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PODER JUDICIÁRIO ||| JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

18ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Sul ||| ATOrd 1000573-58.2019.5.02.0718

RECLAMANTE: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP

RECLAMADO: CLARO S.A.

18a Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo

 

Processo Nº 573/2019

 

Aos sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de audiência desta Vara, presente

o MM. Juiz do Trabalho, Dr. FERNANDO CESAR TEIXEIRA FRANÇA, foram, por ordem do MM.

Juiz, apregoados os litigantes:

Reclamante: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE

TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DE SÃO

PAULO - SINTETEL

Reclamada: CLARO S.A.

 

 

 

 

 

Ausentes as partes.

 

SENTENÇA

 

Trata-se de ação civil coletiva em que o autor requer que seja a ré condenada ao pagamento do adicional

de periculosidade para cada trabalhador e reflexos, bem como que proceda a entrega do PPP.

Defende-se a reclamada, preliminarmente, alegando ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita e

necessidade de apresentação da relação de substituídos. No mérito, sustenta a prescrição bienal e

quinquenal, que as atribuições de seus empregados são executadas em rede internas ou externas, que o
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trabalho na rede externa ocorre na residência do cliente em que inexiste atividade perigosa, que os

trabalhadores que se ativam na rede externa permanecem abaixo do último cabo de distribuição de energia

elétrica de baixa tensão, que há técnicos que se deslocam de motocicleta e não sobem em postes. Pede a

improcedência da ação.

Em audiência realizada no dia 22 de julho de 2019 foi deferido prazo para réplica ao autor para que se

manifestasse com relação a nova nomenclatura dos cargos elencados na inicial, bem como para que o

Ministério Público do Trabalho fosse intimado (fls. 637).

Manifestação do MPT em fls. 769/773, na qual informa não vislumbrar interesse público primário ou

conveniência social a justificar a sua intervenção na qualidade de custos legis.

Procuração e documentos foram juntados. Encerrada a instrução processual. Propostas

conciliatórias prejudicadas.

 

DECIDE-SE

 

PRELIMINARMENTE

 

I. Ilegitimidade Ativa. Inadequação da via Eleita. Nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal,

bem como conforme jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores, os entes sindicais possuem

legitimação ampla e irrestrita - independentemente de autorização expressa dos associados - para atuarem

como substitutos processuais dos direitos individuais (homogêneos e heterogêneos) e coletivos dos

integrantes da categoria. Logo, inexiste a alegada limitação legal para o ajuizamento de ação plúrima.

No mais, atente-se a reclamada que o direito ora pleiteado, qual seja, o pagamento do adicional de

periculosidade aos empregados titulares dos cargos (aqui entendido como conjunto de atribuição) objeto

de perícia possui, em tese, origem comum, decorrente do labor exposto ao sistema elétrico de potência.

Trata-se, a toda medida, de direito individual homogêneo (art. 81, III, da Lei nº 8.078/90).

Nesta toada, e considerando que é plenamente possível a individualização dos trabalhadores titulares dos

r. cargos não há que se falar em inadequação da via eleita.

 

Neste sentido, em recentíssimo julgado, o C. TST decidiu que não cabe ao intérprete limitar a substituição

processual, se a Constituição não efetuou qualquer limitação, in verbis:
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RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014, DA

LEI Nº 13.467/2017 E DA IN Nº 40 DO TST. SINDICATO-AUTOR.

TRANSCENDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.

LEGITIMIDADE ATIVA. 1 - Há transcendência política no recurso

de revista interposto quando se constata o desrespeito da instância

recorrida à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e do STF

. 2 - A abrangência alcançada pelo art. 8º, III, da Constituição Federal,

na forma decidida pelo STF, veio observar o princípio de que, na

interpretação da Constituição, deve-se conferir a máxima efetividade

pretendida pelo poder constituinte. Se a Constituição não limitou a

substituição processual, não pode fazê-lo o intérprete. 3 - O STF e a

SBDI-1 deste Tribunal decidiram que a legitimação processual do

sindicato é ampla e irrestrita, não estando limitada aos casos de defesa

de direitos individuais homogêneos definidos no art. 81, III, do Código

de Defesa do Consumidor. Julgados. 4 - Recurso de revista a que se dá

provimento. (TST - RR: 211024420155040381, Relator: Kátia

Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 18/09/2019, 6ª Turma, Data

de Publicação: DEJT 20/09/2019)

 

Portanto, afasto a ilegitimidade ativa alegada pela 1ª ré.

