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I PRDLIMINARARGUIDA PELA RËCI,AMADA AÌgüi a Reclamada
prelimnar
dc ilegitimidadeativâ.A legiiimidadede pâdeé, ao lado do interessede agir e da
possibilidadejurídica do pedido, condiçãoda ação, cuja ausênciaimpede o
conhecimeltodo méÌitoda demancla,
impondoa extinçãodo processosemresolução
Processo

dcstc, nos tcmos do artigo 267, inciso VI, do CPC Ìmpugna a Reclan,ada

legitirnidade
ativado Sindicatoptuaajúzamentoda presenle
reclamaçãoSemrazào.
A sústituição processualpelo Sìndicatonão se limita a questôessalariais,nem
tampoucoà defcsados inÍeresses
somentedos tÉbalhadorcsassociados
à entidade
sindical.O aÍigo 8', incisoIII, da CRFB/88concedeao Sindicatologitimidade
para
atuar como substitutopÌocessuaÌde forma ampla e iÍestd1a, sendoimpoÌ1ante
que os entendimentos
ressaÌtar
pelaReclamada
defendldos
estavamconsagrados
na
Súrula 310do C. TST,quefoi cancelada
pelaResolução
em 0l/10/2003
119/2003.
Recoúecendopreenchidas
todasascondições
da ação,especialmenle
a legitimidade
ativado Reclamanle,
rejeitoa preliminararguidapelaReclamada.
2 INÉPCIADA
INICIAL Rejeitoa preliminarde inépciaargúdapelaReclamada,
eis quea petição
inicial preencheos reqüisitosprevistosno parágrafo1" do artigo840 da CLT, nào
portanto, inepta. Os pedidos formuladospeÌo Reclamantese Íizerâm
se11do,
acompaúardas respectivas
causasde pedir,permitindoo exeÌcíciodo direito de
defesapelaRecliìmÍìda
de formaampla QuâlqüereventÌÌâlirregularidade
da inicial
estariasuprida,eis que foi possívelà Reclamadae ao Juízo compreerÌder
as
pretensões
do arÌ10r,que foram todascontroveÌ1idas.
3. PRESCRIçÃOAjuizadaa
dcmandâcm 04102/2015,
tondo em vista o dispostono afi.7o, inciso XXIX, da
Constituição
Fcderal,ACOLHO a pÌejudicialde méritoarguidapelaReclamada
para
declarara prescriçãoe a conseqüente
extinçãoda pretensãorelativaa evontuais
créditosanterioresa 04/02/2010,Ílcandoextinto o processo,no particuÌar,com

resoluçãodo mérito,nos termosdo aÌligo 269, IV, cloCPC.A Reclamada
tambérir
aÌgui pÌejudiciaÌde múito, sustentaldoqüe a pretensãodos Sústituídos,cujos
conlratosde trabaÌho foram rescindidosantes de 04/02/2013,encontram-se
pelaprescriçàobienal.nosteÍnos do aÌtigo7', incisoXX[X, da CRFB
fuJminadas
Razãoassisleà RecÌamada.
A presentedemandafoi ajuizadapelo RecÌamante
em
portanto,todosos substituídos
04/02/2015,
quetiveramseusconlÌatosextiDtosantes
de (14/(J2l2O1j,
encontram-se
iremediâvelmente
firlminadaspeÌaprescriçãobienaÌ,
nos teÍnos do dligo 7', inciso XXIX, da CRFB/88.Assim sendo,ACOLHO a
prejudicialde mérito dguida pela Reclamadapara declarara prescriçãoe a
consequente extinção das pretensões do Reclamânte relativâs aos conhatos dc

