
SENTENÇA

A Exmª. Sra. Amanda Diniz Silveira, Juíza Substituta da 37ª Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro  -  RJ,  proferiu  a  sentença  relativa  à  Reclamação  Trabalhista  Proc.  n°
0100735-19.2016.5.01.0037,entre as partes:

 

Reclamante: CLAUDIO VIANA DE SOUZA.

Reclamada:  PROSEGUR  BRASIL  S.A.  -  TRANSPORTADORA  DE  VALORES  E
SEGURANÇA.

Terceiro Interessado: UNIÃO FEDERAL - INSS.

 

RELATÓRIO

A parte autora alega que laborou para a ré desde 23.12.2005 até os dias de hoje. Requer o
pagamento de salários por motivo de término do benefício previdenciário e inadimplemento da
ré no pagamento de seus salários sob alegação de atestado de saúde ocupacional emitido pelo
médico da empresa ter considerado o autor inapto para o exercícios de suas atividades na ré,
danos morais, dentre outros pedidos. Juntou instrumento procuratório, declaração de pobreza e
documentos.

Rejeitada a primeira proposta conciliatória.

A  ré  apresentou  resposta  escrita  na  forma  de  contestação,  com  documentos.  No  mérito
impugnou as razões de fato e direito.

Não foram produzidas novas provas, encerrando-se a instrução processual.

Razões finais remissivas.

Rejeitada a última proposta conciliatória.

É, sinteticamente, o relatório.

 

SOBRESTAMENTO DO FEITO

 

Prejudicada  a  análise  do  presente  requerimento  diante  da  ciência  da  ré  a  respeito  do
indeferimento do recurso administrativo conforme ata de fls. 271/272.

 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

 

O contrato de trabalho objeto desta ação teve início em 23.12.2005 e a presente ação foi
proposta  em  16.05.2016.  Nesta  data  foi  interrompido  o  curso  do  prazo  quinquenal  de
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prescrição  -  Artigo  7º,  XXIX,  CF  c/c  Artigo  240,  §  1º,  CPC.  Consequentemente  estão
alcançadas pela prescrição as pretensões condenatórias anteriores a 16.05.2011, motivo pelo
qual extingo o processo com resolução do mérito em relação a elas - Artigo 487, II, CPC, com
exceção do FGTS cuja prescrição é trintenária, tendo em vista a propositura da ação nos cinco
anos antes do final da modulação dos efeitos no julgamento do STF em 13/11/2014 do recurso
extraordinário com agravo (ARE) 709212 c/c Súmula 362 TST. Excepciono as decisões de
natureza declaratória, por imprescritíveis - par. 1º do art. 11 da CLT.

 

PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2015 ATÉ RETORNO AO LABOR

O autor requer o pagamento dos salários indevidamente retidos pela ré desde dezembro de
2015 até o retorno de suas atividades na ré. Aduz que obteve alta previdenciária, mas que
diante de atestado emitido pelo médico da ré que declaravam a sua incapacidade laborativa,
não foi admitido o seu retorno às atividades na ré. Desta forma, permaneceu desde maio de
2015  até  23.11.2016  sem  remuneração  entre  o  resultado  da  alta  médica  pela  autarquia
previdenciária e o indeferimento do recurso administrativo que declarou a aptidão do autor para
o  retorno  às  suas  atividades  nos  termos  de  sua  reabilitação  profissional  ocorrida  entre
07.07.2011 e 26.11.2013.

Esclarece o autor que ajuizou a RT 11643-64.2015.5.01.0037 pleiteando dentre outros pedidos
o pagamento de salários desde maio de 2015 até novembro de 2015. Por este motivo, requer o
pagamento de salários a partir de dezembro de 2015 até a data do seu retorno ao labor na ré.

A  reclamada  aduz  em  sua  defesa  que  diante  da  incapacidade  laborativa  atestada  pelos
documentos emitidos pelo médico da empresa aguardou a resposta do recurso administrativo
interposto pelo autor para realizar exame e determinar o seu retorno ao trabalho.

Aduz em ata de fl. 271/272 que teve conhecimento do indeferimento do recurso administrativo
em  25.08.2016  e  que  o  reclamante  apenas  retornou  às  atividades  como  assistente  de
operações  na  ré  em  23.11.2016.  Reconhece  como  devidos  os  salários  desde  a  data  do
conhecimento  do  indeferimento  do  recurso  administrativo  em 25.08.2016  até  o  retorno  às
atividades obreiras em 23.11.2016.

