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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

ACÓRDÃO

PROCESSO nº 0000193-23.2021.5.13.0024

RECURSO ORDINÁRIO - RITO SUMARÍSSIMO

RECORRENTE: JOSÉ ADRIANO FERRAZ  

RECORRIDA:    ALPARGATAS S.A.  

RELATOR:         Desembargador FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA

 

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 852-I da CLT.

 

MANIFESTAÇÃO DO MPT

Na forma do art. 895, § 1º, III, da CLT, o Ministério Público do Trabalho

manifesta-se, em sessão, pelo prosseguimento do feito.

 

 

ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso ordinário, pois estão preenchidos os requisitos de

admissibilidade.

 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO DOCUMENTO QUE

ACOMPANHA O RECURSO, SUSCITADA PELA RECLAMADA EM CONTRARRAZÕES
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O reclamante anexou ao recurso ordinário a ata de uma audiência

realizada em 03.05.2021, referente ao processo nº 0000231-65.2021.5.13.0014.

O referido documento remete a situação ocorrida antes da sentença de

primeiro grau (27.05.2021), sem que tenha sido alegado justo impedimento para sua apresentação na fase

processual própria.

Em respeito ao devido processo legal, o documento não é admissível nesta

fase do processo, conforme prescreve a Súmula 8 do TST, :in verbis

 

TST, Súmula Nº 8. JUNTADA DE DOCUMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20
e 21.11.2003 A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o
justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à
sentença.

 

Portanto,  em epígrafe e  do documentoacolho a preliminar não conheço

juntado com o recurso do reclamante.

A propósito, o desentranhamento da peça não guarda relação de utilidade

no andamento e celeridade processual.

 

Considerações iniciais

Destaco a iniciativa do Excelentíssimo Juiz Francisco de Assis Barbosa

Júnior, ao expor, em uma única lauda, o  (ID. 6d9d5ea), como forma de levar àsresumo da sentença

partes e procuradores, em linguagem simples, clara e objetiva, as razões de decidir.

A propósito, é importante enfatizar a premissa de que há uma necessidade

crescente de  entre juiz, servidores, partes e procuradores do processo, desimplificar a comunicação

forma a otimizar a prestação jurisdicional.

Dentro deste contexto, exsurge, no âmbito do Poder Judiciário, o que se

denomina de , trazendo ao processo, às peças processuais, a diagramação em quadros, comLegal Design

utilização de cores, destaques, dentre outros recursos gráficos, inclusive de .web design
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A utilização desta técnica tem sido observada como uma nova roupagem

do , já que aproxima o jurisdicionado do conteúdo do processo, permitindo umaamplo acesso à justiça

melhor compreensão dos atos processuais.

Saliente-se que vários escritórios de advocacia no Brasil já utilizam o 

 das peças processuais, o que é elogiável, já que esta atitude contribui indiscutivelmente com aresumo

modernização do processo judicial.

 

MÉRITO

 

Repouso semanal remunerado

Insiste o reclamante no pagamento em dobro dos repousos semanais

remunerados, supostamente trabalhados sem concessão de folga compensatória e inadimplidos pela

reclamada, a partir de agosto de 2020.

Pretende ainda o pagamento das horas extras prestadas nos dias de

descanso e seus consectários.

Passo à análise.

Compulsando os autos, observo que o labor nos períodos de descanso a

que faz menção o autor ocorreu em virtude de autorização prevista em acordo coletivo de trabalho

firmado pelo sindicato da categoria dos trabalhadores, prevendo a possibilidade de trabalho em domingos

alternados para pagamento de banco de horas "negativos", nos termos da Medida Provisória nº 927/2020,

que se refere ao período em que não houve trabalho, tendo em vista a decretação de estado de calamidade

decorrente da pandemia da COVID-19. Vejamos:

 

CLÁUSULA SEGUNDA. BANCO DE HORAS/REGIME DE COMPENSAÇÃO.

As partes estabelecem que a empresa e os empregados poderão estabelecer banco de
horas ou regime de compensação, de natureza extraordinária e temporária, a fim de
atender a situação emergencial e de força maior provocada pela pandemia do
Coronavírus.