 

MÉRITO

 

1. Prescrição. Incide a prescrição bienal dos substituídos que tenham sido dispensados ou desligados há

mais de dois anos do ajuizamento da ação pelo sindicato. Isto porque,  discutem-se direitosin casu,

individuais homogêneos, ou seja, direitos nitidamente individuais, agrupados (em juízo) apenas para que

o trabalho jurisdicional possa ser otimizado, resultando em tratamento isonômico de todos os sujeitos.

Declara-se a prescrição bienal aos substituídos que tenham sido dispensados ou desligados há mais de

dois anos da data do ajuizamento da presente demanda.

Estão prescritos os direitos patrimoniais dos substituídos do período anterior a 13.05.2014 (inciso XXIX,

art. 7 , Constituição Federal), o que inclui os depósitos fundiários pleiteados como verba acessória.o
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2. Adicional de Periculosidade. Inicialmente, considerando os termos da defesa apresentada e a anuência

do sindicato-autor, esclareço que foram realizados três trabalhos periciais distintos com relação aos

trabalhadores que exercem os seguintes cargos (aqui definidos como conjunto de atribuições): técnico de

rede, técnico IAT e técnico MDU.

Passo a analisar o trabalho pericial realizado com relação a cada cargo.

 

2.1. Técnico de Rede.

O perito apresentou o seu laudo relativo aos trabalhadores que se ativam como técnicos de rede (fls.

927/985) no qual concluiu que: "Em virtude de vistoria pericial, com base nas informações obtidas, os

 fatos observados e as devidas avaliações realizadas, concluo que as atividades foram exercidas de forma

Habitual e Intermitente em condições periculosas, com proximidade e operações em área de risco nos

postes do Sistema Elétrico de Potência com relação ao cargo de TÉCNICO DE REDE (coaxial e de

fibra ótica), a serviço da Reclamada CLARO S.A. Sendo consideradas PERICULOSAS, enquadradas

de acordo com a portaria 3.214/78 do MTE; NR's 16 bem como os artigos 193 da Consolidação das Leis

 (grifei).do Trabalho (CLT)"

O n. vistor relatou, minuciosamente, as atividades desempenhadas pelos trabalhadores que desempenham

o cargo de técnico de rede, conforme informado pelos paradigmas presentes (fls. 947/950). Destaco os

seguintes trechos: "Bate" a escada no poste ( posiciona la e fazer a sua amarração para poder subir.

Sobe no poste, junto com uma caneta teste (chave teste) e verifica se a cordoalha esta energizada. Ao

subir já sobe paramentado e com o embornal contendo as ferramentas para medição, chave teste,

multímetro e outras ferramentas para verificação do sinal (...) Não faz contato com o cliente, seu

trabalho é externo apenas, ou seja, nos postes. Recebe de 5 a 6 ordens de serviço no dia, sendo que, na

maioria, acessa o poste" e "Sinalizava e isolava ao redor do poste, o que era necessário para realizar o

serviço, paramentava-se e fixava a escada no poste ( bater escada). Acessava o poste com seu embornal

de ferramentas, juntamente com a caneta teste para verificar a cordoalha. Após a verificação, executa o

reparo necessário. Executa de 4 a 5 trabalhos no dia, em sua maioria acessa a postes, cerca de 3 a 4 por

dia" e "-Se a fibra estiver rompida, bate escada no poste ( sobe no poste) para efetuar o reparo. Cumpre

o procedimento de isolar, sinalizar, utilizar os EPI's , para subir no poste posteriormente e medir a

cordoalha constatando que não há corrente para então depois executar seu serviço. Após subir no poste,

abaixa os cabos, efetua o reparo/emenda da fibra. Passa em torno de 5 a 10 minutos em cima do poste.

Caso a distância do rompimento seja muito grande solicita uma equipe terceirizada para puxar o cabo

reserva para poder realizar a emenda. Depois de emendado e terminado o serviço a equipe terceirizada

fica responsável por espinar o cabo novamente na rede. Realiza em torno de 2 serviços por dia".

Na sequência, o vistor solicitou simulação de atendimento na qual apurou-se que as atividades junto ao

poste podem durar de , sendo que "Quando questionados a respeito davinte a vinte e cinco minutos
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padronização das distâncias entre a rede área de Cabos da Reclamada e as redes de iluminação pública,

rede secundárias e primárias de distribuição de energia elétrica, ambas as partes foram categóricas em

afirmar que  existe uma padronização" (fls. 951).não

Por fim, o expert destacou que: "Diante do descrito, constatamos que o cargo de TÉCNICO DE REDE

executa a mesma rotina laboral diariamente a serviço da RECLAMADA, sendo que efetua distintos

serviços externos nos quais acessava, de forma habitual e/ou intermitente, os postes de energia por

diversas vezes ao dia. Ao acessarem os postes para realização de sua atividade habitual e intermitente,

conforme foi apurado, o paradigma ficava exposto a proximidade de redes elétricas energizadas,

principalmente em bairros retirados e em instalações antigas. Essa rede pertence ao chamado Sistema

Elétrico de Potência. Embora haja uma norma de compartilhamento de redes, a mesma não é seguida na

prática e as distancias entre as concessionárias não são respeitadas, o que expõe o trabalhador a

proximidade das redes elétricas (...)".

