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Intimação

AUTORRTSum-0O1 0l 60-62.201 5.5. I 5.0084
SIÌ\D,EMPREGS ESTAB.DE SERVS,SAUDE DE S.JOSE DOS CAMPOS
ADVOGADO ADILSON JOSE DA SILVA(OAB: 92411/SP)RhU IRMANDAIIE
DA STA CASA DE MISERICORDIA DE S J DOS CAMPOS ADVOGADO
TARCISIO RODOLFO SOARES(OAB: 103898/SP) Intimado(s)/Citado(s): -
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE S J DOS CAMPOS -
SIND.EMPREGS.ESTAB,DE SERVS,SAUDE DE S JOSE DOS CAMPOS
PODER ruDICIÁRÌO ÌI'EDERAL Justiça do Trabalho-15" Região 4" Vara do
Trabalho de São José dos Campos Processo: 0010160-62 2015.5.15.0084 AUTOR:
SIND,EMPREGS.ESTAB.DE SERVS,SAUDE DE S.JOSE DOS CAMPOS REU:
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE S J DOS C,\MPOS
SENTENÇA Dispensado o relalório, nos termos do artigo 852- I da CLT. DECÌDO.
I PRDLIMINAR ARGUIDA PELA RËCI,AMADA AÌgüi a Reclamada prelimnar
dc ilegitimidade ativâ. A legiiimidade de pâde é, ao lado do interesse de agir e da
possibilidade jurídica do pedido, condição da ação, cuja ausência impede o
conhecimelto do méÌito da demancla, impondo a extinção do processo sem resolução
dcstc, nos tcmos do artigo 267, inciso VI, do CPC Ìmpugna a Reclan,ada
legitirnidade ativa do Sindicato ptua ajúzamento da presenle reclamação Sem razào.
A sústituição processual pelo Sìndicato não se limita a questôes salariais, nem
tampouco à defcsa dos inÍeresses somente dos tÉbalhadorcs associados à entidade
sindical. O aÍigo 8', inciso III, da CRFB/88 concede ao Sindicato logitimidade para
atuar como substituto pÌocessuaÌ de forma ampla e iÍestd1a, sendo impoÌ1ante
ressaÌtar que os entendimentos defendldos pela Reclamada estavam consagrados na
Súrula 310 do C. TST, que foi cancelada em 0l/10/2003 pela Resolução 119/2003.
Recoúecendo preenchidas todas as condições da ação, especialmenle a legitimidade
ativa do Reclamanle, rejeito a preliminar arguida pela Reclamada. 2 INÉPCIA DA
INICIAL Rejeito a preliminar de inépcia argúda pela Reclamada, eis que a petição
inicial preenche os reqüisitos previstos no parágrafo 1" do artigo 840 da CLT, nào
se11do, portanto, inepta. Os pedidos formulados peÌo Reclamante se Íizerâm
acompaúar das respectivas causas de pedir, permitindo o exeÌcício do direito de
defesa pela RecliìmÍìda de forma ampla Quâlqüer eventÌÌâl irregularidade da inicial
estaria suprida, eis que foi possível à Reclamada e ao Juízo compreerÌder as
pretensões do arÌ10r, que foram todas controveÌ1idas. 3. PRESCRIçÃO Ajuizada a
dcmandâ cm 04102/2015, tondo em vista o disposto no afi.7o, inciso XXIX, da
Constituição Fcderal, ACOLHO a pÌejudicial de mérito arguida pela Reclamada para
declarar a prescrição e a conseqüente extinção da pretensão relativa a evontuais
créditos anteriores a 04/02/2010, Ílcando extinto o processo, no particuÌar, com