Parágrafo Primeiro. A compensação das horas deverá ser cumprida pelo empregado em
até 12 (doze) meses, a contar do início da vigência do banco de horas/regime de
compensação.
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Parágrafo Segundo. O critério de contagem para efeito de compensação de horas junto ao
banco de horas será o de "hora por hora".

Parágrafo terceiro. A compensação poderá ocorrer após a jornada diária regular,
respeitado o limite máximo de 10 horas, em feriados não religiosos ou em até 2 (dois)

. (grifei)domingos por mês, durante o prazo de vigência do banco de horas

Parágrafo Quarto. Em razão do caráter excepcional e da urgência na implementação de
medidas de forma a atender a situação de emergência, ajustam as partes que a instituição
e utilização do banco de horas, nos termos previstos nesta cláusula, não requer votação
ou qualquer aprovação em assembleia, podendo, desta forma, ser aplicada pela empresa
mediante simples aviso aos empregados.

 

Com efeito, o direito do trabalho privilegia a autonomia das partes,

representadas pelos seus órgãos de classe, autorizando-lhes celebrar convenções ou acordos coletivos,

para gerir as condições em que o trabalho é realizado, fazendo lei entre as partes.

No entanto, embora se tenha de privilegiar os acordos coletivos da

categoria, não se pode recepcionar a eficácia de cláusula negociada que vise à minoração de direitos de

proteção à segurança e à saúde do trabalhador, justamente porque em oposição à norma da Constituição

Federal.

No presente caso, a conduta de empresa, em exigir o labor em domingos

alternados, sem nenhuma folga compensatória semanal, ofende o artigo 7º da CF, assim como vai de

encontro à jurisprudência do TST, consubstanciada na OJ 410, abaixo transcritos:

 

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

(...)

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

OJ 410. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO APÓS O SÉTIMO
DIA CONSECUTIVO DE TRABALHO. ART. 7º, XV, DA CF. VIOLAÇÃO. (DEJT
divulgado em 22, 25 e 26.10.2010)

Viola o art. 7º, XV, da CF a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo
dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro.

 

Ora, é cediço que a semana tem sete dias e que, portanto, se o repouso é

semanal, deve ocorrer dentro de tal interstício, e não artificiosamente depois. É possível que haja trabalho

no dia destinado ao repouso semanal remunerado, desde que o empregador conceda folga compensatória

em outro dia da mesma semana.
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Na ausência da folga compensatória semanal, o empregador estará

obrigado a pagar a remuneração em dobro, conforme entendimento jurisprudencial acima transcrito.

E como se não bastasse, o art. 611-B, IX, da CLT dispõe que:

 

Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho,
exclusivamente, a supressão ou redução dos seguintes direitos:

(...)

IX- repouso semanal remunerado.

 

Como se vê, o repouso semanal remunerado não pode ser objeto de norma

coletiva, como estatui a norma ordinária, estando em perfeita consonância com o mandamento

constitucional que originariamente preserva o direito do trabalhador ao descanso.

Assim, deve ser desconsiderada a norma coletiva que trata da matéria.

Convém ressaltar, ainda, que a adoção, no aditivo do acordo coletivo, do

registro de ponto, por exceção, torna inseguro e frágil o controle da jornada de trabalho, prejudicando

tanto o empregado como a empregadora, por impedir a existência de registro completo e seguro do tempo

de prestação de serviço, dificultando sobremaneira a prova da jornada efetivamente realizada.

Diante de tal constatação, e ainda por afrontar a previsão constante do art.

74, § 2º, da CLT, em relação ao controle da jornada de trabalho para as empresas que contam com mais

de vinte empregados, como no caso da acionada, não reconheço validade às normas coletivas também no

tocante à adoção de sistema de ponto por exceção.

Destarte, no contexto acima delineado, carece de reforma a sentença, para

julgar parcialmente procedentes as postulações da inicial e condenar a reclamada ao pagamento em dobro

do repouso semanal remunerado suprimido em semanas alternadas, a partir de agosto de 2020, e seus

reflexos nas parcelas 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS acrescido de 40%, diante da

habitualidade da supressão.