A reclamada impugnou o laudo pericial alegando, em suma, que seus empregados não laboravam na

proximidade do sistema elétrico de potência, bem como que eventual tempo de exposição era reduzido.

Sem razão.

A impugnação apresentada não apresentou elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão pericial.

Note-se, ademais, que a ré apresentou impugnação única genérica, muito embora haja três trabalhos

periciais distintos e a atribuição de cada cargo seja distinta.

No mais, cabe destacar que não se exige exposição permanente e integral do trabalhador ao ambiente

periculoso para fins de surgimento do direito ao percebimento do adicional de periculosidade, vez que

mero labor intermitente na área de risco já o sujeita a condições de risco. No presente caso, conforme

relatado pelos paradigmas e não impugnado especificamente pela ré na impugnação ao laudo pericial

 os técnicos de rede acessavam o poste em média de quatro a cinco vezes por dia por tempoapresentada

considerável. Evidente, portanto, o labor por tempo considerável em área de risco. Adoto a Súmula nº

364, I, do C. TST.

Portanto, os trabalhadores que se ativam como técnicos de rede fazem jus ao adicional de periculosidade.

Os parâmetros serão delineados em tópico próprio.

 

2.2. Técnico IAT (Instalação Assistência Técnica).

O perito apresentou o seu laudo (fls. 986/1.043) no qual concluiu que os trabalhadores que se ativam

como técnico IAT (I, II e III) qualidade exercem atividades de forma habitual e/ou intermitente em

condições periculosas (fls. 1.034).
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O n. vistor relatou, minuciosamente, as atividades desempenhadas pelos trabalhadores que desempenham

o cargo de técnico IAT, conforme informado pelos paradigmas presentes (fls. 1.006/1.010). O rol de

atividades relatado pelos paradigmas revela que os atividades do cargo de técnico IAT I, II e III e técnico

IAT qualidade exigiam a subida em poste nos clientes visitados (vide fls. 1.008).

Conforme trabalho pericial, os técnicos IAT Bike, Empresarial, Administrativo e Almoxarifado não

acessam a postes de energia, razão pela qual não estão sujeitos a periculosidade (fls. 1.026). No mesmo

sentido, o técnico IAT acessa de forma eventual (duas vezes na semana) o poste de energia, o que não

denota labor em ambiente periculoso.

Já com relação ao técnico IAT qualidade (I, II e III) restou demonstrado que o trabalhador laborava

exposto a proximidade de redes elétricas energizadas, vide fls. 1.027.

O sindicato-autor não impugnou o laudo pericial. Já a impugnação apresentada pela reclamada não

apresentou elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão pericial. Note-se, ademais, que a ré apresentou

impugnação única genérica, muito embora haja três trabalhos periciais distintos e a atribuição de cada

cargo seja distinta.

Friso que o próprio expert fez uso das diversas nomenclaturas utilizadas pela ré (técnico IAT bike,

qualidade etc) e relatou individualmente as atividades de cada trabalhador. A ré, porém, optou por

apresentar impugnação em que sequer fez menção às nomenclaturas por ela própria utilizadas. Não há

como se afirmar, portanto, que os trabalhadores que se ativam como técnico IAT qualidade (I, II e III) não

laboraram em ambiente periculoso.

Reitero que não se exige exposição permanente e integral do trabalhador ao ambiente periculoso para fins

de surgimento do direito ao percebimento do adicional de periculosidade, vez que mero labor intermitente

na área de risco já o sujeita a condições de risco. No presente caso, conforme relatado pelos paradigmas e

 os técnicos IATnão impugnado especificamente pela ré na impugnação ao laudo pericial apresentada

qualidade (I, II e III) acessavam o poste de forma intermitente e permanente. Evidente, portanto, o labor

por tempo considerável em área de risco. Adoto a Súmula nº 364, I, do C. TST.

Em que pese a ausência de impugnação específica pela ré do rol de atribuições de cada cargo relatada

pelo n. vistor, em audiência foi colhida prova testemunhal.

Ocorre que as alegações da testemunha ouvida a rogo da ré não são aptas a infirmar a conclusão pericial,

seja porque fez uso de nomenclaturas estranhas aquelas utilizadas pela própria ré e incontroversas nos

autos ("técnicos de rede externa 2 ou 3" - item sete de seu depoimento), seja porque as suas alegações

corroboraram com as atividades descritas pelo vistor (vide item oito de seu depoimento, relativo aos

técnicos MDU).