resolução do mérito, nos termos do aÌligo 269, IV, clo CPC. A Reclamada tambérir
aÌgui pÌejudiciaÌ de múito, sustentaldo qüe a pretensão dos Sústituídos, cujos
conlratos de trabaÌho foram rescindidos antes de 04/02/2013, encontram-se
fuJminadas pela prescriçào bienal. nos teÍnos do aÌtigo 7', inciso XX[X, da CRFB
Razão assisle à RecÌamada. A presente demanda foi ajuizada pelo RecÌamante em
04/02/2015, portanto, todos os substituídos que tiveram seus conlÌatos extiDtos antes
de (14/(J2l2O1j, encontram-se iremediâvelmente firlminadas peÌa prescrição bienaÌ,
nos teÍnos do dligo 7', inciso XXIX, da CRFB/88. Assim sendo, ACOLHO a
prejudicial de mérito dguida pela Reclamada para declarar a prescrição e a
consequente extinção das pretensões do Reclamânte relativâs aos conhatos dc
trabaÌho dos substituídos que foram dispensados anles de 04/0212013, ficando
exlinto o processo, no parlicular, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269,
IV, do CPC. 4. DOMINCOS Não há conÍovér'sia no proc€sso de cÌue a RecÌamada
cumpÌe com a sua obrigação legal de promover o conlrole da jomada dos
substituídos por meio de caÌ1ões ou sistema eletrônico de pon1o. Porém, a Reclâmâda
não promoveu a juntada do refeddos documeÌìtos no processo, nem mesmo pqr
amostragem. A não apresentação injustificada dos conÍoles de jornada implica na
presunção de veracidade da joraada declinâda lelo Reclâmante, nos tennos da
orientação do item I da SúmuÌa 338 do C. TST. Dessa forma, reconheço que existem
trabalhadores que laboram na escala 6x1, trabalhando um sábado e um domingo por
mês em jornada de 12 horas, conforme alegado na inicial. Assim sendo. acolho a
prctensão do Reclamante e condeno a Reclamada ao pagamento das horas extas
para os trabalhadores que laboram na escala 6x1, em um sábado e um domingo por
mês. consideÌadas ostas as excedentes da 6' difuia. Deverão ser observados os
seguintes paÌâmetros: evolução salarial de cada substituído; adicional convencional
de 100%, cf. CCT's; divisor 180. Habituais qüe se rev€laram as horas extras, acolho
â Íìretensão do RccÌamante para condenar a Reclamada ao pagamenlo dos seus
reÍÌexos em lérias acrescidas do terço constitucional, 13' salirios, abonos e verbas
rescisó as. Sobre os valores apurados â título de horas extras e reflexos, exceÌo nas
cÌitèrenças gcradas nas férias c respoctivo teÌço, incide o FGTS, que deverá scr
depositado na conta vinculada dos Substituídos e ter os recolhimentos comprovados
no processo no mesmo prczo dl] comprovação do pagamento do principal, sob pena
de exesução dir-eta e expedição de oÍìcio ao órgão local do Ministério do Tübalho e
Emprcgo pala adoção das medidas e aplicação das sanções administativas cabi.,,cis
Acolhido o pedido de pagamento de horas extras, fica prejudicada a apreciação do
pedido de determinação para que a Reclamada se absteúa de detelminar o tabalho
em jomada de 12 horas em hnais de semana para os trabalhadores que se ativam em
jomada de 06 horas, pois o pedido foi aduzido de lbrma altemativa Deferida a
primeira pÌetensão, fica prejudicada a apreciação da segunda. 5. ruSTICA
GRATUITA Rejcito o pedido de concessão dos beneficios da Justiça Gratuita
ÍòrmuÌado pelo Reclamantc. eis que o artigo 790, $ 3", da CLT, faz menção expÌessa
àqueles que percebem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal,
direcionando a concessão do beneffcio somente pam os empregados. 6.
HONORARIOS ADVOCÀTICIOS Agindo o Sindicato Autor na qualidadc de



substituto processual, rejeito o pedido por ele fomulado a 1ítulo de honorários
advocatícios. POSTO ISTO, REJEITO as preliminares arguidas pela Reclamada;
ACOLHO a prejudicial de mérito relativa à prescrição qúnquenal arguida pelà
Reclamada, doclarando a prescrição e â consequente extinção da preteDsão relatÌva a
eventuais créditos anteriores a 04n212010, bem como as relativas aos contatos de
trabaÌho dos sübstituídos que foram dispensados antes de 04/0212013, extinguindo o
processo com resoÌução de mérito, no paÌtjcular, nos termos do aligo 269, IV, do
CPC; JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS
DI' SAÚDE DL 5 \O JOSI DOS CAMPOS E REC L4.o cm fâcc de IRM A\D{D[
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, C
CONDENO a Reclamada a pagaÌ aos substituídos que trabalham na escala 6xl,
hoÌas cxtras, cm urn sábado e um dorningo po1 lnês, excçdeltes da 6' diária c
reiÌexos, TUDO na forma da lìndamentação supr4 que é parte integrante deste
dispositivo. Os valores serão apwados em liquidação por aÌbitamento, obserlados
os Ìimites do pedido e da 1'undamentaçâo, devendo os recolhimentos de FGTS nas
contas vinculadas dos substituídos ser comprovados no ptocesso no mesmo prazo do
pagamento do priÌìcipal, sob pena de execução direta e expedição de oÍïcio ao órgào
locaÌ do MìnistéÌio do Trabalho e Emprego para adoção das medidas e aplicação das
sanções administalivas cabíveis. Juros moratórios a partir do ajuizamento da
dcmanda, na forma de Súmula 200 do C. TST, e correção monetifuia do més
subsequente ao trabalhado, cf. Súmula n' 381 do C. TST, aqueles sobre o valor
principaÌ (sem dedução do IR, deduzidas as contribuições ao INSS), e esta sobre o
valor bruto da condenação. Natueza das verbas contempladas nesta decisão na
forma do aÍigo 28 da Lei 8212191, devendo os recolhimentos preüdenciários (de
empregado e empregador) serem efeÍuados pcla palte empÌegadora, mas autorizada a
cledução dos walores cabíveis à pâlie empregâda. A Reclamada deverá, aindq
comprovaÌ nos autos os recolhimentos fiscais acaso incidentes sobre a condenaçào
ora imposta, autorizada, também, a retenção do crédito do Reclamante. Custas pela
RecÌamada, no importe de R$ 400,00 (quatoccntos Ìcais), calculado sobre o valor da
condenação, om arbitrado em R$20.000,00 (vinte mil reais). Intimem-se as paftes
Cumpra-se Nada mais São José dos Campos, 14 dejulho de 2015.