O preposto da ré prestou esclarecimentos em ata de fls. 271/272 e informou ao juízo que tais
salários do período acima reconhecido serão pagos em dezembro de 2016.

 

Os documentos de fls. 43 - 44 comprovam a tese do reclamante de que foi considerado apto
pela Previdência Social a partir de 21.05.2015 e que deveria retornar ao exercício das suas
atividades na ré.

O reclamante interpôs recurso administrativo em 26.02.2015 que foi indeferido pela autarquia
previdenciária.

A partir de então, 22.05.2015, o reclamante permaneceu até 23.11.2016, por aproximadamente
1 ano e 6 meses sem a percepção de salários, visto que os atestados médicos da ré de fls. 154
- 155 atestavam a sua incapacidade laborativa e a ré não permitiu o seu retorno ao trabalho,
nem providenciou recurso perante o INSS, obrigação sua.

Isso porque a alta médica pelo INSS é ato administrativo que goza de presunção de veracidade
e legalidade. Caso a ré não concordasse com a referida alta, deveria, ela própria, providenciar
o  recurso  administrativo  e  não  deixar  seu  empregado  desamparado,  sem trabalho  e  sem
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salário.

No caso em tela,  o art.  476 da CLT estabelece como causa de suspensão do contrato de
trabalho o afastamento do empregado que passa a perceber o pagamento de auxílio pelo INSS
por  razões  de  saúde  visto  que  não  haverá  prestação  de  labor  e  tampouco  percepção  de
salários.

Assim sendo, no dia útil subsequente ao término do benefício, em função da alta médica pelo
INSS, voltam a vigorar as normas referentes ao contrato de trabalho, devendo o empregado se
apresentar ao empregador, o que foi feito pelo autor.

Após a alta médica do reclamante pelo INSS (22.05.2015) era dever da reclamada realizar o
exame médico de retorno ao labor de forma imediata, o que foi feito. No entanto, diante do
resultado de inapto, a reclamada descumpriu sua obrigação de determinar o retorno do autor
ao labor e deixou o autor sem laborar e sem o pagamento de salários, mesmo com alta pelo
INSS.

A ré incorreu em conduta ilícita, pois deixou de cumprir sua obrigação de recorrer ao INSS em
nome do empregado pleiteando a continuidade do benefício previdenciário. Isso porque se o
INSS considera o empregado apto, e a empresa não concorda com a alta, é sua obrigação
recorrer ao INSS, já que É ELA QUEM DISCORDA da decisão que cessou o benefício do
trabalhadore consequentemente é ela quem descumpre a obrigação de reinserir o autor nas
suas atividades.

Assim sendo, a reclamada permitiu que o reclamante permanecesse em total "limbo jurídico"
sem o pagamento de benefício previdenciário ou salários. A situação de total desamparo e
insegurança jurídica do reclamante deve ser imputada à conduta faltosa da reclamada.

Com fulcro no art. 4º da CLT considero que o reclamante estava à disposição da ré durante o
período entre  22.05.2015 e 23.11.2016,  a  partir  de  quando estava apto  para  o  retorno ao
trabalho de acordo com os documentos emitidos pelo INSS e por este motivo, julgo procedente
o pedido de pagamento de salários de dezembro de 2015 até 23.11.2016 (nos limites da lide) e
consectários legais.

No mesmo sentido são as seguintes decisões:

"CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETORNO AO TRABALHO. RECUSA DA
EMPRESA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS. Infere-se do acórdão regional que, após a cessação
do  benefício  previdenciário,  no  interregno  compreendido  entre  10/06/2012  a  11/06/2013,  a
empresa obstou o regresso da empregada aos seus afazeres habituais, deixando de efetuar o
pagamento de salários, sob o argumento de que remanescia o estado de inaptidão física que
motivara o seu afastamento, a despeito de estar ciente da decisão denegatória do INSS. Nesse
prisma, havendo divergência entre o setor médico da empresa e a conclusão da perícia médica
previdenciária, competia à reclamada providenciar a realocação da empregada para o exercício
de trabalho compatível com a sua capacidade laborativa, enquanto não houvesse reforma da
decisão administrativa. Não se pode atribuir ao trabalhador o ônus de suportar os prejuízos
financeiros  decorrentes  da  contradição  dos  setores  médicos,  quanto  à  caracterização  da
incapacidade  laborativa,  ficando,  nestas  condições,  desamparado,  sem  a  percepção  de
recursos financeiros necessários à manutenção da sua dignidade e subsistência, à luz dos arts.
1º, incisos III e IV, da Constituição Federal. Incólumes, destarte, os preceitos constitucionais e
legais invocados pela reclamada. Agravo de instrumento a que se nega provimento". Processo:
AIRR -  81300-13.2013.5.17.0007 Data de Julgamento:  05/08/2015,  Relator  Desembargador
Convocado:  André  Genn  de  Assunção  Barros,  7ª  Turma,  Data  de  Publicação:  DEJT
07/08/2015.
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"INCERTEZA  QUANTO  À  APTIDÃO  DO  RECLAMANTE  PARA  O  TRABALHO.
AFASTAMENTO.  SALÁRIOS.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PRINCÍPIO  DA
FUNÇÃO  SOCIAL.  Se  o  empregador  discorda  da  decisão  do  INSS  que  considerou  seu
empregado apto para o trabalho deve impugná-la de algum modo, ou, até mesmo, romper o
vínculo, jamais deixar o seu contrato de trabalho no limbo, sem definição. Como, no caso em
exame,  a  reclamada somente  veio  a  despedir  o  reclamante  um ano  e  nove  meses após,
incorreu em culpa, ensejando o pagamento de indenização por danos morais, bem assim dos
salários  devidos  no  respectivo  período.  Isso  porque  nos  casos  em que  o  empregado não
apresenta  aptidão  para  o  trabalho  e  o  INSS  se  recusa  a  conceder-lhe  o  benefício
previdenciário,  incidem  os  princípios  da  função  social  da  empresa  e  do  contrato,  da
solidariedade social e da justiça social, que asseguram o pagamento dos salários, ainda que
não tenha havido prestação de serviço"  (6ª  Turma,  AIRR-565-04.2010.5.05.0016,  Rel.  Min.
Kátia Magalhães Arruda, DEJT de 31/12/2012).

Determino o pagamento de salários e reflexos considerando a ficha financeira de fls. 177 - 182
e os reajustes previstos nas normas coletivas de fls. 183 - 239.

DANOS MORAIS

O  autor  requereu  a  condenação  da  demandada  em  indenização  por  danos  morais,  ao
argumento de que o período de 1 ano e seis meses que permaneceu sem a percepção de
benefício previdenciário após a sua alta médica pelo INSS e sem o pagamento de salários pela
ré que o considerou inapto para o labor lhe causou sofrimento e angústia.

 

A reclamada alega que estava respaldada pelos atestados de folhas 154 e 155 que declaram
que o autor não estava apto para o labor e que os salários não eram devidos por ausência de
prestação de labor.

 

Todos estes argumentos foram refutados em item anterior que reconheceu a responsabilidade
da ré e a condenou ao pagamento dos salários pelo período de inadimplemento.

 

No caso do autor, são inegáveis os malefícios e prejuízos causados à sua saúde física e mental
diante  do  quadro  delineado  nestes  autos  de  que  permaneceu por  1  ano  e  6  meses  sem
qualquer  percepção  de  parcelas  de  natureza  alimentar.  O  reclamante  foi  privado  de  seu
sustento mesmo tendo sido considerado apto pela autarquia previdenciária.

 

A ré não cumpriu com sua obrigação contratual de empregador que é pagar os salários do
reclamante  após  a  alta  média  previdenciária  visto  que  o  mesmo  se  encontrava  à  sua
disposição para prestação de serviços ao qual se obrigara por meio do contrato de trabalho. A
conduta ilícita da ré foi reconhecida em item anterior.

 

É  fato  notório  que  a  ré  realiza  o  transporte  de  objetos  de  valor  pelo  território  nacional.
Realidade esta que atrai a responsabilidade objetiva para a reclamada, Art. 927 do CC.
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Para que seja imputada ao empregador a prática de ato passível de gerar indenização por
dano moral, é necessária a comprovação da existência do ato ilícito, da ocorrência do dano,
bem como do nexo causal entre o ato e o dano sofrido pela vítima - Artigo 186 e 927 CC. Os
três elementos estão presentes.

 

Configurado o ato ilícito praticado pela reclamada, o dano sofrido pelo reclamante neste caso é
in re ipsa comprovado pela peculiaridade do histórico de deixar o reclamante por um ano e
meio sem a percepção de salários ciente de que o mesmo não fazia mais jus ao pagamento de
benefício previdenciário, estando privado de garantir o seu sustento e de sua família.

 

Ressalto ainda a emissão de CAT às fls. 19 e 20 com data de 11.07.2011.

 

Consiste em obrigação do empregador manter o meio ambiente do trabalho seguro e salubre,
conforme previsão constitucional do Art. 225 da CF. O meio ambiente de trabalho abrange o
local de trabalho, os instrumentos de trabalho, os modos de execução das tarefas e a maneira
como o trabalhador é tratado pelo empregador e pelos próprios colegas de trabalho.