Cabe destacar que, com relação aos técnicos IAT, o narrado pela r. testemunha (item quatro de seu

depoimento) condiz exatamente com a conclusão pericial, a qual limitou o labor em área de risco aos

técnicos IAT qualidade.
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Portanto, os trabalhadores que se ativam como técnicos IAT qualidade (I, II e III) fazem jus ao adicional

de periculosidade. Os parâmetros serão delineados em tópico próprio.

 

2.3. Técnico MDU.

O perito apresentou o seu laudo (fls. 1.044/1.102) no qual concluiu que os trabalhadores que se ativam

como técnico MDU e MDU preventivo exercem atividades de forma habitual e/ou intermitente em

condições periculosas (fls. 1.094).

O n. vistor relatou, minuciosamente, as atividades desempenhadas pelos trabalhadores que desempenham

o cargo de técnico MDU, conforme informado pelos paradigmas presentes (fls. 1.064/1.066).

Destaco o narrado pelo n. perito: "O que difere o grau do cargo (MDU I, MDU II, MDU III) é apenas o

tempo de experiência. Há também o técnico MDU preventivo (...) Verifica o sinal de rede externo do

condomínio para checar como o sinal está chegando no condomínio. Isola a área, sinaliza e acessa ao

poste para a verificação com medidor de sinal. Caso necessário, já realiza troca do conector do cabo que

é destinado ao condomínio. Terminada a verificação passa fita de alta fusão e desce do poste. Esta

atividade demora em torno de 20 a 30 minutos (...) Caso constatada a necessidade, realiza o reparo, seja

ele o reaperto de condutor, seja ele a substituição de um conector antigo e realiza a medição do sinal em

 Assim, verifico que os trabalhadorescada andar para verificar se o sinal está satisfatório após o reparo".

técnico MDU acessam regularmente os postes de iluminação pública.

A impugnação apresentada não apresentou elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão pericial.

Note-se, ademais, que a ré apresentou impugnação única genérica, muito embora haja três trabalhos

periciais distintos e a atribuição de cada cargo seja distinta.

O expert revelou como os exercentes do cargo de técnico MDU e técnico MDU preventivo realizavam

serviços externos e acessavam de forma habitual e permanente os postes de energia (fls. 1.086/.1087).

Novamente, destaco que a impugnação apresentada pela ré não apresentou elementos técnicos aptos a

infirmar a conclusão pericial. Note-se, ademais, que a ré apresentou impugnação única genérica, muito

embora haja três trabalhos periciais distintos e a atribuição de cada cargo seja distinta.

Reitero, mais uma vez, que não se exige exposição permanente e integral do trabalhador ao ambiente

periculoso para fins de surgimento do direito ao percebimento do adicional de periculosidade, vez que

mero labor intermitente na área de risco já o sujeita a condições de risco. No presente caso, conforme

relatado pelos paradigmas e não impugnado especificamente pela ré na impugnação ao laudo pericial

 os técnicos MDU e MDU preventivo acessavam o poste de forma intermitente e permanente.apresentada

Evidente, portanto, o labor por tempo considerável em área de risco. Adoto a Súmula nº 364, I, do C.

TST.

Portanto, os trabalhadores que se ativam como técnicos MDU e MDU preventivo fazem jus ao adicional

de periculosidade. Os parâmetros serão delineados em tópico próprio.
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2.4. Parâmetros. Inicialmente, destaco que fazem jus ao adicional de periculosidade os trabalhadores que

exercem(ceram) o(s) seguinte(s) cargo(s): técnico de rede, técnico IAT qualidade (I, II e III) e técnico

MDU (inclusive MDU preventivo).

Cabe destacar que a denominação (nomenclatura) para cada cargo atribuída pela ré é irrelevante, pois o

que importa são  Assim, para fins de assegurar que não hajaas funções efetivamente desempenhadas.

eventual desvirtuamento do  deverão ser observados o rol de atividades efetivamente descritodecisum,

pelo n. vistor para cada um dos r. cargos. Eventual alteração da nomenclatura dos cargos ou alteração das

atividades que não enseje a cessação do labor em proximidade ao sistema elétrico de potência ("labor em

postes") não tolherá dos trabalhadores o direito a percepção do adicional de periculosidade.

Acolho a descrição de atividades relatada pelo n. vistor não apenas porque observa o descrito pelos

paradigmas, mas também porque a ré não impugnou especificamente o descrito pelo expert.

