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CONCLUSÃO

Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Juiz(a) da 70ª Vara 

do Trabalho de São Paulo/SP.

SAO PAULO, data abaixo.

LUIZ CLAUDIO CAMPOS MACHADO, Assistente de Juiz

 

SENTENÇA

 

Vistos etc.

 

TIM S.A. e , qualificadas nosTIM PARTICIPAÇÕES S.A.

autos, opõe  alegando, em síntese, afronta aosembargos à execução,

princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência

de instauração de IDPJ; incorreção nos cálculos homologados;

excesso de execução. Nega sua responsabilidade solidária; requer a

inclusão de outras empresas do grupo no polo passivo do feito.

Juízo garantido conforme apólice de seguro-garantia

judicial de ID. 91ba09c.

Resposta do embargado em ID. 74e4fc7.

É o relatório, decido.
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Porquanto tempestivos e regularmente processados,

comprovada a integral garantia do Juízo, conheço dos embargos à

execução opostos.

Embora este Juízo não ignore as ferramentas denominadas 

, em que elementos visuais são utilizados na construçãovisual law

de documentos, tais como contratos e até mesmo manifestações

judiciais, recomenda-se a utilização parcimoniosa de tais elementos.

Observo que os embargos à execução manejados,

elaborados com o uso dessas ferramentas, apresentam elementos que

mais dificultam que facilitam a compreensão, e outros até mesmo

desnecessários para o fim a que se destinam.

Feitas essas considerações, passo a apreciar a matéria

suscitada pelas executadas em seus embargos.

 

1. Instauração do IDPJ

Sustentam as embargantes que sua inclusão no polo

passivo do feito, sem a instauração do incidente de desconsideração

da personalidade jurídica, afronta os princípios do contraditório e

da ampla defesa.

Sem razão.

As ora embargantes foram incluídas no polo passivo da

execução, por força da decisão de ID. 362c0e2, que reconheceu a

sucessão trabalhista em razão da aquisição de empresa do grupo,

cuja insolvência era notória à época da aquisição, conforme

entendimento contido na OJ nº 411, da SBDI-1, do C. TST, em

interpretação contrario sensu.

A instauração do incidente de desconsideração da

personalidade jurídica, nos termos do art. 855-A, da CLT, c/c art.

133 e seguintes, do CPC, somente tem lugar quando do afastamento da

personalidade jurídica da empresa devedora, para atingimento do
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patrimônio pessoal dos sócios. A ampliação do polo passivo da

execução, para inclusão de empresas do grupo econômico, não demanda

a instauração de aludido incidente, tampouco há vedação para que

essa ampliação atinja empresa que não tenha participado da fase de

conhecimento ou não figure do título judicial, como alegado.

Além disso, também não se cogita afronta aos princípios

da ampla defesa e do contraditório, mesmo porque as ora embargantes

exercem, de forma plena, esses direitos fundamentais,

consubstanciados na possibilidade de oposição de embargos à

execução, nos termos do art. 844 da CLT, como o fazem agora.

Nada, pois, a ser alterado, nesse particular.

 

2. Cálculos de liquidação. Correção monetária

Sustentam as embargantes incorreção nos cálculos de

liquidação homologados no que diz respeito à média salarial, à

multa normativa e à PLR. Pugnam, ainda, pela aplicação da correção

monetária conforme decisão prolatada pelo C. STF no julgamento das

ADCs 58 e 59.

Depreende-se da sentença de liquidação, ID. 3b7e8ab,

que o Juízo homologou os cálculos apresentados pelo reclamante,

porquanto não contestados pelas rés.

Dessa forma, entendo preclusa a oportunidade para

impugnação da conta, a teor do que dispõe o art. 879, § 2º, da CLT.

No que diz respeito à correção monetária, razão assiste

às embargantes.

Uma vez que a sentença não fixou índice de correção

monetária aplicável ao crédito devido ao reclamante, e que, da

sentença de liquidação, restou expressamente consignado que a

Assinado eletronicamente por: MARCOS SCALERCIO - Juntado em: 17/05/2021 14:38:18 - ca91d1c



correção monetária se daria de acordo com a legislação vigente à

época da efetivação do pagamento, entendo que se aplica, ao caso em

tela, a decisão do C. STF no julgamento das mencionadas ADCs.

Assim sendo, a correção monetária deverá se dar pelo

IPCA-E, na fase pré-judicial, ou seja, anteriormente ao ajuizamento

da ação e, desde então, pela taxa SELIC, abrangendo, também, os

juros moratórios, nos termos do art. 406, do Código Civil.

 

3. Responsabilidade solidária

Sustentam as embargantes que não há falar em sua

responsabilidade solidária.

Sem razão.

A reclamação trabalhista foi ajuizada em face de

diversas pessoas jurídicas, dentre elas a Docas Investimentos S/A

(3ª reclamada), a ora embargante Tim Participações S/A (15ª

reclamada) e Intelig Telecomunicações Ltda. (16ª reclamada).

Por força da decisão de ID. ba77f83 - Pág. 12, o Juízo

limitou o polo passivo da demanda, determinando a permanência, tão

somente, da 1ª reclamada (Editora JB S/A), considerando o

cancelamento da Súmula nº 205, do C. TST.

Uma vez que a execução, em face da devedora principal,

restou frustrada, o exequente pleiteou a ampliação do polo passivo,

para inclusão das pessoas jurídicas de Tim S.A. e Tim Participações

S.A., ora embargantes, ao fundamento da aquisição da Intelig

(anterior razão social da Tim S.A.) pela Docas Investimentos S/A e

sua posterior alienação à Tim Participações S.A.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que,

quando da aquisição da Intelig, que integrava o mesmo grupo

econômico da pessoa jurídica de Docas Investimentos S/A, havia um

extenso passivo trabalhista de responsabilidade da empresa
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sucedida, demonstrando, assim, sua inidoneidade econômica. E, nesse

sentido, aplica-se o entendimento contido na OJ nº 411, da SBDI-1,

do C. TST, na medida em que, quando da sucessão, já não havia

solvabilidade ou idoneidade econômica a ensejar o afastamento da

responsabilidade da empresa sucessora.

De resto, saliento que as ora embargantes não detêm

legitimidade para indicar meios para o prosseguimento da execução,

na medida em que esta se processa no interesse do credor, nos

termos do art. 797, , do CPC, não havendo, assim, que secaput

falar, em inclusão, no polo passivo do feito, das empresas

indicadas pelas embargantes.

 

CONCLUSÃO

 

Ante o exposto, conheço dos embargos à execução para

julgá-los , nos termos da fundamentação,PARCIALMENTE PROCEDENTES

tão somente para determinar que a correção monetária deverá

observar as diretrizes fixadas pelo C. STF no julgamento das ADCs

58 e 59.

Custas pelo embargado, no importe de R$ 44,26, nos

termos do art. 789-A, V, da CLT, isentas.

Intimem-se.

SAO PAULO/SP, 17 de maio de 2021.

MARCOS SCALERCIO

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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