trabaÌhodos substituídosque foram dispensados
anles de 04/0212013,
ficando
exlintoo processo,
parlicular,
no
comresolução
do mérito,nostermosdo artigo269,
IV, do CPC.4. DOMINCOSNão há conÍovér'siano proc€ssode cÌuea RecÌamada
cumpÌe com a sua obrigaçãolegal de promover o conlrole da jomada dos
por meiode caÌ1ões
substituídos
ou sistemaeletrônicodepon1o.Porém,a Reclâmâda
não promoveua juntada do refeddosdocumeÌìtos
no processo,nem mesmopqr
amostragem.
A não apresentação
injustificadados conÍoles de jornadaimplicana
presunçãode veracidadeda joraada declinâdalelo Reclâmante,nos tennos da
orientação
do item I da SúmuÌa338do C. TST.Dessaforma,reconheço
queexistem
quelaboramna escala6x1,trabalhando
trabalhadores
um sábadoe um domingopor
mês em jornadade 12 horas,conformealegadona inicial. Assim sendo.acolhoa
prctensãodo Reclamantee condenoa Reclamadaao pagamentodashorasextas
paraos trabalhadores
quelaboramna escala6x1, em um sábadoe um domingopor
mês. consideÌadas
ostasas excedentes
da 6' difuia. Deverãoser observados
os
paÌâmetros:
seguintes
evoluçãosalarialde cadasubstituído;adicionalconvencional
de 100%,cf. CCT's;divisor 180.Habituaisqüeserev€laramashorasextras,acolho
â Íìretensãodo RccÌamantepara condenara Reclamadaao pagamenlodos seus
reÍÌexosem lériasacrescidas
do terçoconstitucional,
13' salirios,abonose verbas
rescisóas.Sobreos valoresapurados
â título de horasextrase reflexos,exceÌonas
cÌitèrenças
gcradasnas férias c respoctivoteÌço, incide o FGTS, que deveráscr
depositado
na contavinculadadosSubstituídos
e ter os recolhimentos
comprovados
no processono mesmoprczodl] comprovação
pagamento
do
do principal,sobpena
de exesução
dir-etae expedição
de oÍìcio ao órgãolocaldo Ministériodo Tübalhoe
Emprcgopala adoçãodasmedidase aplicação
dassanções
administativascabi.,,cis
Acolhidoo pedidode pagamento
de horasextras,fica prejudicadaa apreciação
do
pedido de determinaçãopara que a Reclamadase absteúa de detelminaro tabalho
emjomadade 12 horasem hnaisde semana
paraos trabalhadores
queseativamem
jomada de 06 horas,pois o pedidofoi aduzidode lbrma altemativaDeferidaa
primeira pÌetensão,fica prejudicadaa apreciaçãoda segunda.5. ruSTICA
GRATUITA Rejcito o pedido de concessão
dos beneficiosda JustiçaGratuita
ÍòrmuÌadopelo Reclamantc.
eisqueo artigo790,$ 3", da CLT, faz mençãoexpÌessa
àquelesque percebemsalário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal,
direcionandoa concessãodo beneffcio somente pam os empregados.6.
HONORARIOSADVOCÀTICIOS Agindo o SindicatoAutor na qualidadcde

substitutoprocessual,
rejeito o pedido por ele fomulado a 1ítulo de honorários
advocatícios.
POSTOISTO, REJEITOas preliminaresarguidaspela Reclamada;
ACOLHO a prejudicialde mérito relativaà prescriçãoqúnquenalarguidapelà
Reclamada,
doclarando
a prescrição
e â consequente
extinçãoda preteDsão
relatÌvaa
eventuaiscréditosanterioresa 04n212010,
bem como as relativasaoscontatosde
trabaÌhodossübstituídos
queforamdispensados
antesde 04/0212013,
extinguindoo
processocom resoÌuçãode mérito,no paÌtjcular,nos termosdo aligo 269, IV, do
CPC; JULGO PROCEDENTESEM PARTE os pedidos formulados por
SINDICATODOS EMPREGADOSEM ESTABELECIMENTOS
DE SERVICOS
DI' SAÚDEDL 5 \O JOSI DOSCAMPOSE RECL4.ocm fâccde IRMA\D{D[
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,C
CONDENOa Reclamadaa pagaÌ aos substituídos
que trabalhamna escala6xl,
hoÌas cxtras,cm urn sábadoe um dorningopo1 lnês, excçdeltesda 6' diária c
reiÌexos, TUDO na forma da lìndamentaçãosupr4 que é parte integrantedeste
dispositivo.Os valoresserãoapwadosem liquidaçãopor aÌbitamento,obserlados
os Ìimitesdo pedidoe da 1'undamentaçâo,
devendoos recolhimentos
de FGTSnas
contasvinculadasdossubstituídos
sercomprovados
no ptocessono mesmoprazodo
pagamento
do priÌìcipal,sobpenade execução
diretae expedição
de oÍïcioao órgào
locaÌdo MìnistéÌiodo Trabalhoe Empregoparaadoçãodasmedidase aplicação
das
sançõesadministalivascabíveis.Juros moratóriosa partir do ajuizamentoda
dcmanda,na forma de Súmula200 do C. TST, e correçãomonetifuiado més
subsequente
ao trabalhado,cf. Súmulan' 381 do C. TST, aquelessobreo valor
principaÌ(semdeduçãodo IR, deduzidas
as contribuições
ao INSS),e estasobreo
valor bruto da condenação.
Natueza das verbascontempladas
nestadecisãona
forma do aÍigo 28 da Lei 8212191,
devendoos recolhimentos
preüdenciários(de
empregado
e empregador)
seremefeÍuados
pclapalteempÌegadora,
masautorizada
a
cleduçãodos walores cabíveis à pâlie empregâda.A Reclamada deverá, aindq
comprovaÌ nos autos os recolhimentosfiscais acasoincidentessobre a condenaçào
ora imposta,autorizada,também, a retençãodo crédito do Reclamante.Custaspela
RecÌamada,no importe de R$ 400,00 (quatoccntosÌcais), calculadosobreo valor da
condenação,om arbitrado em R$20.000,00(vinte mil reais). Intimem-se as paftes
Cumpra-seNada mais SãoJosédos Campos,14 dejulho de 2015.