Os trabalhadores exercentes dos cargos de técnico de rede, técnico IAT qualidade (I, II e III) e técnico

MDU (inclusive MDU preventivo) fazem jus ao pagamento do adicional de periculosidade a ser apurado

a partir do adicional legal de 30% sobre o salário base (Súmula 191 do TST).

O adicional de periculosidade tem natureza salarial, já que sua finalidade não é a de indenizar por dano

decorrente da exposição ao risco, mas a de atribuir ao trabalho perigoso um custo salarial diferenciado.

Consequentemente, gera reflexos em todos os componentes da remuneração que têm o salário como base

de cálculo, inclusive horas extras. Nem se fale em superposição de adicionais, pois o que ocorre, na

verdade, é a incidência da sobrejornada sobre o valor do salário normal já devidamente diferenciado pelo

custo do risco.

Se o adicional não for computado para efeito de cálculo das horas extras, o empregado estará recebendo

pela sobrejornada menos do que lhe é pago pelo horário contratual, o que constitui um evidente

contrassenso, ofensivo às normas de proteção do trabalhador. O parágrafo 1o do art. 193 da CLT

disciplina o cálculo primário do valor do adicional de periculosidade, não interferindo na reflexibilidade

superveniente da verba, e o conteúdo da Súmula nº 191 do C. TST há de ser compreendido nos estritos

limites de sua abrangência (que é a referida obtenção do valor básico do adicional), até porque não se

pode negar vigência aos artigos 59, 457 e 458 da CLT.

Os trabalhadores em comento fazem jus ao adicional de periculosidade a ser apurado a partir do adicional

legal de 30% sobre o salário base (Súmula 191 do TST).

Inclui-se na condenação os reflexos em férias + 1/3, 13º salário, FGTS + 40%, aviso prévio, horas extras

pagas, adicional noturno pago, sem prejuízo do cômputo na base de cálculo de eventuais outras parcelas

de natureza salarial.

Não existem reflexos nos dsr's eis que a base de cálculo do adicional de periculosidade é o salário mensal.
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Considerando que eventual recurso ordinário não possui, em princípio, efeito suspensivo, a ré deverá,

também, incluir em folha de pagamento dos trabalhadores ativos que se ativam nos r. cargos o pagamento

do adicional de periculosidade em , contados da data da sentença, sob pena de multa diária detrinta dias

R$ 250,00 por trabalhador lesado.

 

2.5. Honorários Periciais. Considerando que foram realizados três trabalhos periciais distintos de alta

complexidade, nos quais o n. vistor efetuou a oitiva de inúmeros paradigmas, simulação de atendimento e

diversos deslocamentos, e considerando, também, que ré restou sucumbente no objeto de cada uma das

periciais, arbitro honorários periciais de R$ 3.500,00 para cada trabalho pericial devidos pela ré, o que

totaliza R$ 10.500,00.

 

3. PPP. O PPP- é um formulário que deve ser preenchido com todas as informações relativas ao

empregado, tais como, atividades exercidas, agentes nocivos aos quais se encontrou exposto, intensidade

e concentração dos agentes, exames médicos clínicos, além de outros dados referentes à empresa. A

entrega do formulário ao empregado que se desliga da empresa deve refletir as reais condições de trabalho

a que esteve submetido o emprego e advém do disposto no art. 58, § 4º da Lei 8.213 /1991 .

Constatado no laudo pericial o trabalho em condições periculosas e não constando tal condição no Perfil

Profissiográfico Previdenciário (PPP), deve a reclamada providenciar a retificação desse documento para

nele consignar as condições de trabalho do obreiro nos termos apurados no laudo pericial.

Por outro lado, considerando que se trata de ação coletiva em que não há a individualização dos

substituídos, não há como se determinar que a ré efetue a entrega do PPP a cada um dos trabalhadores

individualmente considerados.

Nesta toada, deverá o sindicato-autor propiciar a divulgação de editais relativos a disponibilização do PPP

nas sedes da reclamada, bem como disponibilizar tal informação em seu site eletrônico e em eventual

jornal do sindicato, de forma que o maior número possível de trabalhador seja cientificado deste decisum.

Portanto, a ré deverá efetuar a entrega do PPP, devidamente retificado, a cada um dos trabalhadores que

assim o solicitar nestes autos ou diretamente a ré. A entrega deverá ser efetuada diretamente ao

trabalhador em cinco dias da data do pedido nestes autos ou diretamente a ré, sob pena de multa diária de

R$ 200,00 (art. 536 §1º c/c art. 537, ambos do CPC), limitada a 30 dias. Para fins de se assegurar a

observância do comando judicial e contagem do prazo a ré deverá efetuar simples protocolo dos eventuais

pedidos.