O pedido de pagamento de horas extras e reflexos é improcedente, pois já

alcançado pela concessão em dobro do repouso semanal suprimido.

Na elaboração dos cálculos, observar-se-ão as fichas financeiras,

contracheques e outros documentos insertos nos autos, no que não conflitar com esta decisão, devendo
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ser deduzidos os valores já pagos relativos a qualquer parcela deferida, a fim de evitar o enriquecimento

sem causa (princípio do non bis in idem).

Considerando a decisão proferida nas Ações Declaratórias de

Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, 

 a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fasedetermino

anterior ao ajuizamento da ação, e, a partir da citação, a taxa SELIC, índices de correção monetária,

vigentes para as condenações cíveis em geral.

Devidas contribuições previdenciárias e fiscais de acordo com as normas

de ordem pública que disciplinam a matéria.

 

Dano moral

O recorrente pretende, ainda, uma indenização por dano moral, em

decorrência da não concessão regular de suas folgas.

Razão não lhe assiste.

Embora tenha sido reconhecido na sentença que o recorrente laborou em

domingos alternados, sem a devida compensação, havendo, dessa forma, supressão do repouso semanal

remunerado, já existe previsão para o pagamento em dobro das horas laboradas, conforme orientação

jurisprudencial supracitada. Inexiste qualquer amparo legal no sentido de que a não concessão acarretará

reparação pecuniária a título de danos morais.

Por outro lado, a mera supressão do descanso semanal remunerado, por si

só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade a ponto de presumir a ocorrência de lesão à

honra do empregado e ensejar a reparação por dano moral.

Sem maiores digressões, verifico que inexistem provas nos autos que

comprovem que a supressão do descanso ensejou prejuízo aos direitos da personalidade do trabalhador,

tais como o direito ao lazer, ao convívio social e familiar, assim como a frustração de projetos de vida do

empregado. Não demonstrada tal situação, não há falar em indenização.

Não bastam afirmativas genéricas da parte, sem nenhuma espécie de

individualização capaz de emprestar consistência mínima ao pedido. Em síntese, não há demonstração de

constrangimento ou ato atentatório à dignidade do empregado.
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Assim, enxergo que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe

competia (artigo 818 da CLT c/c 333, I, do CPC), por não ter demonstrado satisfatoriamente a existência

do alegado dano moral e, por conseguinte, o direito por ele gerado.

Nada a deferir.

 

Honorários advocatícios sucumbenciais

A presente demanda foi proposta em 09.04.2021, já na vigência da Lei

13.467/2017, que inseriu na CLT o art. 791-A, instituindo nova regra sobre os honorários advocatícios de

sucumbência na Justiça do Trabalho.

Diante do deferimento de parte das verbas postuladas, tem-se a hipótese

de sucumbência recíproca.

Assim, impõe-se a condenação da reclamada ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais ao advogado do reclamante, apurados sobre o valor que resultar da

liquidação de sentença, nos termos do art. 791-A, § 3º, da CLT.

E ponderando os parâmetros fixados no art. 791-A, § 2º, da CLT, em

especial, a diligência e o zelo dos advogados com a causa e seu grau de complexidade, entendo adequada

a fixação dos honorários de sucumbência em 10% incidente sobre o valor que resultar da condenação.

Condeno, ainda, o reclamante ao pagamento de honorários

sucumbenciais, no importe de 5% dos pedidos indeferidos, determinando, todavia, a suspensão da

exigibilidade, nos termos do § 4º do art. 791-A da CLT.

 

Conclusão

Ante o exposto,  ao recurso ordinário, paradou provimento parcial

acolher parcialmente os pedidos constantes da reclamação trabalhista ajuizada por JOSÉ ADRIANO

FERRAZ e condenar a reclamada ALPARGATAS S.A. ao pagamento em dobro do repouso semanal

remunerado suprimido em semanas alternadas, a partir de agosto de 2020, e seus reflexos nas parcelas

13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS acrescido de 40%, diante da habitualidade da supressão.
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Condeno a reclamada, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios

sucumbenciais ao advogado do reclamante, no importe de 10% sobre o valor que resultar da liquidação,

nos termos do art. 791-A, § 2º e 3º, da CLT.