 

Conforme previsão do inciso XXII do artigo 7º da CF, o meio ambiente do trabalho adequado e
seguro é um dos mais importantes e fundamentais direitos do cidadão trabalhador.

 

No tocante à interpretação e aplicação do direito ambiental do trabalho este constitui direito
difuso fundamental inerente às normas sanitárias e de saúde do trabalhador, conforme artigo
196 da CF, que merece proteção por parte de seu empregador.

 

Portanto,  pelos  elementos  acima  expostos,  julgo  procedente  o  pedido  e  pagamento  de
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

 

JUSTIÇA GRATUITA

 

Defiroà parte autora os benefícios da justiça gratuita em face da declaração de insuficiência
econômica existente nos autos - Artigo 790, § 3º CLT.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

 

Em relação  ao  requerimento  da  parte  autora,  além de  a  parte  autora  ser  beneficiária  da
gratuidade de justiça, está assistida pelo sindicato da categoria, conforme carta de concessão
de fl. 72 - Lei 5584/70. Neste sentido, as súmulas 219 e 329 TST. Portanto, condeno a ré no
pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
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da condenação.

 

DISPOSITIVO

 

Diante do acima exposto, considero prejudicada a análise do requerimento de sobrestamento
do feito, extingo com resolução do mérito as parcelas condenatórias em pecúnia anteriores a
16.05.2011  e  julgo  PROCEDENTES  os  pedidos  formulados  nos  autos  na  reclamação
trabalhista 0100735-19.2016.5.01.0037, proposta por CLAUDIO VIANA DE SOUZA em face de
PROSEGUR  BRASIL  S.A.  -  TRANSPORTADORA  DE  VALORES  E  SEGURANÇA.para
condenar a ré a pagar as parcelas abaixo:

a) Salários de DEZEMBRO de 2015 a 23.11.2016 e reflexos.

b) Indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

c) Honorários advocatícios de 15%.

 

Tudo  conforme  Fundamentação,  que  passa  a  fazer  parte  integrante  do  presente
Dispositivo para todos os efeitos legais.

Julgo improcedentes os demais pedidos.

Sobre  o  montante  devidamente  corrigido  incidirão  JUROS  de  mora,  a  partir  da  data  de
ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e das Súmulas 200 e 211, ambas do TST,
à razão de 1% ao mês,  não capitalizados,  pro rata die,  consoante artigo 39,  §  1º,  da Lei
8.177/91. Observe-se que seu propósito é meramente indenizatório - Artigo 404 Código Civil e
OJ 400 da SDI do TST.

As parcelas deferidas terão CORREÇÃO MONETÁRIAa partir do vencimento da obrigação -
Artigo 459 CLT, c/c Súmulas 381 e 439, ambas do TST, inclusive os valores relativos ao FGTS
(OJ SBDI-I TST número 302).

Determino que a correção tenha como parâmetro o IPCA-E. É inconstitucional  o índice de
correção pela TR, uma vez que tal índice não reflete a perda de poder aquisitivo da moeda,
violando  os  princípios  constitucionais  da  proporcionalidade  e  da  propriedade,  com  claro
prejuízo ao credor trabalhista.

O STF, ao se manifestar em sede de reclamação constitucional sobre a aplicação do IPCA na
Justiça  do  Trabalho  apenas  retirou  efeito  erga  omnes  da  decisão  do  TST.  Contudo,  não
declarou  a  constitucionalidade  da  TR,  tampouco  impediu  que  haja  controle  difuso  de
constitucionalidade quanto ao tema.

É inconstitucional o índice de correção pela TR, uma vez que tal índice não reflete a perda de
poder aquisitivo da moeda, violando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
propriedade, com claro prejuízo ao credor trabalhista. Assim, foi declarada incidentalmente a
inconstitucionalidade da expressão "equivalentes a TRD" do caput do artigo 39 da Lei 8.177/91,
devendo os créditos  trabalhistas  ser  corrigidos  pelo  IPCA-E (índice  nacional  de  preços ao
consumidor  amplo  especial),  justamente  por  refletir  a  inflação  e  manutenção  do  valor  da
moeda, recompondo, pois, o patrimônio lesado.
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Assim, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão "equivalentes a TRD" do
caput do artigo 39 da Lei 8.177/91, devendo os créditos trabalhistas ser corrigidos pelo IPCA-E
(índice nacional de preços ao consumidor amplo especial), justamente por refletir a inflação e
manutenção do valor da moeda, recompondo, pois, o patrimônio lesado.