 

4. Da Liquidação e Execução. O adicional de periculosidade deferido nestes autos é devido a dezenas,

quiça centenas de trabalhadores.
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Eventual liquidação e execução do adicional de periculosidade nestes autos tornaria inviável a

continuidade dos trabalhos regulares desta Vara, pois em um único feito seria necessária a liquidação e

execução de valores devidos a inúmeros trabalhadores.

Portanto, faz-se necessária a apuração do  debeatur para que prestação jurisdicional possa serquantum

efetivada (art. 95 do CDC). É possível e necessária a individualização dos titulares do direito, ante a

divisibilidade do objeto, bem da vida ora pleiteado. Simples fato de pertencerem a um grupo, categoria ou

classe de pessoas é irrelevante (art. 81, parágrafo único, III, do CDC).

Nesta toada, é necessário a aferição do montante da liquidação individualmente para cada titular do

direito com fulcro em tornar exequível o título executivo judicial. Necessário, portanto, aferir-se quem

detém legitimação para promover a liquidação e posterior execução do título executivo judicial.

Muito embora o sindicato-autor possua ampla legitimação para tutelar os direitos dos trabalhadores

representados por sua categoria profissional, é certo que o sindicato-autor não possui condições de

promover a liquidação e execução do título executivo judicial no caso concreto, ante a multitude de

substituídos.

A Constituição Federal assegura como direito fundamental a duração razoável do processo (art. 5º,

LXXVIII). O comando constitucional somente poderá ser observado se a execução do presente título

executivo judicial ocorrer de forma individualizada.

Os arts. 97 e 103, parágrafo 3º, do CDC, dispõem que "a vítima e seus sucessores" podem proceder à

liquidação e execução da sentença genérica proferida em ação coletiva. Trata-se de previsão legal que

assegura a cada interessado demonstrar a extensão do dano, tarefa esta que o sindicato-autor não

conseguirá se desvencilhar com relação a todos os substituídos.

Ante o acima exposto, com fulcro em garantir efetividade à sentença condenatória e posterior execução, a

liquidação e execução dos valores devidos a cada trabalhador abarcado pelo presente título executivo

judicial deverá ser individual, por ação autônoma e por livre distribuição, promovida pelo sindicato-autor

ou por qualquer um dos substituídos (legitimados ordinários). Com relação ao direito em si, os efeitos de

eventual coisa julgada destes autos hão de ser estritamente observados.

 

Honorários Advocatícios. Honorários advocatícios pela reclamada, arbitrados em 15% sobre o valor da

condenação (art. 791-A, da CLT), sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários (art. 11, §1º, da

Lei 1.060/50 c.c. OJ-SDI1-348 do TST).
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Por não presente nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, deixo de aplicar multa por litigância de

má-fé.

 

DO EXPOSTO, a 18a Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo julga PROCEDENTE o pedido, obser

, os quais passam a integrar este dispositivo para todos os fins,vados os parâmetros da fundamentação

para:

 

Condenar a ré a efetuar a entrega do PPP, devidamente retificado, a cada um dos trabalhadores que assim

o solicitar nestes autos ou diretamente a ré. A entrega deverá ser efetuada diretamente ao trabalhador em

cinco dias da data do pedido nestes autos ou diretamente a ré, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art.

536 §1º c/c art. 537, ambos do CPC), limitada a 30 dias. Para fins de se assegurar a observância do

comando judicial e contagem do prazo a ré deverá efetuar simples protocolo dos eventuais pedidos.

Deverá o sindicato-autor disponibilizar a informação, conforme parâmetros constantes na fundamentação.

 

E para, , os quais passam a integrar este dispositivo paraobservados os parâmetros da fundamentação

todos os fins e observado o perído imprescrito, para condenar a reclamada a pagar aos trabalhadores

substituídos, com juros e correção monetária (correção monetária da data dos fatos e juros a partir da

propositura da ação, observada a Súmula 381 c.TST), descontados os valores pagos sob o mesmo título:

 

Adicional de periculosidade a ser apurado a partir do adicional legal de 30% sobre o salário base (Súmula

191 do TST) e reflexos em férias + 1/3, 13º salário, FGTS + 40%, aviso prévio, horas extras pagas,

adicional noturno pago, sem prejuízo do cômputo na base de cálculo de eventuais outras parcelas de

natureza salarial.

 

Considerando que eventual recurso ordinário não possui, em princípio, efeito suspensivo, a ré deverá,

também, incluir em folha de pagamento dos trabalhadores ativos que se ativam nos r. cargos o pagamento

do adicional de periculosidade em trinta dias, contados da data da sentença, sob pena de multa diária de

R$ 250,00 por trabalhador lesado.
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Com relação aos parâmetros para liquidação e execução, deverá ser observado o disposto no item

quatro da fundamentação.