Condeno o reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais, no

importe de 5% dos pedidos indeferidos, determinando, todavia, a suspensão da exigibilidade, nos termos

do § 4º do art. 791-A da CLT.

Na elaboração dos cálculos, observar-se-ão as fichas financeiras,

contracheques e outros documentos insertos nos autos, no que não conflitar com esta decisão, devendo

ser deduzidos os valores já pagos relativos a qualquer parcela deferida, a fim de evitar o enriquecimento

sem causa (princípio do ).non bis in idem

Considerando a decisão proferida nas Ações Declaratórias de

Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, 

 a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fasedetermino

anterior ao ajuizamento da ação, e, a partir da citação, a taxa SELIC, índices de correção monetária,

vigentes para as condenações cíveis em geral.

Devidas contribuições previdenciárias e fiscais na forma da lei.

Custas invertidas, pela parte reclamada, no valor de R$ 400,00, calculadas

sobre R$ 2.000,00, valor arbitrado à condenação.

ACÓRDÃO

ACORDA a Colenda 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª

Região, com a presença do(a) representante da Procuradoria Regional do Trabalho, por unanimidade:

ACOLHER A PRELIMINAR, suscitada pela reclamada, em contrarrazões, e NÃO CONHECER do

documento que acompanha o recurso do reclamante; Mérito: DAR PROVIMENTO PARCIAL ao

recurso ordinário, para acolher parcialmente os pedidos constantes da reclamação trabalhista ajuizada por

JOSÉ ADRIANO FERRAZ e condenar a reclamada ALPARGATAS S.A. ao pagamento em dobro do

repouso semanal remunerado suprimido em semanas alternadas, a partir de agosto de 2020, e seus

reflexos nas parcelas 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS acrescido de 40%, diante da

habitualidade da supressão. , ainda, ao pagamento de honorários advocatíciosCondenar a reclamada
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sucumbenciais ao advogado do reclamante, no importe de 10% sobre o valor que resultar da liquidação,

nos termos do art. 791-A, § 2º e 3º, da CLT.  ao pagamento de honoráriosCondenar o reclamante

sucumbenciais, no importe de 5% dos pedidos indeferidos, determinando, todavia, a suspensão da

exigibilidade, nos termos do § 4º do art. 791-A da CLT. , observar-se-ão asNa elaboração dos cálculos

fichas financeiras, contracheques e outros documentos insertos nos autos, no que não conflitar com esta

decisão, devendo ser deduzidos os valores já pagos relativos a qualquer parcela deferida, a fim de evitar o

enriquecimento sem causa (princípio do non bis in idem). Considerando a decisão proferida nas Ações

Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade

(ADIs) 5867 e 6021,  a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplodeterminar

Especial (IPCA-E), na fase anterior ao ajuizamento da ação, e, a partir da citação, a taxa SELIC, índices

de correção monetária, vigentes para as condenações cíveis em geral. Devidas contribuições

 na forma da lei. , pela parte reclamada, no valor de R$previdenciárias e fiscais Custas invertidas

400,00, calculadas sobre R$ 2.000,00, valor arbitrado à condenação.

Participaram da Sessão de Julgamento Telepresencial realizada no dia 20

/07/2021, sob a Presidência de Sua Excelência o Senhor Desembargador Francisco de Assis Carvalho e

Silva, Suas Excelências os Senhores Desembargadores Edvaldo de Andrade e Ubiratan Moreira Delgado,

bem como Sua Excelência o Senhor Procurador do Trabalho José Caetano dos Santos Filho. Presença da

advogada Lívia Laíse Luna pelo reclamante.

 

 
ASSINADO ELETRONICAMENTE

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA  
Desembargador Relator

VOTOS
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