Frise-se que a decisão do STF em Reclamação sobre o tema somente cancelou os efeitos
"erga  omnes"dado  pelo  TST  na  análise  de  dissídio  individual,  não  impedindo,  nem  se
manifestando sobre a possibilidade de haver controle difuso de constitucionalidade em cada
caso concreto.

Em relação ao IMPOSTO DE RENDA, O empregador é responsável por tais recolhimentos e
pode deduzir a cota parte do reclamante - OJ 363 SDI-I. O cálculo do IR (contribuição fiscal)
deve  observar  o  regime  de  competência  -  Súmula  368,  II,  TST.  Os  RECOLHIMENTOS
PREVIDENCIÁRIOS(INSS) serão apurados mês a mês -  Art.  276,  § 4º,  DEC 3.048/99 c/c
Súmula 368, III, TST.

Para efeitos de cumprimento do que estabelece o art. 832, § 3º da CLT, introduzido pela Lei
10.035/2000, declaro de cunho indenizatório e não tributáveis as parcelas deferidas por esta
sentença  enquadradas  entre  aquelas  previstas  no  art.  214,  §  9º  do  Decreto  nº  3.048/99,
deduzindo-se  do crédito  bruto  as  contribuições  a  cargo da empregada e  devendo a  parte
empregadora providenciar o recolhimento de sua cota.

A  contribuição  previdenciária,  caso  incidente  e  observados  os  parâmetros  do  parágrafo
anterior,  deverá  ser  comprovada  nos  autos,  sob  pena  de  execução  dos  valores
correspondentes,  a  teor  do  art.  114,  §  3º  da  CF/88  (Emenda  Constitucional  nº  20,  de
15/12/1998) e da Lei 10.035/2000, que introduziu no bojo da CLT as normas pertinentes a
execução previdenciária.

Ficam as partes cientes de que a execução desta sentença processar-se-á nos termos do
artigo 880 e seguintes da CLT, aplicando-se o CPC, quando compatível.

Nos termos do Artigo 17 da IN 39 do TST, sem prejuízo da inclusão do devedor no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas (CLT, art. 642-A), aplicam-se à execução trabalhista as
normas dos artigos 495, 517 e 782, §§ 3º, 4º e 5º do CPC de 2015, que tratam respectivamente
da hipoteca judiciária, do protesto de decisão judicial e da inclusão do nome do executado em
cadastros de inadimplentes.

Por analogia da aplicação do art. 828 do CPC de 2015, a sentença trabalhista vale também
para  fins  de  averbação  nos  registros  de  bens  móveis  (penhor  judiciário  de  móveis).  Por
conseguinte, fica autorizada a averbação de hipoteca sobre imóveis livres e desembaraçados
da parte acionada, bem como o penhor de móveis (veículos, por exemplo), mediante a simples
apresentação  desta  sentença,  visando  a  garantia  futura  do  cumprimento  da  decisão,  nos
termos  dos  dispositivos  citados  (Precedentes:  TST-AIRR-955/2004-103-03-40.4;  TST-E-
RR-874/2006-099-03-00; TST-RR-571/2006-092-03-00; TST-RR-874/2006-099-03-00.7)".

Expeça-se ofício à União, com cópia desta sentença, para os fins previstos nos arts. 832, §4° e
5º e 876, parágrafo único, ambos da CLT.

Custas processuais pela ré, no valor de R$ 2.000,00, sobre o valor ora arbitrado a condenação
de R$ 100.000,00, conforme Artigo 789, § 2º CLT.

Intimem-se as partes.

A fim de evitar embargos declaratórios incabíveis, fica esclarecido às partes que somente se
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admite essa modalidade recursal em casos de contradição (entre os termos da própria decisão,
e não entre a decisão e a prova dos autos), obscuridade ou omissão (em relação aos pedidos
formulados pelas partes, e não argumentos das peças processuais que hajam sido rechaçados,
de forma implícita, pelos fundamentos da sentença). Destaca-se, ainda, que erros materiais
não exigem embargos declaratórios para serem sanados, conforme art. 897-A, parágrafo único,
da  CLT.  Há  nos  autos  decisão  de  mérito  acerca  do  pleiteado  na  inicial,  de  maneira
fundamentada, nos moldes do inciso IX, do art. 93 da CRFB.

Nada mais.

 

RIO DE JANEIRO, 19 de Dezembro de 2016

AMANDA DINIZ SILVEIRA
Juiz do Trabalho Substituto

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[AMANDA DINIZ SILVEIRA]
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