 

Possuem natureza indenizatória: juros de mora, reflexos em férias +1/3, FGTS+40%, aviso prévio.

 

Descontos previdenciários e fiscais conforme Súmula 368 do c. TST.

 

Juros. Correção Monetária. A Medida Provisória nº 905/2019, nos artigos 28 e 47, modificou

substancialmente a sistemática de apuração de juros e de correção monetária de débitos trabalhistas,

alterando o artigo 39  da lei 8.177/1991, e os artigos 879, §7º, e 883, da CLT. Da leitura conjunta dos três,

dispositivos legais, após a edição da Medida Provisória, extraio as seguintes conclusões a) os débitos

trabalhistas devem ser corrigidos pelo índice aplicado à caderneta de poupança (artigo 39, , da Lei nºcaput

8.177/1991) até que sobrevenha condenação judicial, quando, então, passará a incidir o IPCA-E (ou outro

índice que venha a substituí-lo, calculado pelo IBGE, o qual será aplicável até o cumprimento da sentença

(artigo 879, §7º, da CLT); b) os juros de mora, sempre incidentes a partir do ajuizamento da ação, devem

ser equivalentes ao índice aplicado à caderneta de poupança, pro rata die (artigos 883 da CLT e 39, §1º,

da Lei nº 8.177/1991).

Entendo, todavia, que as modificações operadas pela Medida Provisória são inconstitucionais.

Nesse sentido, destaco que atualização monetária dos créditos é direito do credor e deve refletir a exata

recomposição do poder aquisitivo decorrente da inflação do período, de modo que a atualização pelo

índice da poupança viola o direito fundamental de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB), a coisa julgada

(art. 5º, XXXVI, da CRFB) e o postulado da proporcionalidade, além da eficácia e efetividade do título

judicial e a vedação ao enriquecimento ilícito do devedor.

Já no que concernem aos juros de mora, a modificação é inconstitucional, em primeiro lugar, em

decorrência do disposto no artigo 62, §1º, I, "b", da Constituição da República, o qual expressamente veda

a edição de MP sobre matéria relacionada a processo civil. Considerando que os juros de mora incidem

apenas no curso do processo, ou seja, não existem no âmbito da relação de direito material, está claro que

se trata de instituto jurídico a respeito do qual não poderia haver regulação por intermédio de Medida

Provisória.

Friso que tal argumento também se aplica à correção monetária, conforme já decidido pelo STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE - REPETIÇÃO DE

INDÉBITO. 1. A norma que fixa índice de correção monetária é de natureza processual, tendo aplicação

imediata. 2. Independentemente de ser posterior ao fato gerador, a lei que fixa índices de atualização não

está sujeita ao princípio da anterioridade. 3. Recurso provido.
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(STJ, REsp n. 179.027, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/06/2001, DJ 07/10/2002)

Ademais, a fixação de juros de mora com base no índice da caderneta de poupança, além de impor

tratamento díspar entre os créditos trabalhistas e os créditos civis e tributários, violando o princípio da

isonomia, beneficiou injustificadamente o devedor, em absoluto descompasso com a razoável duração do

processo (artigo 5º,  e inciso LXXVIII, da CRFB). Nesse sentido, as lições dos Professores e Juízescaput

do Trabalho, Fabrício Lima Silva e Iuri Pereira Pinheiro, em artigo intitulado "Controvérsias sobre a

regulamentação da atualização dos débitos trabalhistas promovida pela Medida Provisória nº 905/2019",

disponível em https://dicastrabalhistas.com.br/2019/11/14/controversias-sobre-a-regulamentacao-da-atual

:izacao-dos-debitos-trabalhistas-promovida-pela-medida-provisoria-n-905-2019/

"(...) o Código Civil Brasileiro estabelece, em seu art. 406, que, quando não
convencionados, os juros de mora serão aplicados conforme a taxa que
estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional.

E, nos termos do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, tais juros
seriam de 1% (um por cento) ao mês.

Assim, a medida provisória 905/2019, ao estabelecer que os juros de mora
serão calculados com base no índice da caderneta de poupança, acabou
confundindo institutos monetários diversos, e violou os princípios da
isonomia e da razoabilidade, na medida em que estabeleceu tratamento
desigual entre os créditos trabalhistas e os créditos civis/tributários.

