na 

dependência de celebração de contratos com outras empresas para conhecerem 

antecipadamente a quantidade de postos de trabalho disponíveis a cada período, 

necessitando de um quadro reserva de trabalhadores intermitentes. Observa, ainda, que 

foi celebrado contrato escrito conforme exigência do art. 443, §3o da Lei 13.467/17.  

6 – Todos os plantões trabalhados foram pagos, e, na oportunidade da rescisão do 

contrato de emprego, foram consideradas as férias, 1/3, 13º salário, FGTS e 40%. O 

preço do plantão era fixo, já considerado o valor de 12h, o adicional noturno, o intervalo 

intrajornada e o repouso semanal remunerado, consoante dispõem o parágrafo único do 

art. 59-A  caput e parágrafo único. Sendo fixo o valor, o autor tanto podia laborar das 7h 

às 19h como das 19h às 07h. O Reclamante foi contratado para trabalhar plantões de 

12h, pelo que não há que se falar em horas extras. 

7 – O Reclamante quando completou um ano de contrato de emprego compareceu em 

seu sindicato profissional e firmou quitação anual das parcelas recebidas, documento 

homologado pela referida entidade, não tendo havido vício do consentimento que possa 

justificar a invalidação da quitação.  

8 - Não há que se falar em multa rescisória e art. 467 da CLT porque as parcelas devidas 

foram pagas no prazo previsto em lei. 

8 – Não houve afastamento do reclamante. Sendo o contrato intermitente,  a empresa 

chamava sempre que era necessário e apenas quando era necessário. Durante o período 



apontado, a empresa não precisou dos serviços do autor. 

9 – A empresa empregadora não maculou a imagem e a honra do reclamante. Tanto 

assim é que rompeu o vínculo sem justa causa, procedendo ao pagamento de todas as 

parcelas a que o autor fazia jus. 

10 – Não é verdade que tenha dado referências negativas. Procedeu à entrega da carta 

de recomendação, conforme documento em anexo. 

Apresentou documentos referentes aos depósitos bancários e o recibo de quitação anual, 

homologado pelo sindicato, onde consta a declaração de pagamento de todas as parcelas 

devidas no período compreendido entre, incluindo plantões, horas extras, 13º, FGTS, 

adicional noturno, intervalo intrajornada, 1/3 de férias, repouso semanal remunerado. 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL:  

Depoimento do Reclamante: “não sabe informar o que é ser intermitente; que sempre 

trabalhou como vigilante em outras empresas no regime de trabalho de 12 X 36; que isso 

dava dois plantões em uma semana e três em outras; que não conseguia usufruir 

intervalo intrajornada; que na noite do assalto não percebeu a presença dos meliantes, 

vindo a saber do acontecido apenas quando despertou, já que foi nocauteado com uma 

coronhada na cabeça; que não voltou a trabalhar depois desse dia; que os colegas 

informaram que corria à boca pequena que ele havia dado cobertura aos assaltantes; que 

prestou depoimento à policia ainda no hospital e depois na delegacia; que nunca mais foi 

chamado na delegacia; que foi no sindicato por determinação da empresa tendo assinado 

documentos referentes ao seu contrato; que tomou susto quando foi convocado para ali 

comparecer, pensando que havia sido despedido; que assinou o documento apresentado 

pela demandada nesta assentada, intitulado “Quitação anual”; que foi despedido sem 

justa causa mas o autor tem a certeza de que foi por causa do assalto; que conseguiu um 

trabalho numa empresa de vigilância; que estava tudo certo; que no dia de começar a 

trabalhar o gerente disse-lhe que afinal não podia mais contratá-lo; que ao ver o seu 

desespero, o gerente disse-lhe que era melhor procurar trabalho em outra cidade, sem 

informar o trabalho para a demandada, porque naquelas paragens ele estava queimado; 

que para bom entendedor meia palavra basta.” 

Depoimento do preposto: “que não é empregado da empresa; que tem conhecimento de 

todos os fatos; que tomou curso de preposto; que o autor foi informado a respeito do que 

é ser intermitente; que consta na carteira de trabalho a anotação de ser essa a forma de 

contratação; que a empresa só precisava do reclamante e dos outros vigilantes nos dias 

em que eles efetivamente trabalhavam; que todos os vigilantes trabalham nessa forma; 



que tem outros vigilantes contratados sob esse regime; que acontecia o reclamante não 

trabalhar todas as semanas; que nessas semanas convocava outros vigilantes também 

contratados como intermitentes; que o pagamento era feito mensalmente junto com a 

folha de pagamento dos empregados a tempo integral, mediante depósito em conta; que 

ninguém acusou o reclamante de envolvimento no assalto; tanto assim que ele foi 

despedido sem justa causa; que a despedida foi por necessidade de adequação dos 

vigilantes às exigências dos novos clientes, sendo que o autor não tinha o perfil 

adequado; que a demandada entregou carta de referência, conforme demonstrado nos 

autos.” 

Testemunha do Reclamante – “que foi contratado pela primeira reclamada para 

trabalhar como intermitente; que trabalhou durante um ano, mas prestou serviços apenas 

em alguns dias; não sabe a razão do reclamante ter saído; que ouviu um zum zum zum 

na cidade de que ele estaria metido com os assaltantes; que achou estranho porque não 

foi preso; que não sabe dizer quem andou falando esses negócios; que o reclamante está 

trabalhando como motorista de Uber; que pelo que sabe está bem de vida porque 

comprou um carro”. 

Testemunha da primeira demandada  - “que trabalha na primeira Reclamada na área de 

pessoal; que é ela que faz as folhas de pagamento; que o reclamante trabalhava em 

média entre 10 a 13 plantões por mês; que o valor do plantão era fixo, para todos os 

vigilantes; que os vigilantes são todos contratados intermitentemente; que alguns já 

sabem antes se os dias em que vão trabalhar; que outros são chamados quando surge 

alguma necessidade; que recebeu ordem para não chamar mais o reclamante; que foi 

logo depois do assalto; que do jeito que foi o assalto a polícia disse que tinha que ter 

alguém de dentro envolvido; que só tinha o reclamante no local no dia do assalto; que 

conhece a gerente de recursos humanos da empresa Vigilância Tranquila; que são 

amigas; que o assalto foi notícia em todos os jornais; que não tem a certeza, mas acha 

que comentou com ela sobre o que disseram os policiais; que não sabe dizer em que deu 

a investigação; que a primeira reclamada prestava serviços de vigilância no posto de 

gasolina; que não sabe dizer se os empregados do posto recebiam adicional de 

periculosidade”. 

 

 

 

 



ATIVIDADE EM GRUPO  

CASO PRÁTICO VI 

 

Propomos a realização de atividade de fundamentação de decisão, contemplando-

se em face de cada tema os aspectos propostos:  

-  Análise do grupo econômico considerando o quanto dispõe o art. 2o §2o e 3o da CLT 

- Análise da necessidade de justificativa do pedido de desconsideração da pessoa jurídica 

na inicial, art. 133 e seguintes do CPC 

-  Análise da gratuidade da justiça art. 790, §3o e 4º da CLT  

- Análise da compatibilidade do trabalho desenvolvido com o trabalho intermitente previsto 

no §3o do art. 443 da CLT 

-  Análise da abrangência da quitação anual prevista no art. 507 da CLT 

-  Análise do regime de plantões 12x36 e sua remuneração (horas extras, intervalo, hora 

noturna) art. 59-A da CLT. 

- Análise do dano moral e pressupostos de fundamentação previsto no art. 223-G 

- Análise do direito a indenização por perda de uma chance 

 