Ao promover a aplicação de um indexador inferior ao aplicado nos outros
sistemas, a mencionada medida provisória subverte a lógica da
hipossuficiência trabalhista, favorecendo o devedor e estimulando o
prolongamento dos processos, em afronta ao disposto inciso LXXVIII do
art. 5º da Constituição da República, que garante "a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

O tratamento conferido aos créditos dos trabalhadores deve ser, no mínimo,
equivalente ao dispensado ao demais cidadãos e ao Poder Público, nunca
em situação de inferioridade, uma vez que estes possuem caráter alimentar,
de natureza privilegiada, sobrepondo-se, inclusive, aos créditos tributários,
conforme o art. artigo 186 do próprio Código Tributário Nacional, sob
pena de violação ao art. 5º, caput, da Constituição da República.

(...)

 

Por fim, descabe falar em observância do requisito da urgência, estabelecido no artigo 62 da CRFB, na

medida em que não há plausibilidade econômica, política ou social imediata que justifique a utilização de

um expediente normativo tão excepcional para regular a matéria. Cumpre destacar que os juros de mora

visam estimular a quitação dos créditos trabalhistas reconhecidos em sentença transitada em julgado,

reduzindo, assim, a inadimplência e a frustração das execuções. Nesse sentido, a sua redução abrupta e

injustificável, ao caminhar na contramão do seu objetivo central, acaba por obstar a quitação tempestiva

das parcelas devidas aos trabalhadores, de natureza essencialmente alimentar. Em outras palavras: se há
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urgência para beneficiar as empresas, mediante redução do seu passivo trabalhista, certamente há idêntica

ou maior urgência para o trabalhador que aguarda a quitação dos valores que lhe foram sonegados durante

contrato

A alteração imposta pela MP, desse modo, sem prévia análise dos efetivos impactos dessa diminuição no

inadimplemento em Juízo das verbas de natureza trabalhista e na saúde financeira das empresas devedores

viola também o artigo 1º, IV, da CRFB, na medida em que privilegia, de maneira injustificada e

desmedida, a livre inciativa e o capital em detrimento dos valores sociais do trabalho.

Declaro, pois, inconstitucionais os artigos 28 e 47 da Medida Provisória nº 905/2019, nos pontos em que

tratam dos juros e da correção monetária, alterando o artigo 39  da lei 8.177/1991, e os artigos 879, §7º, e,

883, da CLT.

Posta assim a questão, determino que seja observado, quanto à correção monetária, o critério estabelecido

pelo Pleno do TST, no julgamento do Processo ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, em que foi determinada a

adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de índice que permite

a justa e a adequada atualização de débitos trabalhistas. Considerando a modulação estabelecida pela

Súmula nº 73 deste TRT 3, deverá incidir o índice a TR até 24/03/2015, observada, porém, a preservação

das situações jurídicas consolidadas resultantes dos pagamentos efetuados nos processos judiciais, em

andamento ou extintos, em virtude dos quais foi adimplida e extinta a obrigação, ainda que parcialmente,

e o IPCA-E, a partir de 25/03/2015.

Ademais, a correção monetária incidirá a partir da época própria do vencimento de cada parcela,

observando-se, em regra, a diretriz da Súmula 381 do TST.

Juros simples, de 1% mês, conforme redação original do artigo 39, §1º, da Lei nº 8.177/1991, incidentes

desde ajuizamento da ação (art. 883 da CLT) e calculados sobre o importe já corrigido monetariamente

(Súmula nº 200 do TST).

Observe-se, no que couber, a incidência da Súmula nº 439 do TST, bem como da OJ nº 302 da

SbDI-I, também do TST, e da Súmula nº 15 do TRT 3.

 

A atualização monetária incidente sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas é devida

desde o período da prestação dos serviços pelo trabalhador, e não somente a partir da liquidação de

sentença, conforme decidido pelo Pleno do TST nos autos do processo nº

EE-RR-1125-36.2010.5.06.0171, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela Lei nº

11.941/2009. Trata-se de calcular as contribuições previdenciárias de modo a garantir a remuneração do

tempo em que a empresa deixou de verter para o sistema previdenciário as contribuições devidas,

utilizando-as em proveito próprio.
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Honorários advocatícios pela reclamada, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (art.

791-A, da CLT), sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários (art. 11, §1º, da Lei 1.060/50 c.c.

OJ-SDI1-348 do TST).

 

Honorários periciais pela reclamada, no importe de R$ 3.500,00 por trabalho pericial, o que resulta

em R$ 10.500,00.

 

Custas pela reclamada no importe de R$ 100,00, calculadas pelo valor da condenação, ora fixado

em R$ 50.000,00.

 

Cientes as partes na forma da Súmula 197 do C. TST. Intime-se o MPT.

 

 

FERNANDO CESAR TEIXEIRA FRANÇA

JUIZ DO TRABALHO

 

SAO PAULO,7 de Fevereiro de 2020
 

FERNANDO CESAR TEIXEIRA FRANCA
Juiz(a) do Trabalho Titular
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